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 Profesor Stanisław Grabarczyk urodził się 10 czerwca 1922 r. na ziemi kutnowskiej. 
W 1948 roku podjął studia na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskie-
go w Łodzi, kończąc je w przeniesionej do Olsztyna WSR w 1953 r. Pracę rozpoczął w 1950 
roku jeszcze jako student w Zakładzie Melioracji i Miernictwa WSR w Olsztynie. Pracując i 
współtworząc ów Zakład, przeszedł tu w miarę swojego rozwoju zawodowego i naukowego 
wszystkie szczeble zatrudnienia na uczelni akademickiej, do docenta włącznie. Stopień dokto-
ra nauk rolniczych uzyskał na Wydziale Rolniczym WSR w 1962 roku, habilitował się na tym 
samym Wydziale w 1968 r. 
 W 1971 r. przeniósł się do bydgoskiej Filii Akademii Rolniczej w Poznaniu, która trzy 
lata później po połączeniu z miejscową WSI utworzyła Akademię Techniczno-Rolniczą 
(obecnie Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy). W Uczelni tej zorganizował i objął kie-
rownictwo Zakładu Melioracji i Meteorologii, a następnie Katedry Melioracji i Użytków Zie-
lonych. W roku 1980 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego nauk rolniczych, w 1991 r. 
został powołany na stanowisko profesora zwyczajnego. 
 Profesor Stanisław Grabarczyk był czynnym dydaktykiem w latach 1950-1994. Pro-
wadził głównie wykłady i ćwiczenia z melioracji rolnych oraz cieszące się dużą popularno-
ścią wśród studentów seminaria magisterskie. Pod Jego kierunkiem prace magisterskie wyko-
nało w Bydgoszczy 115 magistrów inżynierów. 



 W latach 1975-1981 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Rolniczego, w 1981 r. zo-
stał pierwszym demokratycznie wybranym rektorem Akademii Techniczno-Rolniczej w Byd-
goszczy. Z inicjatywy Profesora, Wydział Rolniczy ATR uzyskał, jako pierwsza jednostka 
naukowa w Bydgoszczy, pełne prawa akademickie. 
 W dorobku prof. dr hab. Stanisława Grabarczyka znajduje się łącznie 178 prac na-
ukowych, w tym 71 oryginalnych prac twórczych, 8 podręczników lub rozdziałów w pod-
ręcznikach oraz 5 patentów. Podkreślenia wymaga fakt, iż większość tego dorobku powstała 
już po uzyskaniu tytułu naukowego profesora. 
 Udział Profesora Grabarczyka w kształceniu kadry obejmuje promotorstwo 5 prac 
doktorskich, opiekę na 2 pracami habilitacyjnymi oraz redakcje naukową 5 innych prac habi-
litacyjnych. Jego wychowankami jest dwóch profesorów nauk rolniczych. 
 W latach 1978-1990 był członkiem Komitetu Melioracji PAN, w latach 1984-1990 
członkiem Komitetu Uprawy Roślin PAN, w 1983 r. zorganizował oddział bydgoski Polskie-
go Towarzystwa Nauk Agrotechnicznych. 
 Za pracę naukową i dydaktyczną uzyskał liczne nagrody Rektorów WSR w Olsztynie 
oraz ATR w Bydgoszczy. Otrzymał także nagrodę indywidualną Ministra Nauki, Szkolnictwa 
Wyższego i Techniki za prace naukowe z zakresu nawadniania roślin. W 1981 roku Rada 
Państwa odznaczyła Profesora Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, w 1983 r. 
otrzymał tytuł honorowy Zasłużony Nauczyciel, a w 1993 r. został uhonorowany Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
 W 1996 roku Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, w uznaniu dorobku na-
ukowego Profesora oraz jego wkładu w rozwój Uczelni i Wydziału Rolniczego, nadała mu 
najwyższą godność akademicką – tytuł doktora honoris causa. Był to pierwszy taki tytuł w 
dziejach akademickich Bydgoszczy. 
 
 
 
 
 
 
 


