
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Zdun (1929–2018) 
 
 Urodził się 7 lipca 1929 roku w Kowlu. Gimnazjum, a następnie Liceum im. 
Adama Czartoryskiego w Puławach ukończył w 1949 roku. Po ukończeniu studiów 
wyższych na Wydziale Rolniczym SGGW w Warszawie, w 1953 roku otrzymał 
dyplom inżyniera mechanizacji rolnictwa. Następnie, w 1954 roku, w tej samej 
uczelni otrzymał dyplom magistra inżyniera rolnictwa w zakresie ogólnej uprawy 
roli i roślin. Na podstawie pracy pt. „Wpływ szerokości międzyrzędzi roślin na sto-
pień mechanizacji upraw międzyrzędowych”, której promotorem był prof. dr Tade-
usz Nowacki, Rada Wydziału Rolniczego SGGW w Warszawie w 1964 roku nada-
ła Mu stopień naukowy doktora nauk rolniczych. Stopień naukowy doktora habili-
towanego uzyskał w 1976 roku na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. 
„Badania nad mechanizacją uprawy ziemniaków w aspekcie biologicznym”. 
 W 1989 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w 1993 ro-
ku został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego. Prof. dr hab. inż. Ka-
zimierz Zdun w latach 1970-1982 był zastępcą dyrektora Instytutu Mechanizacji 
Rolnictwa. W latach 1982-1992 roku pełnił funkcję dyrektora Instytutu. Po zmia-
nach organizacyjnych do roku 1996 był kierownikiem Katedry Mechanizacji  
i Energetyki Rolnictwa. W latach 1977-1999 kierował Zakładem Mechanizacji 
Produkcji Zwierzęcej. Od utworzenia w 1969 roku Oddziału Mechanizacji Rolnic-
twa  
przy Wydziale Rolniczym do 1974 roku był pełnomocnikiem Dziekana do spraw Oddziału. W latach 1978-1984 był także 
prodziekanem Wydziału Techniki Rolniczej i Leśnej. Głównymi kierunkami działalności naukowej Profesora Kazimierza 
Zduna była mechanizacja prac i wprowadzanie postępu technicznego w mechanizacji upraw międzyrzędowych roślin oko-
powych oraz mechanizacja prac w produkcji zwierzęcej i małych fermach w gospodarstwach indywidualnych. 
 Był znanym specjalistą z zakresu mechanizacji produkcji zwierzęcej. Profesor Kazimierz Zdun utworzył zespół pracują-
cy nad usprawnianiem maszyn i urządzeń stosowanych w szerokim zakresie produkcji zwierzęcej. Od 1954 roku prowadził 
przedmiot mechanizacja produkcji zwierzęcej na Wydziale Zootechnicznym. Następnie na Wydziale Techniki Rolniczej      
i Leśnej prowadził przedmiot pod tą samą nazwą, seminarium dyplomowe na specjalizacji „Mechanizacja produkcji zwie-
rzęcej”, jak również przedmioty fakultatywne: eksploatacja maszyn i urządzeń w produkcji zwierzęcej oraz nowe kierunki 
w mechanizacji produkcji zwierzęcej. W latach 1983-1996 prowadził również specjalistyczne wykłady i seminaria na Wy-
dziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. W okresie długoletniej pracy odbył liczne staże 
zawodowe i naukowe w Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Profesor Zdun miał duży dorobek nau-
kowy, składający się ze 170 prac, w tym 3 podręczniki i 12 skryptów. Dorobek obejmuje też 12 patentów, z których 8 zosta-
ło wdrożonych do praktyki. Prof. dr hab. inż. Kazimierz Zdun z życzliwością zwracał uwagę na rozwój naukowy młodych 
pracowników. Był promotorem 10 pozytywnie zakończonych przewodów doktorskich. Ponadto był recenzentem kilkunastu 
prac doktorskich i habilitacyjnych oraz dorobku naukowego do tytułu naukowego profesora. Pod kierunkiem Profesora wy-
konano 112 prac dyplomowych. Profesor aktywnie uczestniczył w pracach komisji uczelnianych, jak również organizacji 
społecznych i zawodowych poza Uczelnią. W latach 1969-1974 był członkiem Senackiej Komisji Budżetowej, w latach 
1975-1978 pełnił funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego w Rektorskiej Komisji Odwoławczej. Następnie w latach 
1978-1981 był członkiem Rektorskiej Komisji ds. Inwestycji, w latach 1981-1984 wchodził w skład Zespołu Opiniodaw-
czego ds. Współpracy z Jednostkami Gospodarki Uspołecznionej. Uczestniczył w pracach Rad Naukowych i Komisji Nor-
malizacyjnej przy IBMER, Komitetu Techniki Rolniczej PAN oraz Sejmowej Komisji ds. Rolnictwa. Za swoje liczne osią-
gnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne Profesor był wyróżniany nagrodami ministerialnymi i Rektora SGGW. Zo-
stał także wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrną i Złotą Odznaką Honorową „Za Zasługi dla SGGW”, odznaką „Za 
Zasługi dla Kółek Rolniczych”, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Naro-
dowej. 
 Zmarł dnia 6 kwietnia 2018 roku. Został pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Skrzeszewie na Podlasiu, obok żony 
prof. dr hab. Marii Kalinowskiej-Zdun. 
 Wiele osób znających osobiście Profesora podkreśla, że był On osobą niezwykle skromną, o rozległej wiedzy i wyjąt-
kowej kulturze osobistej. Był zawsze dla wszystkich przychylny i chętny dzielić się swą wiedzą i doświadczeniem. Pisząc 
to wspomnienie, pragnę oddać hołd człowiekowi, z którym miałem możliwość współpracować. Przez całe życie zawodowe 
profesor Kazimierz Zdun prowadził działalność naukowo-badawczą, był aktywnie zaangażowany w kształcenie kadry nau-
kowej, prowadził działalność dydaktyczną i organizacyjną i udzielał się społecznie. Był dobrym człowiekiem, zawsze 
uśmiechnięty, życzliwy, miał dla każdego dobre słowo, optymistycznie patrzył na życie, był oddany pracy naukowej i dy-
daktycznej, a przy tym nieprzerwanie motywował innych do pracy i samorozwoju. Był człowiekiem serdecznym dla współ-
pracowników i studentów. Zostanie zapamiętany jako wieloletni szef, przyjaciel, wykładowca, promotor, recenzent i opie-
kun prac naukowych, doktorskich i habilitacyjnych, autor i redaktor monografii i prac badawczych. Profesor Kazimierz 
Zdun miał wspaniały dar łagodzenia napięć, unikając zbędnych podziałów w trudnych czasach i okolicznościach. 
 

Cześć Jego pamięci! 
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