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MICHAŁ DRAB Z HABILITACJĄ
14 marca 2003 roku na Wydziale Kształtowania Środowiska
i Rolnictwa Akademii Rolniczej
w Szczecinie odbyło się kolokwium habilitacyjne dr inż. Michała Draba.
Rada Wydziału podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego
doktora habilitowanego nauk
rolniczych w zakresie agronomiigleboznawstwa.
Uchwałę zatwierdziła Centralna Komisja do Spraw Stopni
i Tytułu w Warszawie pismem
z dnia 29 września 2003 roku.
Michał Drab jest absolwentem
Wydziału Rolniczego Akademii
Rolniczej w Szczecinie.
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Na prośbę JM Rektora publikujemy dziś list prof. Ryszarda Tadeusiewicza, rektora krakowskiej AGH, którego
adresatem jest prof. Marian Adamski, autor ubiegłorocznego wykładu inauguracyjnego. Kopię tego listu, z wyrazami podziękowania i szacunku, prof. R. Tadeusiewicz skierował do naszego rektora.
Wielce Szanowny Panie Profesorze,
z dużą uwagą przestudiowałem tekst wygłoszonego
przez Pana Wykładu Inauguracyjnego, zatytułowanego
Informatyka – nauka, sztuka czy rzemiosło. Jestem pod
wrażeniem mądrych i trafiających w sedno tez tego
wykładu, a także bardzo pozytywnie odbieram wiele
ciekawych i trafnych myśli, które są w nim zawarte.
Pozwalam sobie jednak pisać do Pana Profesora
w związku z tym wykładem nie po to, żeby podejmować dyskusję na jego temat, ale dlatego, że znalazłem
w nim kilka niezwykle sympatycznych dla mnie nawiązań do moich wcześniejszych publikacji i wypowiedzi. Sprawiło mi ogromną przyjemność, że zechciał Pan
te wypowiedzi zauważyć i uznać za warte wzmianki
w tak szczególnych okolicznościach, jak wykład inauguracyjny. Dlatego chciałbym Panu niezwykle serdecznie
podziękować za ten nieoczekiwany dowód życzliwości
z Pana strony, który sobie niezwykle wysoko cenię.
Biorąc pod uwagę fakt, że Pana wzmianki o mnie
i o moim dorobku miały miejsce podczas inauguracji
roku akademickiego na bliskim mojemu sercu Uniwersytecie Zielonogórskim (którego utworzenie wiązało się
z moją osobistą aktywnością, gdyż miałem przyjemność
recenzować dla Rady Głównej i MEN tę ważną inicjatywę Waszego Środowiska Naukowego), cenię sobie Pana
życzliwość i uprzejmość w dwójnasób.
Mam nadzieję, że ta sympatyczna okoliczność zapoczątkuje także merytoryczną współpracę między nami.
Uprzejmie zapraszam zatem do odwiedzenia mojej
strony: http:// www.agh.edu.pl/agh/tad/index.html na
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Tytuł doktora nauk rolniczych uzyskał 10 stycznia
1980 roku na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej
w Szczecinie.
Rozprawa habilitacyjna „Efekty biologicznej rekultywacji byłego złoża kruszywa budowlanego »Dobroszów
Wielki« w województwie lubuskim” oraz kolokwium
habilitacyjne i dorobek naukowy były podstawą nadania
stopnia doktora habilitowanego.
Michał Drab jest autorem 36 prac opublikowanych
w czasopismach krajowych i zagranicznych, autorem 14
prac wdrożeniowych. Jest wyróżniającym się dydaktykiem, członkiem Rady Wydziału Inżynierii Lądowej
i Środowiska.
Jest więc nam miło poinformować, że środowisko
akademickie naszej uczelni wzbogaciło się o następnego
samodzielnego pracownika naukowego w osobie dr
hab. inż. Michała Draba.

której może Pan wybrać tematykę najskuteczniej łączącą
Pana i moje zainteresowania naukowe, a także polecam
uwadze stronę mojej Katedry http//www.ia.agh.edu.pl,
z którą być może zechcą współdziałać naukowo lub/i
dydaktycznie Pańscy współpracownicy.
Jeszcze raz dziękuję za Pana życzliwość dla mnie, tak
sympatycznie i nieoczekiwanie ujawnioną, oraz łączę
wyrazy szacunku.
Ryszard Tadeusiewicz*
* Autor jest rektorem AGH w Krakowie

Od redakcji: Gratulujemy wybitnych nagród, zaszczytnych nominacji, a także słów podziękowań, kierowanych do
naszego profesora przez znanego uczonego. Miło także i nam – nasz miesięcznik bywa czytany w królewskim Krakowie.
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