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WSPOMNIENIE O PROFESORZE 
DR HAB. BRONISŁAWIE GIEDROJCIU (1922-1994)

Dnia 24 kwietnia zmarł nagle, czynny do końca życia, emerytowany profesor 
zwyczajny Akademii Rolniczej we Wrocławiu profesor dr hab. Bronisław Gie- 
drojć.

Profesor Bronisław Giedrojć urodził 
się 25 kwietnia 1922 r. w Opicie, woj. 
nowogródzkie, gdzie ukończył szkołę po
wszechną. W połowie 1944 r. został zmo
bilizowany i wraz z II Armią Wojska 
Polskiego przeszedł cały szlak bojowy, 
biorąc również udział w Operacji Berliń
skiej. W czasie walk został ciężko ranny.
Po zdemobilizowaniu z wojska w 1947 r. 
został zatrudniony w Powiatowym Urzę
dzie Ziemskim w Żarach na Dolnym Ślą
sku. W roku 1951 ukończył Gimnazjum i 
Liceum Rolnicze i rozpoczął pracę na 
stanowisku agronoma w zespole gospo
darstw rolniczych w powiecie kościań
skim, gdzie kierował organizacją produkcji roślinnej i zwierzęcej. W tym samym 
roku rozpoczął studia rolnicze na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Wrocła
wskiego. W 1954 r. uzyskał stopień inżyniera rolnictwa, a w 1956 r. -  magistra 
inżyniera rolnictwa. W sierpniu 1955 r. został zatrudniony jako młodszy asystent 
w Katedrze Gleboznawstwa w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu. Oprócz 
prowadzonych zajęć dydaktycznych dla studentów rozpoczął pod kierunkiem 
prof. Jana Tomaszewskiego badania nad dynamiką wody w glebie. W 1963 r. 
uzyskał stopień doktora nauk rolniczych, nadany Mu przez Radę Wydziału 
Rolniczego Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, po obronie pracy pt. 
“Rozkład i przeobrażenia substancji organicznej w glebie piaszczystej” . W 
1969 r. habilitował się na podstawie rozprawy pt. “Gospodarka wodna w glebie 
piaszczystej pod roślinnością w płodozmianie”. Tytuł profesora nadzwyczajnego 
nauk rolniczych uzyskał w 1982 г., a profesora zwyczajnego -  w 1990 r.

Dorobek naukowy Profesora dra hab. Bronisława Giedrojcia obejmuje ponad 
100 publikacji. W tej liczbie istotne miejsce zajmują wielekrotnie wznawiane 
skrypty: “Gleboznawstwo melioracyjne z podstawami torfoznawstwa” autorstwa 
Profesora oraz opracowane zespołowo “Ćwiczenia z gleboznawstwa i podstaw 
mineralogii z petrografią” . Prace naukowe Profesora Giedrojcia koncentrowały
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się głównie na badaniach właściwości wodnych gleb, wykorzystaniu popiołów z 
elektrowni węglowych dla poprawienia właściwości wodnych i zasobności gleb 
lekkich oraz przemianach substancji organicznej w glebach. Wiele prac dotyczyło 
również zagadnień związanych z rekultywacją gleb.

W byłej Katedrze Gleboznawstwa Akademii Rolniczej we Wrocławiu Profesor 
Giedrojć zorganizował pracownię fizyki gleb i przystosował aparaturę do badania 
siły wiązania wody w glebie. Podjęte badania w tym zakresie należały do pionier
skich w Polsce.

Od rozpoczęcia pracy na uczelni Profesor Giedrojć prowadził ćwiczenia, a 
następnie wykłady i ćwiczenia z gleboznawstwa dla studentów Wydziału Melio
racji Wodnych oraz Wydziału Rolniczego. Swą wiedzą i doświadczeniem służył 
szerokiej rzeszy słuchaczy licznych kursów dokształcających z zakresu rolnictwa, 
klasyfikacji gleb i produkcji roślinnej, organizowanych przez różne instytucje. Był 
wychowawcą licznej grupy gleboznawców. Pod Jego kierunkiem prace magister
skie wykonało ponad 50 studentów. Był również promotorem czterech pomyślnie 
zakończonych przewodów doktorskich.

Profesor Giedrojć czynnie uczestniczył w życiu różnych organizacji nauko
wych. Należał do wielu komitetów i towarzystw naukowych: Komisji Agrofizyki 
PAN, Komitetu Gleboznawstwa i Chemii Rolniczej PAN, Polskiego Towarzy
stwa Agrotechnicznego i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, które uhono
rowało Go złotą odznaką.

W czasie swojej pracy na uczelni zajmował różne stanowiska administracyjne. 
Był wieloletnim kierownikiem Katedry Gleboznawstwa, prodziekanem Wydziału 
Rolniczego, wicedyrektorem Instytutu Gleboznawstwa, Chemii Rolniczej i Mi
krobiologii.

Za wieloletnią sumienną pracę, wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne 
oraz za udział w II wojnie światowej został wyróżniony licznymi odznaczeniami 
państwowymi, wojskowymi i regionalnymi.

Profesor Bronisław Giedrojć był Człowiekiem prawym, skromnym, życzli
wym ludziom, cieszącym się wielkim autorytetem w środowisku naukowym; 
Człowiekiem o dużej wiedzy i znacznym dorobku naukowym. Pozostanie w 
trwałej i wdzięcznej pamięci współpracowników oraz uczniów.

Adam Bogda


