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KRONIKA 

Prof. dr hab. inŜ. Tomasz Brandyk doktorem honoris causa 
Akademii Rolniczej we Wrocławiu* 

W dniu 5 października 2005 roku  
w barokowej Auli Leopoldyńskiej Uni-
wersytetu Wrocławskiego społeczność 
akademicka Akademii Rolniczej we 
Wrocławiu nadała profesorowi dokto-
rowi habilitowanemu Tomaszowi Bran-
dykowi z Wydziału InŜynierii i Kształ-
towania Środowiska Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
tytuł doktora honoris causa. Uroczy-
stość odbyła się w czasie 55 inauguracji 
roku akademickiego i zgromadziła wie-

lu znamienitych gości: przedstawicieli 
władz państwowych, kościelnych, samo-
rządowych, świata nauki oraz instytucji 
współpracujących z uczelnią, w tym 
takŜe gości prof. Tomasza Brandyka.  

Ten zaszczytny tytuł Akademia 
Rolnicza we Wrocławiu przyznała  
z inicjatywy Rady Wydziału InŜynierii 
Kształtowania Środowiska i Geodezji za 
wybitne osiągnięcia naukowe, utrzy-
mywanie stałych kontaktów z krajowy-
mi ośrodkami naukowymi, w szczegól-
ności z Akademią Rolniczą we Wro-
cławiu. ∗ 

Dziekan Wydziału InŜynierii 
Kształtowania Środowiska i Geodezji 
prof. dr hab. Jerzy Sobota przedstawił  
w laudacji profesora Tomasza Brandyka 
jako wybitnego specjalistę z dziedziny 
melioracji i gospodarki wodnej gleb 
oraz kształtowania środowiska wiej-
skiego, uznanego w kraju i na świecie 
autorytetu w tej dziedzinie, autora licz-
nych prac wytyczających nowe kierunki 
badań.  

Dorobek naukowy profesora Toma-
sza Brandyka obejmuje około 300 po-
zycji, w tym ponad 150 opublikowa-
nych (z czego 54 w języku angielskim), 
a takŜe 19 referatów wygłoszonych na 
międzynarodowych konferencjach i kon-
gresach oraz wykłady w 12 zagranicz-

                                                 
∗Wykorzystano okolicznościowe opracowania 

i fotografie Akademii Rolniczej we Wrocławiu. 
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nych ośrodkach uniwersyteckich, w któ-
rych przebywał na długoterminowych 
staŜach naukowych (Iowa State Univer-
sity, Institute for Land and Water Mana-
gement Research i University College 
Dublin), oraz podczas staŜy krótkotermi-
nowych w ośrodkach naukowych  
w Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii, 
Niemczech, Austrii, Turcji i Stanach 
Zjednoczonych. 

Tematyka badawcza profesora To-
masza Brandyka obejmuje badania do-
tyczące: wpływu nawodnień nawoŜą-
cych i oczyszczających na parametry 
fizyczne i wodne gleb, metod pomiaru 
parametrów glebowych charakteryzują-
cych ruch wody w strefie nienasyconej  
i oceny zmienności przestrzennej tych 
parametrów, zastosowania modelowania 
matematycznego w gospodarce wodnej 
gleb dolinowych, znaczenia uwilgotnie-
nia gleby w modelowaniu klimatu, go-
spodarowania wodą na potrzeby ochro-
nyi renaturyzacji zdegradowanych gleb 
torfowych, analizy przepływu wody  
w glebach o zmiennej geometrii. 

Jest współautorem skryptu Ćwicze-
nia z melioracji rolnych – drenowanie 

(1980, 1988) oraz podręczników: Współ-
czesne problemy melioracji (1993), 
Ochrona i zrównowaŜony rozwój środo-
wiska wiejskiego (1996), Geosyntetyki 
w konstrukcjach inŜynierskich (2000), 
The quality of organic soils and peat 
materials in agriculture (2002), Torfowi-
ska i torf (2002).  

Profesor Tomasz Brandyk był dzie-
kanem Wydziału Melioracji i InŜynierii 
Środowiska SGGW w Warszawie  
w latach 1994–1999, od 2000 roku jest 
kierownikiem Katedry Kształtowania 
Środowiska na Wydziale InŜynierii 
i Kształtowania Środowiska SGGW.  
W 2002 roku został członkiem kore-
spondentem PAN, a od 2003 roku jest 
wiceprzewodniczącym Wydziału V Na-
uk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryj-
nych PAN. 

Profesor Tomasz Brandyk pełni 
wiele odpowiedzialnych funkcji z wy-
boru w instytucjach krajowych i zagra-
nicznych: od 2004 roku jest wiceprze-
wodniczącym Międzynarodowego Sto-
warzyszenia Torfowego (IPS), od 2000 
roku – członkiem komisji III IPS „Agri-
cultural Use of Peat”, w której pełnił 
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funkcję przewodniczącego w latach 
2000–2004, od 2003 roku – członkiem 
Sekcji III Nauk Biologicznych, Rolni-
czych i Leśnych Centralnej Komisji ds. 
Stopni i Tytułów, od 1999 roku – 
członkiem Prezydium Komitetu Melio-
racji i InŜynierii Środowiska Rolniczego 
PAN, od 2003 roku – wiceprzewodni-
czącym Polskiego Komitetu Narodowe-
go IPS, od 1999 roku – członkiem Pre-
zydium Komitetu Krajowego Między-
narodowej Komisji Nawodnień i Od-
wodnień (ICID), od 1999 roku – człon-
kiem Rady Naukowej Instytutu Melio-
racji i UŜytków Zielonych w Falentach, 
a od 2002 roku – członkiem Rady Na-
ukowej Zakładu Badań Środowiska 
Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu.  

Profesor Tomasz Brandyk aktywnie 
uczestniczy w pracach wydawnictw 
i czasopism naukowych, jest m.in. 
członkiem Komitetu Redakcyjnego 
czasopisma Postępy Nauk Rolniczych, 
członkiem rad redakcyjnych czasopism: 
Academia, Acta Agrophysica, Peatlands 
International oraz członkiem Rady Pro-
gramowej Woda. Środowisko. Obszary 
wiejskie. 

Związki profesora Brandyka z wro-
cławską Akademią Rolniczą są wielo-
letnie i wielostronne. Obejmują współ-
pracę w zakresie kształcenia kadr, mo-
dernizacji planów i programów studiów 
oraz badań naukowych.  

Gratulacje z okazji wręczenia tytułu 
doktora honoris causa profesorowi To-
maszowi Brandykowi przesłali mini-
strowie: Edukacji Narodowej, Nauki  
i Informatyzacji oraz Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, Prezes Polskiej Akademii 
Nauk, przedstawiciele parlamentu i sa-
morządów oraz rektorzy wyŜszych 
uczelni. 

Społeczność akademicka jednoimien-
nych wydziałów InŜynierii i Kształ-
towania Środowiska i katedr Melioracji  
i Kształtowania Środowiska uczelni 
rolniczych wraz z kadrą inŜynierską 
odczuwa satysfakcję z nadania profeso-
rowi Tomaszowi Brandykowi tytułu 
doktora honoris causa.  

 
 
 

Jerzy Jeznach 


