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Profesor Julia Gołębiowska, z domu Kaliniewicz, urodziła się 16 grudnia
1913 r. w Sankt Petersburgu. Gimnazjum Parlstwowe im. Hofinanowej ukori-
czyła w 1932r, w Warszawie. w tym tez roku, rozpoczęła studia na Wydnahe
ogrodniczynr Szkoły GłÓwnej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Spe.
cjalizowała się w zakresie mikrobiologii i technologii rolniczej, uzyskojąc dyplom
inżyniera ogrodnika w 1938 r. Ieszczę przd ukoriczeniem studiÓw, została
w 1937 r. zatrudniona w Dziale Mikrobiologii Rolniczej, Pa stwowego Nauko-
wego Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach. Fo wojnie' w 1945 t.
wzięła aktywny udział w organizowaniu Wydziafu Rolniczego przy Uniwersyte-
cie Marii Curie.Skłodowskiej w Lublinie. Do 1950 r. łączyła pracę w Instytucie
Puławskim ze stanowiskiem starszego asystenta w Katedtze Mikrobiologii Rol-
nej tIMCs. w roku |947, po przedstawieniu rozptawy pt. Studia nad rozkła-
dem błonnika przez drobnoustroje, ottzymała na Wydziale Rolniczp IIMCS
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w Lublinie stopieó doktora. W roku 1954 została profesorem nadzwyczajnym.
w latach 1955_1958 pełniła funkcję Kierownika Katedry Mikrobiologii Rol-
niczej w Wyzszej Szkole Rolniczej w Lublinie oraz kierownika Działu Mikro.
biologii Paóstwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puła-
wach' W roku 1958 zotgarnzowała pracownię mikrobiologiczną Zakł'adu Roślin
Pastewnych Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa, oddział w Poznaniu,
z siedzibą w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w BaborÓwku. Kierowała tą
placÓwką do 1969 ro]cł'l. W roku 1965 Rada Pafstwa nadała Jej tytuł profesora
nłyczajnego. w roku 1967 prof. Julia Gołębiowska objęła kierownictwo Katedry
Mikrobiologii Rolnej Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. w Katędtze tej
pfacowała do momentu przejścia na emeryturę, tj. do 1981 r.

Zainteresowania naukowe prof. J. Gołębiowskiej dotyczyĘ następujących
zagadnieó: 1 . Poznani a za|e;żnosci pomiędzy występowanie,m w glebie drobnous-
trojÓw a zawartością w nlej substancji organi cznej. Badała w tyn zakresie mikro-
florę torfÓw' poszukując rÓwnież szczepÓw promieniowcÓw o właściwościach
antybiotycntych. 2. Udziału drobnoustrojÓw w odżywianiu się roślin azotem zę
szczeg61nym uwzględnieniem wiązanta azotu atmosferycznego. Wiele spośrÓd
prac prof. J. Gołębiowskiej poświęconych zostało s1mbiotycznemu wiązaniu azo-
tu w układzię Rhizobium _ rośliny motylkowate. Wychodząc naprzeciw potrze-
bom rolnictwd, prof. J. Gołębiowska zainteresowała się też wpływem che,lrricz-
nych środkÓw ochrony roślin na drobnoustroje glebowe. W połowie lat 60. stała
się inicjatofem i koordynatorem zakrojonych na szeroką skalę badaó nad od-
działywaniami pomiędzy drobnoustrojami glebowymi a pestycydami. Dalsze ba-
dania Pani Profesor szły w kierunku synekologiczny|n. Punktem wyjścia do nich
był sformułowany ptzez Nią pogląd, iz w glebow}m układzie troficznym pod-
stawowa rola drobnoustrojÓw sprow.adza się nie tylko do udostępnienia roślinom
pierwiastkÓw organogennych na drodze mineralizacji martwej substancji orga.
nicznej , |ecz tatie polega na okresowym ma9azynowaniu tych pierwiastkÓw we
własnej biomasie oraz w prÓchnicy glebowej, a takze na wiązaniu azotu afuo.
sferycznego. Poglądy te zostały szeruej przedstawione w kilku Jej teoretyczaych
opracowaniach' Zainicjowane ptzęz prof. J. Gołębiowską badania przepływu
pierwiastkÓw organogennych poprzez biomasę drobnostrojÓw są kontynuowane
w Jej pracowni do dnia dzisiejszego, w pracach nad wiązaniem azotu afuo-
sferycznego prof. J. Gołębiowska była początkowo zaangazowanaw zagadnieniu
biologii rhizobiofagÓw i ich wpływu na efektywność synbiozy Rhizobium z lucer-
ną. Dalsze prace szły w kierunku bliższego poznania rilznych czynprkÓw środo-
wiskowych oddziaływujących na s5mbiotyczne otaz niesymbiotyczne wiązanie
azofu. Pr6cz tego prof. J. Gołębiowska pracowała nad procesami mineru|izaĄi
gleby, a szczegillnie nad oddaaĘwaniem substancji organicznej na ptzemiany
azoru- w glebie.

Prof. J' Gołębiowska ustawic;nię tozszetzala swoją proble'matykę badawczą
a zdobyte doświadczenia przekazywała innyn, kształcąc licznych młodych pra.
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cownikÓw naukowych z całej Polski, Efektem Jej pracy było opublikowanie
105 prac naukowych, kilku skryptÓw oraz podręcznika pt. Mikrobiologia rol-
iicza, Była promotorem wielu prac doktorskich oraz sfuzyła zyczhwą radą ptzy
przy gotowywaniu rozpr aw habilitacyjnych.

Prof. J. Gołębiowska była członkiem wielu towatzystw naukowych: Między-
narodowego Towarzystwa Gleboznawczego, Polskiego Towarzystwa Przyrodni-
cze1o im. M. Kopernika, Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Poznaris-
kiego Towatzystwa Przyjaciilł' Nauk, Komitetu Mikrobiologii PAN, Komitętu
Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN; a takze licznych rad naukowych. Była tez
redaktorem działu rolnego Acta Microbiologica Polonica.

Za swoje osiągnięcia prof. J. Gołębiowska nagrodzona została: Ktzyzem
Kawalerskim orderu odrodzenia Polski, Złotym Ktzyzan Zastug; otaz ticz-
nyni medalami. Ponadto otrzynała wiele nagrÓd Ministra Nauki, Szkolnictwa
Wyzszego i Techniki oraz Polskiej Akademii Nauk.

Profesor Julia Gołębiowska odeszła od nas 20 września 1993 r. W Jej osobie
nauka polska straciła wspaniałego człowieka, wybitnego naukowca oraz dosko-
nałego nauczyciela.
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