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WSPOMNIENIE O PROFESORZE DOKTORZE 
MICHALE SKRODZKIM (1920-1995)

W dniu 27 stycznia 1995 r. zmarł po 
długiej i ciężkiej chorobie prof. zw. dr 
hab. Michał Skrodzki, emerytowany pro
fesor Wydziału Rolniczego Akademii 
Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, wie
loletni i aktywny członek Polskiego To
warzystwa Gleboznawczego.

Michał Skrodzki urodził się 6 paź
dziernika 1920 roku we wsi Pastorczyk k.
Kolna w woj. łomżyńskim. W 1935 roku 
rozpoczął naukę w Gimnazjum Ogólno
kształcącym w Sejnach, którą przerwała 
wojna. W czasie okupacji brał udział w 
ruchu oporu kierowanym przez Armię 
Krajową. Szczególną aktywność wykazał 
w organizowaniu tajnego nauczania. Po 
zakończeniu wojny uzyskał świadectwo 
dojrzałości w Gimnazjum Ogólnokształ
cącym w Łomży, a następnie w 1946 roku wstąpił na Wydział Rolniczy Uniwer
sytetu i Politechniki Wrocławskiej. Studia magisterskie pod kierunkiem prof. К. 
Boratyńskiego ukończył w 1950 r. Przez dwa lata pracował w Stacji Chemiczno- 
Rolniczej we Wrocławiu, skąd -  staraniem prof. W. Niewiadomskiego -  przenie
siono Go służbowo do byłej Wyższej Szkoły Rolniczej, obecnie Akademii 
Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W tej Uczelni był współtwórcą Katedry 
Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, a w latach 1981-1988 jej kierownikiem.

W ciągu 39 lat pracy w Uczelni zdobywał kolejne stanowiska i tytuły naukowe: 
starszy asystent -  w 1952 r., adiunkt -  w 1957 r., dr nauk rolniczych -  w 1962 r., 
a doktorem habilitowanym nauk rolniczych i docentem został w roku 1972. Tytuł 
profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1982 г., a profesora zwyczajnego w 1990 
roku.

W okresie od początku zatrudnienia do uzyskania stopnia doktora habilitowa
nego wspólnie z prof. W. Niewiadomskim współtworzył warsztat badawczy, 
którego celem było opracowanie warunków siedliskowych i produkcyjności roślin 
na stokach. Dotyczyło to pól doświadczalnych wyposażonych w urządzenia do 
zbierania wody i gleby zmywanej ze stoków. Zgodnie z kierunkiem pracy Katedry 
prof. Skrodzki rozwijał studia nad glebochronną funkcją uprawy roli i płodozmia- 
nów przeciwerozyjnych. W tym okresie brał czynny udział w działalności Pol
skiego Towarzystwa Gleboznawczego (Oddział w Olsztynie), zwłaszcza w 
zakresie organizowania kursokonferencji terenowych jako części składowych 
zjazdów gleboznawczych i erozyjnych organizowanych przez Profesorów W. 
Niewiadomskiego i H. Ugglę. Jako kwalifikowany przewodnik PTTK wzbogacał 
treści konferencji naukowych o informacje historyczne, geograficzne i gospodar-
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cze regionu Warmii i Mazur. Pracował także w Zarządzie Oddziału i w Komisji 
Erozji Gleb ZG PTG.

Po przeprowadzeniu habilitacji zorganizował Zespół Badawczy Technologii 
Agrolotniczych, z czasem przekształcony w Zakład, a następnie w Instytut Agro- 
lotnictwa, którego został wicedyrektorem. W ramach tej nowej jednostki Uczelni 
rozwinął szerokie, pionierskie badania nad efektywnością i doskonaleniem tech
niki stosowania zabiegów agrolotniczych za pomocą samolotów i śmigłowców. 
W byłych państwowych gospodarstwach rolnych Kętrzyńskiego Zjednoczenia 
Rolniczo-Przemysłowego założył poligon doświadczalny sprzętu lotniczego oraz 
pola doświadczalne. W 1974 r. zainicjował i corocznie do 1981 r. organizował 
seminaria pt. "Problematyka badań agrolotniczych". Było to jedyne w Polsce 
forum dyskusyjne z tej dynamicznie rozwijającej się wówczas specjalizacji. 
Seminaria cieszyły się dużą popularnością i skupiały ludzi nauki, przemysłu 
lotniczego i bezpośrednich użytkowników agrolotnictwa. Wydawano specjalne 
zeszyty, w których publikowano wygłaszane referaty.

Atrakcyjność tematyki agrolotniczej sprzyjała przenikaniu jej treści za granicę. 
Wkrótce prof. M. Skrodzki nawiązał wzajemne kontakty z podobnymi ośrodkami 
w Niemczech, Czechosłowacji, Bułgarii, na Węgrzech i w b. ZSRR. Brał udział 
w konferencjach zagranicznych, publikował tam prace i prowadził konsultacje ze 
specjalistami.

Trwałym śladem jego rozległej działalności naukowej i organizacyjnej jest 
ponad 100 publikacji ogłoszonych w czasopismach krajowych i zagranicznych, 
wspólautorstwo w pięciu książkach i podręcznikach, liczne analityczne opraco
wania i raporty z zakresu oceny i programowania badań agrolotniczych oraz wiele 
ekspertyz (na zlecenie sądownictwa) dotyczących przestępstw gospodarczych.

Za zgodą Rektora Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie i władz Wy
działu Rolniczego zorganizował na tym Wydziale jedyny w Polsce kierunek 
studiów "Agrolotnictwo", w ramach którego wykształcono 120 specjalistów.

Jako nauczyciel akademicki prof. M. Skrodzki prowadził wszystkie formy 
zajęć dydaktycznych na trzech wydziałach Uczelni, w tym wykłady, seminaria, 
prace dyplomowe, zajmował się organizacją i kontrolą praktyk krajowych i 
zagranicznych. Wykształcił 180 magistrów, w tym około 60 z zakresu agrolotnic
twa, 6 doktorów, z których jeden uzyskał stopień doktora habilitowanego. Jako 
wychowawca młodzieży angażował się we wszystkie formy pracy, będąc opieku
nem grup studenckich, kierownikiem roku, prodziekanem, organizatorem stu
denckich hufców pracy i członkiem komisji dyscyplinarnej. Jako działacz ZNP i 
gorliwy propagator różnych form aktywnego wypoczynku pracowników nauko
wych i studentów organizował kuligi, spływy kajakowe, rajdy piesze i rowerowe 
po pięknej Ziemi Mazurskiej oraz obozy narciarskie w górach.

Umiłowanie regionu swego pochodzenia zaowocowało założeniem w Olszty
nie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, którego działalnością kierował 
przez kilkanaście lat.

Za aktywność naukową, organizacyjną i społeczną prof. M. Skrodzki otrzymy
wał liczne wyrazy uznania i honorowe wyróżnienia, w tym: Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Eduka
cji Narodowej, Złotą odznakę Zasłużonym dla Warmii i Mazur, Złotą Odznakę 
PTG, Złotą Odznakę PTTK, Złotą odznakę OHP, Medal im.- J. Simona VŚZ w 
Brnie, Medal za Zasługi dla Rozwoju Akademii Rolniczo-Technicznej w Olszty
nie. Najwyższym dowodem Jego życzliwości dla innych były trwałe więzi kole-
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żeńskiej przyjaźni i sympatii, jakimi darzyło Go wiele osób, nie tylko z naszego 
środowiska akademickiego.

Społeczność akademicka z JM Rektorem prof. zw. dr hab. Andrzejem Hopfe- 
rem i Senatem Akademickim, Dziekanem prof, dr hab. Jerzym Czaplą i Radą 
Wydziału Rolniczego, członkowie rodziny, pracownicy Katedry Ogólnej Uprawy 
Roli i Roślin z Jej Seniorem prof. zw. dr Witoldem Niewiadomskim, studenci i 
przyjaciele pożegnali Go w dniu 31 stycznia 1995 r. Spoczął na cmentarzu w 
Kolnie, w ziemi rodzinnej, której świadczył pomoc przez całe swoje aktywne 
życie.

Dla nas, najbliższych Jego współpracowników, pozostanie na zawsze we 
wspomnieniu jako człowiek prawy, życzliwy ludziom, szanowany przełożony i 
niezapomniany kolega.

W imieniu Pracowników Katedry i Kolegów Profesora
Kazimiera Zawiślak


