Dnia 29 czerwca 2015 roku prof. dr in¿. Zdzis³aw Koœmicki, dr h.c. obchodzi³ swoje 80. Urodziny. Profesor nadal jest czynny zawodowo.
Z okazji Jubileuszu dyrektor oraz pracownicy Przemys³owego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu z³o¿yli dostojnemu Jubilatowi ¿yczenia.

Wielce Szanowny, Drogi Panie Profesorze!
Z okazji piêknego Jubileuszu 80-lecia Urodzin, wyra¿aj¹c g³êboki szacunek dla
bogatej i nadzwyczaj czynnej dzia³alnoœci zawodowej Pana Profesora, w imieniu
pracowników Przemys³owego Instytutu Maszyn Rolniczych oraz w³asnym ¿yczê
Panu Profesorowi satysfakcji z zawodowych osi¹gniêæ, wielu inspiracji i du¿o pozytywnej energii do podejmowania nowych wyzwañ, wielu lat dalszych twórczych
dzia³añ oraz pogodnego spojrzenia na œwiat i kolejnych wspania³ych jubileuszy.
Maj¹c szczêœcie wspó³pracowaæ z Panem Profesorem zachowujemy wdziêcznoœæ
za Jego dokonania naukowe, krzewienie rzetelnej i nowoczesnej wiedzy, stawianie
wysokich wymagañ w trosce o zachowanie najwy¿szych standardów kszta³cenia,
oraz obiektywizm w ocenie ludzkich poczynañ. Gratulujemy osi¹gniêæ w przygotowaniu specjalistycznych kadr naukowych i in¿ynierskich oraz wytrwa³oœci i wielkiej
pasji w organizacji placówek naukowych.
Godna najwy¿szego uznania jest aktywnoœæ Pana Profesora w okresie restrukturyzacji i unowoczeœniania Instytutu.
Dziêkujemy za olbrzymi wk³ad na forum Rady Naukowej PIMR, gdzie jako
Przewodnicz¹cy przez d³ugie lata ma Pan Profesor wp³yw na kszta³towanie programów i kierunków rozwoju Instytutu, za co pragniemy najserdeczniej podziêkowaæ z nadziej¹, ¿e nadal bêdziemy mogli korzystaæ z Pañskiej fachowej wiedzy
i pomocy, przychylnoœci i ¿yciowej m¹droœci, ¿ycz¹c jednoczeœnie satysfakcji z wype³niania zadañ, które wpisuj¹ siê w trudn¹ funkcjê Przewodnicz¹cego Rady Naukowej.
Dyrektor i pracownicy PIMR
Profesor Zdzis³aw Koœmicki urodzi³ siê dnia 29 czerwca 1935 r.
w Szamotu³ach w rodzinie rzemieœlniczej. Po ukoñczeniu Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. ks. Piotra Skargi w Szamotu³ach w roku 1953
podj¹³ studia na Wydziale Mechanizacji Rolnictwa ówczesnej Szko³y
In¿ynierskiej w Poznaniu. Studia te odby³ w systemie dwustopniowym i w 1959 r. otrzyma³ dyplom ukoñczenia studiów II
stopnia na wymienionym Wydziale, ju¿ w tym czasie Politechniki
Poznañskiej, oraz tytu³ zawodowy magistra in¿yniera mechanika
w zakresie maszyn rolniczych.
W 1958 r., bêd¹c jeszcze studentem, podj¹³ pracê w Katedrze
Maszyn Rolniczych na stanowisku zastêpcy asystenta. Po ukoñczeniu
studiów pracowa³ na etacie asystenta, a w latach 1961-1967 na etacie
starszego asystenta. Po uzyskaniu na Wydziale Budowy Maszyn
Politechniki Poznañskiej stopnia doktora nauk technicznych
(promotorem by³ prof. Zbis³aw Martini) awansowa³ na stanowisko
adiunkta. W latach 1971-1982 zatrudniony by³ na stanowisku docenta
i po uzyskaniu w roku 1982 tytu³u profesora nauk technicznych zosta³
powo³any na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice
Poznañskiej. W 1991 r. Minister Edukacji Narodowej powo³a³ Go na
stanowisko profesora zwyczajnego w Politechnice Poznañskiej i na
tym stanowisku pracowa³ do przejœcia na emeryturê z koñcem 2005 r.
W latach 1977-1996 równolegle z prac¹ w Politechnice
Poznañskiej zatrudniony by³ w Fabryce Maszyn Rolniczych
„Rofama” w RogoŸnie Wielkopolskim i nastêpnie w OBR Suszarnictwa P³odów Rolnych, w którym pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹cego
Rady Naukowej. W latach 1985-1995 pracowa³ równie¿ w Instytucie
In¿ynierii Rolniczej na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej
w Szczecinie. Od 1995 r. zatrudniony jest w Przemys³owym Instytucie
Maszyn Rolniczych w Poznaniu na stanowisku profesora.
G³ówne obszary zainteresowañ naukowych i pracy badawczej
prof. Koœmickiego stanowi kszta³towanie jakoœci maszyn rolniczych,
do robót ziemnych i drogowych na etapie projektowania oraz identyfikacja œrodowiskowych warunków eksploatacji tych maszyn.
Dorobek naukowo-badawczy Jubilata stanowi¹: ponad 100 prac
autorskich i wspó³autorskich wydanych drukiem w wydawnictwach
o du¿ym obiegu, oko³o 150 prac projektowych i badawczych niepublikowanych (indywidualnych i zespo³owych), 28 patentów, których jest
wspó³twórc¹. Profesor prezentowa³ rezultaty swych prac badawczych
na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych.
Powy¿szy dorobek uzupe³niaj¹:
- promotorstwa prac doktorskich 15 osób (11 w naukach technicznych oraz 4 w naukach rolniczych; 9 z tych prac zosta³o wyró¿nionych
nagrodami, z tego 3 - nagrod¹ Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego),
- opracowanie 25 recenzji w przewodach habilitacyjnych oraz 45
recenzji rozpraw doktorskich, 15 recenzji wydawniczych rozpraw
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habilitacyjnych oraz kilkadziesi¹t recenzji dorobku naukowego w postêpowaniu o nadanie tytu³u naukowego i w postêpowaniu przy powo³ywaniu na stanowisko profesora - w tym na zamówienie Centralnej
Komisji ds. Stopni i Tytu³ów,
- konsultowanie oko³o 20 prac habilitacyjnych wykonanych w ró¿nych oœrodkach naukowych krajowych,
- opracowanie oko³o 400 recenzji prac innych autorów (monografii,
artyku³ów i prac projektowo-badawczych).
Profesor Zdzis³aw Koœmicki pe³ni³ w Politechnice Poznañskiej
liczne funkcje, m.in. kierownika studium podyplomowego w specjalnoœci „optymalizacja konstrukcji maszyn rolniczych”, kierownika
studium doktoranckiego w specjalnoœci „maszyny rolnicze”,
prodziekana (1971-1974) oraz dziekana (1974-1981) Wydzia³u
Maszyn Roboczych i Pojazdów, kierownika Zak³adu Maszyn
Roboczych (1981-2005) oraz cz³onka Senatu Akademickiego (19 lat).
W Przemys³owym Instytucie Maszyn Rolniczych pe³ni funkcjê
przewodnicz¹cego Rady Naukowej (od 1999 r.) oraz Rad Naukowych
dwóch tytu³ów periodyków naukowych wydawanych w Instytucie.
Jest cz³onkiem Polskiego Towarzystwa In¿ynierii Rolniczej (od
1992 r.), prezesem Zarz¹du Sekcji Maszyn i Ci¹gników Rolniczych
przy ZG SIMP (od 1991 r.), honorowym cz³onkiem SIMP.
W latach 1991-2005 by³ cz³onkiem International Soil Tillage
Research Organization oraz Komitetu Techniki Rolniczej PAN (19741981 i 1990-2005).
Profesor Zdzis³aw Koœmicki jest 5-krotnym laureatem nagrody
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego za osi¹gniêcia w pracy
naukowo-badawczej, dydaktycznej i wk³ad w rozwój kadry naukowej
oraz laureatem nagrody Ministra Przemys³u i nagrody Województwa
Poznañskiego za osi¹gniêcia naukowo-techniczne.
W uznaniu osi¹gniêæ i zas³ug prof. Zdzis³awa Koœmickiego dla
nauki polskiej w zakresie in¿ynierii rolniczej oraz zas³ug dla
zintensyfikowania prac naukowo-badawczych i rozwoju kadry
naukowej w Akademii Rolniczej w Szczecinie, jej Senat Akademicki
w dniu 25 paŸdziernika 2002 r. podj¹³ uchwa³ê o nadaniu Mu godnoœci
doktora honoris causa Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz
o przyznaniu medalu „Zas³u¿ony dla Akademii Rolniczej w Szczecinie”. Uroczystoœæ nadania godnoœci akademickiej odby³a siê dnia
9 maja 2003 r.
W 2011 r. Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu nada³
Mu Medal Academia Rerum Rusticarum Posnaniensis za „wieloletni¹
wspó³pracê naukow¹ i znacz¹ce przyczynienie siê do rozwoju kadr
naukowych Wydzia³u Rolnictwa i Bioin¿ynierii”.
Odznaczenia pañstwowe: Krzy¿ Oficerski Orderu Odrodzenia
Polski (2002), Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1984),
Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1979) i inne.
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