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PROF. CZES£AWA WASZKIEWICZA
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W roku bie¿¹cym pan profesor Czes³aw Waszkiewicz obchodzi³ 70-rocznicê swoich urodzin. Z tej okazji dnia 18 wrzeœnia 2014 r. w
Szkole G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na Wydziale In¿ynierii Produkcji odby³a siê ogólnopolska konferencja
naukowa pn.: In¿ynieria rolnicza na prze³omie wieków”.

Profesor Czes³aw Waszkiewicz urodzi³ siê 19 lutego 1944
roku w Szczuczynie w woj. podlaskim. Po ukoñczeniu szko³y
podstawowej w Szczuczynie i Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.
Miko³aja Kopernika w Grajewie podj¹³ studia na Wydziale
Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Warszawskiej.
Ukoñczy³ je w 1969 r., uzyskuj¹c tytu³ zawodowy magistra
in¿yniera mechanika.

Po ukoñczeniu studiów otrzyma³ skierowanie do pracy
w Fabryce Maszyn ¯niwnych w P³ocku, któr¹ podj¹³ 1 wrze-
œnia 1969 r. Po dwóch miesi¹cach zosta³ przeniesiony do nowo
utworzonego Zak³adu Doœwiadczalnego przy Fabryce Maszyn
¯niwnych w P³ocku. Po odbyciu sta¿u pracy zosta³ zatrudniony
na stanowisku konstruktora w Dziale Prób i Badañ, gdzie
pracowa³ do 30 listopada 1970 r. Zajmowa³ siê tam badaniami
nowo opracowanych i wdra¿anych do produkcji kombajnów
zbo¿owych Bizon. Decyzj¹ Wydzia³u Zatrudnienia Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie zosta³ przenie-
siony do pracy w Zasadniczej Szkole Zawodowej w T³uszczu,
gdzie zatrudniono Go na stanowisku zastêpcy kierownika war-
sztatów do 30 wrzeœnia 1972 r. W ramach podnoszenia kwalifi-
kacji zawodowych ukoñczy³ kurs z zakresu ksiêgowoœci,
planowania, organizacji i zarz¹dzania warsztatami szkolnymi.
Podczas pracy w szkole w T³uszczu opracowa³ dwa wnioski
racjonalizatorskie, które wdro¿ono do produkcji.

Dnia 1 paŸdziernika 1972 r. podj¹³ pracê na stanowisku star-
szego asystenta w Instytucie Mechanizacji Rolnictwa Szko³y
G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego Akademii Rolniczej
w Warszawie. W roku 1973 ukoñczy³ kurs pedagogiczny dla
asystentów, a w roku 1975 uzyska³ stopieñ naukowy doktora
i w nastêpnym roku zosta³ mianowany na stanowisko adiunkta.

W latach 1972-1977 pracowa³ pod kierunkiem doc. dr. in¿.
Jerzego Dmitrewskiego. Po utworzeniu Wydzia³u Techniki
Rolniczej i Leœnej kontynuowa³ pracê w Zak³adzie Maszyn i
Urz¹dzeñ Polniczych pod kierunkiem prof. dr. hab. in¿. Józefa
Kuczewskiego. W latach 1984-1986 pe³ni³ obowi¹zki kiero-
wnika Zak³adu Maszyn i Urz¹dzeñ Rolniczych.

W roku 1986 uzyska³ stopieñ naukowy doktora habili-
towanego, a w roku 1987 minister nauki i szkolnictwa wy¿-
szego mianowa³ Go na stanowisko docenta.

W latach 1987-1990 pe³ni³ funkcjê prodziekana ds.
studenckich, a w latach 1990-1993 prodziekana ds. naukowych
Wydzia³u Techniki Rolniczej i Leœnej.

W okresie od 1 lutego do 31 sierpnia 1989 r. pe³ni³ funkcjê
kierownika Zak³adu Maszyn i Urz¹dzeñ Rolniczych, a od
1 wrzeœnia 1989 do 31 grudnia 1999 kierownika Katedry
Maszyn Rolniczych.

W 1991 r. rektor Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie mianowa³ Go na stanowisko profesora nadzwy-
czajnego. W 1994 r. otrzyma³ z r¹k prezydenta RP tytu³ nau-
kowy profesora, a w 1998 r. zosta³ mianowany przez ministra
edukacji narodowej na stanowisko profesora zwyczajnego.

Wiod¹cymi kierunkami zainteresowañ naukowych prof. dr.
hab. in¿. Czes³awa Waszkiewicza by³y procesy suszenia
p³odów rolnych, w³aœciwoœci fizyczne materia³ów ziarnistych
oraz teoria i konstrukcja maszyn rolniczych do produkcji
roœlinnej.

Portret prof. Czes³awa Waszkiewicza, mal. P. Banasik, 2005

Po podjêciu pracy w uczelni w 1973 r. nawi¹za³ wspó³pracê
z Instytutem Przemys³u Zielarskiego w Poznaniu, w ramach
której w latach 1973-1975 zrealizowano temat „Okreœlenie
parametrów suszenia dla wa¿niejszych surowców przemys³u
zielarskiego”, którego g³ównym wykonawc¹ by³ Profesor.
W ramach pracy zaprojektowano, wykonano i zainstalowano
w Instytucie Przemys³u Zielarskiego w Poznaniu suszarkê
komorowo-sitow¹, któr¹ Profesor skonstruowa³.

Zainteresowanie suszarnictwem p³odów rolnych zaowo-
cowa³o w 1975 r. prac¹ doktorsk¹ pt. „Ocena wp³ywu metod
i parametrów technologicznych procesu suszenia na jakoœæ
suszonego materia³u”, której promotorem by³ doc. dr
Kazimierz Zdun. Równolegle z prowadzonymi badaniami
rozpocz¹³ organizowanie od podstaw laboratorium suszar-
nictwa i przechowalnictwa p³odów rolnych, samodzielnie
konstruuj¹c i wykonuj¹c stanowiska pomiarowo-badawcze,
które do dziœ s³u¿¹ w procesie kszta³cenia studentów.
Laboratorium pozwoli³o na prowadzenie badañ dotycz¹cych
wymiany ciep³a i masy w procesie suszenia, w³aœciwoœci
materia³ów ziarnistych, oporów przep³ywu czynnika
susz¹cego przez warstwê suszonego materia³u itp.

W roku 1986 na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.
„Analiza i dobór technologii konserwowania ziarna zbó¿ dla
potrzeb gospodarstwa rolnego” i oceny dorobku naukowego
Rada Wydzia³u Rolniczego SGGW - Akademii Rolniczej
w Warszawie nada³ Mu stopieñ doktora habilitowanego nauk
rolniczych w zakresie techniki rolniczej.
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W latach 1988-1989 pod kierunkiem Profesora zosta³a
opracowana kompleksowa technologia produkcji siana dla
kombinatu PGR Wizna. W ramach tego opracowania zaproje-
ktowano nowe maszyny i urz¹dzenia (jeden patent i trzy wzory
u¿ytkowe), które umo¿liwi³y pe³n¹ mechanizacjê prac oraz
wielowariantowoœæ produkcji siana.

Profesor Waszkiewicz uczestniczy³ w realizacji ponad 60
projektów badawczych, spoœród których w ponad 20 by³ kiero-
wnikiem. Prace te dotyczy³y badañ trwa³oœci, niezawodnoœci,
jakoœci i bezpieczeñstwa pracy, a uzyskane wyniki wykorzy-
stano do zmiany rozwi¹zañ konstrukcyjnych i materia³owych
badanych maszyn i narzêdzi rolniczych.

Ogólna liczba publikacji Profesora Waszkiewicza wyda-
nych drukiem wynosi ponad 470, w tym 184 oryginalne prace
twórcze, a 31 to skrypty, podrêczniki i monografie.

Profesor jest redaktorem naczelnym dwóch czasopism:
naukowo-technicznego „Technika Rolnicza Ogrodnicza
Leœna” (od 1987 r.) i naukowego „Annals of Warsaw Univer-
sity of Life Sciences - SGGW. Agriculture (Agricultural and
Forest Engineering)” (od 1996 r.).

Profesor Czes³aw Waszkiewicz udziela³ siê nie tylko w bo-
gatym ¿yciu zawodowym, ale tak¿e spo³ecznym. Od 1982 r.
jest cz³onkiem Rady Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka
w Ciechanowcu., a od 2003 r. trzeci¹ kadencjê pe³ni funkcjê jej
przewodnicz¹cego.

Z okazji Jubileuszu Profesora Wydawnictwo SGGW
w Warszawie wyda³o ksi¹¿kê prof. Jerzego Buliñskiego pt.
„Profesor Czes³aw Waszkiewicz - naukowiec, dydaktyk,
organizator, spo³ecznik”. W ksi¹¿ce tej ¿ycie zawodowe i spo-
³eczne Profesora zosta³o szczegó³owo opisane i zilustrowane,
a z treœci ksi¹¿ki tej wynika, ¿e Profesor nie piastowa³ swych
licznych funkcji zawodowych i spo³ecznych, lecz, pe³ni¹c je,
ciê¿ko i bardzo owocnie pracowa³, za co wdziêczni Mu s¹
bardzo liczni wspó³pracownicy i wychowankowie.

Z okazji 70-lecia urodzin prof. Czes³awa Waszkiewicza
dnia 18 wrzeœnia 2014 r. na Wydziale In¿ynierii Produkcji
Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odby-
³a siê Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „In¿ynieria
rolnicza na prze³omie wieków”. Na konferencjê przybyli: JM
Rektor i Prorektorzy SGGW w Warszawie, pos³owie na Sejm
RP, Prezes i Wiceprezes FSNT NOT, pracownicy nauki z licz-
nych oœrodków w Polsce, przedstawiciele samorz¹dów terytor-
ialnych, dyrektorzy przedsiêbiostw sektora rolniczego,
pracownicy Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, koledzy ze
studiów i liceum, najbli¿si wspó³pracownicy i doktoranci.

Konferencjê otworzy³ Dziekan Wydzia³u In¿ynierii
Produkcji SGGW w Warszawie - dr hab. Tomasz Nurek, prof.
SGGW. Przed obradami najbli¿si wspó³pracownicy i studenci
przygotowali Jubilatowi bardzo mi³¹ uroczystoœæ. Z³o¿ono
¿yczenia, wrêczono kwiaty jako symbol wdziêcznoœci i sym-
patii.

Jako pierwszy wyst¹pi³ JM Rektor SGGW w Warszawie,
prof. dr hab. in¿. Alojzy Szymañski, który zwróci³ uwagê
s³uchaczy na wk³ad Jubilata w rozwój in¿ynierii rolniczej,
wyj¹tkowe zaanga¿owanie w rozwój kadry naukowej, kszta³-
cenie m³odzie¿y, budowê i rozbudowê bazy lokalowej.

Od pocz¹tku lat 1980. rozpocz¹³ wydawanie podrêczników
akademickich, m.in.
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Urz¹dzenia hydrauliczne w ci¹gnikach
i maszynach rolniczych

Projektowanie maszyn rolniczych
Maszyny rolnicze.

Elementy teorii i obliczeñ
Maszyny rolnicze T. 1. Maszyny i urz¹dzenia do

produkcji roœlinnej Maszyny
rolnicze T. 2. Maszyny i urz¹dzenia do produkcji zwierzêcej

Maszyny i urz¹dzenia rolnicze .

Po wyst¹pieniu JM Rektora sylwetkê Jubilata przedstawi³
prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Gach.

Nastêpnie Prezes FSNT NOT, p. Ewa Mañkiewicz-Cudny
scharakteryzowa³a aktywnoœæ i dokonania Jubilata w organi-
zacjach in¿ynierskich, a kolejni goœcie wspominali swoj¹
d³ugoletni¹ wspó³pracê z Jubilatem.

Profesor Waszkiewicz otrzyma³ bardzo liczne dowody
sympatii i wysokiej oceny dorobku ¿ycia zawodowego od
obecnych w auli Wydzia³u In¿ynierii Produkcji goœci.

Redakcja „Techniki Rolniczej Ogrodniczej Leœnej”,
wyra¿aj¹c g³êboki szacunek dla bogatej i nadzwyczaj czynnej
dzia³alnoœci zawodowej Pana Profesora oraz dziêkuj¹c za
harmonijn¹ i owocn¹ wspó³pracê przy redagowaniu czaso-
pisma, ¿yczy Panu satysfakcji z pracy i z ¿ycia oraz - przede
wszystkim - zdrowia i pomyœlnoœci.

JM Rektor SGGW w Warszawie, prof. dr hab. in¿.
Alojzy Szymañski, sk³ada ¿yczenia Jubilatowi

Pani Prezes FSNT NOT, Ewa Mañkiewicz-Cudny
charakteryzuje dokonania Jubilata w organizacjach in¿ynierskich

Wiceprezes FSNT NOT, dr hab. in¿. Tadeusz Paw³owski, prof.
nadzw. podkreœla zas³ugi Jubilata dla bran¿y maszyn rolniczych

Tadeusz Pawlicki
Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznañ


