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WSPOMNIENIE O PROFESORZE 
DOKTORZE HABILITOWANYM HENRYKU PONDLU 

( 1925- 2010)

W dniu 12 kwietnia 2010 roku zmarł w Puławach prof. dr hab. Henryk Pondel długoletni 
pracownik naukowy Instytutu Uprawy Nawożenia  i G leboznawstwa (IUNG) były 
kierownik Pracowni Chemii Gleb Zakładu Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów IUNG w 
Puławach oraz kurator Żakładu Ochrony i Rekultywacji Gleb.

Prof. dr hab. Henryk Pondel urodził się 3 grudnia 1925 r. we wsi Handzlówka, pow. 
Łańcut, woj. rzeszowskie. Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1938 r. wstąpił do 
gimnazjum w Łańcucie i do wybuchu wojny 
ukończył pierwszą klasę. W okresie okupacji 
kontynuow ał dalej naukę na K ompletach 
Tajnego Nauczania i zdał egzamin z zakresu 
czteroletniego gimnazjum ogólnokształcącego.
Po wyzwoleniu w 1944 r. wstąpił do liceum 
humanistycznego w Łańcucie i tu latem 1945 
r. zdał maturę. W tym samym roku rozpoczął 
studia na Wydziale Rolnym Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, które ukończył 
w 1950 r. uzyskując stopień mgr inż. nauk 
agrotechnicznych.

Pracę zaw odow ą prof. dr hab. Henryk 
Pondel rozpoczął w Wydziale Gleboznawczym 
Państwowego Instytutu Naukowego Gospo
darstwa Wiejskiego (PINGW) w Puławach w 
roku 1950 jako asystent, a po reorganizacji 
nauk rolniczych w 1950 r. został zatrudniony 
w Zakładzie Gleboznawstwa IUNG, począt
kowo jako pracownik inżynieryjno-techniczny, 
a następnie kolejno jako starszy pracownik 
naukowy, adiunkt, docent i profesor nadzwy
czajny. Tak więc prof. dr hab. Henryk Pondel z tym ośrodkiem naukowym związał swoje 
losy do końca aktywnej działalności, tj. do chwili przejścia na zasłużoną emeryturę 
(28.02.1991 r.).

W początkowym okresie pracy w IUNG Profesor aktywnie uczestniczył w szkoleniu 
klasyfikatorów gleb oraz w pracach gleboznawczych i kartograficznych prowadzonych 
w owym czasie przez IUNG na terenie całego kraju. Opracował instrukcję regionalną 
bonitacji gleb dla obszaru Gór Świętokrzyskich, a następnie przez wiele lat był inspektorem 
ze strony IUNG do spraw gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla obszaru województwa 
kieleckiego. Wiedza gleboznawcza oraz znajomość gleb Kielecczyzny nabyta w trakcie 
wieloletniej pracy terenowej spowodowały, że stał się On niezrównanym znawcą gleb 
tego obszaru, w tym szczególnie gleb rędzinowych.

W późniejszych latach swojej pracy prof. dr hab. Henryk Pondel zainteresował się 
zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą chemią gleb, wpływem nawozowej 
chemizacji rolnictwa na jakość wód glebowych, wykorzystaniem osadów ściekowych 
oraz ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego. Problematyka ta w owym
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czasie nabierała w skali kraju coraz 
większego znaczenia w związku z 
dynamicznym rozwojem rolnictwa 
i różnych dziedzin działalności 
przemysłowej. Zagadnieniom tym 
pozostał wierny do końca swojej 
aktywnej działalności naukowej. 
Stał się uznanym i cenionym spec
jalistą w tych dziedzinach.

Bogaty materiał dotyczący gleb 
zgrom adzony w trakcie p row a
dzonych badań terenowych oraz 
badań laboratoryjnych dały Mu 
podstawę do przygotowania roz
prawy doktorskiej pt. „F izyko
chem iczne i chem iczne w łaści
wości gleb brunatnych i bielico- 
wych wytworzonych z gliny zwa
łowej Pojezierza Kaszubskiego", 
którą obronił przed Radą Naukową 
IUNCi w 1963 roku.

Badania właściwości chemicznych gleb Polski stanowiły główny kierunek zainteresowań 
naukowych prof. dr hab. Henryka Pondla i dotyczyły one takich zagadnień, jak: zawartość 
różnych form pierwiastków chemicznych w glebach i frakcjach granulometrycznych 
gleb, korelacji pomiędzy właściwościami chemicznymi a rodzajami, gatunkami i typami 
glebowymi oraz ich wartością i przydatnością rolniczą. Wyniki tych badań nie straciły na 
swojej wartości i są wciąż cytowane w literaturze naukowej przedmiotu.

Zgromadzony ogromny materiał analityczny właściwości chemicznych gleb dał 
Profesorowi podstawę do przygotowania rozprawy habilitacyjnej pt. „Zawartość różnych 
form potasu i sodu w glebach mineralnych" obronionej pomyślnie przed Radą Naukową 
IUNG w Puławach w roku 1972.

W roku 1984, za całokształt osiągnięć Rada Państwa nadała Mu tytuł naukowy 
profesora nadzwyczajnego nauk rolniczych.

Prof. dr hab. 1 lenryk Pondel umiejętnie łączył pracę zawodową z działalnością społeczną 
w ramach Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Towarzystwa N aukowego im. 
Kopernika oraz Towarzystwa Przyjaciół Puław. Przez kilka kadencji był członkiem Rady 
Naukowej IUNG oraz ławnikiem puławskiego sądu. Był wieloletnim kierownikiem 
Laboratorium Analiz Glebowych w Zakładzie Chemii Gleb i Nawożenia Roślin oraz 
kierownikiem Pracowni Chemii Gleb w Zakładzie Gleboznawstwa. Brał aktywny udział 
w kształceniu kadr dla potrzeb kartografii, klasyfikacji i bonitacji gruntów.

Znając środowisko przyrodnicze oraz pokrywę glebową naszego kraju Profesor był 
znakomitym propagatorem ich ochrony i wykorzystania. Dorobek naukowy prof. dr hab. 
Henryka Pondla jest oryginalny i niekwestionowany. Jest to dorobek o dużym znaczeniu 
naukowym i praktycznym. Składa się na niego ponad 100 oryginalnych prac twórczych, 
wiele opracowań kartograficznych, popularno-naukowych i popularnych oraz różnego 
rodzaju opinii i ekspertyz, stanowiących bogate źródło informacji o środowisku glebowo- 
przyrodniczym Polski. Ten dorobek stanowi Jego trwały wkład nie tylko do osiągnięć 
gleboznawstwa puławskiego, ale i polskiego. Był promotorem jednej rozprawy doktorskiej
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oraz opiekunem kilku prac magisterskich. Jako cenionemu specjaliście powierzono Mu 
recenzowanie rozpraw doktorskich, habilitacyjnych oraz wniosków o nadanie tytułu 
naukowego profesora.

W uznaniu swoich zasług naukowych i organizacyjnych prof. dr hab. Henryk Pondel 
otrzymał krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Odznakę „Zasłużony Pracownik 
Rolnictwa” oraz „ZłotąOdznakę Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego”. Był również 
laureatem Nagrody Zespołowej Sekretarza Naukowego PAN za udział w opracowaniu pt. 
„Album Gleb Polski”, wielokrotnym laureatem indywidualnych i zespołowych nagród 
naukowych Dyrektora IUNG oraz członkiem zespołu nagrodzonego Nagrodą 1° Ministra 
Rolnictwa za udział w opracowaniu pt. „Agroekologiczne podstawy rozmieszczenia 
produkcji rolniczej oraz ocena potencjalnej produktywności regionów do roku 1990”.

Po przejściu na zasłużoną emeryturę prof. dr hab. Henryk Pondel nie zerwał swojej 
więzi z Instytutem i prawie codziennie przychodził i wykonywał różnego rodzaju 
opracowania, służył radą i pomocą byłym współpracownikom oraz dokumentował 
publikacje naukowe z zakresu gleboznawstwa, erozji gleb, melioracji oraz ochrony gleb.

W kwietniowy dzień pożegnany w smutku i zamyśleniu przez najbliższą rodzinę, 
współpracowników, kolegów i przyjaciół spoczął Profesor na starym włostowickim 
cmentarzu w Puławach wśród rosnących drzew, pamiętających historię całego Puławskiego 
Ośrodka Naukowego.

Ze społeczności Instytutu ubył człowiek nam bliski, który nikomu nie odmawiał rady 
i pomocy, ceniony i szanowany pracownik naukowy, człowiek niezwykle skromny, 
uczciwy, wszystkim przyjazny, życzliwy i uczynny, wrażliwy na sprawy ludzkie i 
niesprawiedliwość, oddany sprawom nauki i polskiego rolnictwa.

Chyba dlatego tak liczne grono przyjaciół, bliskich i znajomych oddało Mu swoje 
ostatnie pożegnanie na starym włostowickim cmentarzu parafialnym. Również chyba 
dlatego i aura tego kwietniowego popołudnia była mglista i dżdżysta, dając w ten sposób 
wyraz żalu, że prof. dr hab. Henryk Pondel odszedł z naszego grona na zawsze.
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