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Profesor Czes³aw Waszkiewicz uhonorowany tytu³em
doktora honoris causa SGGW w Warszawie

Professor Czes³aw Waszkiewicz honoured by way of the Warsaw University of Life Sciences
(SGGW) holder of an honorary doctorate in Warsaw

prof. dr hab. in¿. Czes³aw Waszkiewicz

W dniu 18 maja 2018 roku, w czasie Dni SGGW, odby³a siê uroczystoœæ wrêczenia tytu³ów doktora
honoris causa Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego Warszawie, którym uhonorowany zosta³

.

„Zwyczajem akademickim, który ³¹czy pokolenia jest tradycja nadawania tytu³u doktora honoris causa. Jej historia w naszej
Uczelni siêga roku 1929. Senat Akademicki po raz pierwszy nada³ wówczas to zaszczytne wyró¿nienie rektorowi SGGW
profesorowi Józefowi Miku³owskiemu-Pomorskiemu. Na przestrzeni blisko stu lat doktorat honorowy zgodzi³o siê przyj¹æ 90
wybitnych przedstawicieli œwiata nauki, autorytetów moralnych i mê¿ów stanu. Dziœ do tego szacownego grona do³¹czy dwóch
wybitnych profesorów, wspó³twórców sukcesu naszej Uczelni, znanych i cenionych propagatorów nauki: profesor Andrzej Pisula
i profesor Czes³aw Waszkiewicz.”

„Pan Profesor Czes³aw Waszkiewicz to specjalista z zakresu techniki rolniczej, którego zainteresowania naukowe dotycz¹ teorii
i konstrukcji maszyn rolniczych, suszarnictwa p³odów rolnych i w³aœciwoœci fizycznych materia³ów ziarnistych. Zawodowo tak¿e
zwi¹zany ze Szko³¹ G³ówn¹ Gospodarstwa Wiejskiego.” - mówi³ podczas
uroczystego posiedzenia Senatu, podczas którego wrêczono tytu³y doktorów honoris causa.

Prof. dr hab. in¿. Czes³aw Waszkiewicz urodzi³ siê 19 lutego 1944 roku w Szczuczynie. Po ukoñczeniu Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Miko³aja Kopernika w Grajewie podj¹³ studia na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki
Warszawskiej, które ukoñczy³ w 1969 roku uzyskuj¹c tytu³ magistra in¿yniera mechanika. W 1975 roku na podstawie rozprawy
„Ocena wp³ywu metod i parametrów technologicznych procesu suszenia na jakoœæ suszonego materia³u”, wykonanej pod
kierunkiem doc. dr. in¿. Kazimierza Zduna, Rada Wydzia³u Rolniczego SGGW-AR nada³a mu stopieñ naukowy doktora nauk
rolniczych. Stopieñ naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie techniki rolniczej nada³a równie¿ Rada
Wydzia³u Rolniczego SGGW-AR w 1986 roku, na podstawie dorobku i rozprawy habilitacyjnej pt. „Analiza i dobór technologii
konserwowania ziarna zbó¿ dla potrzeb gospodarstwa rolnego”. W 1994 roku otrzyma³ tytu³ naukowy profesora nauk rolniczych.

Dzia³alnoœæ zawodow¹ podj¹³ w 1969 roku w Fabryce Maszyn ¯niwnych w P³ocku na stanowisku konstruktora, a nastêpnie
(w latach 1970-1972) pe³ni³ funkcjê zastêpcy kierownika warsztatów w Zasadniczej Szkole Zawodowej w T³uszczu. Pracê
w SGGW rozpocz¹³ w 1972 roku, pocz¹tkowo jako starszy asystent na Wydziale Rolniczym, a nastêpnie adiunkt na Wydziale

prof. dr hab. Wies³aw Bielawski, Rektor SGGW

Prof. dr hab. in¿. Czes³aw Waszkiewicz - profesor nauk rolniczych, wieloletni nauczyciel akademicki Szko³y G³ównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, prodziekan i dziekan kilku kadencji na Wydziale Techniki Rolniczej i Leœnej,
póŸniej Wydziale In¿ynierii Produkcji
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Techniki Rolniczej i Leœnej (od 1977 r.). W latach 1987-1991 i 1991-1998 zajmowa³ odpowiednio stanowiska docenta i profesora
nadzwyczajnego, a od 1998 roku profesora zwyczajnego na Wydziale Techniki Rolniczej i Leœnej (od 2000 r. Wydzia³ In¿ynierii
Produkcji) SGGW. Jednoczeœnie pe³ni³ szereg funkcji na Wydziale oraz Uczelni: p.o. kierownika Zak³adu Maszyn i Urz¹dzeñ
Rolniczych (1984-1986), prodziekan ds. studenckich (1987-1990), cz³onek Uczelnianej Rady M³odzie¿y (1987-1990),
przewodnicz¹cy Wydzia³owej Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania (1987-1990), kierownik Zak³adu Maszyn i Urz¹dzeñ
Rolniczych (1989), organizator i kierownik Katedry Maszyn Rolniczych (1989-1999), prodziekan ds. naukowych (1990-1993),
przewodnicz¹cy Wydzia³owej Komisji ds. Naukowych (1990-1993), przewodnicz¹cy Wydzia³owej Komisji Dydaktycznej (1993-
1999), cz³onek Rady Wydawnictwa SGGW (1996-2016), redaktor naczelny czasopisma „Annals of Warsaw University of Life
Sciences - SGGW. Agriculture (Agricultural and Forest Engineering)” (1996-2016), dziekan Wydzia³u (1999-2005),
przewodnicz¹cy Wydzia³owej Komisji ds. Oceny Pracowników (1999-2005), cz³onek Senatu (1999-2008), przewodnicz¹cy
Rektorskiej Komisji ds. Kierunku „Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji” (1999-2002), cz³onek Rektorskiej Komisji ds.
Gospodarczych i Inwestycji (1999-2016), kierownik Zak³adu Maszyn Rolniczych (2000-2014), przewodnicz¹cy Senackiej
Komisji ds. Rozwoju Kadr Naukowych i Dydaktycznych (2002-2008), cz³onek (2008-2012), pe³nomocnik Rektora (2003-2005),
kierownik Katedry Maszyn Rolniczych i Leœnych (2005-2012), cz³onek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Pracowników
(2005-2008), kierownik studiów podyplomowych, „Zarz¹dzanie i organizacja infrastruktury rolnictwa” (2005-2009), cz³onek
Rady Fundacji „Rozwój SGGW” (2006-2008), cz³onek Rady ds. Muzeum SGGW (od 2008).

W pierwszym okresie zatrudnienia w Uczelni dzia³alnoœæ organizacyjna Profesora polega³a g³ównie na tworzeniu bazy te-
chnicznej, umo¿liwiaj¹cej prowadzenie zajêæ dydaktycznych na odpowiednim poziomie. Nawi¹za³ bezpoœredni¹ wspó³pracê
z wieloma przedsiêbiorstwami bran¿y ci¹gników i maszyn rolniczych, dziêki czemu wyposa¿y³ Katedrê w sposób bez-
inwestycyjny w zestaw nowych narzêdzi i maszyn rolniczych wykorzystywanych w zajêciach dydaktycznych ze studentami.
Utworzy³ w Katedrze Laboratorium Badawcze, które jako jedyne uczelniane w kraju, otrzyma³o CertyfikatAkredytacji przyznany
przez Centrum Badañ i Certyfikacji uprawniaj¹cy do prowadzenia badañ ci¹gników, maszyn i urz¹dzeñ rolniczych na znak
bezpieczeñstwa „B”. Zorganizowa³ kilka laboratoriów do prowadzenia badañ naukowych, a tak¿e wykorzystywanych w dy-
daktyce.

Jednak za najwa¿niejsze swoje osi¹gniêcia Profesor uwa¿a wybudowanie Wydzia³u wraz z uporz¹dkowaniem i zagospo-
darowaniem otaczaj¹cego terenu oraz uzyskanie przez Wydzia³ pe³nych uprawnieñ akademickich.

W latach 1977-1979 odby³ krótkoterminowe sta¿e naukowe w NRD i na Wêgrzech oraz szeœciomiesiêczny sta¿ naukowy
w ZSRR.

Profesor legitymuje siê bogatym dorobkiem publikacyjnym. Jest autorem lub wspó³autorem 474 publikacji, w tym 184 to
oryginalne prace twórcze, a 31 to skrypty, podrêczniki i monografie, których wielu Profesor by³ inicjatorem powstania. Cztery
podrêczniki akademickie zosta³y wyró¿nione nagrodami ministra: Nauki, Szkolnictwa Wy¿szego i Techniki za „Urz¹dzenia
hydrauliczne w ci¹gnikach i maszynach rolniczych” (1984), Edukacji Narodowej za „Projektowanie maszyn rolniczych” (1990),
„Maszyny rolnicze. Elementy teorii i obliczeñ” (1992) i „Mechanizacja rolnictwa. T II. Maszyny i urz¹dzenia do produkcji
roœlinnej i zwierzêcej” (1994). Ponadto jest autorem hase³ z zakresu techniki rolniczej w „Wielkiej encyklopedii PWN”, których
objêtoœæ czêœci z nich mog³yby stanowiæ samodzielne publikacje. Na Jego dorobek naukowy sk³ada siê te¿ piêæ patentów i wzorów
u¿ytkowych. Kierowa³ lub uczestniczy³ w 8 projektach badawczych. Efektem czterech projektów celowych kierowanych przez
Profesora by³o wdro¿enie do produkcji czterech maszyn rolniczych nowej generacji, a trzy z nich zosta³y wyró¿nione nagrodami
ministra: Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnoœciowej (1999) oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2000 i 2002). Profesor uczestniczy³
w realizacji 57 innych prac badawczych, spoœród których w 21 by³ kierownikiem.

Dorobek naukowy Profesora stanowi tak¿e 127 prac niepublikowanych (sprawozdania i raporty z badañ, ekspertyzy, projekty).
Ponadto recenzowa³ 36 rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, wniosków w postêpowaniu o nadanie tytu³u naukowego profesora,
wniosków o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego, nadzwyczajnego, docenta, 19 wniosków o nadanie stopni
specjalizacji zawodowej, 124 granty badawcze, celowe i rozwojowe, 25 ksi¹¿ek oraz kilkaset artyku³ów. Jest promotorem 7
pozytywnie zakoñczonych przewodów doktorskich, 66 prac dyplomowych magisterskich i 11 in¿ynierskich. Dotychczas by³
g³ównym organizatorem lub wspó³organizatorem 29 konferencji naukowych.

W kierowanych przez Profesora jednostkach 4 pracowników uzyska³o tytu³ naukowy profesora, a 14 pracowników stopieñ
doktora habilitowanego.

Zainteresowania naukowe Profesora dotycz¹ teorii i konstrukcji maszyn rolniczych, suszarnictwa p³odów rolnych i w³aœci-
woœci fizycznych materia³ów ziarnistych.

Profesor by³ lub jest cz³onkiem b¹dŸ przewodnicz¹cym zespo³ów problemowych wielu organizacji: sekretarz Rady
Okrêgowego Oœrodka Rzeczoznawstwa i Doradztwa Rolniczego SITR w Warszawie (1979-1990), cz³onek Rady Muzeum
Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu (od 1982), przewodnicz¹cy Rady (od 2003), cz³onek za³o¿yciel Towarzystwa Kultury
Technicznej (od 1985), cz³onek Rady G³ównej (1985-1991; 1996-2002; oraz od 2007), cz³onek Prezydium Sekcji Ci¹gników
i Maszyn Rolniczych Zarz¹du G³ównego SIMP (od 1990), redaktor naczelny czasopisma „Technika Rolnicza Ogrodnicza Leœna”
(od 1987), cz³onek Rady Konsultacyjnej czasopisma „Mechanizacja Rolnictwa” (1988-1990), cz³onek Polskiego Komitetu
Naukowo-Technicznego ds. Ergonomii i Ochrony Pracy NOT (1988-1990), rzeczoznawca dyplomowany SITR (1988), cz³onek
Prezydium Sekcji Mechanizacji Rolnictwa Zarz¹du G³ównego SITR (1988-2003), cz³onek Zarz¹du G³ównego SITR (1998-1990),
przewodnicz¹cy Rady Rzeczoznawstwa i Doradztwa Rolniczego Zarz¹du G³ównego SITR (1988-1990), cz³onek Komisji
Ekspertów ds. Oceny Jakoœci Maszyn i Sprzêtu Rolniczego (1989-1993), cz³onek Komisji Problemowej ds. Dzia³alnoœci
Gospodarczej Zarz¹du G³ównego SITR (1990-1993), przewodnicz¹cy zespo³u egzaminacyjnego „Mechanizacja rolnictwa”
Miêdzywojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Stopni Specjalizacji Zawodowej Nauczycieli (1991-2000), cz³onek Rady
Programowej Wydawnictw Zawodowych WSiP (1994-1996), wiceprzewodnicz¹cy Komitetu Technicznego ds. Certyfikacji
Wyrobów przy IBMER w Warszawie (1994-1999), przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej „Maszyny ¯niwne” Sp. z o.o. w P³ocku
(1996), cz³onek komisji konkursowej „Maszyna Rolnicza Roku” (od 1998), cz³onek komisji konkursowej Miêdzynarodowych
Targów AGROTECH (od 2000), cz³onek Rady Programowej Miêdzynarodowych Targów Leœnych (2000-2008), Towarzystwo
Naukowe Warszawskie, cz³onek korespondent (2001-2004), cz³onek zwyczajny (od 2004), Rada Nadzorcza POL-MOT Warfama
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w Dobrym Mieœcie, cz³onek (2001-2002), przewodnicz¹cy (2002-2004), cz³onek Komitetu Techniki Rolniczej PAN (2003-2007;
2011-2015), cz³onek komitetu redakcyjnego czasopisma „Problemy In¿ynierii Rolniczej (2003-2012), cz³onek Sekcji Nauk
o Roœlinach Uprawnych Zespo³u Nauk Rolniczych i Leœnych KBN (2004-2005), rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej
(od 2004), cz³onek Zespo³u Specjalistycznego Nauk o Roœlinach Uprawnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego (2005-
2006), cz³onek Zespo³u Recenzentów Sekcji In¿ynierii Rolniczej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego (2007-2008; 2010),
przewodnicz¹cy jury konkursu NUMERUS PRIMUS INTER PARES (od 2007), cz³onek Rady Naukowej Instytutu
Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach (2010-2012), ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej (od 2008), koordynator sesji
tematycznej agrotechnika i przemys³ spo¿ywczy na I Œwiatowym ZjeŸdzie In¿ynierów Polskich (2010), cz³onek Rady
Programowej „Urz¹dzenia dla Energetyki (od 2010), Towarzystwo Naukowe Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae,
cz³onek (od 2010), prezes (od 2011), cz³onek Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeñ Naukowo-Technicznych NOT (od 2012).

Bogaty dorobek i dzia³alnoœæ Profesora zo-
sta³y uhonorowane licznymi odznaczeniami i na-
grodami. Wœród nich mo¿na wymieniæ: odznaka
„Magnum Trophaeum” (1980), Z³ota Odznaka
SITR (1981), Srebrna (1984), Z³ota (1987)
i Diamentowa Odznaka Honorowa NOT (2010),
nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wy¿szego
i Techniki (1984), odznaka „Zas³u¿ony Pracownik
Rolnictwa” (1989), 3 nagrody Zarz¹du G³ównego
SITR (1988, 1989, 1990), 5 nagród Zarz¹du
G³ównego SIMP (1989, 1990, 1994, 2004), 3 na-
grody Ministra Edukacji Narodowej (1990, 1992,
1994), odznaka „Za Zas³ugi dla Kó³ek
Rolniczych” (1990), medal „Za Zas³ugi dla
ZODROL” (1990), Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1991),
Medal Komisji Edukacji Narodowej (1993),
medal „Za Zas³ugi dla Warfamy” (1996), medal
„Za Zas³ugi dla Przemys³owego Instytutu Maszyn
Rolniczych w Poznaniu” (1996, 2000), odznaka

honorowa „Za Zas³ugi dla SGGW” (1996), Z³ota Odznaka ZNP (1997), Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1998),
medal ks. K. Kluka (1998), odznaka honorowa „Zas³u¿ony dla Rolnictwa (1999), nagroda Ministra Rolnictwa i Gospodarki
¯ywnoœciowej (1999), medal Stanis³awa Staszica (2000), 3 nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2000, 2002, 2005), medal
„Za Zas³ugi dla Wydzia³u Rolniczego AR we Wroc³awiu (2002), medal „Za Zas³ugi dla Wydzia³u In¿ynierii Produkcji SGGW”
(2002, 2005), medal „Za Zas³ugi dla Instytutu Melioracji i U¿ytków Zielonych w Falentach” (2003), medal „Za Zas³ugi dla
Wydzia³u In¿ynierii Produkcji AR w Lublinie” (2005, 2010), medal 100-lecia ZNP (2005), Kordelas Leœnika Polskiego (2005),
puchar Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w Wyszkowie „Za wk³ad pracy w edukacjê doros³ych” (2006), odznaka honorowa
„Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej” (2007), medal „Zas³u¿ony dla Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu” (2007), nagroda „Z³oty
K³os” (2008), medal 60-lecia Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji w Warszawie (2008), Srebrny Laur
Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie (2010), tytu³ „Z³oty In¿ynier 2010”, Krzy¿ Oficerski Orderu Odrodzenia
Polski (2011), Honorowa Odznaka Województwa Podlaskiego (2012), statuetka „Pomocna d³oñ” (2013, 2014), œwiadectwo
wierzytelnoœci czynienia dobra ogólnego (2013), odznaka za 50-letni¹ przynale¿noœæ do ZNP (2013), Medal Z³oty za D³ugoletni¹
S³u¿bê (2013), statuetka „Waæpan Wysokomazowiecki” (2016), medal 90-lecia SIMP (2016), medal 200-lecia kszta³cenia
rolniczego „od Instytutu Agronomicznego w Marymoncie do Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” (2016),
36 nagród JM rektora SGGW oraz wiele innych nagród, wyró¿nieñ i dyplomów.

Dzia³alnoœæ spo³eczna i dokonania Profesora zosta³y uhonorowane poprzez nadanie honorowego obywatelstwa rodzinnego
miasta Szczuczyn (2013) oraz miasta, z którym jest zwi¹zany od pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych - Ciechanowca (2012).

http://wip.sggw.pl/pl/8395

Z okazji nadania Panu Profesorowi zaszczytnej godnoœci Doktora Honoris Causa Szko³y G³ównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Redakcja „Techniki Rolniczej Ogrodniczej Leœnej”,
dziêkuj¹c za wieloletni¹ i owocn¹ wspó³pracê w redagowaniu czasopisma, sk³ada serdeczne wyrazy
uznania wraz z ¿yczeniami dalszej satysfakcjonuj¹cej dzia³alnoœci naukowej oraz zdrowia, wszelkiej
pomyœlnoœci, entuzjazmu w urzeczywistnianiu zamierzonych planów i codziennych radoœci w ¿yciu
osobistym.

Tadeusz Pawlicki
Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznañ
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