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90-lecie urodzin prof. Stanis³awa Pabisa

„Pó³ wieku naukowego rozwoju in¿ynierii rolniczej” - pod tym tytu³em w dniu 24 kwietnia 2015 r. odby³a siê jubileuszowa Sesja
Naukowa zorganizowana z okazji 90-lecia urodzin prof. dra hab. Stanis³awa Pabisa.
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Jubileusz 90-lecia urodzin Profesora Stanis³awa Pabisa,
drugiego z kolei (1981-1987) dziekana Wydzia³u Techniki
Rolniczej i Leœnej, zosta³ uœwietniony specjalnie
zorganizowan¹ Sesj¹ Naukow¹ pt.

, która odby³a siê 24 kwietnia
2015 r. na Wydziale In¿ynierii Produkcji - powsta³ym
z Wydzia³u Techniki Rolniczej i Leœnej.

Celem sesji by³a prezentacja i dyskusja osi¹gniêæ
naukowych w in¿ynierii rolniczej w Polsce, do których
przyczyni³a siê znajomoœæ in¿ynierii systemów i metodologii.
Tematyka sesji by³a prezentacj¹ i dyskusj¹ znaczenia
systemowego podejœcia w tworzeniu wiedzy, doskonalenia
teorii oraz znaczenia badañ modelowych i symulacji
komputerowej poprzedzaj¹cych zastosowania osi¹gniêæ

„Pó³ wieku naukowego
rozwoju in¿ynierii rolniczej”

Cel i tematyka sesji

teoretycznych w praktyce. Tworzenie teoretycznych podstaw
dla badañ i ich wdro¿eñ, wa¿nych i docenianych w skali nauki
œwiatowej, zosta³o zaprezentowane na przyk³adzie suszar-
nictwa rolniczego. Aktualnie uwa¿a siê, ¿e poprawne
metodologicznie procedury badawcze s¹ norm¹, w tworzeniu
nauki przydatnej praktyce. Do wdra¿ania takiego podejœcia
przyczynia siê znajomoœæ metodologii nauk empirycznych,
której nieustêpliwym propagatorem i twórc¹ jest szacowny
Jubilat - Profesor Stanis³aw Pabis.

prof. dr hab. Ma³gorzata Jaros
dr hab. Jêdrzej Trajer, prof. SGGW, prodziekan ds. nauki WIP
mgr in¿. Krystyna Bondaruk (sekretarz organizacyjny)
dr in¿. Ewa Golisz
dr in¿. Ewa Kukie³ko
dr in¿. Monika Janaszek-Mañkowska
dr in¿.Andrzej Bryœ
dr in¿. Szymon G³owacki
dr in¿. Rados³aw Winiczenko.

Na uroczystoœci obecni byli JM Rektor SGGW prof. dr hab.
Alojzy Szymañski, Prorektor ds. Rozwoju prof. dr hab.
Wies³aw Bielawski oraz Kierownik biura Rektora - mgr Anna
¯uchowska. Sesjê tak¿e zaszczycili emerytowani dziekani
Wydzia³u In¿ynierii Produkcji - prof. dr hab. Jerzy Wiêsik, prof.
dr hab. Czes³aw Waszkiewicz, emerytowani profesorowie WIP
- prof. dr hab. Kazimierz Zdun i prof. dr hab. Jan Pabis.
Uczestnikami Sesji i jednoczeœnie goœæmi Wydzia³u na
Jubileuszu profesora Stanis³awa Pabisa by³o blisko 100 osób,
przedstawicieli krajowych oœrodków naukowych, z którymi
w okresie kilkudziesiêciu lat swej pracy naukowej profesor
mia³ okazjê wspó³pracowaæ, m.in. z Uniwersytetu Warmiñsko-
Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Po-
znaniu, Politechniki Koszaliñskiej, Uniwersytetu Przyro-
dniczego we Wroc³awiu, Uniwersytetu Rolniczego w Krako-
wie, Przemys³owego Instytutu Maszyn Rolniczych w Pozna-
niu, Politechniki Warszawskiej. W znacz¹cej czêœci byli to
wspó³pracownicy i uczniowie profesora, zdobywaj¹cy od
Niego wiedzê na organizowanych przez Niego naukowych
Szko³ach In¿ynierii Systemów oraz Metodologii Nauk
Empirycznych. Spo³ecznoœæ akademick¹ SGGW reprezento-
wali g³ównie pracownicy Wydzia³u In¿ynierii Produkcji, w tym
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aktualni i byli pracownicy Zak³adu Podstaw Nauk
Technicznych, zak³adu zorganizowanego w 1981 roku przez
Jubilata.

Sesjê otworzy³ Dziekan WIP dr hab. in¿. Tomasz Nurek,
prof. SGGW, serdecznie witaj¹c dostojnego Jubilata oraz przy-
by³ych licznie goœci. Sylwetkê naukow¹ prof. dr. hab. in¿.
Stanis³awa Pabisa przedstawi³a prof. Ma³gorzata Jaros. Fakty
z ¿ycia Jubilata wskazuj¹, ¿e na tle ogromnego dorobku
naukowego rysuje siê postaæ cz³owieka o wielu pozanauko-
wych pasjach, nauczyciela z misj¹ kszta³cenia nowych na-
ukowców wg bardzo wysokich standardów, naukowca o spre-
cyzowanej wizji rozwoju dyscypliny in¿ynieria rolnicza,
z któr¹ przez ca³e ¿ycie by³ zawodowo zwi¹zany.

Gratulacje z osi¹gniêcia piêknego wieku i zgromadzenia
wspania³ego dorobku naukowego z³o¿y³ Jubilatowi JM Rektor
SGGW, profesor Alojzy Szymañski. Rektor stwierdzi³, ¿e
jubileusz profesora Stanis³awa Pabisa ma miejsce w okresie
obchodów jubileuszu 200-lecia Szko³y G³ównej Gospodarstwa
Wiejskiego. Na osi¹gniêcia uczelni sk³ada³y siê osi¹gniêcia
naukowców takich jak dostojny Jubilat, stanowi¹c wzór dla
nastêpnych pokoleñ.

Pierwsz¹ czêœæ sesji zwieñczy³ wyk³ad Jubilata pt.
„Poznawanie rzeczywistoœci: od empirycznych formu³ do
teoretycznych modeli”. Profesor Stanis³aw Pabis zwróci³
w nim uwagê naukowców na koniecznoœæ bezwzglêdnego
d¹¿enia do formu³owania wyjaœnieñ badanych faktów empiry-
cznych. Profesor podkreœli³, ¿e tworzenie formu³ empiry-
cznych jest potrzebne, ale jest tylko etapem poœrednim i nie
zamyka badañ. Nale¿y przechodziæ przez ten etap, by zakoñ-
czyæ go wskazaniem modeli wyjaœniaj¹cych badane fakty na
gruncie teorii, co zreszt¹ zilustrowa³ konkretnymi przyk³adami
ze swej badawczej dzia³alnoœci.

Drug¹ czêœæ Sesji wype³ni³y dwa wyk³ady. Pierwszy, pt.
„Znaczenie in¿ynierii systemów - modelowania i symulacji
komputerowej w rozwi¹zywaniu problemów in¿ynierii
rolniczej” przedstawi³ prof. dr hab. Jerzy Weres, kierownik
Zak³adu Informatyki Stosowanej w Instytucie In¿ynierii Bio-
systemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Przy-
pomnia³ on jak wielk¹ rangê mia³a in¿ynieria systemów w two-
rzeniu aktualnie obowi¹zuj¹cych standardów modelowania
systemów, modelowania przy wykorzystaniu nowoczesnych
metod informatyki, i poprzez to efektywniejszego poznawania
œwiata. Wspomina³, z jak¹ determinacj¹ Profesor Stanis³aw
Pabis przekonywa³ œrodowisko techniki rolniczej do wyko-
rzystywania w dzia³alnoœci badawczej nowych metod ofero-
wanych przez cybernetykê i informatykê, organizuj¹c pierwsze
w tym œrodowisku szko³y naukowe.

Drugi wyk³ad, pt. „Rozwój naukowych podstaw suszar-
nictwa p³odów rolnych w Polsce i na œwiecie”, wyg³osi³ prof. dr
hab. Marek Markowski, prodziekan ds. nauki i wspó³pracy
Wydzia³u Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmiñsko-
Mazurskiego w Olsztynie. Przedstawi³ on „milowe kroki”
w tworzeniu naukowych podstaw suszarnictwa oraz stan tej
nauki na dzieñ dzisiejszy. Na tym tle podkreœli³ twórcze aspekty
dorobku profesora Stanis³awa Pabisa i wskaza³ liczne prace
profesora, nad naukowym poznaniem zagadnieñ suszarnictwa
rolniczego, które s¹ znane, cytowane i powa¿ane na ca³ym
œwiecie.

Uroczystoœæ zakoñczy³a siê sk³adaniem ¿yczeñ Jubilatowi
i odczytaniem listów gratulacyjnych przez przewodnicz¹cego
obrad prof. dr hab. Jêdrzeja Trajera. Na zakoñczenie Dziekan
Wydzia³u, prof. dr hab. Tomasz Nurek, zaprosi³ goœci i obec-
nych pracowników Wydzia³u do wzniesienia toastu i na poczê-
stunek. Jubileusz Profesora Stanis³awa Pabisa zgromadzi³
osoby znajome, wspó³pracuj¹ce ze sob¹ i równie¿ te, które od
wielu lat nie mia³y bezpoœredniego kontaktu. Spotkanie by³o
okazj¹ do gor¹cych powitañ, serdecznych ¿yczeñ i sentymen-
talnych wspomnieñ. Zastaj¹c Jubilata w œwietnej kondycji
intelektualnej i fizycznej ¿yczenie wielu dalszych lat aktyw-
noœci by³o powszechnym ¿yczeniem wszystkich osób przyby-
³ych na Uroczystoœæ.
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