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Wspomnienie o profesorze
Les³awie Arnoldzie Jakubie Badurze
(7.04.1925  21.12.2008)
21-go grudnia zmar³ prof. zw. dr hab. Les³aw Badura.
Profesor by³ naszym najlepszym przyjacielem, wybitnym naukowcem, doradc¹ i wspania³ym nauczycielem
akademickim. Opiekowa³ siê m³odymi pracownikami
naukowymi oraz by³ wielkim przyjacielem m³odzie¿y
i studentów. By³ cenionym i szanowanym przez spo³ecznoæ akademick¹ pracownikiem naukowym, cz³owiekiem o wielkiej wiedzy, szlachetnoci i kulturze
osobistej, niezwykle prawym i ¿yczliwym, wielkim
autorytetem naukowym i moralnym. Profesor wykszta³ci³ kilka pokoleñ polskich mikrobiologów oraz niestrudzenie wprowadza³ tê dziedzinê wiedzy na arenê
miêdzynarodow¹. Aktywnie uczestniczy³ w organizacji pracy naukowej, by³ cz³onkiem wielu krajowych
i zagranicznych towarzystw, komisji, redakcji i komitetów naukowych. By³ twórca polskiej szko³y w zakresie ekologii i fizjologii drobnoustrojów, ochrony
rodowiska i ekotoksykologii.
Les³aw Arnold, Jakub trojga imion urodzi³ siê
7 kwietnia 1925 roku w Trzebini. W latach 19311937
uczêszcza³ do szko³y powszechnej w Trzebini, a w latach 19371939, do Pañstwowego Gimnazjum i Liceum w Chrzanowie. W okresie okupacji pracowa³
(19401943), jako technik dentystyczny w Trzebini
oraz Sanatorium Przeciwgruliczym w Bystrej l¹skiej k. Bielska-Bia³ej.
Po wyzwoleniu w latach 19451947 kontynuuje
naukê, pocz¹tkowo w gimnazjum ogólnokszta³c¹cym
dla doros³ych w Bytomiu, nastêpnie po zdaniu ma³ej
matury, w liceum dla doros³ych, gdzie uzyskuje wiadectwo dojrza³oci (1947). Po uzyskaniu matury podejmuje w tym samym roku studia na Wydziale Nauk
Przyrodniczych Uniwersytetu i Politechniki we Wroc³awiu. W roku 1950 uzyskuje z wynikiem bardzo
dobrym stopieñ magistra filozofii (20.12.1950) z zakresu biologii ogólnej (grupa fizjologii rolin).
W okresie studiów, pracuje zarobkowo: w latach
(19481949) uczy matematyki w Ni¿szym Seminarium Duchownym prowadzonym przez O.O. Salezjanów w Dobroszycach. W roku akademickim 1949/50
otrzymuje stypendium Ministra Owiaty. Tu¿ przed

ukoñczeniem studiów podejmuje, pracê na etacie zastêpcy asystenta (01.08.1950) w Katedrze Fizjologii
Rolin, kierowanej przez jednego z najwybitniejszych mikrobiologów Polski, wiatowej s³awy uczon¹
prof. zw. dr Helenê Krzemieniewsk¹. Dyrektorem Instytutu Botaniki w sk³ad którego wchodzi³a Katedra
prof. Krzemieniewskiej, by³ wybitny botanik, wspó³twórca i pierwszy rektor Uniwersytetu Wroc³awskiego,
prof. zw. dr hab. Stanis³aw Kulczyñski  wiceprezes
PAN. Pod kierunkiem Pani Profesor przygotowuje
pracê magistersk¹ na temat Mikroelementy w ¿yciu
rolin. Po ukoñczeniu w grudniu 1950 roku studiów,
z dyplomem magistra filozofii awansuje na stanowisko asystenta, a od padziernika 1951 roku na stanowisko st. asystenta.
W pierwszych latach pracy prowadzi³ badania nad
zjawiskiem ryzosfery. W zwi¹zku z tym odbywa krótki sta¿ naukowy w Zak³adzie Mikrobiologii IUNG
w Pu³awach u prof. zw. dr hab. cz³onka rzeczywistego
PAN Jadwigi Ziemiêckiej. Nawi¹zuje tak¿e wspó³pracê z jednym z najwybitniejszych polskich mikologów
prof. dr hab. Tadeuszem Dominikiem póniejszym recenzentem jego rozprawy habilitacyjnej. W dalszej
kolejnoci z inspiracji prof. Krzemieniewskiej podejmuje badania nad wystêpowaniem grzybów mikroskopijnych w glebach lenych. Pierwsze prace z tego cyklu
wykonane na glebach rezerwatu bukowego w Miszkowicach, publikuje wraz z prof. H. Krzemieniowsk¹.
Dwie prace ukazuj¹ siê drukiem w roku 1954 w Acta
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Soc. Botan. Polon. Prowadzi nadal badania mikologiczne, nad wystêpowaniem grzybów glebowych i ich
powi¹zaniu z szat¹ rolinna w ró¿nych rezerwatach
lenych. Prowadzi³ tak¿e dowiadczenia z zakresu
fizjologii rolin, ale ju¿ pod nowym kierownictwem
Katedry prof. dr hab. Stefanem Gumiñskim. Miêdzy
innymi stara siê okreliæ wp³yw zwi¹zków próchniczych na wzrost rolin. Prace z tej dziedziny publikuje
wraz z profesorem Gumiñskim w latach 19581964.
W roku 1959 koñczy rozprawê na temat Badania nad
mikoflor¹ ció³ki i gleby lasu szpilkowego ze zbocza
Raduni. Praca ta stanowi³a podstawê do uzyskania
stopnia naukowego dr n. przyrodniczych z zakresu
mikrobiologii na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wroc³awskiego (17.12.1959). Promotorem przewodu doktorskiego by³ prof. zw. dr hab. póniejszy cz³onek rzeczywisty PAN W³adys³aw Kunicki-Goldfinger,
ówczesny kierownik Katedry Mikrobiologii Uniwersytetu Wroc³awskiego. Rozprawa ta zosta³a opublikowana w roku 1960 w Acta Microbiologica Polonica.
W kilka miesiêcy póniej otrzymuje stypendium
naukowe z Ministerstwa Owiaty i Szkolnictwa
Wy¿szego i wyje¿d¿a na sta¿ naukowy do W³och
(01.03.196015.09.1960), gdzie w Instituto et Orto
Botanico dell Universita di Torino, pod kierunkiem
prof. dr Beniamino Peyronela studiuje mikologiê.
W ramach studiów kontynuuje badania nad okreleniem zwi¹zku pomiêdzy mikoflor¹, a szat¹ rolinn¹.
Wyniki tych badañ zawarte w dwóch rozprawach ukazuj¹ siê drukiem w roku 1963 w czasopimie w³oskim
Allionia (9: 6574 i 9: 175186).
Po powrocie do kraju prowadzi dalsze badania ekologiczno-mikologiczne nad wystêpowaniem okrelonych grup grzybów w ró¿nych zespo³ach rolinnych,
szuka powi¹zañ miêdzy szat¹ rolinn¹, zespo³ami lenymi, a zespo³ami mikroskopijnych grzybów glebowych. Równoczenie podejmuje badania fizjologiczne
nad wyjanieniem mechanizmu oddzia³ywania zwi¹zków huminowych na dro¿d¿e i przebieg ich beztlenowego oddychania.
Ca³okszta³t pracy naukowej oraz rozprawa habilitacyjna na temat O mechanizmie stymuluj¹cego
wp³ywu humianu sodu na proces fermentacji alkoholowej i rozmna¿anie dro¿d¿y zamieszczone w Acta
Soc. Botan. Polon. stanowi³y podstawê do wszczêcia
postêpowania habilitacyjnego. W roku 1965 po z³o¿eniu przed Rad¹ Wydzia³u Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wroc³awskiego wymaganego przepisami
kolokwium oraz wyk³adu habilitacyjnego na temat
Fizjologia mikoryzy uzyskuje (4.11.1965) stopieñ
naukowy docenta nauk przyrodniczych w zakresie
fizjologii rolin. Po zatwierdzeniu stopnia naukowego
(26.01.1966) przez Komisjê Centraln¹ otrzymuje etat
docenta w Katedrze Ekologii i Geografii Rolin kierowanej przez prof. dr hab. Stefana Macko (31.05.1966).

W roku 1968 po mierci prof. S. Macko zostaje
powo³any na stanowisko kierownika Katedry Ekologii
i Geografii Rolin (01.03.1968). Rok póniej po pewnych reorganizacjach Instytutu Botaniki pe³ni¹c ju¿
funkcje kierownika Zak³adu Ekologii i Geografii Rolin obejmuje stanowisko dyrektora Instytutu Botaniki
i Biochemii, któr¹ to funkcjê pe³ni³ do roku 1971.
W padzierniku 1975 r. otrzymuje etat profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie l¹skim w Katowicach
i obejmuje kierownictwo Zak³adu Mikrobiologii w Instytucie Biologii Molekularnej, na Wydziale Biologii
i Ochrony rodowiska U. Tytu³ naukowy profesora
zwyczajnego uzyska³ 16.11.1984.
W ramach dzia³alnoci naukowej w Uniwersytecie
l¹skim prowadzi wraz z zespo³em badania nad wyjanieniem mechanizmów oddzia³ywañ metali ciê¿kich
g³ównie pochodz¹cych z emisji przemys³owych, na
mikroorganizmy glebowe i na pe³nione przez nie
funkcje. Problematyka badawcza Katedry koncentruje
siê wokó³ zagadnieñ zwi¹zanych z prób¹ wyjanienia udzia³u mikroorganizmów w funkcjonowaniu
ekosystemów lenych w regionach uprzemys³owionych. Prace te by³y zawsze centralnie koordynowane
i finansowane przez: 1) Instytut Badawczy Lenictwa
(19731975), 2) Instytut Podstaw In¿ynierii rodowiska PAN (19761980), 3) Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wy¿szego i Techniki w ramach koordynacji
problemów mikrobiologicznych przez Uniwersytet
£ódzki (19811990) oraz 4) Ministerstwo Edukacji
Narodowej, w ramach badañ statutowych i w³asnych.
Wyniki badañ Katedry by³y publikowane w czasopismach krajowych i referowane na kongresach
ogólnopolskich i europejskich. Wiele wyników badañ stanowi³o podstawy do uzyskiwania tytu³ów magistra biologii, ³¹cznie ponad 200. By³ promotorem
trzynastu prac doktorskich, a piêciu jego wychowanków uzyska³o stopieñ doktora habilitowanego
(dr J. Pacha, dr J. Szulicka, dr J. Kozdrój, dr P. Krupa
oraz dr Z. Piotrowska-Seget).
W latach 19731981 pe³ni³ funkcje kierownika
Zak³adu Mikrobiologii, a od 1981 r. kierownika Katedry Mikrobiologii. W tym te¿ czasie przyjmuje szereg obowi¹zków administracyjnych: 1) prodziekana
d.s. studenckich (19751978), 2) dyrektora Instytutu
Biologii Molekularnej (19781979), 3) dziekana Wydzia³u Biologii i Ochrony rodowiska U (przez dwie
kadencje 19841990). Aktywnie uczestniczy³, w pracach ró¿nych komitetów i komisji naukowych PAN:
1) Komitetu Mikrobiologii (od roku 19751989),
2) Komitetu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej (1987
1989, 19931996), 3) Komitetu Naukowego d.s. Badañ
Nad Globalnymi Zmianami Przyrodniczego rodowiska przy Prezydium PAN (19871990), 4) Komitetu
In¿ynierii rodowiska (19911993), 5) Komisji
Ochrony rodowiska i Utylizacji Odpadów przy Od-
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dziale Katowickim PAN (od roku 1975), przez dwie
kadencjê przewodniczy³ tej Komisji (19881999).
W latach 19811985 by³ cz³onkiem Zespo³u Koordynacyjnego Problemu Miêdzyresortowego MR.II.17,
I stopnia Aktywnoæ drobnoustrojów oraz ich wykorzystywanie i zwalczanie, oraz Zespo³u koordynacyjnego stopnia II IPI PAN, grupy tematycznej 02
Ochrona Powietrza i Wód.
Uczestniczy³ w obradach kilku Rad Wydawniczych:
1) Rady Wydawniczej miesiêcznika Aura (od 1988
do chwili mierci), 2) przewodniczy kolegium redakcyjnemu Fundacji Ekologicznej Silesia (19911998),
3) by³ cz³onkiem Komitetu Redakcyjnego Biuletynu
Komitetu In¿ynierii rodowiska PAN (18911993).
4) W roku 1996 zosta³ powo³any na cz³onka Rady
Naukowej Instytutu Ekologii PAN w Dziekanowie
ko³o Warszawy (19961998) oraz ponownie wybrany
na lata 19992002. Nadto w latach 19841990 bra³
udzia³ w pracach Komisji Nagród Ministra Edukacji
Narodowej. Od roku 2003 by³ cz³onkiem Spo³ecznego Komitetu Budowy Pomnika gen. Jerzego Ziêtka.
W okresie III kadencji Sejmu RP by³ tak¿e doradc¹ do
spraw ochrony rodowiska przy Komisji Sejmowej
Ochrony rodowiska i Zasobów Naturalnych. By³
tak¿e organizatorem i wspó³organizatorem kilku miêdzynarodowych i krajowych konferencji naukowych.
W latach 19961997, 19971998 oraz od roku 1999 do
2005 by³ cz³onkiem Komitetu Naukowego Krajowego
Kongresu Ekologicznego Eko-Med w Tarnowie.
Od wielu lat by³ cz³onkiem licznych towarzystw
naukowych w kraju i zagranic¹: 1) Polskiego Towarzystwa Botanicznego (od 1950 r.), 2) Polskiego Towarzystwa Mikrobiologicznego (od 1953 r.), 3) Polskiego
Towarzystwa Biochemicznego (od 1959 r.), 4) Polskiego Towarzystwa Gleboznawstwa (od 1967 r.) z ramienia Zarz¹du G³ównego pe³ni³ funkcjê (do 1996) przewodnicz¹cego Komisji Biologii Gleby, 5) Polskiego
Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika (od 1983 r.),
6) cz³onkiem sta³ym Europejskiej Akademii na l¹sku
i pe³ni³ obowi¹zki wiceprzewodnicz¹cego (19911997),
a od 1997 by³ cz³onkiem zarz¹du, 7) cz³onkiem rzeczywistym Górnol¹skiego Towarzystwa Przyjació³
Nauki (od 1989), 8) Od 1998 by³ Honorowym cz³onkiem Towarzystwa na Rzecz Górnol¹skiego Ogrodu
Botanicznego, 9) Od roku 1999 by³ cz³onkiem Zarz¹du Fundacji Nagród i Wyró¿nieñ im. Bohaterów
Wie¿y Spadochronowej w Katowicach, 10) By³ tak¿e
cz³onkiem Miêdzynarodowego Towarzystwa Ekotoksykologicznego Secotox (International Society of
Ecotoxycology and Environmental Safety (od 1991),
11) cz³onkiem miêdzynarodowego towarzystwa  Society for Research on Environment and Health (1991),
12) 8.02.1994 zosta³ powo³any na cz³onka korespondenta Europejskiej Akademii Ekologicznej (Europäische Akademie für Umweltfragen) z siedzib¹ w Tybin-
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dze, 13) w grudniu 1995 zostaje zwyczajnym cz³onkiem
Nowojorskiej Akademii Nauk (Active member of New
York Academy of Science).
Za osi¹gniêcia naukowe i dydaktyczno-organizacyjne by³ wyró¿niany: 1) Indywidualn¹ i zespo³ow¹,
naukow¹ Nagrod¹ Ministra II stopnia, 2) wieloma Nagrodami Rektora I i II stopnia. 3) nagrodami pieniê¿nymi Ministra Edukacji Narodowej (1989, 1990). 4) Za
ca³okszta³t dzia³alnoci spo³ecznej Za szczególne zas³ugi dla rodowiska przyrodniczego w woj. katowickim otrzyma³ Nagrodê I stopnia z Fundacji Ekologicznej Silesia i Trybuny l¹skiej (1994). 5) By³
odznaczony Z³otym Krzy¿em Zas³ugi (25.09.1973).
6) Krzy¿em Kawalerskim (15.09.1977), 7) Zosta³ wyró¿niony tytu³em honorowym Zas³u¿ony Nauczyciel
PRL (30. 08. 1989), 8) odznaczony Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (25.09.1995) oraz
9) otrzyma³ liczne medale tj. Medal Komisji Edukacji Narodowej (23.09.1976), Medal 40-lecia PRL
(22.07.1984). Br¹zowy Medal Za Zas³ugi dla Obronnoci Kraju (25.09.1989). Przyznano mu tak¿e  Z³ot¹
Odznakê ZNP (10.11.1969), Z³ot¹ Odznakê Uniwersytetu Wroc³awskiego (06.06.1972), Z³ot¹ Odznakê
Uniwersytetu l¹skiego (22.04.1986). Otrzymywa³
nadto pami¹tkowe medale: Wyró¿niony za Naukê
i Pracê Spo³eczn¹, za wspó³organizacjê III Kongresu
Uczonych Polskiego Pochodzenia (1629.07.1989)
oraz Uniwersytetu l¹skiego, 10) w roku 1980 zosta³
w³¹czony do Galerii Przoduj¹cych Pracowników i Studentów Uniwersytetu l¹skiego za osi¹gniêcia naukowo-dydaktyczne, 11) W roku 1998 otrzyma³ Dyplom
Honorowy z Fundacji Nagród i Wyró¿nieñ im. Bohaterów Wie¿y Spadochronowej w Katowicach za aktywn¹
dzia³alnoæ oraz zosta³ uhonorowany Br¹zowym Medalem Bohaterskim Harcerzom. 12) W roku 1998
otrzyma³ tak¿e Dyplom za aktywny udzia³ w propagacji Górnol¹skiego Ogrodu Botanicznego. W dniu
08.01.2005 r. z r¹k Rektora Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie otrzyma³ zaszczytny tytu³
Honorowego Profesora UW-M.
Z dniem 1.10.1995 formalnie, po osi¹gniêciu 70 lat
przeszed³ na emeryturê. Jednak¿e ówczesny Rektor
Uniwersytetu l¹skiego prof. zw. dr hab. Maksymilian
Pazdan na wniosek Rady Wydzia³u Biologii i Ochrony
rodowiska przyznaje mu etat kontraktowego profesora
zwyczajnego na którym pracowa³ w latach 19952002.
W roku akademicki 1998/1999 by³ wyk³adowc¹
w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Czêstochowie.
Ponadto prowadzi³ od 2003 r. wyk³ady z zakresu ekologii mikroorganizmów na miêdzyuczelnianym studium doktoranckim przy G³ówny Instytucie Górnictwa w Katowicach. Od roku 2005 prowadzi³ tak¿e
wyk³ady z zakresu biologii ogólnej oraz mikrobiologii
w Krakowskiej Szkole Wy¿szej im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego w Krakowie.
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W swym bogatym, imponuj¹cym i licz¹cym siê
dorobku naukowym posiada ogó³em opublikowanych
ponad 270 publikacji, artyku³ów i rozpraw. Powy¿sze
prace ukazywa³y siê w jêzyku polskim, niemieckim,
w³oskim i angielskim w czasopismach naukowych
krajowych i zagranicznych o du¿ym zasiêgu miêdzynarodowym. Przygotowa³ 4 skrypty dla studentów
i 20 artyku³ów okolicznociowych. Opracowa³ wiele
ekspertyz dla gospodarki narodowej i raportów z badañ wêz³owych, w³asnych i zlecanych przez ró¿ne
instytucje. Uczestniczy³ w ponad 200 konferencjach
krajowych i zagranicznych, gdzie wyg³aszane przez
niego referaty cieszy³y siê zawsze du¿¹ popularnoci¹
i wnosi³y do wiedzy mikrobiologicznych wiele nowoci, a podejmowane tematy wywo³ywa³y zawsze
spor¹ dyskusjê, któr¹ niejednokrotnie sam celowo prowokowa³ i z chêci¹ podejmowa³. By³ wielokrotnie
zapraszany z referatami na liczne krajowe seminaria,

sympozja, zjazdy i konferencje. W okresie pracy na
obu uczelniach opracowa³ dziesi¹tki recenzji i opinii
dla: Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej (10), Rad
Wydzia³ów i Instytutów PAN (35), Ministerstwa Edukacji Narodowe (40), KBN-u (110), Koordynatorów
Problemów Wêz³owych i Resortowych (70), Wydawnictw (170) oraz ró¿nych innych.
Pos³annictwo uczonego prof. Les³aw Badura rozumia³ w jak najszerszym s³owa tego znaczeniu. Uwa¿a³, ¿e naukowiec powinien zajmowaæ siê nie tylko
prac¹ badawcz¹, lecz tak¿e organizacj¹ nauki i jej
upowszechnianiem. Takie te¿ pos³annictwo realizowa³
w ca³ym swoim ¿yciu. Profesor Les³aw A.J. Badura
pozostanie w naszej pamiêci jako wybitny uczony,
wielki pedagog, spo³ecznik, gor¹cy patriota i szlachetny cz³owiek oraz wspania³y kolega i przyjaciel.
Prof. zw. dr hab. Wies³aw Barabasz

