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Z ¯A£OBNEJ KARTY

Dnia 9 stycznia 2015 roku zmar³ doc. dr in¿. Jerzy Dmitrewski, wieloletni nauczyciel akademicki
Politechniki Warszawskiej i Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Urodzi³ siê 20 kwietnia 1918 roku w Miñsku
(Bia³oruœ). W 1936 roku ukoñczy³ Gimnazjum
Macierzy Szkolnej w Gdañsku i podj¹³ studia na
Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Gdañskiej.
Bêd¹c studentem bra³ aktywny udzia³ w pracy
spo³ecznej maj¹cej na celu umacnianie polskoœci
na terenie ówczesnego Wolnego Miasta Gdañsk.
Za tê dzia³alnoœæ zosta³ odznaczony w 1988 roku
Medalem Rod³a.

W lutym 1939 roku, jako Polak, zosta³
zmuszony przez w³adze uczelni do przerwania
studiów. W okresie okupacji przebywa³ na terenie
tzw. Generalnego Gubernatorstwa. Jesieni¹ 1940
roku zosta³ aresztowany w Zakopanem przez
gestapo. Dziêki staraniom Zakopiañskiego Ko-
mitetu, opiekuj¹cego siê wiêŸniami, po kilku
tygodniach wyszed³ z wiêzienia.

W grudniu 1940 roku podj¹³ pracê, w chara-
kterze instruktora, na kursach traktorzystów
w Podzamczu Chêciñskim k. Kielc. Na kursach
tych pracowa³ do koñca wojny i w pierwszym
okresie po wyzwoleniu Polski z okupacji
niemieckiej. W latach 1944-1945 kierownikiem
kursów by³ prof. dr hab. in¿. Czes³aw Kanafojski.

W maju 1945 roku wróci³ do Gdañska i podj¹³
przerwane wojn¹ studia na Wydziale Mecha-
nicznym Politechniki Gdañskiej, które ukoñczy³
w marcu 1948 roku uzyskuj¹c tytu³ magistra
in¿yniera mechaniki.

1 wrzeœnia 1948 roku podj¹³ pracê w Katedrze Maszyn Rolniczych Politechniki Gdañskiej na stanowisku
asystenta, a we wrzeœniu 1951 roku zosta³ mianowany na stanowisko adiunkta. W latach 1949-1951, na
zlecenie ówczesnej Stacji Doœwiadczalnej Ci¹gników i Maszyn Rolniczych SGGW kierowa³ badaniami
eksploatacyjnymi ci¹gników i maszyn rolniczych na terenie ¯u³aw Gdañskich.

Z dniem 1 stycznia 1952 roku zosta³ przeniesiony na nowo utworzony Wydzia³Agromechaniczny Politechniki
Warszawskiej, gdzie powierzono Mu zorganizowanie Katedry Eksploatacji i Napraw Maszyn Rolniczych, któr¹
kierowa³ w latach 1952-1960. W 1955 roku Centralna Komisja Kwalifikacyjna nada³a tytu³ docenta.

W 1960 roku, w wyniku zmian organizacyjnych na Politechnice Warszawskiej, likwidacji uleg³a Katedra
Eksploatacji i Napraw Maszyn Rolniczych. W tym samym roku zosta³ utworzony Zak³ad Urz¹dzeñ
Technicznych, którym Docent kierowa³ do 1970 roku. W latach 1952-1956, 1958-1964 i 1966-1969 pe³ni³ funkcji
prodziekana a w latach 1964-1966 funkcjê dziekana Wydzia³u Maszyn Roboczych i Pojazdów. Podczas pracy
na Politechnice Warszawskiej prowadzi³ wyk³ady z maszyn i urz¹dzeñ rolniczych. Pod Jego kierunkiem zosta³o
wykonanych ponad 170 prac dyplomowych magisterskich. Doc. dr in¿. Jerzy Dmitrewski aktywnie uczestniczy³
tak¿e w kszta³ceniu m³odej kadry naukowej. By³ promotorem 5 pozytywnie zakoñczonych przewodów
doktorskich.

W okresie swego zatrudnienia na Politechnice Warszawskiej Docent zajmowa³ siê zagadnieniami przep³ywu
powietrza, procesami rozdrobnienia i separacji materia³ów ziarnistych w m³ynach powietrznych. Za opracowany
m³yn powietrzny odœrodkowy zosta³ wyró¿niony nagrod¹ przewodnicz¹cego Komitetu Nauki i Techniki.
Prowadzone badania sta³y siê podstaw¹ rozprawy doktorskiej pt. „Badania nad wp³ywem nowych technik
rozdrabniania ziarna pszenicy na wartoœæ u¿ytkow¹ produktów przemia³u", na podstawie której Rada Wydzia³u
Techniki Rolniczej Akademii Rolniczej w Lublinie nada³a stopieñ naukowy doktora nauk technicznych. Ponadto,
Docent zajmowa³ siê problemami kompleksowej mechanizacji produkcji zwierzêcej, w szczególnoœci ferm typu
przemys³owego.



Z dniem 1 wrzeœnia 1970 roku doc. dr in¿. Jerzy Dmitrewski zosta³ przeniesiony do pracy w Instytucie
Mechanizacji Rolnictwa Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Podczas pracy w SGGW
prowadzi³ wyk³ady z maszyn i urz¹dzeñ do produkcji zwierzêcej. Jednoczeœnie podj¹³ badania dotycz¹ce
zagospodarowania i utylizacji gnojowicy. Pod Jego kierunkiem zaprojektowano i wykonano sito dynamiczne do
separacji gnojowicy, na którym zosta³y przeprowadzone badania nad optymalizacj¹ jego parametrów
eksploatacyjnych.

Uczestniczy³ w licznych konferencjach naukowo-technicznych w kraju oraz zagranic¹ (NRD,
Czechos³owacja), podczas których wyg³osi³ szereg referatów dotycz¹cych stanu metod i technologii
zagospodarowania gnojowicy.

Ponadto, kierowa³ tematami badawczymi „Opracowanie systemu maszyn dla produkcji zwierzêcej ze
szczególnym uwzglêdnieniem wielkich organizacji rolno-przemys³owych i ferm typu przemys³owego”
wykonywanego na zlecenie Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie oraz
„Opracowanie technologii i dobór systemu maszyn dla specjalistycznej ma³oobszarowej obory wydojowej”
zrealizowanym w ramach problemu Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wy¿szego i Techniki R.II.6.

W latach 1979-1987, jako profesor, pracowa³ w Narodowym Instytucie Rolnictwa w Algierze, gdzie by³
promotorem 5 prac badawczych, wykonanych na studiach podyplomowych przez pracowników uczelni.
Po powrocie do kraju, z dniem 30 wrzeœnia 1988 roku przeszed³ na emeryturê. Po przejœciu na emeryturê,
jeszcze przez szereg lat wspó³pracowa³ z Katedr¹ Maszyn Rolniczych, prowadz¹c zajêcia dydaktyczne
z podstaw konstrukcji maszyn i publikuj¹c artyku³y z pracownikami Katedry.

Doc. dr in¿. Jerzy Dmitrewski jest autorem lub wspó³autorem ponad 50 publikacji w czasopismach
naukowych, naukowo-technicznych i zawodowych, kilkunastu pozycji ksi¹¿kowych i ponad 20 referatów
wyg³oszonych na konferencjach naukowo-technicznych w tym w Czechos³owacji i NRD (opublikowane
w czasopiœmie „Agrartechnik”). Szereg artyku³ów opublikowa³ w czasopiœmie „Maszyny i Ci¹gniki Rolnicze” a po
zmianie tytu³u w „Przegl¹dzie Techniki Rolniczej i Leœnej”, których kontynuatorem jest ,,Technika Rolnicza
Ogrodnicza Leœna''. Ponadto, w swoim dorobku posiada ponad 100 opracowañ niepublikowanych
(sprawozdania z badañ, raporty, recenzje, opinie).

Na uwagê zas³uguj¹ nastêpuj¹ce opracowania ksi¹¿kowe:
- Ci¹gnik rolniczy, PWRiL, I wyd. - 1960, II wyd. - 1962,
- Jak obs³ugiwaæ maszyny rolnicze, PWRiL, I wyd. - 1962, II wyd. - 1967,
- Mechanizacja przygotowania pasz, PWRiL1965,
- Mechanizacja produkcji zwierzêcej (w pracy zbiorowej „Zootechnika"), PWRiL, I wyd. - 1963, II wyd. - 1967,
- Mechanizacja produkcji zwierzêcej, SGGW 1976,
- Maszyny do zbioru i czyszczenia ziemiop³odów, SGGW 1976,
a na szczególne podkreœlenie zas³uguje monografia - Teoria i konstrukcja maszyn rolniczych, tom 3. Maszyny
i urz¹dzenia do mechanizacji produkcji zwierzêcej, PWRiL 1978 (przet³umaczona w 1982 roku na jêzyk
angielski).

Za „Teoriê i konstrukcji maszyn rolniczych" zosta³ wyró¿niony nagrod¹ Ministra Nauki, Szkolnictwa
Wy¿szego i Techniki.

Doc. dr in¿. Jerzy Dmitrewski, poza dzia³alnoœci¹ naukowo-badawcz¹, dydaktyczn¹. i organizacyjn¹. (udzia³
w ró¿nych komisjach wydzia³owych i uczelnianych) na uczelniach, bra³ aktywny udzia³ w pracy spo³ecznej wielu
organizacji i komisji: Zarz¹d Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Gdañskiej, podzespó³ mechaniki sekcji
technicznej Rady G³ównej, Rada Naukowa Instytutu Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie,
Komitet Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa PAN, Komisja Mechanizacji Rady Naukowo- Technicznej przy
Ministrze Rolnictwa, przewodnicz¹cy Komisji Oceny Ci¹gników i Maszyn Rolniczych w ramach
Ogólnokrajowego przegl¹du nowych konstrukcji, kolegium redakcyjne czasopisma „Maszyny i Ci¹gniki
Rolnicze". Docent by³ organizatorem i przewodnicz¹cym Sekcji Mechanizacji Rolnictwa przy Zarz¹dzie
G³ównym SITR. Za pracê spo³eczn¹, w ramach SITR zosta³ wyró¿niony Srebrn¹ i Z³ot¹ Odznak¹ Honorow¹
NOT.

Doc. dr in¿. Jerzy Dmitrewski za swoje osi¹gniêcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne zosta³
odznaczony Medalem 10-lecia Polski Ludowej, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Krzy¿em Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski i odznak¹ honorow¹ „Zas³u¿ony dla Rolnictwa”.

Z doc. dr. in¿. Jerzym Dmitrewskim pierwszy kontakt mia³em jako z wyk³adowc¹ w Politechnice
Warszawskiej. Pod Jego Kierunkiem wykona³em pracê dyplomow¹ magistersk¹. By³ tak¿e recenzentem mojej
rozprawy doktorskiej. To doc. dr. in¿. Jerzemu Dmitrewskiemu zawdziêczam, ¿e w 1972 roku zosta³em przyjêty
do pracy w Szkole G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Prze piêæ lat, do momentu powo³ania
Wydzia³u Techniki Rolniczej i Leœnej by³ moim bezpoœrednim prze³o¿onym. W tym okresie uczestniczy³em
w pracach naukowo-badawczych prowadzonych przez Docenta oraz prowadzi³em æwiczenia z przedmiotów
wyk³adanych przez Niego. Swoj¹ wspó³pracê z doc. dr. in¿. Jerzym Dmitrewskim uwa¿am za wyró¿nienie i du¿¹
satysfakcjê. W mojej pamiêci pozostanie jako cz³owiek niezwykle skromny i ¿yczliwy, o wielkiej wiedzy i kulturze
osobistej.

prof. dr hab. in¿. Czes³aw Waszkiewicz

Czeœæ Jego pamiêci!


