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WSPOMNIENIE POŚMIERTNE

W dniu 3 kwietnia 1979 r. zmarł prof, d r  inż. Stefan Ziemnicki, kie
rownik K atedry  Melioracji i Budownictwa Rolniczego Akademii Rolni
czej w Lublinie, zasłużony nauczyciel akademicki, wybitny specjalista 
w dziedzinie erozji gleb i jej zapobiegania.

Stefan Ziemnicki urodził się 13 sierpnia 1911 r. w Lublinie. W 1930 
roku ukończył w rodzinnym mieście Gimnazjum im. St. Staszica. Studia 
wyższe odbył na Wydziale Inżynierii Wodnej Politechniki Warszaw
skiej, uzyskując w 1936 r. dyplom inżyniera budownictwa wodnego. W 
roku 1937 po odbyciu służby wojskowej rozpoczął pracę zawodową w 
Wydziale Dróg Wodnych w Brześciu. W 1939 r. przeniósł się do Wy
działu Melioracji ówczesnego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. W 
1939 r. jako oficer stanął do walki z najeźdźcą, skąd dostał się do nie
woli. W 1940 r. udało mu się wrócić ponownie do pracy w Wydziale 
Melioracji w Lublinie, gdzie pracował nad projektami wodno-meliora- 
•cyjnymi.
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W 1946 г. rozpoczął pracę jako asystent na Wydziale Rolnym UMCS 
w Lublinie, pracując jednocześnie w Urzędzie Wojewódzkim. Od roku 
1948 poświęcił się wyłącznie pracy naukowej.

W roku 1949 otrzymał na Politechnice Wrocławskiej stopień doktora 
nauk technicznych, a następnie objął kierownictwo Zakładu Inżynierii 
Wiejskiej w ramach Wydziału Rolnego UMCS. W roku 1955 zorganizo
wał Katedrę Melioracji na WSR, którą kierował do ostatnich chwil 
życia.

W 1954 r. Stefan Ziemnicki uzyskał stopień docenta, w roku 1957 
tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1964 r. ty tu ł profesora zwyczaj
nego.

Działalność naukowa Stefana Ziemnickiego skoncentrowana była na 
erozji gleb i jej zapobieganiu. Jako pierwszy w kraju opracował i zrea
lizował szereg projektów ochrony gleb przed erozją w skali doświad
czalnej i produkcyjnej na łącznej powierzchni około 2000 ha. Oprócz 
zabiegów rolniczo-technicznych na zboczach, zrealizował projekt zabie
gów leśno-technieznych w wąwozach oraz zabiegi rekultywacyjne na 
zwale Kopalni Siarki w Piasecznie. Wielką zaletą działalności naukowej
S. Ziemnieckiego było wprowadzenie własnych osiągnięć naukowych 
do produkcji. W swej dyscyplinie naukowej był najwybitniejszym spe
cjalistą w kraju, a także należał do czołówki specjalistów w świecie.

Opublikował około 180 prac, z czego połowa to oryginalne rozpra
wy naukowe. Był cenionym nauczycielem i wychowawcą młodej kadry 
naukowej. Pod jego kierunkiem doktoryzowało się 14 osób, a pięć uzy
skało stopnie doktora habilitowanego.

Stefan Ziemnicki prowadził rozległą działalność organizatorską i spo
łeczną. Był organizatorem wielu krajowych zjazdów erozyjnych oraz 
redaktorem  materiałów zjazdowych. Będąc członkiem licznych organi
zacji i towarzystw pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji, między inny
mi był wiceprezydentem Komisji Erozji i Sedymentacji Międzynarodo
wego Towarzystwa Hydrologicznego i członkiem Międzynarodowego 
Towarzystwa Gleboznawczego. Przewodniczył przez okres kilku ka
dencji Wojewódziemu Zarządowi Stowarzyszenia Inżynierów i Techni
ków Wodno-Melioracyjnych NOT w Lublinie.
Był członkiem Komitetu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN, człon
kiem Komitetu Melioracji PAN, członkiem Komitetu Ochrony Zaso
bów Przyrody PAN. Działał w Lubelskim Towarzystwie Naukowym, 
Polskim Towarzystwie Geograficznym i Polskim Towarzystwie Glebo
znawczym, gdzie był członkiem Komitetu Redakcyjnego Roczników Gle
boznawczych i kierował pracą Komisji Erozji Gleb.

Był wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Melioracji 
i Użytków Zielonych, członkiem Komisji Zadrzewień Ogólnopolskiego 
FJN. Działał w Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Radzieckiej piastując 
m.in. funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego w Lubli



nie. Był członkiem Prezydium Rady Głównej przy Ministrze Szkolni
ctwa Wyższego, członkiem w Radzie Naukowej przy Ministrze Rolni
ctwa. Pełnił funkcję krajowego koordynatora badań nad erozją gleb.

W uznaniu zasług dla nauki i działalności dydaktyczno-wychowaw
czej otrzym ał wiele odznaczeń, m.in. Krzyż Kawalerski i Komandorski 
Orderu Odrodzenia Polski.

Stefan Ziemnicki do ostatnich chwil życia bardzo czynnie pracował 
naukowo. Był ofiarnym pracownikiem nauki, troskliwym opiekunem 
młodzieży akademickiej i życzliwym wychowawcą kadry naukowej. 
Pozostanie w pamięci jako człowiek prawy, skromny, serdeczny przy
jaciel i wychowawca.

Cześć Jego Pamięci!

Prof. dr Iriab. Zygmunt Mazur

PROFESSOR DR. ENG. STEFAN ZIEMNICKI

On April 3, 1979 died Professor Dr. Eng. Stefan Ziemnicki, head of 
the Departm ent of Land Reclamation and Agricultural Building En
gineering, Agricultural University in Lublin, a meritoriuos teacher and 
prominent specialist in the field of soil erosion and its prevention.

Stefan Ziemnicki was born on August 13, 1911 in Lublin. He com
pleted his university education at the Faculty of Hydrotechnical En
gineering, Warsaw Technical University, being granted in 1936 the 
diploma of Engineer in Hydrotechnics. With his professional work Ste
fan Ziemnicki started at the Board of W ater Ways in Brest and then 
he was employed at the Departm ent of Land Reclamation of the Pro
vincial Administration Office in Lublin.

In 1946 the deceised began the scientific work as an assistant at 
the Agricultural Faculty, M. Curie-Skłodowska University in Lublin. 
The degree of Doctor of Technical Sciences he was granted in 1949 at 
the Wrocław Technical University and then he worked as a head of 
the Departm ent of Rural Engineering of the Agricultural Faculty, M. 
Curie-Skłodowska University in Lublin, occupying this position till the 
last days of his life.

In 1954 Stefan Ziemnicki was granted the degree of Assistant Pro
fessor, in 1957 — the degree of Associate Professor and in 1964 — that 
of Full Professor.

The scientific activity of Stefan Ziemnicki was concentrated upon 
soil erosion and its prevention problems. He, as the first in this country, 
worked out and realized a num ber of projects of soil protection against
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erosion in the experimental and production scale on the total area of 
about 2000hectares. Apart from agronomic and technical measures on 
slopes, he realized the project of silvicultural and technical measures 
in gullies and recultivation measures on a dump of the Sulphur Mine 
a t Piaseczno. A great m erit in the scientific activity of the deceised was 
introducing own scientific. achievements into production. He was the 
most prominent specialist in the scientific branch in question in this 
country and belonged to the first flight of respective specialists in the 
world.

-Stefan Ziemnicki published about 180 works, a half of which belong
ing to original scientific treatises. He was an esteemed teacher and 
educator of the young scientific staff. Under his guidance fourteen re
search workers made their doctor’s theses and five were granted the 
degree of Assistant Professor.

S tefan Ziemnicki developed a wide organizing and social activity. 
He was organizer of many national conferences on soil erosion problems 
and an editor of conference materials. Being a member of many or
ganizations and societies, he fulfilled various responsible functions; he 
was, among others, a Vice-President of the Commission on Erosion and 
Sedimentation, International Hydrological Society, a member of the 
International Soil Science Society, a member of the Committee on Land 
Reclamation, Polish Academy of Sciences, etc. In the Polish Soil Science 
Society he guided the works of the Soil Erosion Commission and was 
a member of the Editorial Committee of the journal „Polish Soil 
Science Annuals”. He was a Deputy-Chairman of the Scientific Council 
of the Institute for Land Reclamation and Grassland Farming, a 
member of the Commission on Afforestation of the National Unity 
Front, a member of the Presidium of the Supreme Council of the Mi
nister of Academic Education, a member of the Scientific Council of 
the M inister of Agriculture. He fulfilled also the functions of a na
tional coordinator of the research works on soil erosion.

In the acknowledgment of his merits for science and his didactico- 
educational work, he was decorated with many orders, among others, 
the K night’s and Commander’s of the Polonia Restituta Order.

He was a generous scientist, a solicitous protector of students and 
a friendly education of the scientific staff. He will remain in our 
memory as a rightous, modest, cordial friend and tutor.

Prof. Dr. Zygmunt Mazur




