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Z ¯A£OBNEJ KARTY

PROFESOR DR HAB. IN¯. JAN GIEROBA
(1927-2014)

Dnia 5 lutego 2014 roku zmar³ w wieku 86 lat prof. dr hab. in¿.
Jan Gieroba, wieloletni dyrektor Instytutu Mechanizacji
Rolnictwa, zas³u¿ony pracownik naukowy Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie.
Prof. dr hab. Jan Gieroba urodzi³ siê 11 sierpnia 1927 r.
w Lublinie. Jego m³odzieñcze lata przypad³y na trudne czasy
wojny, które uniemo¿liwi³y normaln¹ edukacjê w szkole
œredniej. Po ukoñczeniu szko³y podstawowej pracowa³ w Za-
k³adzie Mechanicznym w Lublinie produkuj¹cym siewniki
zbo¿owe. W 1945 roku uzyska³ œwiadectwo czeladnicze
w zawodzie tokarza. W 1947 roku ukoñczy³ szko³ê ogólno-
kszta³c¹c¹ dla doros³ych w Lublinie i uzyska³ œwiadectwo
dojrza³oœci. Studia wy¿sze na Wydziale Rolnym Uniwersytetu
Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie odby³ w latach 1947-
1951. W czasie studiów, bêd¹c na trzecim roku, rozpocz¹³ pracê
w Zak³adzie Maszynoznawstwa Rolniczego UMCS w chara-
kterze m³odszego asystenta. Egzamin dyplomowy z³o¿y³
w lipcu 1951 roku i uzyska³ tytu³ magistra in¿yniera nauk agro-
technicznych.
Po uzyskaniu dyplomu rozpocz¹³ pracê, zgodnie z przy-
dzia³em, w Laboratorium Pañstwowej Inspekcji Handlowej w
Lublinie, a nastêpnie w 1953 r. zosta³ przeniesiony do nowo
powo³anej Inspekcji Zbo¿owej Delegatura Wojewódzka w Lu-
blinie, gdzie pracowa³ na stanowisku kierownika laboratorium.
W latach 1962-1965 odby³ studia doktoranckie w Katedrze
Mechanizacji Rolnictwa Wy¿szej Szko³y Rolniczej w Lublinie.
Dwudziestego grudnia 1965 r. Rada Wydzia³u Rolniczego
WSR, na podstawie obrony rozprawy doktorskiej pt.

nada³a Mu stopieñ doktora nauk rolniczych. W 1966 r.
zosta³ zatrudniony w tej Katedrze na stanowisku adiunkta.
Dnia 1 lipca 1971 r., Rada Wydzia³u Techniki Rolniczej WSR
w Lublinie, na podstawie dorobku i przed³o¿onej rozprawy
habilitacyjnej pt.

nada³a Janowi Gierobie stopieñ naukowy doktora

Badania
nad prac¹ urz¹dzenia m³óc¹cego o logarytmicznym kszta³cie
zêbów,

Badania om³otu zbó¿ sto¿kowym zespo³em
m³óc¹cym

habilitowanego nauk technicznych w zakresie techniki
rolniczej. Wymieniona rozprawa zosta³a wyró¿niona na
wystawie „Konfrontacje 73” w Warszawie i wpisana do

w 1973 roku. W latach
1972-1979 dr hab. Jan Gieroba by³ zatrudniony na etacie
docenta i kierowa³ najpierw Zak³adem Mechanizacji Produkcji
Zwierzêcej (do 1974 roku), a nastêpnie Zak³adem
Mechanizacji Produkcji Roœlinnej Instytutu Mechanizacji
Rolnictwa, a¿ do chwili przejœcia na emeryturê w 1997 roku.
W 1971 roku odby³ dwumiesiêczny sta¿ naukowy w Instytu-
tach Badania Maszyn Rolniczych w Alnarp i w Uppsali jako
stypendysta rz¹du szwedzkiego i uczestniczy³ w badaniach
polowych kombajnów zbo¿owych. W zakresie wspó³pracy
polsko-w³oskiej odby³ sta¿ naukowy w 1983 roku w Insty-
tutach In¿ynierii Rolniczej (Rzym, Turyn, Mediolan,
Treviglio).
W latach 1973-1976 oraz w latach 1979-1982 by³
wicedyrektorem ds. naukowych Instytutu Mechanizacji
Rolnictwa AR w Lublinie, a w latach 1982-1997 dyrektorem
naczelnym tego Instytutu.
W 1979 roku Rada Pañstwa nada³a dr. hab. Janowi Gierobie
tytu³ naukowy profesora nadzwyczajnego, a w roku 1989 tytu³
naukowy profesora zwyczajnego.
W okresie wieloletniej pracy Profesora na stanowiskach
kierowniczych Instytutu ujawni³y siê Jego talenty organi-
zacyjne i umiejêtnoœci kierowania zespo³ami naukowymi,
które realizowa³y wiele programów badawczych wa¿nych dla
nauki i praktyki rolniczej. Dotyczy³y one g³ównie technologii
nawo¿enia mineralnego, technologii zbioru kukurydzy i zbó¿
na cele nasienne, technologii zbioru s³omy, siana i zielonek oraz
badania kombajnów zbo¿owych, ze szczególnym uwzglê-
dnieniem procesu om³otu. Wymienione prace by³y realizowane
przy wspó³pracy z ró¿nymi oœrodkami naukowymi w kraju,
producentami maszyn rolniczych i instytutami bran¿owymi
(IBMER w Warszawie, Instytut Nawozów Sztucznych w Pu-
³awach, OBR FM¯ w P³ocku, OBR Agromet w Lublinie, OBR
Lubelskiej Fabryki Wag, OBR Suszarnictwa P³odów Rolnych
„Suprol” w RogoŸnie Wlkp, Spó³dzielczy OBR Przemys³u
Elektromaszynowego „Elektromet”). Na podkreœlenie
zas³uguje umiejêtnoœæ organizowania przez prof. Jana Gierobê
badañ z udzia³em wielu m³odych pracowników nauki, co
w du¿ym stopniu przyczyni³o siê do rozwoju kadry i tworzenia
szko³y naukowej, czego wymiernym efektem by³y liczne prace
doktorskie i habilitacyjne w Instytucie przez Niego kiero-
wanym. By³ opiekunem 120 prac magisterskich, promotorem 9
zakoñczonych przewodów doktorskich i opiekunem
naukowym 6 przewodów habilitacyjnych. W okresie
kierowania Instytutem przez Profesora 7 osób uzyska³o tytu³y
naukowe profesora, a 8 osób stopieñ naukowy doktora
habilitowanego.
Pomimo wielu obowi¹zków organizacyjnych i naukowych
profesor Jan Gieroba ci¹gle pomna¿a³ swój dorobek naukowy,
który liczy ponad 370 pozycji, w tym prawie 100 oryginalnych
prac twórczych, 8 patentów i wzorów u¿ytkowych, 7 skryptów
oraz 75 opracowañ w formie sprawozdañ, które nie by³y
publikowane. Nale¿y równie¿ podkreœliæ aktywny udzia³
Profesora w kilkudziesiêciu sympozjach, konferencjach i kon-
gresach naukowych w kraju i zagranic¹, dziêki czemu by³
znanym naukowcem w skali œwiatowej.

Ksiêgi
Czynów i Osi¹gniêæ Nauki Polskiej
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