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NOMINACJA PROFESORSKA
PROF. DR HAB. IN¯. ANDRZEJ JÊDRCZAK

Postanowieniem z dnia 23.02.2011 r. Prezydent RP
Bronisław Komorowski
nadał dr. hab. inż. Andrzejowi Jędrczakowi tytuł profesora
nauk technicznych
Gratulujemy!

Andrzej Jędrczak urodził się w Żarach, w 1951 roku. W 1970 roku
zdał maturę i rozpoczął studia na Politechnice Wrocławskiej, na Wydziale
Chemii. Studia ukończył w roku 1975, z wyróżnieniem, uzyskując stopień
magistra inżyniera. Praca magisterska dotyczyła wpływu dodatku kopolimeru chlorku winylu i propylenu na właściwości twardego PVC.
Bezpośrednio po ukończeniu studiów został słuchaczem studium doktoranckiego w Instytucie Chemii Nieorganicznej i Metalurgii Pierwiastków
Rzadkich Politechniki Wrocławskiej i rozpoczął badania dotyczące hydrometalurgicznej przeróbki koncentratu miedziowego, w ramach programu
rządowego PR-2. Za udział w realizacji tych badań został wyróżniony nagrodą Rektora Politechniki Wrocławskiej (1979 r.). W roku 1979 obronił
pracę doktorską pt.: Transport jonów przez przepony w elektrolizerze do
otrzymywania miedzi, awansując na stanowisko adiunkta na tej uczelni.
W grudniu 1979 r. podjął pracę w Instytucie Inżynierii Środowiska Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze, w Zakładzie Technologii Wody,
Ścieków i Odpadów, na stanowisku adiunkta. W 1993 zdał kolokwium habilitacyjne na Politechnice Wrocławskiej, na Wydziale Inżynierii Środowiska, i obronił pracę habilitacyjną pt.: Skład chemiczny wód pojezierza
antropogenicznego w Łuku Mużakowskim, uzyskując stopień doktora habilitowanego nauk technicznych, specjalność technologia wody i ścieków.
W listopadzie 1994 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w naszej uczelni, w której od 1 września 1996 r. pełni
z wyboru funkcję Dyrektora Instytutu Inżynierii Środowiska.
W działalności naukowej Profesora Andrzeja Jędrczaka, wydzielić trzeba dwa okresy: prace badawcze dotyczące przeróbki krajowych koncentratów miedzi, realizowane w trakcie studiów doktoranckich w Instytucie
Chemii Nieorganicznej i Metalurgii Pierwiastków Rzadkich PWr w latach
1975-1979, oraz prace z zakresu szeroko rozumianej problematyki ochrony i odnowy środowiska zdegradowanego przez przemysł i biologicznego
przetwarzania odpadów prowadzone w naszej uczelni od 1980 r..
W ramach jego prac dotyczących biologicznego przetwarzania odpadów wymienić warto prace wykonane na zamówienie Ministra Środowiska: Określenie wymagań dla kompostowania i innych metod biologicznego przetwarzania odpadów, 2006; Określenie metodyki badań składu
sitowego, morfologicznego i chemicznego odpadów komunalnych, 2006
i Przygotowanie wytycznych w zakresie wymagań dla procesów komposto-
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wania, fermentacji i mechaniczno-biologicznego przekształcania odpadów, 2007.
Zaproponowana metodyka badań odpadów
została uznana, jako zalecana w kraju dla
przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze
odpadów przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska. Z kolei skrócona wersja wytycznych dotyczących warunków prowadzenia
procesów kompostowania, fermentacji oraz
mechaniczno-biologicznego przekształcania
odpadów została zamieszczona na stronach
Ministerstwa Środowiska (luty 2009 r.), jako
wytyczne zalecanie do stosowania przez
urzędników administracji państwowej oraz
zarządzających instalacjami eksploatowanymi i planowanymi do realizacji.
Niewątpliwym osiągnięciem prac w zakresie gospodarki odpadami było również
wydanie książki Biologiczne przetwarzanie odpadów, Wydaw. Naukowe PWN
SA, Warszawa 2007 (nakład 1000 egz.,
w 2008 dodrukowano 1500 egz.). Książka
jest kompendium wiedzy o biologicznych
metodach przetwarzania odpadów - kompostowaniu i fermentacji, prezentowanej
w literaturze oraz wynikającej z doświadczeń autora.
Odzwierciedleniem Jego aktywności badawczej i naukowej są m. in. 2 książki,
jedna monograﬁa, 102 artykuły opublikowane w czasopismach krajowych i zagra-
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nicznych (55) lub w materiałach konferencyjnych w Polsce
i za granicą (47) oraz 37 prac naukowo-badawczych niepublikowanych.
Ważnym obszarem aktywności Profesora Andrzeja Jędrczaka, poza pracą naukowo-badawczą, jest działalność
projektowo-inżynierska. Jest On autorem lub współautorem 55 prac projektowych, ponad 200 ekspertyz, ocen
i opinii rozwiązań projektowych oraz 2 patentów.
W grupie prac projektowych wyróżnić warto projekty
budowlane dwóch pierwszych w kraju instalacji do kofermentacji odpadów komunalnych i osadów ściekowych
wykonane przez zespół pod jego kierunkiem. Za realizację zakładu w Puławach, Jury Konkursu Ekologicznego
pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego przyznało ﬁrmie
ECOSERVICE”, Sp. z o.o. certyﬁkat Technologia godna
polecenia, 23.01.2002 r.
Profesor zawsze chętnie dzieli się zarówno wiedzą, jak
i doświadczeniem ze studentami, doktorantami, a także
młodszymi pracownikami naukowymi. W Jego seminariach
uczestniczyło ponad 500 dyplomantów, a 128 pod jego
kierunkiem wykonało prace magisterskie i inżynierskie.
Był również promotorem siedmiu pozytywnie ukończonych
prac doktorskich.
Profesor był członkiem Komisji Analizy Odpadów Komitetu Chemii Analitycznej PAN, w kadencjach: 1994-1997,
1997-2000, 2000-2003 i 2003-2006 oraz Sekcji Inżynierii
Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej, Wydział
IV Nauk Technicznych PAN, w kadencjach: 1997-2000,
2000-2003 i 2003-2006. Obecnie jest członkiem Komitetu Inżynierii Środowiska PAN (od 2007 r.) i kilku innych
organizacji i komitetów naukowych W okresie ostatnich
10 lat był również członkiem komitetów naukowych 11
konferencji.
Szczególnym wyrazem uznania dla dorobku naukowego
dr. hab. inż. Andrzeja Jędrczaka jest nadanie mu przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniem
z dnia 23 lutego 2011 r. tytułu profesora nauk technicznych. Uroczystość wręczenia nominacji profesorskiej
w Pałacu Prezydenckim odbyła się 1 kwietnia br.
Profesor Andrzej Jędrczak jest żonaty, ma dwie córki
i dwie wnuczki: Weronikę i Emilkę. Jego zainteresowania
pozanaukowe to literatura faktu, szachy i brydż.
Jakżesz to prosta i rzeczowa biograﬁa, a przecież właśnie tak skromnym, a z drugiej strony jakżesz wspaniałym i przez swoją skromność wielkim człowiekiem jest
Andrzej.
Piszący te słowa w dalekiej przeszłości wiele razy spotykał się, wówczas jeszcze z doktorem Andrzejem Jędrczakiem. Andrzej mówił – rób habilitację, a będziesz
kimś. Nie zrobiłem, a Andrzej na szczęście zrobił. I teraz możemy Mu z całego serca pogratulować belwederskiej nominacji na profesora. Z całego serca, ponieważ
pomimo, że jest Panem Profesorem, to nadal jest także
naszym wspaniałym Kolegą i Przyjacielem, i dlatego też
życzymy mu wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym
i rodzinnym, oby Weronika i Emilka były z Dziadka dumne.

NOWE
HABILITACJE
DR HAB. JOANNA KARCZEWSKA

12 kwietnia 2011 r. na Wydziale Humanistycznym UZ odbyło się kolokwium habilitacyjne dr Joanny Karczewskiej.
Joanna Karczewska pochodzi z Kujaw. Egzamin dojrzałości zdała w II LO w Inowrocławiu. Ukończyła studia historyczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracę magisterską, napisaną
pod kierunkiem prof. dr. hab. Janusza Bieniaka, obroniła
w 1995 r. Nosiła ona tytuł Otoczenie książąt kujawskich
Leszka, Przemysła i Kazimierza Ziemomysłowiców (12871347). Za pracę magisterską Joanna Karczewska w 1997 r.
otrzymała Nagrodę im. Adama Heymowskiego, przyznaną
przez Polskie Towarzystwo Heraldyczne.
Joanna Karczewska uczestniczyła w Studium Doktoranckim przy Instytucie Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu,
gdzie pod kierunkiem prof. dr. hab. Janusza Bieniaka
napisała dysertację doktorską na temat: Ród Pomianów
na Kujawach w średniowieczu. Opublikowany doktorat został nagrodzony przez Włocławskie Towarzystwo
Naukowe i otrzymał też Nagrodę Rektora Uniwersytetu
Zielonogórskiego.
W 2000 r. J. Karczewska rozpoczęła pracę na stanowisku adiunkta w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii w
Instytucie Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego (od 1.09.2001 r. Uniwersytet Zielonogórski).
W październiku 2009 r. objęła funkcję kierownika Zakładu
Nauk Pomocniczych Historii w macierzystym instytucie.
W 2010 r. Joanna Karczewska opublikowała rozprawę
habilitacyjną pt.: Własność szlachecka na pograniczu
wielkopolsko – kujawskim w I połowie XV wieku, wydaną przez Wydawnictwo AVALON w Krakowie. Jej zainteMarek Dankowski resowania naukowe skupiają się na genealogii średniowiecznego rycerstwa polskiego, osadnictwie na obszarze
Królestwa Polskiego i szeroko pojętych naukach pomocniczych historii.
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