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Jan Borkowski urodzi³ siê 12 lipca 1923 roku w
Hawry³owcach (pow. Brac³aw), sk¹d wywêdrowa³ na
Ziemie Odzyskane. Studia wy¿sze odby³ w latach
19471951 na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu
Wroc³awskiego (pocz¹tkowo Uniwersytetu i Politechniki). Pracê zawodow¹ na uczelni, na
stanowisku zastêpcy asystenta w Katedrze Gleboznawstwa, kierowanej
przez prof. dr. Jana Tomaszewskiego,
rozpocz¹³ jeszcze jako student 1 marca 1950 roku. W Katedrze tej, z czasem przekszta³conej w Instytut, przeszed³ wszystkie szczeble kariery zawodowej. Stopieñ doktora nauk rolno-lenych uzyska³ w 1960 roku na
podstawie rozprawy Studia nad
utworami i glebami py³owymi i pylastymi 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 nadzwyczajnego, a w 1993 roku zosta³ powo³any na stanowisko
profesora zwyczajnego. W latach 19721982 pe³ni³
funkcjê kierownika Zak³adu Gleboznawstwa w Instytucie Chemii Rolniczej, Gleboznawstwa i Mikrobiologii Akademii Rolniczej we Wroc³awiu, a po wydzieleniu Instytutu Gleboznawstwa i Ochrony rodowiska 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 interesuje siê wspó³czesne gleboznawstwo lub wynika³y z
potrzeb rolnictwa, szczególnie rolnictwa terenów górskich i podgórskich. W dorobku naukowym profesora
Borkowskiego mo¿na wyodrêbniæ prace dotycz¹ce:
genezy i klasyfikacji genetycznej oraz bonitacyjnej
gleb, kartografii gleb, degradacji i ochrony rodowiska glebowego, szczególnych cechy gleb ³¹kowych i
czynników kszta³tuj¹cych ich ¿yznoæ oraz urodzajnoæ, a tak¿e specyficznych w³aciwoci gleb górskich
Sudetów i kierunków ich zagospodarowania.
Profesor Borkowski by³ wytrawnym znawc¹ pokrywy glebowej regionu dolnol¹skiego. Wiedza ta

wynika³a w pierwszej kolejnoci 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 produktywnoci gleb ornych w górach i koniecznoci podzia³u rolniczej przestrzeni w Sudetach na
wysokociowe strefy bonitacyjne.
Podzia³ ten wkrótce zosta³ wprowadzony do praktyki klasyfikacyjnej na
terenach górskich, a jego Autor zosta³ zaproszony do wspó³tworzenia
regionalnych instrukcji klasyfikacyjnych dla obszaru górskiego Sudetów,
obowi¹zuj¹cych do dzisiaj.
Wielkie znaczenie dla dolnol¹skiego rolnictwa maj¹ gleby lessowe i
lessopodobne, których badania sta³y siê kanw¹ dla rozprawy doktorskiej oraz publikacji podejmuj¹cych problem klasyfikacji uziarnienia gleb py³owych i pylastych. Borkowski ju¿ w latach 60. ubieg³ego wieku
ujawni³ powa¿ne mankamenty tej klasyfikacji, o których wielokrotnie przypomina³ w trakcie dyskusji naukowych i na komisjach PTG. Jego postulaty zosta³y
uwzglêdnione dopiero w 1998 roku, w nowej klasyfikacji uziarnienia (Polskiej Normie).
Gleby górskie i zagadnienia zagospodarowania
Sudetów by³y w krêgu Jego zainteresowañ naukowych niemal od pocz¹tku pracy naukowej. Jedn¹ z
najwa¿niejszych prac prof. Jana Borkowskiego w tym
zakresie stanowi monograficzne opracowanie morfologii, w³aciwoci fizykochemicznych i produktywnoci gleb brunatnych Sudetów na tle zró¿nicowania
ska³ macierzystych, z których powsta³y oraz warunków ich wystêpowania (czynników wysokociowoklimatycznych). Praca ta do dzi stanowi punkt wyjcia dla nowych badañ nad pokryw¹ glebow¹ Sudetów 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 prowadzi³, we wspó³pracy z innymi gleboznawcami oraz
specjalistami z dziedziny rolnictwa, badania nad wyhttp://versitaopen.com/ssa oraz http://versita.com.ssa
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stêpowaniem, dynamik¹ i dostêpnoci¹ mikroelementów w glebach ³¹kowych Sudetów, a w szczególnoci w uk³adzie gleba  rolina  zwierzê, badania
nad w³aciwym przebiegiem granicy rolno-lenej, nad
interdyscyplinarnymi kryteriami u¿ytkowania ziemi
w Sudetach oraz nad stanem gospodarki ³¹kowo-pastwiskowej w warunkach glebowych kotlin: Kamiennogórskiej i Jeleniogórskiej.
Klêska ekologiczna w Sudetach zwróci³a Jego
uwagê na wp³yw emisji przemys³owych na w³aciwoci gleb górskich, szczególnie w Karkonoszach.
Na podstawie przeprowadzonych badañ, oraz porównania z wynikami prac z lat 60. ubieg³ego wieku profesor Borkowski, jako jeden z pierwszych, pisa³ o
podwy¿szonej zawartoci siarki i niektórych pierwiastków ladowych w glebach wy¿szych partii gór,
ale równoczenie podawa³ w w¹tpliwoæ wzrost zakwaszenia gleb górskich, wystêpuj¹cy rzekomo w nastêpstwie tzw. kwanych deszczy.
Profesor Borkowski by³ autorem lub wspó³autorem 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 Dolnego l¹ska w skali 1:100 000 (w Atlasie Dolnego
l¹ska i l¹ska Opolskiego).
Profesor Jan Borkowski by³ cz³onkiem Rady Naukowej Karkonoskiego Parku Narodowego oraz
wspó³za³o¿ycielem Towarzystwa Rozwoju Ziem Górskich. Nale¿a³ do Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Agrotechnicznych oraz Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego,
w którym pe³ni³ funkcjê cz³onka Zarz¹du G³ównego
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oraz prezesa Oddzia³u Wroc³awskiego (przez dwie
kadencje). By³ równie¿ cz³onkiem Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN, w którym pe³ni³
funkcjê wiceprzewodnicz¹cego Komitetu oraz przez
dwie kadencje, funkcjê przewodnicz¹cego Sekcji
Sudeckiej. Za osi¹gniêcia w pracy naukowej i dydaktycznej by³ wyró¿niany nagrodami Rektora Akademii Rolniczej we Wroc³awiu, Ministra Nauki i Szkolnictwa 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 dydaktyczne  wyk³ady, æwiczenia i seminaria  prowadzi³
na ró¿nych specjalnociach Wydzia³u Rolniczego
Akademii Rolniczej oraz Wydzia³u Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wroc³awskiego. Na zajêciach
stara³ siê wykorzystywaæ wszelkie dostêpne metody
audiowizualne, u³atwiaj¹ce percepcjê wyk³adanej
wiedzy. Studenci lubili jego spokojne i logicznie uporz¹dkowane wyk³ady oraz seminaria prowadzone z
wyczuciem i wielk¹ kultur¹. Do legendy przesz³y Jego
metody egzaminowania: uwa¿a³, ¿e nie jest wyczynem 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 zapisa³ siê, jako dowiadczony terenowiec, cz³owiek
wielkiej wiedzy, wywa¿ony i sprawiedliwy w os¹dach.
Leszek Szerszeñ
Tadeusz Chodak
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