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KONKURS IM. PROFESORA ZBIGNIEWA MŁYNARKA NA 

NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ  

NA WYDZIALE INŻYNIERII ŚRODOWISKA I INŻYNIERII 

MECHANICZNEJ UPP 
 

          Z dniem 1 września 2020 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, w wyniku 

połączenia dotychczasowego Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej i 

Instytutu Inżynierii Biosystemów, z ówczesnego Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii, 

utworzono nowy, dwudyscyplinowy Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej. 

Po połączeniu jednostek, Wydział kształci obecnie około 1000 studentów na 9 kierunkach 

studiów, w tym 2 anglojęzycznych, w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych. Od 

powstania Oddziału Melioracji Wodnych w 1962 roku, do zamknięcia historii Wydziału 

Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej w 2020 roku, wypromowano 3155 

absolwentów studiów inżynierskich i 2683 absolwentów studiów magisterskich. Wielu z nich 

zajmowało lub zajmuje eksponowane stanowiska w firmach budowlanych, melioracyjnych, 

biurach projektowych i przedsiębiorstwach eksploatacyjnych oraz instytucjach rządowych i 

samorządowych. 

          W celu zapewnienia dalszego podnoszenia jakości kształcenia, jak również promocji 

kształcenia na najwyższym poziomie na Wydziale, wystąpiłem do Pani prof. dr hab. Klaudii 

Borowiak - Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej z inicjatywą 

organizacji corocznego Konkursu na najlepszą pracę magisterską, zrealizowaną na jednym z 5 

kierunków studiów związanych, z dyscypliną „inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka”.  

Dla podkreślenia znaczenia Konkursu, na jego Patrona zaproponowałem Pana prof. dr hab. inż. 

Zbigniewa Młynarka, wybitnego geotechnika o krajowej i międzynarodowej renomie. Co 

niezwykle istotne,  Profesor Zbigniew Młynarek jest nie tylko wybitnym naukowcem i 

nauczycielem akademickim, ale również uznanym i niezwykle szanowanym mecenasem 

kultury, osobą wielce zaangażowaną w działalność charytatywną w Poznaniu i Wielkopolsce. 

Środowisko polskich i zagranicznych geotechników wskazuje prof. Zbigniewa Młynarka jako 

twórcę polskiej szkoły badań penetracyjnych gruntów. 

          Profesor Zbigniew Młynarek jest związany z naszym Wydziałem od początku lat 

sześćdziesiątych ubiegłego wieku, gdy jako asystent przeszedł z Politechniki Poznańskiej , 

wzmacniając techniczne jednostki nowo tworzonego Oddziału  Melioracji Wodnych, przy 

Wydziale Rolnictwa. W tym czasie do pracy w Oddziale przeszli również z Politechnik 

Gdańskiej i Poznańskiej: Henryk Mikołajczak, Bogumił J. Lewandowski, Ryszard Ganowicz, 

Jerzy Gołaś, Jan Borowski i Włodzimierz Łęcki. Pod kierunkiem doc. dr hab. inż. Stanisława 

Rząsy prof. Zbigniew Młynarek brał udział w tworzeniu i organizacji nowej Katedry 

Gruntoznawstwa i Budownictwa Ziemnego. 

          Z wielką radością informuję, że Pani Dziekan prof. Klaudia Borowiak, przy akceptacji 

prof. Krzysztofa Szoszkiewicza JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 

wyraziła zgodę na organizowanie Konkursu, a Pan Profesor Zbigniew Młynarek przyjął 

zaproszenie, by jemu patronować. Dla podniesienia rangi Pan Profesor nadał też dodatkowo 

wymiar finansowy Konkursu, fundując nagrodę pieniężną dla zdobywcy pierwszej lokaty, z 

perspektywą sponsorowania nagród w kolejnych latach. 

Do opracowania trybu i zasad przeprowadzenia postępowania konkursowego Pani Dziekan 

powołała pierwszą Kapitułę Konkursu, w składzie: 

- prof. UPP dr hab. Jerzy Bykowski – Przewodniczący, 

- prof. UPP dr hab. Jolanta Kanclerz – z-ca Kierownika Katedry Melioracji, Kształtowania 

Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, 

- prof. dr hab. Jolanta Komisarek – Kierownik Katedry Gleboznawstwa i Rekultywacji, 
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- prof. UPP dr hab. Tomasz Kałuża – Kierownik Katedry Inżynierii Wodnej i Sanitarnej, 

- prof. UPP dr hab. Ryszard Staniszewski – Kierownik Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska, 

- prof. UPP dr hab. Wojciech Tschuschke – Kierownik Katedry Budownictwa i Geoinżynierii, 

- prof. dr hab. Mariusz Sojka – Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny „inżynieria 

środowisko, górnictwo i energetyka). 

 

 

prof. UPP dr hab. Jerzy Bykowski 

Przewodniczący Kapituły 


