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PROF. DR HAB. BOLESŁAW  A D A M C Z Y K  (1923-1989)

Prof. Bolesław Adamczyk, kierownik Katedry Gleboznawstwa Akademii 
Rolniczej w Krakowie, umarł 28 września 1989 po kilkumiesięcznej walce 
z nieuleczalną chorobą.

Prof. dr Bolesław Adamczyk (1923-1989)

Urodził się 20 września 1923 r. w Żeleźnikowej pod Nowym Sączem. 
Również na Sądecczyźnie brał udział w walkach z okupantem prowadzonych 
przez mjr. J. Zubka „Tatara”  (1944-45). Studia na Wydziale Leśnym Uniw. 
Poznańskiego odbył w latach- 1946-1950 i otrzymał dyplom po wykonaniu 
pracy magisterskiej u prof. F. Terlikowskiego.

Pracę dydaktyczną i naukową rozpoczął pod kierunkiem prof. J. Tokars
kiego w Zakładzie Gleboznawstwa UJ w Krakowie, gdzie przebył kolejne 
stopnie od asystenta do adiunkta. W r. 1960 uzyskał doktorat nauk rol- 
niczo-leśnych na podstawie rozprawy pt. „Studia gleboznawczo-fitosocjologi- 
czne w Dolinie Małej Łąki w Tatrach” . Habilitację przeprowadził na Wydziale 
Rolniczym WSR w Krakowie w r. 1966 na podstawie dwuczęściowej rozprawy 
pt. „Studia nad kształtowaniem się związków między podłożem skalnym
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i glebą” (Acta Agr. et Silv., ser. Silv. t. 5, 1965; t. 6, 1966). W r. 1967 objął 
kierownictwo Zespołu Gleb Leśnych na Wydziale Leśnym WSR; był pro
dziekanem tego Wydziału w latach 1972-75 i w r. 1975 został profesorem 
nadzwyczajnym nauk leśnych. Przez parę lat prowadził również wykłady 
z gleboznawstwa na Uniwersytecie Śląskim i kształcił tam (jak i w Krakowie) 
pracowników pomocniczych. Na Wydziałach Leśnym i Rolniczym promował 
pięciu doktorów.

W r. 1980 przeniósł się ponownie do Katedry Gleboznawstwa na Wydziale 
Rolniczym AR. Prof. Adamczyk awansował w r. 1982 na profesora zwyczaj
nego nauk rolniczych; na Wydziale Rolniczym pełnił funkcję prodziekana 
(1981-83) i dziekana (1984-87). W r. 1986 objął kierownictwo Katedry 
Gleboznawstwa i sprawował je do końca życia.

Duża ruchliwość naukowa i organizacyjna prof. Adamczyka znalazła wyraz 
w jego udziale w pracach wielu towarzystw i komisji naukowych. W Polskim 
Towarzystwie Gleboznawczym był już w latach 1953-58 sekretarzem Oddziału 
Krakowskiego, a w Zarządzie Głównym działał jako zastępca sekretarza 
(1964-71), później jako członek Zarządu lub Sądu Koleżeńskiego oraz współ
pracownik wielu komisji naukowych. W szczególności dał się poznać jako 
aktywny członek Komisji Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb i współautor 
paru wydań Systematyki Gleb Polski; działał także w komisjach Fizyki 
i Mineralogii Gleby, na koniec zajął się ochroną gleby i skażeniem gleb przez 
przemysł.

Był autorem lub współautorem ok. 130 opracowań naukowych, w tym 14 
rozdziałów w książkach (także wydanych za granicą), ok. 45 ekspertyz 
naukowych o charakterze wdrożeń i ok. 70 prac i komunikatów. Jego 
zainteresowania naukowe dotyczyły problematyki gleb górskich, w tym ich 
genezy, kartografii i klasyfikacji (m. in. brał udział w kartowaniu gleb Parków 
Narodowych Karkonoskiego, Pienińskiego i Tatrzańskiego, a także w opraco
waniach glebowo-fitosocjologicznych Bieszczad i Gorców). Zwrócił uwagę na 
rolę skały macierzystej w rozwoju gleby i na związek tej skały z właściwościami 
gleby. Położył nacisk na funkcję hydrologiczną gleb zarówno w retencji 
powierzchniowej wody, jak i w zaopatrywaniu wód podziemnych.

Ponadto zajmował się zagadnieniami antropopresji (w Puszczy Niepołomic- 
kiej, w rejonie^ Skawiny i innych okolicach Polski południowej). Oprócz 
badania skażeń i powodowanych przez nie zmian w środowisku glebowym 
i roślinnym, zwrócił uwagę również na rolę leśnictwa i rolnictwa i na ich 
związki z gleboznawstwem; m. in. wykazał kiedy tarasowanie zboczy stwarza 
możliwości ochronne oraz że zmiany uwodnienia gleb przy budowie dróg 
leśnych mają znaczenie dla rozwoju drzew. Stał się też orędownikiem ochrony 
przyrody i autorem dzieł tej sprawie poświęconych.

Ujmował glebę wielostronnie i całościowo, łączył jej rozwój ze zbiorowi
skiem roślinnym na tle klimatu, skały macierzystej i rzeźby terenu. Był dobrym 
znawcą gleb Karpat i ich przedgórza, wyczuwał, co jest w nauce ważne. 
Wydobywał z obszernych informacji to, co jest najważniejsze, stwarzał z tego 
obraz całości i opierał na tym najpilniejsze wskazówki dla praktyki.
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Wszystkie osiągnięcia naukowe i znaczny dorobek zawdzięczał własnym 
zdolnościom oraz wielkiej pracowitości. Dążył uparcie do celów, które sobie 
wyznaczył. Był bardzo wymagający dla siebie i współpracowników. M imo 
ciężkiej choroby pracował naukowo i zajmował się Katedrą do ostatnich chwil 
życia.

Będziemy pamiętać o nim jako o człowieku wielkiej pracowitości, który 
zaczynał życie w warunkach bardzo skromnych, ale potrafił stać się postacią 
znaną w interdyscyplinarnej nauce o glebie i przyczynić się do jej rozwoju.

Tomasz Komornicki


