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DOCENT IGNACY ŁAKOMIEĆ (1921-2006) 
WSPOMNIENIE

Docent Ignacy Łakomieć urodził się w 1921 roku w rodzinie chłopskiej we wsi 
Brzezinki, powiecie kieleckim. Studia na Wydziale Rolniczym Szkoły Głównej Gospodar
stwa Wiejskiego ukończył w 1956 roku uzyskując stopień magistra z zakresu gleboznaw
stwa i chemii rolnej. W roku 1953 rozpoczął pracę naukową i dydaktyczną w Katedrze 
Chemii Ogólnej, a od roku 1965 do przejścia na 
emeryturę w 1990 roku pracował w Katedrze Glebo
znawstwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

W roku 1964 po pomyślnej obronie pracy doktors
kiej pt. „Wpływ wieloletniego nawożenia obornikiem 
i nawozami mineralnymi na grupowy skład związków 
próchnicznych i ługowanie kationów metali w glebach 
bielicowych” Rada Wydziału Rolniczego Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego nadała mu stopień 
doktora nauk rolniczych, a w roku 1971 na podstawie 
rozprawy habilitacyjnej pt. „Właściwości fizykoche
miczne fulwokwasów oraz ich wpływ na migrację 
kationów metali w piasku i glinie” uzyskał stopień 
naukowy doktora habilitowanego. Natomiast nomina
cję na etat docenta w Instytucie Gleboznawstwa i 
Chemii Rolnej SGGW otrzymał w roku 1972. Jako 
jedyny doktor w SGGW odmówił przyjęcia etatu 
docenta, zwanego „m arcow ym ” w 1969 roku.
Uważał, że ten etat należy zdobyć zgodnie z prawem i polską tradycją akademicką, po 
uprzednim uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego. W latach 1978-1980 
był dziekanem Wydziału Rolniczego, od 1979 do 1981 pełnił również funkcję 
wicedyrektora Instytutu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej, a w latach 1976-1980 był 
kierownikiem Studium Ideologiczno-Pedagogicznego Młodej Kadry Akademickiej.

Działalność naukowa doc. Ignacego Łakomca skupiała się przede wszystkim na 
badaniu budowy i właściwości chemicznych związków próchnicznych, głównie kwasów 
fulwowych oraz ich roli w procesach glebotwórczych. Interesował się także wpływem 
nawożenia organicznego i mineralnego oraz warunków środowiska na przemiany 
związków próchnicznych. Uczestniczył w realizacji wielu prac zespołowych dotyczących 
genezy, właściwości i ewolucji gleb różnych ekosystemów. Opublikował 38 prac 
naukpwych i wiele ekspertyz z gleboznawstwa oraz uczestniczył w krajowych i 
zagranicznych konferencjach naukowych.
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Równolegle z badaniami naukowymi prowadził wykłady i ćwiczenia na różnych 
wydziałach SGGW studiów stacjonarnych i zaocznych, w tym w punkcie konsultacyjnym 
-  Widzew. Pod jego kierunkiem zostało wykonanych 20 prac magisterskich i dwie 
doktorskie. Za osiągnięcia i zaangażowanie w pracy dydaktycznej i wychowawczej z 
młodzieżą akademicką był wielokrotnie nagrodzony, w tym Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej.

Aktywnie działał w Związku Nauczycielstwa Polskiego, jako członek prezydium 
Zarządu Stołecznego i w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Odznaczony za 
swą działalność złotą odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego. Był członkiem 
Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, pełniąc funkcję vice-prezesa Zarządu 
Oddziału Warszawskiego.

Oprócz pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej doc. Ignacy Łakomieć 
pasjonował się historią Polski, którą interpretował w kategoriach patriotycznych. Swą 
rozległą wiedzę z historii najnowszej i czasów wcześniejszych Polski przekazywał 
pracownikom naukowym i studentom na organizowanych odczytach i pogadankach.

W okresie okupacji niemieckiej jako żołnierz Batalionów Chłopskich w Górach 
Świętokrzyskich, zajmował się szkoleniem wojskowym partyzantów, sabotażem i 
zwalczaniem małych oddziałów niemieckich. Za zasługi w okresie okupacji został 
odznaczony Krzyżem Partyzanckim i Medalem Zwycięstwa i Wolności oraz otrzymał 
stopień oficerski porucznika.

Docent Ignacy Łakomieć przez całe życie był zaangażowany w życie polityczne. 
W latach 1937-1954 aktywnie działał w ruchu ludowym na kielecczyźnie. Był kolejno 
członkiem Związku Młodzieży Wiejskiej R.P. „Wici”, następnie Stronnictwa Ludowego, 
a po zjednoczeniu ruchu ludowego, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. W latach 
1947-1952 był posłem do Sejmu Ustawodawczego. Po roku 1954 opuścił szeregi 
Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i związał się z polską lewicą. Pomimo 
historycznych zmian politycznych, jakie miały miejsce w Polsce i świecie w końcu XX 
wieku, pozostał wiemy lewicowym pryncypiom ideowym. Za całokształt działalności 
został odznaczony Złotą Odznaką Związku Młodzieży Wiejskiej, Złotym Krzyżem 
Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Docent Ignacy Łakomieć przez swoje 85-letnie życie działał pracowicie i zasłużenie 
jako Polak, nauczyciel akademicki, społecznik, żołnierz armii podziemnej Batalionów 
Chłopskich. Z właściwą sobie pasjąpracował w różnych organizacjach młodzieżowych, 
społecznych, politycznych, stowarzyszeniach oraz towarzystwach naukowych. 
Zapamiętamy Go jako człowieka, którego cechowała duża samodzielność myślenia w 
sprawach społecznych, politycznych i światopoglądowych oraz odwaga i konsekwencja 
w prezentowaniu swych poglądów.

Chociaż już nie będzie wśród nas doc. Ignacego Łakomca, to na długo zachowamy 
w pamięci Jego sylwetkę oraz cechy charakteru jako człowieka, wychowawcy i 
naukowca.
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