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Prof. dr Kazimierz Miczynski 

24.VIIl.1899 - 23.IX.1956 

W dniu 23 wrzesnia 1956 r. zmarl w Kra
kowie dr Kazimierz M i c z y n s k 1, 
p·rofes,o!I' zwyczajny i kierrnwnik Katedry 
Hodowli Roslin i Nasiennktwa WSR, b. 
p,rofesoir Politechniki Lwowsikiej. Przed
wczesna ,smie,rc - w okirELSie .pelnej ak
tywnosci naulkiowej - 1Przyniosla nauce 
polskiej dotkliwq stra1:~. 

Profes,o,r K. Miczynski urodzil si~ 24.VIII 
1899 r. w Nowym Sqczu. Po ukonczeniu 
szkoly sredniej w r. 1917 we Lwowie 
studiowal nauki przyrodnicze - poczc1tko
wo na Wydzi·ale FiJ.ozoficznym Uniwersy
tetu Jana Kazimierza we Lw,owie, a na
stE;pnie, w K,ra'kowie, gdzie studiowal r6w
niez nauki r,o~nicze, wy'kl1adane na 6wczes
nym „Studium Rolniczym U. J.". W 1923 r. 
uzysikal a'bsiolutorium, a w r. 1925 st-upieil 
doktora na „ Wydziale Filozoficznym U. J. 

W laitach 1919 - 1926 1Prac,owal jako 
asystent w Za:kladzi,e Botanicznym im. 
Janczewskiegio na U. J., a uzyskawszy sty
pendium Ministerstwa W. R. i 0 . P. wyje-

chal na ,stiudiia do Francji (Museum d'Hi
s,toire NaturEHe w Paryzu), ,a nast~pnie do 
Anglii (Ins1:ytut Botani:ki Rolni.czej w Rea
ding) w celu uzulI)elnienia s-tudi6w. 

Po powrocie z zagranicy oibjql w r. 1926 
stanowisko adiunkta przy Katedrze Upra
wy Roli i Roslin Politechniki Lwowskiej 
01r•az wyklady z zaimresu hodowli i ,ochrony 

. roslin. W r. 1932 halbilitowal •si~ na Wy
dziale Rolniczym U. J. z zakresu genetyki 
i hodowli 1roslin, a w r. 1933 oibjql samo
dzi.elne ki~~ownictwo Zaikladu Genetyki 
i Hodowli Roslin na Porlitechnice Lwow
slkiej w Dublanach, gdzie ·wykladal rowno
czesme doswiadczalnictwo i .ochron~ ros
lin. Na tym stanowisku pozos-tal do 1939 r., 
wsip6lpracujqc w tym -okres-ie z Malopol
skim T,c,wa•rzystwem Rolnic·zym oraz 
Lwowskq Iztbq Rolniczq. P.onadto 1kie,rowal 
Rodowodowq Hodowlc1 Zb6z S. Turnaua w 
Miikulicach, gdzie wyhodowal -odmian~ 
pszenicy -ozimej „Os-tka Zrotoklosa". 

Vj czasie ok:upacji .pelnH poczqtkowo w 
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dalszym ciqgu oibowiqzki profes,oira i kie
rownika swojego zakladu w Dublan.ach, a 
po zwolnieniu Go z teg,,} stanowisl{la przez 
nie·miec'kie wladze okuipocyjne pracowal 
na polu doswi,adczalnym swojego zakladu. 
W latach 1942 - 1944 wykladal hodowl~ 
i ochron~ ro-slin na „Fachowych Kurs,ach 
Rolniczych" ·c,raz brol czynny -udzial w 
tajnym nauczaniu. 

W 1945 r. zo-stal pow,olany na stano\.visko 
kierownikia Zakladu Uprawy Roli i Roslin, 
organizujqcego si~ Wydz.ialu Rolne,go U . . T., 
a w rok p6zniej objql - jako pr:Jf esor 
zwyczajny - stanowisko kierown:tka•Ka
tedry Hodowli Roslin i Doswiadczalnictwa 
U. J., na kt6rym pozostal az do smie.rci. 

Przeszlo 30-letni okres J ego dzial-alnosci 
nau!kowej obE1jmuje r6zne gal~zie wiedzy, 
a to: upraw~ I'IOili i rroslin, hotainik~, gene
tyk~, patologi~ roslin, doswiadczalnietwo 
i hodowl~ ,roslin. Nie ma pTawie •dziedziny 
w nau:kach p!rzy,rodniczych, w kt6rej by 
p,rzynajmn1eJ prz-eJsc1owo nie pracowal. 
Jako przyrodnik zdawal so.hie jednak spra
w~, ze poist~p lezy w scislej specjalizacji 
i dla1ego najwi~cej uwagi poswi~cal grn1e
tyce i hodowli roslin zbozowych, ze szcze
g6lnym uwzgl~d,nieniem (PSZienicy, kt6rej 
byl prawdziwym znawcq. 

Dorobek naukowy P 1rofesora Miczyn
skiego obejmuje 58 pra.c, opublilkowanych 
w ~raju i zag,flanicq. Sei to prace z zakrEsu 
botani'ki (6 p!rac), genetyiki (9 prac) , do
swLadczalnictwa (8 prac) , patologii roslin 
(3 prace), odmianoznawstwa i hodowli ro
slin (2G prac) i ,inne (6 prac) . 

W ·o.sta.itnim 10-leciu profesor IVIiczynski . 
poswi~cil ,si~ niemal cafäowicie hodowli 
odpornosci,owej. Jest Jego osobistq zaslu
gq, ze ten dzial hodowli zo,rganizowal i 
rozbudowal, pracujqc ·r6wnoczesnie jakio 
g!6wny refercint do sp-raw immunizacji iro
slin w IHAR. Z teigo z.akresu o,publikowal 
profesor Miczy11ski 12 ciekawych prac. W 
wynii!ku wieloletnich badan wyodr~bnil 
grupy odmiian owsa odp.ornych na gto.w
ni~ ,pytkowq oraz grupy odmian IPSZenicy 
-- iodpornych w warunJkach Polski na 
sniec i glowni~. 

Ostatnio (Ptra-cowal r6wniez Profesor Mi
czyfoski nad ·odpornosciq zb6z na rdz~, od-

pornosciq j~czrrüeni,a na glowni~, helmin
tosiporioz~, mqcz,niaika oriaz nad odporno
sciq kulkuirydzy i p,rosia na glowni~. Obok 
chor6b grzybkowych z;ajmQtWal si~ r6w
niez badaniami odpornosci na wymarzanie 
i szkodnikii ~wierz~ce. 

Praca ProfE:,sora Miczyns'kiego w hodo
w li Toslin nie ogiranicziala si~ bynajmniej 
do hodowli 10,dpornosciowej. Interesowaly 
go r6wniez zawsze plon i ja'kosc oraz o
pracowanie m-iejscowych odmi.an zb6z. 

Jaiko badacz i naukowiec byl P ,rofesor 
Miczynski nieslychanie wnikliwy, obiek
tywny, krytyczny i 1oistrozny. W pracy nau
kowej lqczyl olbrzymiq wiedz~ z wytrwa
lo,sciq i sumiennosciq. Posiadal duzq rool
nosc lij:czen.ia wi,adomosoi z r6znych dz ie
dzin ,przyrodniczych, nk wi~c dziwnego, 
ze z !kierowanych przez Niego zaklad6w 
wyszro w ,ielu specjalist6w, za.jm1!ljqcych w 
-r6znych dziedziniach sam.odzielne stanowi
s!ka nauk101We. Prace naukowe P!fof esoira 
Miczy6skiego oraz szerolkie kontakty z u
czonymi prawie, carego swiata ipirzyczynily 
si~ barrdw do spopuliaryzowania nauiki 
piolskiej zagra:nicq. 

Ptrofesolr Miczyns'k1i byl ,czlonkiem Komi
sji Naulk Rolniczych i Lesnych PAU ,oiraz 
czlonlkiem Polskiego Towarzystwa Bota
nl cznego, Towarzystwa 1Przyrodnik6w im. 
Koip-erni,ka i TowairzyiS-twa _ Zoologicznego. 
Opr6cz tego na p61lu organizacyjnym 
wsp6lpra,cowal z Minist.erstwem Rolni
ct wa j0.lko czlonek Zespolu Roslin Zbozo
wych PKOO. 

Jako czl'owiek byl niezwykle skromnY, 
bezposredni, cechowala Go zawsze prosto
ta i zadziwi•ajqce OII)anowaruie. 

Dlugotrwal.a chorolt_a, nie latwa w cst.at
nim okirosie ,drnoga J1Jaukowa i ci~zkie oso
biste p,rzezy'ciia ostatnich dni spowodowa
ly, ze sily Jego zuzyly si~ przedwczesnie w 
sluzbie näuki, kt6rej iposwi~cal si~ b~z 
resz·ty do osta1mkh chwil swego zycia. 

Osic4gni~ci1a ,i spuscizna naukoiwa Profe
sora Miczyfrs:kiego ipozo:stana trwalym 
wkladem w dziedzinie nauk ,ro,Iniczych, 
Jego pos tac jaiko szlachdnego czlowieika: 
wyibitnego 1 rzetelnego pra-cownika naukl 
b~dzie dla J ego uczni6w wzorem i p,rzy· 
kladem. J. Sawicki 


