
Wspomnienie o Profesorze Józefie Roli  (1927-2014)

26 września pożegnaliśmy Profesora Józefa Rolę nestora polskiej herbologii (nauki o 
ochronie roślin  uprawnych przed chwastami),  twórcę  i  wieloletniego Kierownika  Zakładu 
Ekologii  i  Zwalczania  Chwastów  Instytutu  Uprawy  Nawożenia  i  Gleboznawstwa  we 
Wrocławiu.                               

Profesor  urodził  się w  Ostaszynie  na  ziemi  nowogródzkiej,  gdzie  spędził  swoje 
dzieciństwo i  młodość.  Jego ojciec był  osadnikiem wojskowym, odznaczonym za walki z 
bolszewikami Orderem Wojennym Krzyża Virtuti Militari. 

W 1952 r.  ukończył  studia  na Wydziale  Rolniczym Wyższej  Szkoły Rolniczej  we 
Wrocławiu, gdzie w 1961 r. pod kierunkiem profesora Bolesława Świętochowskiego uzyskał 
stopień  doktora  nauk  rolniczych.  Od  roku  1951  był zatrudniony  w  Pracowni  Ekologii  i 
Zwalczania Chwastów Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa we Wrocławiu, którą 
kierował przez 10 lat. W roku 1966 zorganizował Zakład Ekologii i Zwalczania Chwastów w 
IUNG,  którego  był  kierownikiem do  roku  1993.  W  tym  czasie  awansował  na  kolejne 
stanowiska: docenta (1973) i profesora (1983).

 Przed  utworzeniem  w  latach  sześćdziesiątych  w  Skierniewicach  Instytutu 
Warzywnictwa  i  Instytutu  Sadownictwa  (obecnie  Instytut  Ogrodnictwa)  pod  kierunkiem 
Profesora  na  terenie  Dolnego  Śląska  prowadzono  badania  nad  metodami  zwalczania 
chwastów  nie  tylko  w  roślinach  rolniczych,  ale  też  ogrodniczych.  W  tym  zakresie 
współpracował z wymienionymi placówkami badawczymi do końca swojej działalności.

Profesor  Rola  był  wychowawcą  i  opiekunem  naukowym  kilku  pokoleń  polskich 
herbologów.  Był  autorem  i  współautorem  ponad  500  publikacji  naukowych,  popularno-
naukowych i popularnych, oraz recenzentem wielu rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. 

Profesor  był  bardzo  pracowity.  Jako  kierownik  zakładu  był  zawsze  pierwszy  na 
stanowisku pracy i kończył ją jako ostatni.  W Jego działalności wspierali  go życzliwi mu 
współpracownicy, a zwłaszcza Jego małżonka Henryka. Profesor jednak znajdował czas na 
spotkania z przyjaciółmi, a tych miał wielu; nie tylko herbologów.
           W trakcie wieloletniej pracy naukowej inicjował i kierował badaniami nad ekologią 
i  biologią chwastów, ich rozmieszczeniem na terenie Polski  w uprawach roślin rolniczych 
i ogrodniczych oraz metodami kompleksowego ich zwalczania z uwzględnieniem aspektów 
bezpieczeństwa dla konsumenta i środowiska. Profesor koordynował, prowadzone na terenie 
całego  kraju,  prace  badawcze  Zespołu  Rejonizacja  Chwastów  Segetalnych.  Wyniki  tych 
badań  były  prezentowane  na  corocznych  konferencjach,  a  ich  podsumowaniem  jest 
opracowanie  opublikowane  w  roku  2013  przez  Profesora  i  Jego  małżonkę:  „40  lat 
zespołowych badań nad biologią i rejonizacją chwastów segetalnych w Polsce (1971-2011)”. 
Interesował się również zagadnieniami związanymi z przywracaniem odłogów do produkcji 
rolniczej,  odpornością  chwastów  na  herbicydy,  a także  odchwaszczaniem  upraw 
energetycznych. 
      Cała Jego działalność naukowa i organizacyjna była przesiąknięta głębokim patriotyzmem 
i  troską  o  prawidłowy rozwój  nauki. Bardzo  cenił  sobie  kontakty z  praktyką  rolniczą,  z 
których czerpał inspiracje do dalszych badań. 

Profesor  Rola  był  kierownikiem  i  koordynatorem  wielu  projektów  badawczych 
krajowych  i  międzynarodowych. Po  przejściu na  emeryturę  nadal  prowadził  aktywną 



działalność  naukową  i  organizacyjną.  Był  członkiem  wielu  krajowych  i  zagranicznych 
towarzystw naukowych, w tym Europejskiego Towarzystwa Badania Chwastów.  

Za działalność naukową i organizacyjną został uhonorowany wieloma nagrodami oraz 
odznaczeniami resortowymi i  państwowymi.  Akademia Rolnicza w Lublinie wyróżniła  go 
Doktoratem Honoris Causa. 

Niewielu jest uczonych o tak rozlicznych zainteresowaniach badawczych i ogromnym 
autorytecie, jaki miał Profesor. Wniósł On twórczy wkład w rozwój i ukierunkowanie polskiej 
nauki o chwastach.W każdej dyscyplinie naukowej są wybitne indywidualności. W dziedzinie 
nauk rolniczych i przyrodniczych należał do nich niewątpliwie Profesor Józef Rola.  

Profesor pozostanie na zawsze w naszej pamięci, jako człowiek niezwykle aktywny, 
pracowity  i  wytrwale  dążący  do  postawionych  sobie  celów,  a  przy  tym  serdeczny   i 
towarzyski.               
Nikt Go nam nie zastąpi.
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