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Prof. zw. dr hab. Stanisław Jan Karczmarczyk urodził 

się 24.01.1933 roku w Jodłowej w rodzinie Józefa i Marii z 

domu Łuszczek. W 1950 roku zdał maturę w tutejszym LO, a 

następnie rozpoczął studia pedagogiczne na Wydziale 

Humanistycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Po 

obronie pracy magisterskiej przeniósł się do Szczecina, gdzie w 

latach 1955-1960 studia na Wydziale Rolniczym Wyższej 

Szkoły Rolniczej, które zakończył dyplomem mgra inż. 

rolnictwa. W 1970 roku obronił pracę doktorską przygotowaną 

pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Laskowskiego nt. 

,,Zagadnienia uprawy roślin strączkowych na Pomorzu 

Zachodnim’’ zakończona nadaniem st. dra. W 1980 roku uzyskał st. dra hab. n. rolniczych na 

podstawie rozprawy ,,Wpływ deszczowania i nawożenia mineralnego na plonowanie bobiku, 

pszenicy i jęczmienia jarego uprawianych w ogniwie zmianowania oraz na zmiany niektórych 

właściwości roli’’. W 1988 roku, za całokształt działalności naukowo-dydaktycznej i 

organizacyjnej, otrzymał tytuł profesora nauk rolniczych nadany przez Przewodniczącego 

Rady Państwa. W okresie zatrudnienia prof. Stanisław Karczmarczyk odbył liczne staże 

naukowe w cenionych ośrodkach międzynarodowych. Na University of Massachusetts 

(USA), 1970-71, 1973-75, 1981-83, 1991-94. W 1990 uczestnik w ,,International Course on 

Irrigation’’ zorganizowanym przez CINADCO w Ruppin Institute w Izraelu. 

Przebieg kariery zawodowej: 1960-1963 z-ca kierownika Wydziału Rolnictwa i 

Leśnictwa w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Świnoujściu. 1963-66 asystent w 

Ośrodku Rozwoju Postępu Technicznego w Rolnictwie w Wyższej Szkole Rolniczej w 

Szczecinie. 1966-70 st. asyst. W Katedrze Ogólnej Uprawy Roli i Roślin WSR w Szczecinie. 

1970-80 adiunkt w Katedrze Ogólnej Uprawy Roli i Roślin AR w Szczecinie. 1980-88 docent 

w Instytucie Mechanizacji Rolnictwa w AR w Szczecinie. 1988-2003 profesor w Instytucie 

Inżynierii Rolniczej w Zakładzie Produkcji Roślinnej i Nawadniania AR w Szczecinie. W 

2003 roku, po 40 latach pracy, przechodzi na emeryturę. Obszar zainteresowań i badań 

naukowych prof. S. Karczmarczyka dotyczył intensyfikacji produkcji roślinnej na glebach 

lekkich, oceny wpływu deszczowania i nawożenia mineralnego na wielkość i jakość plonów 

oraz aktywności procesów fizjologicznych w roślinach, próby wyjaśnienia niektórych 

aspektów mechanizmu działania herbicydów i regulatorów wzrostu oraz praktycznego ich 

zastosowania w produkcji rolniczej. Profesor S. Karczmarczyk był współorganizatorem, wraz 

z CINADCO i MASHAW, trzech konferencji Polsko-Izraelskich, w których uczestniczyło 

wielu naukowców z całej Polski. Ponad 30-letnia współpraca naukowo-badawcza i wymiana 

naukowa między Akademią Rolniczą w Szczecinie i Uniwersytetem w Massachusetts 

reprezentowanym przez prof. R. M. Devlina zaowocowała publikacją ponad 300 zespołowych 

prac naukowych, udziałem w 55 konferencjach w USA, stażami naukowymi 12 pracowników 

naukowych z AR w Szczecinie. Prof. Devlin w uznaniu zasług dla rozwijającej się 

współpracy uzyskał Doctora Honoris Causa AR w Szczecinie.  



Prof. S. Karczmarczyk był opiekunem naukowym 55 prac magisterskich i 8 

inżynierskich, promotorem 3 prac doktorskich oraz recenzentem 8 prac doktorskich i 

habilitacyjnych, jest autorem i współautorem 511 publikacji naukowych, w tym ponad 200 

opublikowanych w języku angielskim, uczestnik 75 międzynarodowych konferencji 

naukowych w Europie, USA, Afryce oraz Izraelu. Jest współautorem i redaktorem 3 

podręczników: ,,Podstawy produkcji roślinnej’’ (Szczecin 1997), ,,Agrotechnika roślin 

uprawnych’’ (Szczecin 2005) oraz ,,Nawadnianie roślin’’ (Poznań 2006). 

Ponadto w latach 1963-80 współpracował z Działem Rolnym Redakcji ,,Głosu 

Szczecińskiego’’, Komitetem Redakcyjnym czasopisma ,,Agronom Zachodniopomorski’’ 

oraz Towarzystwem Wiedzy Powszechnej. Był czynnym uczestnikiem w pracach 

uczelnianego Koła Stow. Inżynierów i Techników Rolnictwa. 

Za całokształt działalności naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej prof. S. 

Karczmarczyk został odznaczony Złotą Odznaką ,,Gryfa Pomorskiego’’, złotym Krzyżem 

Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem 50-lecia AR w Szczecinie, 

Medalem Pamiątkowym Uniwersytetu w Massachusetts, Nagrodą Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego, Nagrodą zespołową JM Rektora AR w Szczecinie, Dyplomem 

uznania za uzyskane wyniki badań na Uniwersytecie w Massachusetts (USA). Był członkiem 

krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych, m.in.: Szczecińskie Towarzystwo 

Naukowe, Fitopatologiczne Towarzystwo Naukowe, Towarzystwo Botaniczne, Towarzystwo 

Gleboznawcze, Polskie Tow. Nauk Agrotechnicznych, FESPP.   


