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Pogrążona w smutku Rodzino! 

Przyjaciele i współpracownicy śp. Prof. dr hab. Józefa Roli 

Szanowni Państwo! 

 

 Pracownicy IUNG-PIB zgromadzili się dzisiaj, aby wraz z Rodziną i przyjaciółmi 

pożegnać śp. Prof. dr  Józefa Rolę. Chcemy złożyć Mu podziękowanie za wszystko co  

w swoim życiu zrobił dla innych, dla nauki, polskiego rolnictwa oraz dla IUNG. 

 Cała działalność zawodowa Zmarłego była związana z Instytutem Uprawy Nawożenia 

i Gleboznawstwa, a konkretnie z jednostkami tego instytutu zlokalizowanymi we Wrocławiu  

i na Dolnym Śląsku. Za swój obowiązek uważam więc przybliżenie , a raczej przypomnienie 

drogi życiowej Zmarłego. 

 Urodził się 19 maja 1927 r. w Ostaszynie – województwo nowogródzkie. Jego 

młodość przypadła na lata II wojny światowej, która we wschodniej części Polski wiązała się 

z wieloma tragicznymi wydarzeniami. Rodzina Rolów dwukrotnie musiała opuszczać swoje 

gospodarstwo. Prof. dr  Józef Rola z sentymentem po latach wracał do stron rodzinnych, 

odwiedzał je i darzył wielkim szacunkiem. Spotkał tam swoich znajomych z czasów 

młodości. 

 Po II wojnie światowej wraz z rodziną znalazł się we Wrocławiu, gdzie mieszkał aż do 

śmierci. Dolny Śląsk stał się Jego drugą Ojczyzną .  

 W 1952 r. ukończył studia na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej we 

Wrocławiu. Na tej Uczelni uzyskał też w 1961 r. stopień doktora nauk rolniczych. Był 

uczniem i współpracownikiem profesora Bolesława Świętochowskiego. W 1956 roku został 

kierownikiem Pracowni Ekologii i Zwalczania Chwastów IUNG, a następnie od 1966 r. 

kierownikiem Zakładu o tej samej nazwie. Aktywnie uczestniczył w działalności Instytutu  

i pracach Rady Naukowej wnosząc wiele pomysłów i opinii. W 1973 roku został zatrudniony 

na stanowisku docenta. W 1983 r. otrzymał tytuł profesora nauk rolniczych. W 2002 r. na 



wniosek Rady Wydziału Rolniczego otrzymał zaszczytny tytuł Doktora Honoris Causa 

Akademii Rolniczej w Lublinie. Bardzo to sobie cenił. 

Aktywnie uczestniczył w pracach komisji i komitetów naukowych. Spełniał też rolę eksperta. 

Przejawiał dużą aktywność we współpracy naukowej z zagranicą jako uczestnik wielu 

konferencji międzynarodowych z zakresu herbologii , organizowanych przez różne kraje 

świata. Legitymował się też dużym dorobkiem dydaktycznym jako promotor prac 

doktorskich, recenzent i opiekun w przewodach habilitacyjnych.  

Szanowni Państwo! 

Żegnamy dzisiaj wieloletniego pracownika Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 

 – wybitnego specjalistę z zakresu ekologii i zwalczania chwastów. Prof. J. Rola był twórcą  

i kierownikiem istniejącej od ponad 40 lat szkoły naukowej specjalizującej się w badaniach 

nad rejonizacją chwastów segetalnych, integrującej różne środowiska naukowe. Wniósł 

istotny wkład w opracowanie i wzbogacenie metodyki badań nad oceną skutków stosowania 

herbicydów oraz w zakresie utrzymania ugorów i odłogów w aspekcie ekorozwoju  

i bioróżnorodności. Aktywnie  uczestniczył we współpracy międzynarodowej w zakresie 

ograniczania zachwaszczenia i stosowania rozwiązań agrotechnicznych przyjaznych dla 

środowiska przyrodniczego. Mimo przejścia na emeryturę prowadził wielokierunkową 

działalność naukową i organizacyjną w sferze nauk rolniczych. W latach 2001-2006 

zorganizował badania nad odpornością chwastów na stosowane herbicydy i przyczynił się do 

spopularyzowania ich wyników. Zainicjował istotne z punktu widzenia praktyki, nowatorskie 

badania dotyczące ochrony plantacji wierzby energetycznej przed chwastami, przyczyniając 

się do ustalenia technologii produkcji biomasy jako źródła energii odnawialnej. W latach 

2004 - 2006 opracował oryginalną koncepcję badań nad chwastami i sposobami ograniczenia 

ich niekorzystnego wpływu. W tym okresie przygotował też założenia metodyczne  

i organizacyjne do stworzenia bazy badawczo-laboratoryjnej odpowiadającej standardom 

międzynarodowym, która została wybudowana we Wrocławiu. Inwestycja ta sprawiła mu 

wiele radości i satysfakcji. Podkreślał że nowy obiekt to wizytówka IUNG na terenie Dolnego 

Śląska.  

W latach 2006-2009  opracował nowatorską koncepcję odchwaszczania upraw 

energetycznych. 

   Był autorytetem w zakresie ograniczenia zachwaszczenia upraw rolniczych, cenionym przez 

rolników- praktyków, doradców oraz firmy produkujące i wdrażające herbicydy. Jego 

działalność naukowa i wdrożeniowa przyniosła znaczące efekty ekonomiczne rolnictwu przez 



ograniczenie spadku plonów roślin uprawnych, sprzyjała obniżeniu kosztów produkcji oraz 

ograniczała niekorzystne oddziaływanie rolnictwa na środowisko przyrodnicze. Dorobek 

naukowy prof. dr J. Roli był stale i sukcesywnie pomnażany, a jednocześnie szeroko 

wykorzystywany do rozwiązywania problemów praktycznych, istotnych z punktu widzenia  

gospodarki kraju i wspierania decyzji rolników. 

 W pamięci pracowników IUNG prof. Józef Rola zapisał się jako człowiek niezwykle 

aktywny, pracowity i sumienny. Był wymagającym przełożonym, ale charakteryzował Go 

ciepły, serdeczny i bardzo życzliwy stosunek do ludzi. Wielokrotnie pomagał innym  

w trudnych sytuacjach. Jednocześnie dla młodszego pokolenia był wzorem do naśladowania, 

wychowawcą i nauczycielem. Instytut, w którym pracował, darzył ogromnym szacunkiem,  

a także poprzez swoją działalność kształtował jego pozycję i wizerunek. Za swoją 

wielokierunkową działalność był wielokrotnie wyróżniony odznaczeniami państwowymi, 

resortowymi, nagrodami naukowymi. Cieszył się ogromnym szacunkiem wśród pracowników 

wielu ośrodków naukowych w kraju i zagranicą. 

 Myślę, że zasłużył na nagrodę najwyższą jaką jest pamięć i szacunek. 

 Łącząc się z Rodziną Zmarłego w smutku i żałobie składam Jej w imieniu własnym, 

Zespołu Dyrekcyjnego, Rady Naukowej i pracowników IUNG wyrazy głębokiego 

współczucia. Myślę, że ziemia, którą kochał i której służył otuli Go swoim ciepłem i będzie 

Mu lekką.  

Cześć Jego pamięci. ! 

Niech spoczywa w spokoju. 


