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DOCENT DR WŁADYSŁAW TRZCIŃSKI 
1908— 1990

Doc. dr W ładysław Trzciński urodził się 
23 stycznia 1908 roku w  Jedlance, gm. Jedlińsk, 
woj. radomskie. Szkołę średnią ukończył w  Ra
domiu. Studiował na W ydziale Rolniczym Szko
ły  Głównej Gospodarstwa W iejskiego w War
szawie i w  1930 roku uzyskał dyplom inży
niera rolnika. Po ukończeniu Szkoły Podcho
rążych Rezerw y A rtylerii w  1931 roku rozpo
czął pracę jako asystent w Katedrze Chemii 
Rolniczej w Skierniewicach u prof. M. Gór
skiego. W roku 1935 na podstawie rozprawy 
pt. Badania nad przechow yw an iem  obornika  
otrzymał tytu ł doktora nauk rolniczych.

Od roku 1934 pracował w Polskim  Mono
polu Tytoniowym , najpierw jako praktykant 

w  Zakładzie Uprawy Tytoniu w  Krakowie, a w  1935 r. na stanowisku  
kierownika ferm entacji w  Zakładzie Uprawy Tytoniu w  Lublinie. W la
tach 1936— 1939 był pracownikiem Dyrekcji Polskiego Monopolu Ty
toniowego kolejno jako sam odzielny referent, sekretarz Komitetu Do
radczego ds. Doświadczalnictwa i inspektor uprawy tytoniu. W roku 
1937 z ramienia PMT zw iedził instytuty badawcze w  Rumunii, Turcji 
i Grecji oraz zapoznał się ze stanem  uprawy tytoniu w Jugosław ii 
i na W ęgrzech.

W roku 1939 brał udział w kampanii wrześniowej jako porucznik 
rezerw y artylerii. W okresie okupacji pracował w Zakładzie Uprawy  
Tytoniu w  Lublinie, prowadząc kolejno inspektoraty w  Zamościu i Opo
lu Lubelskim. W roku 1944 został zatrzym any i w yw ieziony do karnego 
obozu NKWD nad jeziorem Ilmen w  m iejscowości Jogła w ZSRR.

Po powrocie do Polski od 1 września 1946 roku rozpoczął pracę 
w Biurze Surowców Dyrekcji Polskiego Monopolu Tytoniowego. Rów
nocześnie do roku 1952 pracował na stanowisku adiunkta w  Katedrze 
Fizjologii Roślin SGGW, kierowanej przez prof. M. Korczewskiego. W la
tach 1952— 1955 był kierownikiem  Działu Uprawy Tytoniu w Central
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nym  Zarządzie Przem ysłu Tytoniowego, a następnie organizatorem  
i kierownikiem  Centralnego Laboratorium Badawczego Przem ysłu Ty
toniowego w Warszawie. Po przeniesieniu laboratorium do Krakowa doc. 
Trzciński powrócił do pracy w Centralnym Zarządzie Przem ysłu Tyto
niowego. W roku 1959 został Naczelnikiem  W ydziału Uprawy Tytoniu. 
W roku 1965 przeniósł się do Instytutu Przem ysłu Cukrowniczego, gdzie 
pracował na stanowisku kierownika Zakładu Buraka Cukrowego aż do 
przejścia na em eryturę w roku 1977. W Instytucie Przem ysłu Cukrow
niczego został w 1972 r. mianowany samodzielnym pracownikiem nau
kowo-badawczym .

Głównym zainteresowaniem  doc. W. Trzcińskiego w czasie pracy 
w  IPC było przechowywanie buraków cukrowych oraz w pływ  nawoże
nia na m ożliwości przechowywania tego surowca. W latach 1968— 1978 
był członkiem Rady Naukowej IPC.

W latach pięćdziesiątych doc. W. Trzciński pracował w Głównej Ko
m isji Szkoleniowej NOT i przewodniczył Komisji Szkoleniowej S tów a- 
rzyszena Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przem ysłu Spo
żywczego. Był autorem kilku programów nauczania opracowanych na 
zlecenie Departamentu Szkolnictwa Zawodowego M inisterstwa Oświaty.

Oddzielną kartę w życiu doc. W. Trzcińskiego stanowiła jego dzia
łalność redakcyjna. W latach 1957— 1966 był redaktorem naczelnym  cza
sopisma ,,W iadomości Tytoniow e”. Redagował też w iele skryptów prze
znaczonych dla uczestników kursów dokształcających organizowanych  
przez NOT. Przez ponad trzydzieści lat był redaktorem naukowym Rocz
ników Gleboznawczych , współredaktorem Przeglądu Naukowej  Li tera
tury  Rolniczej i Leśnej  oraz redaktorem Prac Komisj i  Naukowych Pol
skiego Towar zys twa Gleboznawczego.  Jego wiedza fachowa, w ielk ie do
świadczenie edytorskie, a przy tym  życzliwość w stosunku do swych  
młodszych kolegów powodowały, że cieszył się dużym uznaniem wśród  
autorów prac zamieszczanych we wspomnianych wydawnictwach. Dzię
ki jego niezmordowanej pracy jako redaktora czasopisma te odznaczały 
się wysokim  poziomem naukowym.

Doc. W. Trzciński był długoletnim, aktyw nym  członkiem PTG i został 
wyróżniony Złotą Odznaką tego Towarzystwa.

W uznaniu osiągnięć i zasług w pracy naukowej, organizacyjnej i spo
łecznej doc. W. Trzciński w iele razy był odznaczany i nagradzany, m.in. 
otrzymał Krzyż K awalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty i Srebrny  
Krzyże Zasługi, Medal X i X X X -lecia PRL.

Śmierć Docenta W ładysława Trzcińskiego stanowi wielką stratę dla 
nauki polskiej w ogóle, a dla Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego 
w szczególności. Trudno nam będzie pogodzić się z brakiem człowieka tak 
całym  sercem oddanego temu Towarzystwu.

Pr of . dr  hab. Stanisław Moskal


