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WSPOMNIENIE 
O PROFESORZE HENRYKU ŻURAWSKIM 

(1928-1997)

W  dniu 28 lutego 1997 roku zmarł nagle we W rocławiu profesor Instytutu 
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa dr hab. Henryk Żurawski.

Profesor Henryk Żurawski urodził się 22 maja 1928 roku w Przemyślu. Po 
zawierusze wojennej przyjechał do W rocławia, 
gdzie ukończył szkołę średnią, a następnie Wydział 
Rolniczy Wyższej Szkoły Rolniczej, uzyskując w 
1953 roku dyplom magistra inżyniera rolnictwa.
Pracę naukową rozpoczął już w czasie studiów jako 
asystent w K atedrze Chemii Rolnej W SR we 
W rocławiu. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk 
rolniczych w roku 1963 rozpoczął pracę na stano
wisku adiunkta w Zakładzie Uprawy Roli IUNG, 
pełniąc obowiązki kierownika Laboratorium Che
micznego. W  1975 roku uzyskał stopień naukowy 
doktora habilitowanego. W latach 1976-1991 pra
cował na stanowisku docenta w Zakładzie Uprawy 
Roli w Laskowicach Oławskich, a od 1991 roku 
objął funkcję kierownika tegoż Zakładu. W roku 
1992 uzyskał tytuł naukowy i stanowisko profeso
ra.

Zainteresowania naukowe Profesora koncentrowały się głównie na badaniach 
substancji organicznej w glebach lekkich, problemach ochrony środowiska natu
ralnego w zakresie intensywnej agrotechniki i chemizacji rolnictwa oraz na 
badaniach jakości plonów i wykorzystaniu składników pokarmowych w warun
kach intensywnej produkcji roślinnej.

Dorobek naukowy prof, dr hab. Henryka Żurawskiego obejmuje ponad 100 
publikacji naukowych, 15 opracowań naukowo-technicznych oraz liczne prace 
popularnonaukowe. Był recenzentem ponad 40 prac opublikowanych w czasopis
mach naukowych, a także promotorem pracy doktorskiej, która została wyróżnio
na.

Profesor Henryk Żurawski reprezentował naukę polską w międzynarodowych 
badaniach z zakresu chemii rolnej i uprawy roli. Prowadził szkolenia i kursy 
przeznaczone zarówno dla rolników, służby rolnej, jak  i pracowników nauko
wych. Był przyjacielem i równocześnie nauczycielem młodej kadry naukowej i 
młodzieży akademickiej. Drzwi jego gabinetu były zawsze otwarte, każdemu 
bowiem służył pomocą i radą.

Poza pracą naukową wykazywał nieprzeciętną wiedzę z zakresu historii po
wszechnej i starożytnej oraz rozległe zainteresowania literaturą piękną.

W ciągu swojej długoletniej pracy, w uznaniu osiągnięć naukowych, otrzymał 
odznaczenia państwowe, m. in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,



162 Wspomnienie o Profesorze H. Żurawskim

Złoty Krzyż Zasługi oraz liczne odznaczenia resortowe i regionalne. Był człon
kiem wielu towarzystw naukowych, np.: Polskiego Towarzystwa Nauk Agrotech
nicznych, Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, W rocławskiego Tow a
rzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Botanicznego, International Soil 
Tillage Research Organization.

Kochał turystykę górską, w związku z czym był aktywnym działaczem PTTK, 
gdzie uzyskał liczne odznaczenia łącznie ze Złotą Odznaką Towarzystwa Krze
wienia Kultury Fizycznej.

Profesor dr hab. Henryk Żurawski pracował do ostaniej chwili swego życia, 
odszedł nagle i niespodziewanie. Jego śmierć pogrążyła nas w wielkim smutku, 
wszyscy bowiem odczuwamy bolesną stratę wybitnego naukowca, Człowieka 
wielkiego serca i charakteru oraz oddanego przyjaciela.
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