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WSPOMNIENIE O PROFESORZE 
DR TOMASZU KOMORNICKIM (1916-1994)

Dnia 26 stycznia 1994 roku zmarł profesor dr Tomasz Komornicki, długoletni 
(1960-1986) kierownik Katedry Gleboznawstwa Akademii Rolniczej w Krako
wie. Wraz z Jego odejściem cała społeczność akademicka Krakowa, a szczególnie 
Akademii Rolniczej, oraz polskie środowisko gleboznawcze poniosły wielką 
stratę.

Tomasz Komornicki, syn Stefana (profesora 
UJ) i Marii z Goetz-Okocimskich, urodził się w 
Krakowie 21 lipca 1916 roku. Po ukończeniu 
gimnazjum im. B. Nowodworskiego rozpoczął 
w 1934 roku studia na Wydziale Rolniczym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, które ukończył w 
1938 roku. Tytuł inżyniera rolnictwa otrzymał 
na podstawie pracy dyplomowej “Badania nad 
metodą oznaczania miedzi w glebach (metoda 
Maquenne i Demoussy)”.

Wybuch drugiej wojny światowej zaskoczył 
Go w trakcie odbywania służby wojskowej w 
Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii, skąd 
skierowany został do 7 Dywizjonu Artylerii 
Konnej Wielkopolskiej. Z tą baterią brał udział 
w bitwie pod Kutnem i w obronie Warszawy. Po 
działaniach frontowych podjął pracę w Zakładzie Uprawy Roli i Roślin jako 
wolontariusz-asystent, gdzie pracował do końca listopada 1939 roku. W czasie 
okupacji administrował lasami w Kolbuszowskim i prowadził dzierżawiony ma
jątek w Iwoniczu.

Do pracy naukowej powrócił w styczniu 1945 roku, jako asystent prof, dr hab. 
Juliana Tokarskiego w Zakładzie Gleboznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tytuł doktora rolnictwa na Wydziale Rolniczym otrzymał w 1950 roku na 
podstawie rozprawy “Cztery profile gleb na podłożu wapiennym i krystalicznym 
w Tatrach”.

W roku akademickim 1957/1958 odbył roczny staż naukowy w Instytucie 
Chemiczno-Rolniczym Politechniki w Zurychu, gdzie brał czynny udział w bada
niach nad minerałami ilastymi i ich połączeniami z substancjami organicznymi. 
Na podstawie pracy “Studia nad frakcją ilastą kilku gleb podkarpackich” wydanej 
w 1959 roku otrzymał tytuł docenta.
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Prace badawcze Profesora dotyczyły głównie gleb terenów górskich i ich 
użytkowania, minerałów ilastych oraz procesów wietrzenia skał. Był autorem lub 
współautorem ponad 90 prac naukowych, w tym 5 opracowań książkowych. Jego 
dorobek naukowy został uhonorowany przyznaniem tytułów profesora nadzwy
czajnego (1967) i profesora zwyczajnego (1978).

Wielką zasługą prof, dra Tomasza Komornickiego jest wykształcenie licznej 
kadry dobrych specjalistów, wśród których znajduje się wielu pracowników nauki 
posiadających stopnie doktora i doktora habilitowanego.

Osobny rozdział w życiu Profesora stanowiła Jego działalność w Polskim 
Towarzystwie Gleboznawczym, którego członkiem był od 1946 roku. Sprawował 
w nim funkcję przewodniczącego Oddziału Krakowskiego (1964-1991) i prze
wodniczącego Komisji Mineralogii Gleby (1964-1975). Prawie do końca życia 
pracował w Komitecie Redakcyjnym Roczników Gleboznawczych. Profesor był 
również członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Gleboznawczego. Należał 
też do Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego (prace mineralogiczne stanowi
ły dużą część Jego dorobku naukowego), Komisji Nauk Rolniczych i Leśnych i 
Komisji Ochrony Zdrowia Społecznego Krakowskiego Oddziału PAN. Brał 
udział (1946-1949) w pracach Konserwatorium Naukowoznawczego, sekcji To
warzystwa Asystentów UJ, gdzie uczestniczył w wydawaniu czasopisma “Życie 
Nauki”, które od 1950 roku wydawane było w Warszawie jako “Życie Szkoły 
Wyższej”.

Prof. dr Tomasz Komornicki był nie tylko wybitnym gleboznawcą, ale również 
bardzo aktywnym tłumaczem prac naukowych o różnorodnej tematyce, a także 
niestrudzonym recenzentem i członkiem niezliczonej ilości komisji egzaminacyj
nych.

Naukowa działalność i postawa moralna Profesora uhonorowane zostały wy
braniem Go na przedstawiciela Akademii Rolniczej w Krakowie do Rady Głównej 
przy MNiSzW; funkcję tę pełnił w roku akademickim 1985/86. Za swoją pracę 
naukową i organizacyjną otrzymał liczne nagrody i odznaczenia, wśród których 
wymienić trzeba: Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski, Medal Edukacji Narodo
wej oraz Złotą Odznakę PTGleb. i Złotą Odznakę Akademii Rolniczej w Krako
wie. Trzykrotnie wyróżniony został Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego.

Był pedagogiem niezwykle łubianym przez młodzież akademicką, która trzy
krotnie przyznała Mu dyplom Najmilszego Wykładowcy.

W pamięci wszystkich, którzy Go znali, profesor Tomasz Komornicki pozo
stanie autorytetem naukowym i moralnym, człowiekiem o wysokiej kulturze i 
życzliwości, którą okazywał zarówno licznym przyjaciołom, jak i współpracow
nikom.
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