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Wacław Niedziałkowski urodził się 20 sierpnia 1892 r. w Bielsku koło Płocka jako
syn Konrada i Bronisławy z Paparockich. Naukę rozpoczął w gimnazjum w Płocku, a
następnie uczył się w szkole realnej w Warszawie. W 1912 r. rozpoczął studia na Wyższych
Kursach Ogrodniczych przy Towarzystwie Kursów Naukowych w Warszawie. W 1913 r.
został aresztowany przez władze carskie za działalność w SDKPiL i przez trzy lata był
więziony w Moskwie. Po wypuszczeniu na wolność w 1917 r. wstąpił do Polskiego Kolegium
Uniwersyteckiego w Kijowie, gdzie studiował nauki przyrodnicze. W 1918 r. wrócił do kraju
i rozpoczął studia na Wydziale Leśnym SGGW i na Uniwersytecie Warszawskim.
W czasie studiów podjął pracę w Zakładzie Urządzania Lasu SGGW. W 1924 r.
uzyskał dyplom inżyniera leśnika i został starszym asystentem w tym Zakładzie. W 1931 r.
uzyskał stopień doktora za pracę Zarys stosunków geobotanicznych i typologicznych leśnictwa
Rogów – Strzelna. W tym też roku został powołany na współpracownika Komisji
Fizjograficznej PAU. Działał również w Związku Zawodowym Leśników RP i w Komitecie
Naukowym Polskiego Towarzystwa Leśnego.
W latach 1934 – 1937 Wacław Niedziałkowski pracował także w Instytucie
Badawczym Lasów Państwowych w oddziale Rezerwatów, zajmując się problematyką
urządzania rezerwatów leśnych.
W 1937 r. otrzymał habilitację za pracę Monografia filogeograficzno-leśna
rezerwatów jodłowych w Nadleśnictwie Państwowym Łuków ze szczególnym uwzględnieniem
stosunków typologicznych i do wybuchu II wojny światowej wykładał na SGGW jako docent.
Podczas II wojny światowej pracował w Zarządzie Miejskim w Warszawie, a
następnie w firmie przemysłowo-drzewnej. Prowadził tajne nauczanie na SGGW. W 1942 r.
został aresztowany i jako zakładnik osadzony na Pawiaku.
W marcu 1945 r. jako jeden z pierwszych rozpoczął prace organizacyjne nad
wznowieniem działalności SGGW. W 1946 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym
Wacław Niedziałkowski jest autorem ok. 30 prac naukowych, m.in., Przyczynek do
zagadnienia przebudowy struktury naszych lasów oraz Wytyczne urządzania gospodarstwa
rezerwowatego wraz z programem prac inwentaryzacyjnych i organizacyjnych w rezerwatach
leśnych, Lasy i gospodarstwa leśne Prus Polskich (1948). Był również autorem opracowań o
lasach Pomorza Zachodniego i Ziemi Lubuskiej.
Działał w wielu komisjach SGGW, był członkiem Zarządu Głównego Polskiego
Naukowego Towarzystwa Leśnego, Państwowej Rady Leśnictwa przy Ministrze Leśnictwa,
redaktorem naczelnym pisma „Sylwan”.
Wacław Niedziałkowski był żonaty z Heleną Veith, z którą miał dwie córki: Krystynę
(ur. 1927) r. i Bożenę Wandę (ur. 1932 r.)
Wacław Niedziałkowski Zmarł 21 czerwca 1949 r. i został pochowany na cmentarzu
w Laskach (kw. D, rz. II, m. 24).
Prace porządkowo-inwentaryzacyjne przeprowadziła Izabela Gass w 2020 r. Rozmiar
zespołu wynosi 0,25 m.b. Spuścizna zawiera materiały z 1948 r., które stanowią jedną grupę.
liczącą 5 jednostek, w której znajdują się rękopisy notatek do wykładów.
W PAN Archiwum w Warszawie spuściźnie nadano sygn. III-50. Inwentarz liczy 5
jednostek. W bazie szukajwarchiwach ma nr 170.
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