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WSPOMNIENIE 
O PROFESORZE STANISŁAWIE MOSKALU 

1921-2008
21 września 2008 zmarł w wieku 87 lat prof, dr hab. Stanisław Moskal, wieloletni 

pracownik Katedry Chemii Rolniczej SGGW. Odszedł od nas człowiek cieszący się 
ogromnym autorytetem w środowisku akademickim naszej uczelni i kraju, szanowany 
w różnych gremiach za niestrudzoną działalność naukową i społeczną. Był powszechnie 
łubianym nauczycielem  akademickim, w ychow aw cą w ielu pokoleń studentów i 
pracowników naukowych.

Profesor S. Moskal urodził się 10 listopada 1921 r. w Krośnie, gdzie w 1943 r. 
ukończył W yższą Szkołę Rolniczą. Jak większość młodych ludzi z Jego pokolenia w 
czasie wojny brał czynny udział w walce z okupantem w szeregach Batalionów  
Chłopskich. Bezpośrednio po zakoń
czeniu wojny studiował na W ydziale 
Rolniczym SGGW w latach 1945-1950.
Jeszcze jako student rozpoczął pracę w  
Katedrze Chemii Rolniczej SGGW (w 
1948 r.), której pośw ięcił całe swoje 
ży c ie  zaw o d o w e. W 1959 u zysk a ł 
stopień doktora nauk rolno-leśnych. Pra
cę doktorską pt.: „ Występowanie glinu  
ruchomego  w glebach i jeg o  wpływ na 
pobieranie fosforu  przez rośliny” wyko
nał u prof. M. Górskiego. Rozprawę 
habilitacyjną pt.: , JBadania nad metodami 
oznaczania łatwo dostępnych dla roślin 
fo s fo ra n ó w  w glebie, ze  szczególnym  
uw zg lędn ien iem  m eto d  izo to p o w ych ” 
wykonał w 1965 r. W roku 1967 został 
powołany na stanowisko docenta etato
w ego, a w roku 1974 został profe
sorem.

Dorobek naukowy Profesora S. M o
skala przekracza 100 pozycji publi
kow anych g łów n ie  w czasopism ach  
naukowych. Prócz tego był autorem  
kilkunastu rozdziałów w książkach i podręcznikach akademickich, kilkunastu skryptów 
akademickich i in. Publikowane przez Niego prace naukowe miały duże znaczenie 
dla rozwoju chemii rolniczej, której się poświęcił. Był niezmiernie wymagający w 
stosunku do wyników badań własnych, jak też współpracowników. Tematyka badawcza 
Profesora miała charakter nowatorski w kraju i zagranicą. Miał liczne kontakty z 
ośrodkami naukowymi wielu krajów.
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Już na początku swojej kariery naukowej zapoznał się z metodami stosowania 
izotopów w biologii, co pozwoliłoM u na prowadzenie badań z użyciem izotopów  
promieniotwórczych. W spólnie z prof. M. Górskim brał udział w uruchomieniu 
pierwszej w Polsce Rolniczej Pracowni Izotopowej (1956), która została zlokalizowana 
w Katedrze Chemii Rolnej SGGW.

Dla pogłębienia wiedzy z zakresu zastosowania izotopów promieniotwórczych odbył kilka 
staży w zagranicznych ośrcdkach naukowych w Belgii, Holandii i w Związku Radzieckim. 
Niezależnie od tego w roku 1959 przebywał na 6-miesięcznym stażu naukowym jako stypendysta 
Fundacji Rockefellera w USA na Uniwersytecie Stanu Visconsin oraz w Federalnym Ośrodku 
Naukowym w Beltsville. W tym czasie pod kierunkiem prof. E. Taioga opracował nową metodę 
oznaczania łatwo dostępnego dla roślin azotu oraz zajmował się zagadnieniem oznaczania frakcji 
fosforu w glebie. W roku 1963 jako stypendysta British Coucil studiował w kilku ośrodkach 
naukowych w Anglii. Na Uniwersytecie w Oksfordzie zapoznawał się z zagadnieniami 
związanymi z przyswajalnością fosforu w glebie, a na Stacji Doświadczalnej w Rothamsted -  
wynikami najstarszych na świecie doświadczeń nawozowych. W Ośrodku Rolniczym Badań 
Izotopowych w Wantage studiował u prof. Scotta Russella metody stosowania izotopów w 
badaniach rolniczych. W roku akademickim 1967/68 przebywał w Zakładzie Chemii Analitycznej 
i Rolniczej na Państwowym Uniwersytecie w Gandawie, gdzie u prof. A. Cottoniego poznał 
nowoczesne metody oznaczania pierwiastków w glebie i w roślinie.

Oprócz wspomnianych kilkum iesięcznych staży naukowych, odbył łącznie 15 
kilkutygodniowych zagranicznych podróży naukowych. W latach siedemdziesiątych i 
osiemdziesiątych wyjeżdżał głównie jako koordynator lub uczestnik międzynarodowych 
tematów badawczych.

Ta rozległa aktywność naukowa profesora na arenie międzynarodowej wywierała zapewne 
duży wpływ na podejmowane przez Niego tematy badawcze. W długich przedziałach 
czasowych badania profesora koncentrowały się wokół następujących zagadnień:

♦ przyswajalność fosforu oraz wapnia z gleby i z nawozów oraz pobieranie 
strontu przez rośliny, badane przy zastosowaniu izotopów prom ieniotwórczych, 
naturalna promieniotwórczość gleb i nawozów potasowych, skażenie promieniotwórcze 
gleb i roślin w wyniku awarii elektrowni atomowej w Czarnobylu;

♦ wpływ czynników glebowych i nawozowych na zawartość glinu ruchomego 
w glebie oraz związana z tym kwasowość gleb i potrzeby wapnowania, wpływ glinu 
na dostępność różnych składników pokarmowych, badania nad glinem ruchomym były 
wykonane w Polsce po raz pierwszy;

♦ ocena metod oznaczania przyswajalnego fosforu w glebie z uwzględnieniem  
metod chemicznych, wegetacyjnych i izotopowych, badania te przyczyniły się do 
rozpowszechnienia w Polsce metody frakcjonowania fosforu w glebie, opracowanej 
przez Changa i Jacksona;

♦ opracowanie wartości nawozowej oraz technologii stosowania najtańszego 
nawozu azotowego -  wody amoniakalnej, która została wprowadzona do praktyki w 
Polsce na obszarze kilkudziesięciu tysięcy hektarów.

Tematy tych badań, a szczególnie dotyczące fosforu, były również przedmiotem 6 
prac doktorskich, których promotorem był prof. S. M oskal. Wśród nich były 4 
doktoraty zagraniczne. Profesor był również promotorem 52 prac magisterskich.

Prof. S. Moskal był i jest dobrze znany i ceniony w społeczności akademickiej 
naszej uczelni. Przez wiele lat pracował społecznie w Związku Nauczycielstwa Polskiego 
oraz w Stowarzyszeniu Wychowanków SGGW. Szczególnie pracą w Stowarzyszeniu 
zaskarbił sobie szacunek. Pełnił w nim coraz bardziej odpowiedzialne funkcje: w latach
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1971-1974 był członkiem zarządu, w okresie 1974-1977 wiceprzewodniczącym, a w 
latach 1977-2001 -  przewodniczącym. Od roku 2002 został Prezesem Honorowym  
tego Stowarzyszenia. Z racji pełnienia tych funkcji wielokrotnie organizował różne 
uroczystości związane z upamiętnieniem bohaterskich czynów i zasług pracowników 
naszej Uczelni.

Równie duża była społeczna aktywność Profesora w różnych organizacjach poza 
Uczelni?Ł. Już w latach 1952-1959 był sekretarzem Komisji ds. Stosowania Nawozów  
Azotowych przy PKPG. Od roku 1969 był przewodniczącym Zespołu ds. Skażeń 
Promieniotwórczych, a w latach 1975-1988 przewodniczącym Rolniczej Izotopowej 
Komisji w Komitecie Agrofizyki PAN. Od 1977 roku był również członkiem Państwowej 
Rady ds. Wykorzystania Energii Atomowej, natomiast w latach 1984-1989 członkiem  
Rady ds. Atomistyki. Pełniąc te funkcje w kraju, był również członkiem Europejskiego 
Stowarzyszenia Zastosowania Izotopów w Rolnictwie. W tym czasie zorganizował w 
Polsce Międzynarodowy XVI Kongres ESNA. W latach 1984-1996 był członkiem  
Komitetu Ogólnego Międzynarodowego Ośrodka Nawozów Sztucznych oraz zespołu 
ds. fosforu w glebie przy RWPG (1975-1989).

Na szczególne podkreślenie zasługują pełnione funkcje oraz uczestnictwo w 
społeczności naukowej kraju. Od roku 1972 należał do Komitetu Gleboznawstwa i 
Chemii Rolnej PAN, gdzie w latach 1981-1988 był zastępcą przewodniczącego Komitetu. 
Od 1983 roku był rów nież członkiem  zw yczajnym  Towarzystwa N aukow ego  
Warszawskiego.

Najdłużej i najbardziej aktywny był Profesor w działalności Polskiego Towarzystwa 
Gleboznawczego. Już w latach 1961-1964 był sekretarzem Towarzystwa, w latach 
1978-1983 członkiem Zarządu, w 1983-1986 wiceprezesem, a w latach 1987-1995 
prezesem. W roku 1995 został Prezesem Honorowym PTG. Przez wiele lat był również 
członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Gleboznawczego. Brał udział w licznych 
krajowych i zagranicznych kongresach i konferencjach gleboznawczych. Po zmianach 
ustrojowych w 1989 roku jako Prezes miał znaczący i skuteczny udział w dostosowaniu 
działalności Towarzystwa do nowych warunków. Profesor S. Moskal był znanym i 
bardzo cenionym organizatorem działalności naukowej krajù.

Prof. S. Moskal był wielokrotnie odznaczany lub nagradzany, między innymi był 
odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem KEN, 
Medalem M. Oczapowskiego nadawanym przez Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych 
PAN, medalem „zasłużony dla Uczelni” ART Olsztyn, Złotą Odznaką za Zasługi dla 
SGGW, Złotymi Odznakami ZNP i PTG i in. Za badania izotopowe otrzymał nagrody 
pełnomocnika Rządu ds. Wykorzystania Energii Jądrowej. Otrzymywał również nagrody 
Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki, nagrody sekretarza PAN, nagrody 
JMRektora SGGW oraz nagrody Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego.

Profesor do końca swoich dni żywo interesował się życiem Uczelni i przekazywał 
nam mądrość i w iedzę, także z dawnych dziejów historycznych chem ii rolnej. 
Pozostanie na zawsze w naszej pamięci jako wzór do naśladowania. Społeczność 
akademicka utraciła znakomitego naukowca, społecznika, człowieka wielkiego formatu.

Stanisław Mercik


