
61PROFESOR JAN BORKOWSKI      1923�2011

ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE Vol. LXIII No 1/2012: 61�62         DOI: 10.2478/v10239-012-0014-3

http://versitaopen.com/ssa oraz http://versita.com.ssa

Jan Borkowski urodzi³ siê 12 lipca 1923 roku w
Hawry³owcach (pow. Brac³aw), sk¹d wywêdrowa³ na
Ziemie Odzyskane. Studia wy¿sze odby³ w latach
1947�1951 na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu
Wroc³awskiego (pocz¹tkowo Uniwersytetu i Politech-
niki). Pracê zawodow¹ na uczelni, na
stanowisku zastêpcy asystenta w Ka-
tedrze Gleboznawstwa, kierowanej
przez prof. dr. Jana Tomaszewskiego,
rozpocz¹³ jeszcze jako student 1 mar-
ca 1950 roku. W Katedrze tej, z cza-
sem przekszta³conej w Instytut, prze-
szed³ wszystkie szczeble kariery za-
wodowej. Stopieñ doktora nauk rol-
no-le�nych uzyska³ w 1960 roku na
podstawie rozprawy �Studia nad
utworami i glebami py³owymi i pyla-
stymi �l¹ska�, a stopieñ naukowy
doktora habilitowanego (i stanowisko
docenta) w 1967 roku, na podstawie
rozprawy habilitacyjnej �Gleby brunatne Sudetów�.
W 1979 roku uzyska³ tytu³ profesora nadzwyczajne-
go, a w 1993 roku zosta³ powo³any na stanowisko
profesora zwyczajnego. W latach 1972�1982 pe³ni³
funkcjê kierownika Zak³adu Gleboznawstwa w In-
stytucie Chemii Rolniczej, Gleboznawstwa i Mikro-
biologii Akademii Rolniczej we Wroc³awiu, a po wy-
dzieleniu Instytutu Gleboznawstwa i Ochrony �ro-
dowiska Rolniczego pe³ni³ w nim, w latach 1987�
1996, funkcjê kierownika Zak³adu Gleb Darniowych
i Górskich.

G³ówne kierunki badawcze Profesora skupia³y siê
zawsze wokó³ aktualnych problemów, którymi intere-
suje siê wspó³czesne gleboznawstwo lub wynika³y z
potrzeb rolnictwa, szczególnie rolnictwa terenów gór-
skich i podgórskich. W dorobku naukowym profesora
Borkowskiego mo¿na wyodrêbniæ prace dotycz¹ce:
genezy i klasyfikacji genetycznej oraz bonitacyjnej
gleb, kartografii gleb, degradacji i ochrony �rodowi-
ska glebowego, szczególnych cechy gleb ³¹kowych i
czynników kszta³tuj¹cych ich ¿yzno�æ oraz urodzaj-
no�æ, a tak¿e specyficznych w³a�ciwo�ci gleb górskich
Sudetów i kierunków ich zagospodarowania.

Profesor Borkowski by³ wytrawnym znawc¹ po-
krywy glebowej regionu dolno�l¹skiego. Wiedza ta

wynika³a w pierwszej kolejno�ci z uczestnictwa w
pracach nad map¹ gleb Polski w skali 1:300 000 oraz
w powszechnej klasyfikacji bonitacyjnej gruntów
rolnych, w trakcie których zgromadzi³ szereg spostrze-
¿eñ, rozwijanych nastêpnie w pracach badawczych.

Jedna z pierwszych Jego publikacji,
z 1959 roku, dotyczy³a przyczyn zró¿-
nicowania produktywno�ci gleb or-
nych w górach i konieczno�ci podzia-
³u rolniczej przestrzeni w Sudetach na
wysoko�ciowe strefy bonitacyjne.
Podzia³ ten wkrótce zosta³ wprowa-
dzony do praktyki klasyfikacyjnej na
terenach górskich, a jego Autor zo-
sta³ zaproszony do wspó³tworzenia
regionalnych instrukcji klasyfikacyj-
nych dla obszaru górskiego Sudetów,
obowi¹zuj¹cych do dzisiaj.

Wielkie znaczenie dla dolno�l¹-
skiego rolnictwa maj¹ gleby lessowe i

lessopodobne, których badania sta³y siê kanw¹ dla roz-
prawy doktorskiej oraz publikacji podejmuj¹cych pro-
blem klasyfikacji uziarnienia gleb py³owych i pyla-
stych. Borkowski ju¿ w latach 60. ubieg³ego wieku
ujawni³ powa¿ne mankamenty tej klasyfikacji, o któ-
rych wielokrotnie przypomina³ w trakcie dyskusji na-
ukowych i na komisjach PTG. Jego postulaty zosta³y
uwzglêdnione dopiero w 1998 roku, w nowej klasyfi-
kacji uziarnienia (Polskiej Normie).

Gleby górskie i zagadnienia zagospodarowania
Sudetów by³y w krêgu Jego zainteresowañ nauko-
wych niemal od pocz¹tku pracy naukowej. Jedn¹ z
najwa¿niejszych prac prof. Jana Borkowskiego w tym
zakresie stanowi monograficzne opracowanie mor-
fologii, w³a�ciwo�ci fizykochemicznych i produktyw-
no�ci gleb brunatnych Sudetów na tle zró¿nicowania
ska³ macierzystych, z których powsta³y oraz warun-
ków ich wystêpowania (czynników wysoko�ciowo-
klimatycznych). Praca ta do dzi� stanowi punkt wyj-
�cia dla nowych badañ nad pokryw¹ glebow¹ Sude-
tów oraz czynników j¹ kszta³tuj¹cych, a tak¿e dla
rozwa¿añ nad genez¹ gleb na obszarach górskich. W
latach 70. i 80. XX w. profesor Borkowski prowa-
dzi³, we wspó³pracy z innymi gleboznawcami oraz
specjalistami z dziedziny rolnictwa, badania nad wy-
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stêpowaniem, dynamik¹ i dostêpno�ci¹ mikroelemen-
tów w glebach ³¹kowych Sudetów, a w szczególno-
�ci w uk³adzie �gleba � ro�lina � zwierzê�, badania
nad w³a�ciwym przebiegiem granicy rolno-le�nej, nad
interdyscyplinarnymi kryteriami u¿ytkowania ziemi
w Sudetach oraz nad stanem gospodarki ³¹kowo-pa-
stwiskowej w warunkach glebowych kotlin: Kamien-
nogórskiej i Jeleniogórskiej.

Klêska ekologiczna w Sudetach zwróci³a Jego
uwagê na wp³yw emisji przemys³owych na w³a�ci-
wo�ci gleb górskich, szczególnie w Karkonoszach.
Na podstawie przeprowadzonych badañ, oraz porów-
nania z wynikami prac z lat 60. ubieg³ego wieku pro-
fesor Borkowski,  jako jeden z pierwszych, pisa³ o
podwy¿szonej zawarto�ci siarki i niektórych pier-
wiastków �ladowych w glebach wy¿szych partii gór,
ale równocze�nie podawa³ w w¹tpliwo�æ wzrost za-
kwaszenia gleb górskich, wystêpuj¹cy rzekomo w na-
stêpstwie tzw. kwa�nych deszczy.

Profesor Borkowski by³ autorem lub wspó³auto-
rem ponad 100 oryginalnych prac badawczych. W
jego dorobku wyró¿niaj¹ siê te¿ rozdzia³y dotycz¹ce
gleb w monografiach naukowych Karkonoskiego
Parku Narodowego. Wspó³redagow³ Album Gleb
Polski, a tak¿e mapy glebowe Polski w skali
1:300 000, mapy gleb powiatów Dolnego �l¹ska w
skali 1:100 000, mapy gleb Karkonoskiego Parku
Narodowego w skali 1:10 000 oraz mapy gleb Dol-
nego �l¹ska w skali 1:100 000 (w Atlasie Dolnego
�l¹ska i �l¹ska Opolskiego).

Profesor Jan Borkowski by³ cz³onkiem Rady Na-
ukowej Karkonoskiego Parku Narodowego oraz
wspó³za³o¿ycielem Towarzystwa Rozwoju Ziem Gór-
skich. Nale¿a³ do Polskiego Towarzystwa Geograficz-
nego, Polskiego Towarzystwa Nauk Agrotechnicz-
nych oraz Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego,
w którym pe³ni³ funkcjê cz³onka Zarz¹du G³ównego

oraz prezesa Oddzia³u Wroc³awskiego (przez dwie
kadencje). By³ równie¿ cz³onkiem Komitetu Zago-
spodarowania Ziem Górskich PAN, w którym pe³ni³
funkcjê wiceprzewodnicz¹cego Komitetu oraz przez
dwie kadencje, funkcjê przewodnicz¹cego Sekcji
Sudeckiej. Za osi¹gniêcia w pracy naukowej i dydak-
tycznej by³ wyró¿niany nagrodami Rektora Akade-
mii Rolniczej we Wroc³awiu, Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wy¿szego oraz Sekretarza Naukowego PAN.
Uhonorowany zosta³ Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Krzy-
¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz
Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Profesor Jan Borkowski z pasj¹ podchodzi³ do
pracy dydaktycznej. By³ promotorem czterech prac
doktorskich, w tym studenta z Syrii. Zajêcia dydak-
tyczne � wyk³ady, æwiczenia i seminaria � prowadzi³
na ró¿nych specjalno�ciach Wydzia³u Rolniczego
Akademii Rolniczej oraz Wydzia³u Nauk Przyrodni-
czych Uniwersytetu Wroc³awskiego. Na zajêciach
stara³ siê wykorzystywaæ wszelkie dostêpne metody
audiowizualne, u³atwiaj¹ce percepcjê wyk³adanej
wiedzy. Studenci lubili jego spokojne i logicznie upo-
rz¹dkowane wyk³ady oraz seminaria prowadzone z
wyczuciem i wielk¹ kultur¹. Do legendy przesz³y Jego
metody egzaminowania: uwa¿a³, ¿e nie jest wyczy-
nem postawiæ studentowi ocenê niedostateczn¹ przy
pierwszym potkniêciu. Sztuk¹ jest spowodowanie, by
zda³ egzamin na czwórkê. Bywa³o, ¿e osi¹ga³ to za
czwartym, niekiedy dopiero za szóstym razem...

Profesor Jan Borkowski zmar³ 23 listopada 2011
roku. W pamiêci wspó³pracowników i studentów za-
pisa³ siê, jako do�wiadczony terenowiec, cz³owiek
wielkiej wiedzy, wywa¿ony i sprawiedliwy w os¹dach.

Leszek Szerszeñ
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