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Jubileusz 70-lecia urodzin  
Profesora Antoniego Mickiewicza 

 

 
 

Jubilat 
Prof. zw. dr hab. Antoni Mickiewicz, dr h.c. 

 

Szanowny Panie Profesorze, 
Dziękujemy, że tak ogromną część życia poświęcił Pan nauce 

i nauczaniu młodzieży. 
Dziękujemy za troskę o rozwój Uczelni, nauk ekonomiczno-

rolniczych oraz za życzliwość, umiejętność twórczej i zgodnej 
współpracy. 

Życzymy Panu Profesorowi wszelkiej pomyślności! 
 
        Wdzięczni 
            Współpracownicy, Przyjaciele, Uczniowie 
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Nigdy od nikogo nie oczekiwać podziękowania,  

Ale samemu być zawsze wdzięcznym  
- oto przywilej prawej duszy  

 
Titus Maccius Plautus 
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Prof. dr hab. Grażyna Karmowska  
Dziekan Wydziału Ekonomicznego  
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

 

 

1. SŁOWO O JUBILACIE  

Jubileusz jest zawsze wydarzeniem niezwykłym nie tylko w murach naszego 

Wydziału. Obchodzi go osoba wyjątkowo zasłużona dla nauki, związanym z jego 

profilem naukowo-badawczym i dydaktycznym Pan Profesor Antoni Mickiewicz, 

pracownik naukowy, jeden z najwybitniejszych uczonych obecnego i ubiegłego wieku 

w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie agrobiznes. Z poczuciem niezwykle 

ważnego zadania, jakie spoczywa na Dziekanie Wydziału Ekonomicznego Zachod-

niopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, mam wielki zaszczyt i 

honor przedstawić sylwetkę Pana prof. dra hab. Antoniego Mickiewicza, człowieka 

gorącego serca i wielkiego umysłu, wybitnego nauczyciela akademickiego i wycho-

wawcy wielu licznych kadr naukowych, człowieka skromnego i niezwykle życzliwego 

ludziom. 

Zaprezentowanie wszystkich dokonań Profesora w krótkim wystąpieniu jest 

zadaniem niewykonalnym. Pozwolę sobie zatem na zaakcentowanie tylko najważ-

niejszych faktów z bogatego życiorysu naukowego Profesora. 

Urodzony 6 marca 1941 w Różance, woj. Nowogródek, mając 24 lata uzyskał 

tytuł magistra na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie, zaś po 

5-ciu latach od dyplomu obronił rozprawę doktorską. Habilitował się w dyscyplinie 

organizacja i zarządzanie w 1989 roku, a tytuł naukowy profesora nauk ekono-

micznych otrzymał w 1999 roku. Od 1968 roku pracuje naukowo pokonując wszystkie 

szczeble kariery naukowej. Na szczególne podkreślenie zasługuje zaangażowanie 

Profesora w utworzenie Wydziału Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej 

Akademii Rolniczej w Szczecinie, którego celem było kształcenie ekonomistów 

rolnictwa oraz zdynamizowanie rozwoju kadry naukowej. Pełnił również dwie 

kadencje funkcje dziekana tego Wydziału. 

Potwierdzeniem wysokiego uznania dla działalności i osiągnięć Profesora w tym 

obszarze jest duża liczba wypromowanych magistrów i doktorów i doktorów 

habilitowanych.  

Łączny autorski i współautorski dorobek naukowy Profesora obejmuje ponad 340 

pozycji, z czego ponad 230 stanowią oryginalne opublikowane prace twórcze, 

natomiast 28 pozycji to monografie. 

Wyrazem uznania osiągnięć Profesora Antoniego Mickiewicza są przyznane 

Jemu liczne wyróżnienia i odznaczenia. Spośród nich najwyższe to Krzyż 

Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski, Złoty Krzyż Zasługi, oraz 

Medal Komisji Edukacji Narodowej. Spośród innych wyróżnień znaczną grupę 
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stanowią medale za zasługi nadane przez środowisko naukowe, a wśród nich medal 

- Zasłużony Pracownik Rolnictwa. Odznaczenia zagraniczne: medal srebrny – 80 lat 

Akademii Nauk Republiki Białoruś. 

W dorobku Pana Profesora Antoniego Mickiewicza nie sposób pominąć licznych 

recenzji rozpraw habilitacyjnych. Ponadto Profesor na zlecenie Centralnej Komisji 

wykonywał recenzje prac promocyjnych oraz wniosków na tytuł naukowy profesora. 

Zdecydowana większość samodzielnych pracowników naukowych z dyscypliny 

ekonomia na drodze awansów naukowych spotykała się zawsze z życzliwym, 

aczkolwiek także krytycznym osądem Czcigodnego Jubilata. 

Oprócz pracy dla dobra środowiska naukowego Profesor wykazał się również 

bardzo aktywną pracą organizatorską na rzecz współpracy z uczelniami zagranicz-

nymi z Niemiec, Rosji, Białorusi, Łotwy. Do najważniejszych, pełnionych funkcji 

społecznych należy zaliczyć: Honorowy profesor Akademii Menadżmentu i Agrobiz-

nesu w Sankt Petersburgu, Członek rzeczywisty Międzynarodowej Akademii Kształ-

cenia Rolniczego w Moskwie, Członek Akademii Nauk Łotwy. 

Jestem bardzo dumna, że dane mi było spotkać się i zaprzyjaźnić z człowiekiem 

tak niezwykłym zarówno pod względem osiągnięć naukowych i niedoścignionej etyce 

zawodowej, ale także z osobą serdeczną i niespotykanie życzliwą dla wszystkich. 

Właśnie cecha życzliwości jest podstawową, najważniejszą i często podkreślaną 

przez Profesora, Jego dewizą życiową. 

Wszystkie osiągnięcia Profesora są owocem Jego wybitnych zdolności, 

oryginalnej inwencji twórczej oraz intuicji naukowej. 

Pragnę w imieniu własnym oraz całej społeczności Wydziału Ekonomicznego 

ZUT w Szczecinie serdecznie podziękować Panu Profesorowi za wszystkie inicjatywy 

i działania, które przyczyniły się do powstania i dynamicznego rozwoju naszego 

Wydziału. 

Życzymy Ci Drogi Profesorze dużo zdrowia oraz dalszych sukcesów naukowych 

na miarę Twojego talentu i dotychczasowych osiągnięć. 

 

 
            Grażyna Karmowska 
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2. DZIAŁANOŚĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZA I NAUKOWO-BADAWCZA 

Antoni Mickiewicz urodził się dnia 6 marca 1941 roku w Różance, woj. 

Nowogródek. W latach 1949-56 uczęszczał do szkoły podstawowej w Dębnie 

Lubuskim, a po jej ukończeniu kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 

w Szczecinie (1956-1960). 

Studia wyższe odbył w latach 1960-1865 na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły 

Rolniczej w Szczecinie i uzyskał stopień magistra inżyniera rolnictwa na podstawie 

pracy magisterskiej pt.: „Analiza działalności gospodarczej Państwowego Gospo-

darstwa Rolnego Dłużyna za lata 1961-1964‖. 

Po ukończeniu studiów odbył 4 miesięczny staż w Szwajcarii, który  traktowany 

był jako praktyka w gospodarstwie indywidualnym, a ponadto w Instytucie Uprawy 

Roślin Politechniki (ETH) w Zürichu. Zetknięcie się z gospodarką towarową w 

rolnictwie, opartą na zdrowych zasadach rynkowych, wywarło ogromny wpływ na 

młodego pracownika naukowego. Doświadczenie to konfrontował z gospodarką 

uspołecznioną w Polsce, gdzie obowiązywał inny model rolnictwa, oparty na 

systemie obowiązkowych dostaw i centralnie sterowanym planowaniu.  

Stopień dr nauk rolniczych nadała mu w 1970 r. Rada Wydziału Rolniczego 

Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie na podstawie rozprawy pt. „Produkcyjność i 

efektywność PGR województwa koszalińskiego w świetle podstawowych czynników 

produkcji‖. Promotorem dysertacji doktorskiej był prof. dr hab. Górka-Niwiński. 

Rozprawa obejmowała badania nad rozwojem działalności ekonomicznej WZ PGR 

Koszalin w latach 1950-1968. Uzyskane efekty produkcyjne i finansowe ukazano na 

tle analizy czynników produkcji, warunków przebiegu produkcji i osiągniętego 

poziomu sił wytwórczych. W pracy doktorskiej w oparciu o badania ekonometryczne 

ustalono, które z nich i w jakim stopniu przyczyniły się do wzrostu produkcyjności 

sektora państwowego w rolnictwie. Badania miały istotne znaczenie dla oceny 

procesu rozwoju tego sektora, poziomu posiadanych środków produkcji i możliwości 

produkcyjnych państwowych gospodarstw rolnych. Wyniki badań okazały się 

przydatne do określenia kierunków perspektywicznego rozwoju PGR, sposobów 

planowania kosztów i nakładów oraz związanych z nim wyników produkcyjnych. 

Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w roku 1989 został nadany 

przez Radę Wydziału Łotewskiej Akademii Rolniczej w Jełgawie, na podstawie oceny 

ogólnego dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej „Energojomkost selskochoz-

jajstwiennogo proizwodstwa i powyższenia jego ekonomiczeskiej efektywnosti” 

(Energochłonność produkcji rolniczej i zwiększanie jej efektywności ekonomicznej). 

Rozprawa miała charakter pracy teoretyczno-empirycznej, rozwiązującej problem 

nakładów pracy żywej i energii uprzedmiotowionej oraz efektywności ekonomicznej. 

W wyniku postępowania badawczego opracowano nową metodykę badań 

energochłonności produkcji rolniczej, która wniosła istotny wkład naukowy do tej 
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problematyki badawczej. Określono wpływ czynników tkwiących w organizacji pro-

dukcji (m. in. skala produkcji, formy organizacyjne, technologie, kierunki produkcji) na 

poziom nakładów pracy i energii oraz ich efektywności. W badaniach zastosowano 

metodę rachunku energochłonności ciągnionej. Zastosowane nowatorskie metody 

badawcze mają istotne znaczenie dla współczesnych tendencji, zmierzających do 

obniżenia stopnia energochłonności produkcji rolniczej. Przedstawione bilanse ener-

getyczne dotyczyły bezpośrednich oraz skumulowanych nakładów energii, które 

odgrywają zasadniczą rolę w bilansach energetycznych. 

 W ramach przeprowadzonego kolokwium habilitacyjnego Antoni Mickiewicz 

uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, w zakresie 

ekonomiki, organizacja i zarządzanie.  

Kolejne etapy przebiegu awansu naukowego przestawiały się następująco. W 

1999 r. Rada Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego miano-

wała go na profesora nauk ekonomicznych. Z kolei postanowieniem Prezydenta RP z 

16.08.1999 r. nadany mu został tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. 

 

2.1. Przebieg działalności dydaktyczno-wychowawczej 

W dniu 1 lutego 1968 roku Antoni Mickiewicz podjął pracę w Wyższej Szkole 

Rolniczej w Szczecinie w Ośrodku Postępu Technicznego w Rolnictwie na stano-

wisku asystenta, a po zmianie nazwy w 1969 roku, w Zakładzie Upowszechniania 

Postępu w Rolnictwie, na stanowisku starszego asystenta. W 1971 r. został miano-

wany na stanowisku adiunkta. Tak więc, nieprzerwanie licząc od 1 lutego 1968 r., 

kiedy to został zatrudniony na stanowisku asystenta w wyżej wymienionym Zakła-

dzie Wyższej Szkole Rolniczej w Szczecinie, kierowanym przez prof. dr hab. Stanis-

ława Górkę-Niwińskiego, do dnia dzisiejszego pracuje w jednej Uczelni (najpierw w 

Wyższej Szkole Rolniczej, potem w Akademii Rolniczej w Szczecinie, obecnie 

Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym). Jako pracownik naukowo-

dydaktyczny przeszedł kolejne szczeble rozwoju naukowego: asystent, starszy asys-

tent, adiunkt, docent, profesor nadzwyczajny i profesor zwyczajny. Z zamiłowaniem 

prowadził zajęcia na różnych wydziałach i kierunkach studiów, zarówno stacjonar-

nych, jak i zaocznych, a ponadto na studiach podyplomowych, doktoranckich i na 

organizowanych szkoleniach oraz kursach. 

W latach 1974-1991 był kierownikiem Zakładu Upowszechniania Postępu Akade-

mii Rolniczej w Szczecinie. Od 1991 r. jest kierownikiem Zakładu Doradztwa w Agro-

biznesie na Wydziale Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii 

Rolniczej w Szczecinie. W latach 1989-2000 był zatrudniony na etacie docenta i na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od 2001 r. na stanowisku profesora zwyczaj-
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nego w Akademii Rolniczej w Szczecinie – obecnie Zachodnio-pomorskim Uniwersy-

tecie Technologicznym. 

W latach 1996-2002 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Ekonomiki i Organizacji 

Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej. 

Należy zwrócić uwagę, że w latach 1968-1972 Zakład wówczas jeszcze był w 

stadium organizacji i nie prowadził dydaktyki. Dopiero w 1982 r. wprowadzono na 

studiach stacjonarnych Wydziału Rolniczego i Zootechnicznego przedmiot „Doradz-

two rolnicze‖. W związku z brakiem skryptów z tego zakresu, zespół opracował skrypt 

„Doradztwo rolnicze‖ (Informator i przewodnik programowy dla studentów stacjonar-

no-zaocznych ekonomiki i technologii rolnej). Przedmiot „Doradztwo rolnicze‖ był 

realizowany według obowiązujących programów zachodnich (koncepcja prof. 

Hermana Boland – Uniwersytet w Gissen). Należy ocenić, że program, jak na owe 

lata, był nowoczesny i nowatorski, a ponadto był stale aktualizowany i modernizo-

wany. Do programu wprowadzono ćwiczenia terenowe (Burza mózgów – konfron-

tacja teorii z praktyką) w ODR Barzkowice. 

W pracy dydaktycznej wykorzystano nie tylko aktualny bieżący program 

podręcznikowy, ale również nowe wyniki badań i teorie ekonomiczne oraz ich ujęcia 

przez różne szkoły ekonomiczne. 

Cechą charakterystyczną procesu dydaktycznego było, że w Katedrze Doradztwa 

w Agrobiznesie prowadzono różnego rodzaju zajęcia dydaktyczne jak, doradztwo 

rolnicze, przedsiębiorczość, rozwój przedsiębiorczości, ekonomika przedsiębiorstw 

turystycznych, ekonomika agrobiznesu, teoria i metody rekreacji, organizacja przed-

siębiorstw turystycznych, regionalny produkt turystyczny, metody i techniki obsługi 

ruchu turystycznego, organizacja turystyki zagranicznej, podatki i ubezpieczenia w 

firmie turystycznej, podatki i ubezpieczenia w nieruchomościach, podatki i opłaty od 

nieruchomości, prawo pracy, agroturystyka, hotelarstwo, wykorzystanie opracowań 

komputerowych w doradztwie rolniczym, wykorzystanie biomasy pochodzenia rolni-

czego na potrzeby energetyczne. 

Na podkreślenie zasługuje również opracowanie i wdrożenie programów dydak-

tycznych i doradztwa rolniczego w Białoruskiej Akademii Rolniczej w Gorkach, Biało-

ruskim Uniwersytecie Agrarno-Technicznym w Mińsku i Akademii Medżmentu i 

Agrobiznesu w Sankt Petersburgu. 

W 1996 r został opracowany podręcznik w języku rosyjskim; nt.: Przedsiębior-

czość w agrobiznesie‖ (Predprinimatielstw i agrobiznes, wydawnictwo Menedżmentu 

i Agrobiznesu), natomiast w 1999 r. „Podstawy doradztwa rolniczego‖ (Konsultacji w 

sferze agrobiznesa, Wydawnictwo AR Szczecin i AR Gorki). 
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Od 2000 r. corocznie (5 dni) prowadzi wykłady dla studentów Wydziału Ekono-

micznego Białoruskiej Akademii Rolniczej w Gorkach nt.: Rola doradztwa w procesie 

strukturalnych zmian w rolnictwie w aspekcie Unii Europejskiej. 

W latach 1999-2010 był promotorem 553 prac magisterskich i dyplomowych 

inżynierskich. Magistrantami byli studenci studiów stacjonarnych i zaocznych 

Wydziału Ekonomicznego. 

Równolegle recenzował 626 prac i projektów badawczych, a ponadto brał udział 

w egzaminach dyplomowych, magisterskich i in. 

 

Lata Promotor Recenzent 

1999 10 31 

2000 19 23 

2001 37 36 

2002 34 34 

2003 66 99 

2004 55 120 

2005 38 88 

2006 55 42 

2007 38 33 

2008 29 29 

2009 26 41 

2010 36 50 

Razem 553 626 

 

Pod jego kierunkiem wykonano 7 prac doktorskich, wyniki następnych dwóch 

prac są w końcowej fazie realizacji. 

Był konsultantem czterech prac habilitacyjnych – obrona w Uniwersytecie 

Ekonomicznym i Instytucie Ekonomiki Rolnictwa (Białoruś – Mińsk). 

W latach 1999-2010 odbył szereg wyjazdów studyjnych do Unii Europejskiej 

(Niemcy, Dania, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Łotwa) w celu zapoznania się z funk-

cjonowaniem gospodarstw rodzinnych, systemów doradztwa rolniczego, ekologii i 

ochrony środowiska (Białoruś – Mińsk, Grodno, Gorki) oraz w Rosji (Sankt Peters-

burg) w celu realizacji tematów badawczych i konferencji naukowych.  

Ogólnie biorąc prof. A. Mickiewicz pracuje zawodowo 45 lat, w tym 42 lata zwią-

zany jest ze szkolnictwem wyższym. Wykazuje wszechstronne zainteresowania 

naukowe, przy czym koncentruje swoje pracę naukową na procesach związanych z 

naukami ekonomicznymi, z doradztwem, agrobiznesem, gospodarką żywnościową i 

kształtowaniem obszarów wiejskich. W świetle przedstawionego poniżej dorobku 

naukowo-badawczego i organizacyjnego sylwetka naukowa prof. Antoniego Mickie-

wicza ukazuje nam naukowca, jako dynamicznego organizatora życia naukowego i 

niezmordowanego poszukiwacza nowości w obszarze nauk ekonomicznych i rolni-

czych. Każdy dorobek naukowy trudny jest do zmierzenia w kategoriach jakościo-
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wych, a tym bardziej trudno ocenić, jaki wpływ na rozwój określonej dyscypliny 

naukowej wywarł pojedynczy naukowiec. Kształtowanie wizji i pozycji danej dyscypli-

ny naukowej w ramach danego kierunku studiów jest rezultatem zbiorowego wysiłku 

wielu osób i ośrodków naukowych. Składa się zatem często z szeregu drobnych 

przyczynków badawczych, które dopiero po pewnym czasie przybierają postać 

wyraźnej tezy czy teorii badawczej, poddającej się weryfikacji naukowej.  

Wzorem innych osób, ocena dorobku naukowo-badawczego dokonana została w 

oparciu o dane ilościowe, które dają pewien obraz dokonań na polu problematyki 

dotyczącej ekonomiki, a ostatnio kształtowania obszarów wiejskich. Wykaz ilościowy 

tylko pośrednio mówi o głębi przemyśleń i rozległości badań naukowych. Na pod-

kreślenie zasługują pozycje zwarte (książki) i artykuły naukowe, zwłaszcza jego 

ostatnia pozycja pt. „Analiza przebiegu i realizacji działań w ramach I i II filara 

Wspólnej Polityki Rolnej‖ (2011). Pozycja powyższa jest rezultatem pogłębionych 

badań i przemyśleń autora nad wspólną polityką rolną, która realizowana jest w 

Polsce od 2004 r. i jak wynika z badan przynosi pozytywne rezultaty na polu dopłat 

bezpośrednich i kształtowania obszarów wiejskich. Wyniki swoich rozległych badań 

ukazuje na tle 27 państw członkowskich UE.  

Analizując artykuły naukowe, zwraca uwagę zwłaszcza różnorodność podejmo-

wanej problematyki naukowej, co jest wielką zaletą i świadczy o rozległości horyzon-

tów myślowych a zarazem wyrazem zainteresowań badawczych. Teza powyższa ma 

zastosowanie przede wszystkim w stosunki nauk ekonomicznych w sferze 

agrobiznesu, które mają często charakter badań interdyscyplinarnych i wymagają 

badań z różnych pozycji i z różnych punktów widzenia. 

Duży jest również dorobek w kategorii materiałów konferencyjnych oraz opraco-

wań popularno-naukowych, które w przypadku konferencji naukowych, pozwalają na 

bieżąco konfrontować głoszone tezy z innymi badaczami. Wydaje się, że droga 

każdego naukowca wiedzie od opracowań popularno-naukowych do artykułów stricte 

naukowych. I z takim zjawiskiem mamy tutaj do czynienia. 

W ocenie działalności każdego naukowca bierze się pod uwagę trzy pola zainte-

resowań a mianowicie działalność naukowo-badawczą, dydaktyczną oraz działalność 

organizatorsko-popularyzatorską, z elementami wprowadzenia zakończonych badań 

naukowych do praktyki (utylitarną). Na wszystkich tych polach prof. Antoni Mickiewicz 

ma duże osiągnięcia, na co wskazują poniższe dane. 

    

2.2. Przebieg działalności naukowo-badawczej 

  2.2.1.Ocena dorobku naukowego w latach 1971-1998 

W latach 1976-1980 brał udział w badaniach, w ramach problemu resortowego 

Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, dotyczącego tematu „Intensyfikacja produkcji 

paszowej i żywieniowej w regionie nadmorskim na glebach lekkich". Był kierownikiem 
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podtematu „Modele organizacyjne zaplecza surowcowego na gruntach ornych dla 

suszarń Pomorza Zachodniego" Osiągnięte wyniki przedstawił na jednej konferencji 

krajowej nt. „Intensyfikacja produkcji paszowej i żywnościowej w regionie nadmor-

skim" i dwóch regionalnych konferencjach naukowo-technicznych nt. „Produkcja pasz 

przemysłowych dla przeżuwaczy z udziałem syntetycznych związków niebiałkowych" 

i „Produkcja pasz na gruntach ornych w warunkach Pomorza Zachodniego" oraz 

opublikował trzy artykuły. Jest współautorem opracowania „Przemysłowe technologie 

w produkcji owczarskiej". Opracowanie obejmuje: projekty technologii, organizacji 

pracy i zaplecza paszowego fermy oraz wzory kart technologicznych. Wyniki badań 

zostały wdrożone w 1977 r. w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Radziszewie woj. 

szczecińskie oraz prezentowane na regionalnej konferencji naukowo-technicznej nt. 

„Kierunki rozwoju produkcji owczarskiej na Pomorzu Zachodnim" z referatem 

„Organizacja zaplecza ferm owczarskich o dużej koncentracji pogłowia". Opublikował 

siedem artykułów popularnonaukowych. 

W latach 1980-1983 brał udział w rozwiązywaniu następujących tematów badaw-

czych: 

– „Tendencje przemian struktury agrarnej i zatrudnienia w rolnictwie na Pomorzu 

Zachodnim", 

– „Produkcyjność podstawowych czynników wytwórczych gospodarstw indywidual-

nych Pomorza Zachodniego". 

Powyższe tematy były zlecone przez Polską Akademię Nauk w problemie PR 

0717-3-82. Badania miały na celu określenie podstawowych wskaźników produkcyj-

nych i ekonomicznych oraz kooperacji w specjalistycznych gospodarstwach indywi-

dualnych. Uzyskane wyniki badań w 1983 r. zostały przekazane do wdrożenia Woje-

wódzkiemu Ośrodkowi Postępu Rolniczego w Strzelinie woj. słupskie, w 1984 r. i 

Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Szczecinie. 

W latach 1983-1989 realizował temat badawczy „Energochłonność produkcji 

rolniczej w PGR Pomorza Zachodniego". Opracowane wyniki badań zostały wdrożo-

ne w Kombinacie PGR Schorze woj. słupskie w zakresie: poprawy istniejących sys-

temów organizacji pracy, zmian struktury produkcji, wyboru mniej energochłonnych 

kierunków inwestowania przy wprowadzaniu nowych technologii produkcji. Zjedno-

czenia PGR woj. szczecińskiego, koszalińskiego i słupskiego przyjęły wyniki badań 

do wdrożenia. 

Z powyższego tematu została przygotowana praca habilitacyjna, opublikowano: 1 

książkę Energochłonność produkcji rolniczej,  

1. Opracowanie tematyczne Zwiększenie efektywności wykorzystania energii w 

rolnictwie,  

2. Instrukcje upowszechnieniowe Energia i energochłonność, Efektywność mecha-

nizacji przedsiębiorstwa rolniczego, 4 artykuły. 
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Poza głównymi tematami badawczymi brał udział w realizacji innych prac nauko-

wych i popularnonaukowych, które można pogrupować w następujących zagadnie-

niach: 

– wpływ nawożenia organicznego i mineralnego na produkcję i konserwację pasz, 

– metody doradztwa oraz współpracy nauki z praktyką, 

– metody doskonalenia kadry inżynieryjno-technicznej w rolnictwie, 

– ekonomika i organizacja produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz mechanizacji, 

– agrobiznes i przekształcenia strukturalne. 

Charakteryzując dorobek naukowy lat 1968-1990: był autorem lub współautorem 

18 prac naukowych, 11 monografii, instrukcji, skryptów, 63 innych publikacji; prezen-

tował swoje prace na 17 konferencjach naukowo-technicznych krajowych i regional-

nych oraz na 8 konferencjach i sympozjach poza granicami kraju (Białoruś, Czecho-

słowacja, Łotwa, Rosja). Na podkreślenie zasługują osiągnięcia na Pomorzu Zachod-

nim w działalności upowszechnieniowo-wdrożeniowej nowych technologii w produkcji 

roślinnej, np. pasz zielonych na gruntach ornych, uprawy ziemniaka, pszenicy, rze-

paku i rzepiku; w produkcji zwierzęcej: bydła i owiec: organizacji regionalnych konfe-

rencji naukowo-technicznych (1987 r. - 10: 1988 r. - 10; 1989 - 11; 1990 - 2; 1991 - 1) 

i doskonalenie kadry inżynieryjno-technicznej. 

Z prac, które opublikował po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego nauk 

ekonomicznych, na uwagę zasługują książki:  

– Energojomkost selskochozjaistwiennoj produkcji (Urodzaj Mińsk 1992 - 

współautor),  

– Predprinimatielstwo i agrobiznes (Akademia Menedżmentu i Agrobiznesu Sankt 

Petersburg 1996 - współautor),  

– Restrukturyzacja PGR w regionie północno-zachodniej Polski z uwzględnieniem 

północno-wschodniej części Niemiec (Akademia Rolnicza w Szczecinie 1996 - 

współautor),  

– Zagadnienia wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich (Akademia Rolnicza w 

Szczecinie,1999 r.),  

– Doradztwo w ekorozwoju obszarów wiejskich (Akademia Rolnicza w Szczecinie 

1994, współautor i redaktor naukowy),  

– Przedsiębiorczość a ekologia w gminie (Akademia Rolnicza w Szczecinie 1994, 

współautor i redaktor naukowy),  

– Regionalne przemiany strukturalne rolnictwa w procesie transformacji gospodar-

czej (AR Szczecin 1996 - współautor i redaktor naukowy),  

– Agrobiznes w aspekcie prognozowania zjawisk gospodarczych w regionie (AR 

Szczecin 1996 - współautor i redaktor naukowy),  
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– Przedsiębiorczość a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich (Centrum Rozwoju 

Obszarów Wiejskich ART Olsztyn 1996 - współautor i redaktor naukowy),  

– Ekonomiczne i społeczne problemy przekształceń w rolnictwie w aspekcie wstą-

pienia do Unii Europejskiej (AR Szczecin 1997 - współautor i redaktor naukowy),  

– Przedsiębiorczość i problemy ekologii a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich 

(AR Szczecin 1997 - współautor i redaktor naukowy),  

– Problemy gospodarki żywnościowej Polski w perspektywie wstąpienia do Unii 

Europejskiej (AR Szczecin 1998 - współautor i redaktor naukowy),  

– Rola doradztwa w kreowaniu przedsiębiorczości a problemy ochrony środowiska 

(AR Szczecin 1998 - współautor i redaktor naukowy),  

oraz artykuły:  

– Doradztwo rolnicze dla małego i średniego biznesu (AR Szczecin 1994),  

– Doradztwo rolnicze w zakresie dostosowania gospodarstw rodzinnych do funkcjo-

nowania w warunkach gospodarki rynkowej (Zeszyty Problemowe Postępu Nauk 

Rolniczych PAN, 1995 z. 420),  

– Elity lokalne wobec problemów transformacji współczesnego środowiska wiejskie-

go w Polsce (Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych PAN, 1995, z. 420),  

– Problemy rozwoju obszarów wiejskich w doradztwie rolniczym (Zeszyty Proble-

mowe Postępu Nauk Rolniczych PAN, 1995, z. 420),  

– Pozarolnicza działalność gospodarcza - kierunki i możliwości rozwoju przedsię-

biorczości (Biuletyn Regionalny AR Kraków 1995),  

– Rola administracji gminnej i samorządowej w promowaniu przedsiębiorczości (AR 

Szczecin, 1995), 

– Rola doradztwa rolniczego w procesach dostosowawczych rolnictwa regionu 

północno-zachodniego do warunków gospodarki rynkowej (AR Szczecin, 1995),  

– Restrukturyzacja gospodarstw rodzinnych Pomorza Zachodniego (AR Szczecin, 

1996),  

– Przedsiębiorczość kobiet wiejskich i bariery jej rozwoju (AR Szczecin 1996),  

– Program wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich Pomorza Zachodniego 

(AR Szczecin, 1996),  

– Doradztwo rolnicze w zakresie dostosowywania gospodarstw rodzinnych Pomo-

rza Zachodniego do wymogów Unii Europejskiej (AR Szczecin, 1997),  

– Uwarunkowanie i kreowanie przemian strukturalnych w gospodarstwach 

rolniczych północnej Polski w aspekcie integracji z Unią Europejską (Materiały IV 

Kongresu SERiA, Szczecin, 1997),  

– Przedsiębiorczość rolników w Polsce (AR Szczecin, 1997),  

– Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich (UMK Toruń, 

1998),  
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– Problemy aktywizacji bezrobotnych byłych pracowników państwowych gospo-

darstw rolnych (Zeszyty Naukowe AR w Szczecinie nr 198, seria ekonomiczna 34, 

1998),  

– Doradztwo rolnicze a problemy rozwoju społeczno-gospodarczego gminy 

(CDiEwR Poznań, 1998), Konkurencyjność i wiedza w perspektywie integracji z 

Unią Europejską (AR Szczecin, 1998),  

– Modelowa i systemowa koncepcja doradztwa rolniczego w warunkach Pomorza 

Zachodniego (Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych PAN, z, 457, 1998),  

– Strategia rozwoju rolniczej przestrzeni produkcyjnej i terenów wiejskich (Centrum 

Rozwoju Obszarów Wiejskich ART Olsztyn, WRSP Siedlce, 1998). 

W wymienionych pracach scharakteryzowano różne kierunki badań nad wymie-

nioną problematyką, przedstawiono teoretyczne problemy analizowanych zjawisk i 

metody badań zmian zachodzących w agrobiznesie (doradztwo, przedsiębiorczość, 

rozwój obszarów wiejskich). 

Zainteresowania naukowe prof. Antoniego Mickiewicza obejmują głównie 

problematykę rozwoju i funkcjonowania rolnictwa w powiązaniu z jego otoczeniem i 

obszarami wiejskimi. Problematyka ta jest traktowana przez niego dość szeroko i 

obejmuje szereg dyscyplin naukowych, obok ekonomiki i organizacji gospodarstw 

rolniczych, zarządzania i przedsiębiorczości, polityki agrarnej, polityki społecznej, 

statystyki i ekonometrii, geografii rolnictwa, gospodarki i polityki przestrzennej, 

socjologii wsi, pozaszkolnej oświaty rolniczej i doradztwa rolniczego. 

W pracy naukowej stopniowo i stale poszerza problematykę badawczą oraz łączę 

zagadnienia makro i mikroekonomiczne oraz badania empiryczne z równaniami 

teoretycznymi. Korzysta przy tym z dorobku różnych dyscyplin naukowych, co poz-

wala stosować nowe metody badań zjawisk w gospodarce żywnościowej i sprawdzać 

je na materiale empirycznym, a następnie wnioski z nich płynące kierować pod 

adresem polityki rolnej, zarządzania, oświaty i doradztwa rolniczego. Czynniki różni-

cujące produktywność zasobów czynników wytwórczych w rolnictwie, związki między 

produkcją rolniczą a konsumpcją żywności i gospodarką żywnościową, zasoby siły 

roboczej w rolnictwie, polityka przemian strukturalnych wsi i rolnictwa, polityka inter-

wencyjna wobec gospodarki żywnościowej i wsi, zarządzanie i przedsiębiorczość w 

agrobiznesie i społecznościach lokalnych, postęp rolniczy, oświata i doradztwo 

rolnicze oraz ich rola w przemianach wsi i rolnictwa - wszystko to stanowi przedmiot 

badań naukowych prof. A. Mickiewicza. 
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Dorobek naukowo-badawczy można podzielić na kilka nurtów zainteresowań, a 

mianowicie: 

1. Zagadnienia ekonomiki i organizacji produkcji rolniczej w warunkach Pomorza 

Zachodniego, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki paszowej. 

2. Teoria doradztwa rolniczego, metodologia upowszechniania wiedzy i postępu 

oraz metodyka doskonalenia wiedzy i postępu oraz metodyka doskonalenia zawo-

dowego w rolnictwie. Nurt ten jest bogaty, jeśli chodzi o liczbę publikacji oraz ich 

zakres przedmiotowy. Publikacje dotyczące prezentowanego nurtu zainteresowań 

są nośnikiem logicznie i wewnętrznie spójnego systemu twierdzeń, tłumaczących 

jednoznacznie określoną sferą zjawisk, procesów i faktów, składających się na 

teorię upowszechniania wiedzy i postępu w rolnictwie. W teorii tej dają się już 

wyodrębnić takie składowe subdyscypliny, jak doradztwo rolnicze i dydaktyka 

doskonalenia zawodowego w rolnictwie. 

3. Modernizacja i restrukturyzacja rolnictwa, agrobiznes, przedsiębiorczość i wielo-

funkcyjny rozwój obszarów wiejskich. Nurt ten jest szczególnie szeroko rozwijany 

po 1990 roku we współpracy z wieloma placówkami naukowymi w kraju i za 

granicą. Na podkreślenie zasługuje kierowanie grantem KBN (lata 1994-1996) pt. 

„Rola doradztwa rolniczego w restrukturyzacji gospodarstw rodzinnych Pomorza 

Zachodniego " (grant ten uzyskał w rankingu KBN pierwszą lokatę) oraz udział w 

zespole międzynarodowego programu badawczego, pt. „Jakość i standard życia 

rodzin wiejskich w integrującej się Europie" (Federalny Instytut Gospodarki Wiej-

skiej w Brunszwiku - Niemcy, UMK Toruń, ZDR AR Szczecin i KDR ART Olsztyn). 

Należy wymienić również udział w latach 1995-1996 w realizacji projektu badaw-

czego KBN, pt. „Restrukturyzacja PGR w regionie północno-zachodnim Polski z 

uwzględnieniem północno-wschodniej części Niemiec" i realizacji projektu PHARE, 

pt. „Racjonalizacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej ze specjalnym uwzględnieniem 

osadnictwa wiejskiego". 

Od 1.07.1997 r. kieruje grantem KBN, pt. „Uwarunkowania i kreowanie procesu 

przemian strukturalnych w gospodarstwach rolnych północnej Polski w aspekcie 

integracji z Unią Europejską". 

Uzyskane doświadczenie w realizacji badań naukowych było wykorzystywane do 

realizacji szerokiej współpracy z uczelniami rolniczymi Białorusi, Rosji i Łotwy. Udział 

w zespole badawczym dotyczącym reformowania i restrukturyzacji kołchozów w 

ramach tematu „Przekształcenia form własności w rolniczym sektorze Republiki 

Białoruś" (Białoruska Akademia Rolnicza w Górkach), udział w badaniach nt. 
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„Agrobiznes - metody prognozowania produkcji  rolniczej APK do warunków rynko-

wych" (Akademia Menedżmentu i Agrobiznesu Sankt Petersburg). Wspólna organi-

zacja konferencji naukowych, staży i praktyk 

W uznaniu za wszechstronną współpracę: w latach 1985-1995 z Białoruską 

Akademią Rolnictwa w Górkach w 1995 uzyskał doktorat honoris causa, w latach 

1990-1996 z Akademii Menedżmentu i Agrobiznesu w Sankt Petersburgu w 1996 

otrzymał tytuł „Honorowy Profesor". 

Wracając do problematyki omawianego nurtu badawczego warto podkreślić, że 

wynika on z potrzeby rozwiązywania podstawowych problemów wsi i rolnictwa oraz 

trendów panujących we współczesnych naukach ekonomicznych i społecznych. W tej 

dziedzinie dysponuję wieloma oryginalnymi i rzetelnymi danymi empirycznymi, które 

prezentował na licznych konferencjach naukowych w kraju i zagranicą. 

Podsumowując swoją działalność naukową po ostatnim awansie naukowym, 

można przedstawić następujące osiągnięcia teoretyczne: 

a) Poznano procesy dostosowawcze systemu doradztwa rolniczego do warunków 

gospodarki rynkowej. Określono ważniejsze czynniki, które warunkują skutecz-

ność pracy upowszechnieniowo-doradczej i oświatowej Ośrodków Doradztwa Rol-

niczego w zakresie udzielania pomocy intelektualnej rolnikom i ich rodzinom w 

rozwiązywaniu problemów produkcyjnych, ekonomicznych i społecznych. Wypra-

cowano metodologię i strategię rozwoju doradztwa w warunkach gospodarki 

rynkowej. 

b) Oceniono poziom świadomości ekologicznej rolników indywidualnych, poznano 

różnorodne jej uwarunkowania, potrzeby doradcze i edukacyjne mieszkańców wsi 

w zakresie ekologii oraz poziom przygotowania służb doradczych do świadczenia 

doradztwa ekologicznego. Określono rolę i metodykę pracy Ośrodków Doradztwa 

Rolniczego w zakresie kształtowania i ochrony środowiska rolniczego, podno-

szenia zdrowotności produktów rolniczych oraz rozwoju rolnictwa ekologicznego. 

Opracowano teoretyczną koncepcję systemu doradztwa dla potrzeb rozwoju gos-

podarki wiejskiej (rolniczej i pozarolniczej) na obszarach przyrodniczo cennych i 

prawnie chronionych. 

c) Określono niektóre uwarunkowania procesu rozwoju przedsiębiorczości (rolniczej 

i pozarolniczej) rolników indywidualnych. Opracowano teoretyczne założenia 

systemu doradztwa dla potrzeb rozwoju elity produkcyjno-ekonomicznej wsi, 

agrobiznesu oraz wielofunkcyjnego modelu rozwoju obszarów wiejskich. 
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Poznano procesy innowacyjne w gospodarstwach rodzinnych w okresie trans-

formacji do warunków gospodarki rynkowej. Na szczególne podkreślenie zasługuje 

poznanie czynników kształtujących rozwój gospodarstw rodzinnych w okresie 

transformacji, zachowań i postaw innowacyjnych rolników oraz rodzajów innowacji 

wprowadzanych do gospodarstw. Uzyskane wyniki mają duże znaczenie dla rozwoju 

teorii innowatyki rolniczej. Badania pozwoliły również poznać rolę systemu doradztwa 

rolniczego w sterowaniu procesem transformacji ustrojowej w rolnictwie i określić 

model doradztwa rolniczego w gospodarce rynkowej, jak również w aspekcie 

stowarzyszenia Polski z Unią Europejską. 

Jak wcześniej podkreślono, wyniki badań w analizowanym okresie nie są w całoś-

ci opracowane, stąd też nie zostały one w pełni przekazane praktyce. Z ważniejszych 

osiągnięć praktycznych należy wymienić: 

a) Opracowanie kierunków doskonalenia systemu doradztwa rolniczego dla gospo-

darstw rodzinnych dokonujących transformacji do warunków gospodarki rynkowej 

w Polsce i stowarzyszenia z Unią Europejską. 

b) Opracowanie założeń systemu doradztwa dla ekorozwoju obszarów wiejskich ze 

szczególnym uwzględnieniem doradztwa ekologicznego. 

c) Opracowanie założeń dla systemu edukacji i doradztwa na rzecz wielofunkcyj-

nego rozwoju obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania 

mieszkańców wsi w duchu przedsiębiorczości. 

Badania naukowe ściśle połączone są z upowszechnianiem wyników wiedzy, co 

łączy się z organizacją szkoleń, przygotowaniem materiałów szkoleniowych i 

prezentowaniem referatów na konferencjach, seminariach i sympozjach. 

 

2.2.2.Charakterystyka oceny naukowej w latach 1999-2010  

W sferze zainteresowań po uzyskaniu tytułu naukowego znajdują się różnorodne 

zagadnienia badawcze. Najważniejsze z nich to:  

– procesy transformacji systemowej w gospodarce ze szczególnym uwzględnie-

niem sektora rolno-spożywczego, 

– procesy globalizacyjne i integracyjne w Europie i w Polsce, 

– wielofunkcyjny rozwój wsi i rolnictwa oraz zrównoważony rozwój obszarów wiej-

skich, 

– teoria i polityka rozwoju regionalnego i lokalnego, w tym rola i miejsce samorządu 

terytorialnego w rozwoju społeczno-gospodarczym, 
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– polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz nowe rozwiązania instytu-

cjonalne w świetle integracji europejskiej,  

– wykorzystanie funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych Unii Europejskiej w 

Polsce, Efektywność a konkurencyjność gospodarstw i przedsiębiorstw w sek-

torze rolno-spożywczym, 

– teoria doradztwa rolniczego i problemy ochrony środowiska i ekologii obszarów 

wiejskich. 

Dorobek naukowo-badawczy można podzielić na kilka nurtów zainteresowań, a 

mianowicie: 

– Modernizacja i restrukturyzacja rolnictwa, agrobiznes, przedsiębiorczość i wielo-

funkcyjny rozwój obszarów wiejskich. 

– Teoria doradztwa rolniczego, metodologia, upowszechnianie wiedzy i postępu. 

Problemy ochrony środowiska i ekologii obszarów wiejskich. 

– Rola i efekty współpracy transgranicznej w społeczno-gospodarczym rozwoju 

obszarów przygranicznych. 

– Analiza środków unijnych. 

W zakresie wymienionych kierunków badawczych jest  autorem lub współautorem 

121 oryginalnych prac twórczych, 15 książek, monografii, skryptów i 60 opublikowa-

nych materiałów w konferencjach zagranicznych i krajowych. 

Znaczącym kierunkiem badań i zastosowań w praktyce są badania dotyczące 

modernizacji oraz restrukturyzacji agrobiznesu i obszarów wiejskich. Ten kierunek 

jest rozwijany również w latach 1999-2010. Najwięcej zagadnień poświęcono prze-

mianom strukturalnym rolnictwa i ich uwarunkowaniom, a na tym tle przedstawiono 

różne modele rozwiązań, które mogą być wykorzystane w konkretnych warunkach 

(najczęściej Pomorza Zachodniego, gdzie są szczególne problemy związane z 

infrastruktura rolnictwa). Kolejny aspekt tej problematyki dotyczy przedsiębiorczości 

na wsi i sposobów jej kreowania, w tym rozwiązywania problemów bezrobocia. 

Ciekawym nurtem badań są zagadnienia związane z dostosowaniem działalności 

gospodarczej i przeprowadzonych zmian środowiska przyrodniczego i ekologiczne-

go uwarunkowania tych zmian. Dorobek ten łączy aspekty ekonomiczne, ekologiczne 

i społeczne (doradztwo, doskonalenie kadr oraz bezrobocie), zmian i rozwoju w 

spójną całość, która łącznie może zapewnić sukces w ujęciu dynamicznym.  

Przykładem prac z tego zakresu są:  

– Regionalny program rozwoju rolnictwa z uwzględnieniem restrukturyzacji i pry-

watyzacji gospodarstw rolnych Pomorza Zachodniego (Oeconomia 36, 1999 r.). 
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– Problemy wspólnego rynku w perspektywie integracji europejskiej (AR Szczecin, 

ART. Olsztyn, 1999 r.). 

– Uwarunkowania i kreowanie przemian strukturalnych w gospodarstwach rolnych 

w aspekcie integracji z Unią Europejską (AR Szczecin, UWM Olsztyn, 2000 r.). 

– Processes od structural changes in rural areas in aspect of European Integration 

(Latvian Agricultural University, Jelgava, 2000 r. 

– Konkurencyjność i zatrudnienie w perspektywie integracji i globalizacji (ATR 

Bydgoszcz, 2000 r.). 

– Polskie rolnictwo wobec standardów europejskich (Polsko-niemieckie Zeszyty 

Europejskie nr 1, 2001 r.).  

– Trade of the agriculture land in Poland (Latvia Agricultural University, Jelgava, 

2002 r.). 

– Local land regional conditions of Agribusiness Development in North of Poland 

(Latvia Agricultural University, Jelgava, 2002 r.). 

– Role of agricultural farms in multi-functional development of rural areas in We-

stern Pomerania – own studies (Latvia Agricultural University, Jelgava, 2004 r.). 

– Przedsiębiorczość w procesie modernizacji rolnictwa I obszarów wiejskich (Uni-

wersytet Rolniczy Grodno, Białoruś, 2005 r.). 

– Diagnoza ogólnych uwarunkowań rozwojowych Warmii i Mazur (AR w Szczecinie, 

2005 r.). 

Udział w zespole ekspertów (2000 r.) w realizacji tematu: „Wsparcie polityki rolnej 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przygotowaniu pomocy dla rolnictwa i 

obszarów wiejskich‖. 

Wykonana praca doktorska nt.: „Czynniki warunkujące przemiany strukturalne w 

rolnictwie Pomorza Zachodniego‖ (2002 r. - Jarosław Senczyszyn). 

Drugim znaczącym nurtem publikacji, badań i zastosowań w praktyce są badania 

dotyczące doradztwa rolniczego, metodologia, upowszechnianie wiedzy i postępu. W 

okresie pracy zawodowej ciągle rozszerzałem problematykę badawczą, zaczynając 

od upowszechniania wiedzy i postępu, poprzez problematykę oświatową i dosko-

nalenia zawodowego, a kończąc na zagadnieniach doradztwa rolniczego, jego 

modelowania i przydatności do różnych warunków, w tym potrzeb agrobiznesu, śro-

dowisk lokalnych (wiejskich) oraz w zakresie kształtowania ochrony środowiska 

przyrodniczego w ekorozwoju. W wyniku tych badań określono najważniejsze czyn-

niki warunkujące procesy innowacyjne i skuteczność pracy upowszechnieniowej w 

środowisku wiejskich oraz wypracowanie metodologii i strategii rozwoju doradztwa w 
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warunkach gospodarki rynkowej i dokonujących się zmian (ustrojowych, transformacji 

gospodarczej i integracji z Unią Europejską).  

W latach 2004-2006 był członkiem zespołu realizującego Grant KBN nt.: „Pozycja 

społeczno-zawodowa rolników indywidualnych po wejściu do Unii Europejskiej‖. 

Wykonano pracę doktorską nt.: „Strategia doradztwa w procesie modernizacji rolnic-

twa w warunkach integracji z Unią Europejską (2002 r. – Agnieszka Brelik). 

Zagadnienia te prezentowałem na różnych konferencjach naukowych (w tym 

międzynarodowych i były one publikowane w licznych pracach). Przykładem prac z 

tego zakresu mogą być:  

– Doradztwo rolnicze istotnym czynnikiem kreującym procesy przemian struktural-

nych na obszarach wiejskich (Poświętne, Krajowe Centrum Doradztwa, 1999 r.). 

– Wspólny rynek pracy w perspektywie integracji z Unia Europejską (AR Szczecin, 

1999r.).  

– Doradztwo w ocenie użytkowników rolnych gospodarstw rodzinnych regionu 

zachodniopomorskiego (UMK Toruń, 2000 r.). 

– Informacja rynkowa w ocenie rolników regionu zachodniopomorskiego (UWM 

Olsztyn, 2000 r.). 

– Ocena warunków funkcjonowania gospodarstw rodzinnych regionu zachodniopo-

morskiego (Folia Universitatis Agriculturae Stetinensin, 2008 r.). 

– Rol selskochozjajstwiennych konsultacji w processie strukturalnych premen w 

selskom chozjajstwie (Białoruska Akademia Rolnicza, Gorki 2000 r.). 

– Selskochozjajstwiennyje konsultacji na proga XXI wieka (Instytut Agrarnej 

Ekonomiki, Mińsk). 

– Problematyka rozwoju gospodarstw rodzinnych w Polsce (ATR w Bydgoszczy, 

2002 r.). 

– Problems of restructuring and modernisation of family farms in Western 

Pomeranian region (results of studies) (Latvia University of Agriculture, Jelgava). 

– Rozwój I zasady polityki ekologicznej I regionalnej Unii Europejskiej (Białoruska 

Akademia Rolnicza Gorki, 2005 r.).  

– Problematyka ochrony środowiska na przygranicznych terenach zachodniej Polski 

w opinii wójtów i burmistrzów małych miast (Agrobiznes 2005 r., AE Wrocław). 

– Doradztwo internetowe w globalnej komunikacji agrobiznesu (AR Szczecin). 

– Zarządzanie i organizacja ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem 

gospodarki odpadami na pograniczu Polski i Niemiec (AR Szczecin). 
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– Doradztwo rolnicze i jego udział w procesie modernizacji rolnictwa i na obszarach 

wiejskich (AR Szczecin, Oeconomica 245 (44), 2007 r.). 

– Cechy i przygotowanie zawodowe ludności rolniczej w zakresie realizacji 

programów modernizacji (AR Szczecin, 2007 r.). 

– Charakterystyka grup producentów rolnych w północnej i zachodniej Polsce 

(Akademia Podlaska, Siedlce, 2007 r.). 

– Wybrane efekty pracy doradczej w makroregionie północnym (AR Szczecin, 

2007r.). 

Trzecim znaczącym kierunkiem publikacji, badań i stosowania w praktyce są ba-

dania dotyczące współpracy transgranicznej. Istotna przesłanka podjęcia tego tematu 

wynika z członkostwa naszego kraju w strukturach Unii Europejskiej oraz otwarcia 

polskiej gospodarki na rynki światowe. Rolnictwo euroregionów pełni w tych proce-

sach doniosłą rolę i w dużym stopniu odzwierciedla całą gospodarkę kraju. Doko-

nując więc restrukturyzacji i modernizacji terenów gospodarczych są uwzględniane 

modele docelowe odpowiadające wezwaniom standardów UE. Proces dostosowania 

polskich obszarów przygranicznych do standardów UE będzie długi i nie zakończy 

się po wejściu Polski w struktury UE. Według mojej oceny – bariery graniczne na 

pewno zostaną zminimalizowane o czym świadczą przeprowadzone prace badawcze 

i tendencje rozwojowe tych regionów oraz możliwości oddziaływania na nie.  

Należy wymienić udział w latach 2001-2004 w realizacji projektu badawczego 

KBN pt.: „Rola i efekty współpracy euroregionalnej w ochronie środowiska przyrodni-

czego ze szczególnym uwzględnieniem zachodniego pogranicza Polski‖. 

Badania problematyki roli i efektów współpracy euroregionalnej w Europie 

Zachodniej oraz polskich euroregionach ma duże znaczenie poznawcze i praktyczne. 

Ranga tego problemu badawczego wynika z faktu, że współpraca euroregionalna 

skupia się na aktywizacji społeczności lokalnych i regionalnych w celu pogodzenia 

rozwoju cywilizacyjnego regionów z aktywną ochroną środowiska naturalnego. 

Osiągnięcia w tej dziedzinie w Unii Europejskiej są ogromne, zasługują na poznanie i 

wykorzystanie w Polsce i w innych krajach Europy środkowo-wschodniej. Realizacja 

celów naukowych i praktycznych tego projektu dostarcza wiele nowej wiedzy, która 

może być wykorzystana w dalszym rozwoju nauki, dydaktyki na różnych poziomach, 

a zwłaszcza w podniesieniu świadomości ekologicznej i wychowania przedsiębior-

czego mieszkańców obszarów wiejskich i małych miast oraz w sterowaniu rozwojem 

lokalnym i regionalnym. W ramach realizacji projektu: opracowano analizę literaturo-

wą dotyczącą współpracy euroregionalnej w ochronie środowiska przyrodniczego ze 
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szczególnym uwzględnieniem zachodniego pogranicza Polski, oraz roli współpracy 

transgranicznej w społeczno-gospodarczym rozwoju obszarów przygranicznych. Do-

konano analizy polityki regionalnej UE wobec przygranicznych obszarów peryferyj-

nych o wysokich walorach przyrodniczych i ekologicznie zdegradowanych. Opraco-

wano bazę danych z przeprowadzonych badań ankietowych wśród wójtów (burmist-

rzów) i rolników indywidualnych. Dokonano analizy wykonywanych badań w zakresie 

osiągnięć transgranicznej współpracy polsko-niemieckiej w społeczno-gospodarczej 

aktywizacji obszarów przygranicznych. 

Z powyższego tematu zostały obronione 2 prace doktorskie nt.: „Ekonomiczno-

społeczne uwarunkowania rozwoju przygranicznych obszarów wiejskich wojewódz-

twa zachodniopomorskiego‖ (2005 r. – A. Niewiarowski), „Euroregiony jako czynnik 

pobudzający rozwoju przygranicznych obszarów wiejskich‖ (2007 r. – B. Pietrzak), 

monografia „Transgraniczna współpraca polsko-niemiecka w ochronie środowiska 

przyrodniczego‖ (184 str., AR Szczecin, 2004 r.), publikowanie wyników badań w 

czasopismach krajowych i zagranicznych (14 artykułów).  

Przykładem prac z tego zakresu mogą być: 

– Znaczenie współpracy transgranicznej w rozwoju gospodarczym regionów 

przygranicznych (AR Szczecin, 2003 r.), 

– Wpływ współpracy transgranicznej na funkcjonowanie gospodarstw rozwojowych 

w rolnictwie (Agrobiznes 2004 r., AE we Wrocławiu), 

– Szanse i bariery rozwoju gmin na pograniczu polsko-niemieckim w dobie globali-

zacji i integracji z Unią Europejską (Prace naukowe AE we Wrocławiu, 2004 r.), 

– Rynek pracy i stan bezrobocia na pograniczu polsko-niemieckim w aspekcie 

integracji europejskiej (AR Szczecin, 2004 r.), 

– Współpraca transgraniczna gmin w obszarze Euroregionu Pomerania (AR 

Szczecin, 2004 r.), 

– Rola i efekty współpracy transgranicznej w społeczno-gospodarczym rozwoju 

obszarów przygranicznych Euroregionu Pro Europa – Viadrina (Białoruska 

Akademia Rolnicza w Gorkach, 2005 r.), 

– Wyniki badań współpracy polsko-niemieckiej w ochronie środowiska przyrodni-

czego (Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych, 2005 r.), 

– Współpraca transgraniczna polsko-niemiecka w regionie Pomorza Zachodniego 

(WSZ w Elblągu, 2006 r.),  

– Socio-economic problems of rural areas development of ―Nysa‖ Euroregion 

(Latvia University of Agriculture, Jelgava, 2007 r.), 
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– Specjalne programy rolne dla nowych państw członkowskich Unii Europejskiej 

(Ekoperspektywa Mińsk, 2007 r.), 

Czwartym kierunkiem badań i publikacji są instrumenty rozwoju rolnictwa i wsi z 

wykorzystaniem środków wsparcia UE. Najważniejszym aspektem transgranicznego 

sektora rolnego są: tzw. popularyzacja dwubiegowa (postęp i unowocześnianie rol-

nictwa opiera się na zmianach w strukturze agrarnej gospodarstw), ewolucja natural-

na (siłą napędową rozwoju rolnictwa jest wewnętrzny mechanizm zmian struktural-

nych gospodarstw na skutek przemian pokoleniowych), strategia zmian kontrolo-

wanych (skuteczna modernizacja obszarów wiejskich możliwa jest przy aktywnym 

wsparciu ze strony państwa gospodarstw rolnych) oraz tworzeniu warunków do 

rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Podno-

szenie konkurencyjności gospodarstw w ramach PROW odbywa się między innymi 

poprzez wdrażanie instrumentów takich jak: renty strukturalne, wspieranie gospo-

darstw niskotowarowych, grupy producentów rolnych. W latach 2008-2010 realizował 

temat badawczy (KBN nr NN 114301834) „Analiza czynników określających zakres i 

sposób wykorzystania środków w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 

latach 2004-2006‖. 

Badania miały charakter wieloczynnikowy i przeprowadzone zostały w oparciu o 

różne źródła, tj. źródła zastane czyli głównie korzystano z danych bazy Systemu Infor-

macji Zarządcze ARiMR oraz źródła wywołane w postaci badań ankietowych skiero-

wanych do beneficjentów działań PROW. W pakiecie zadań PROW znajdowało się 

10 pozycji, przy czym zgodnie metodyką analizie poddano 7 działań o charakterze 

merytorycznym, mającymi wpływ n kształtowanie obszarów wiejskich. Pozostałe 3 

działanie nie objęte badaniami dotyczy następujących kwestii: 1. Pomocy technicznej, 

2. Uzupełnienia płatności bezpośrednich oraz: Projektów zatwierdzonych w ramach 

Rozporządzenia (WE) nr 1268/99 dotyczące SAPARDU. Pomoc techniczna była prze-

widziana nie dla rolników, lecz dla jednostek organizacyjnych organów realizujących 

zadania związane z rozwojem obszarów wiejskich. Z kolei działanie związane z 

uzupełnieniem płatności bezpośrednich wynikało z faktu przyjęcia przez Polskę 

strategii wzmacniania dopłat obszarowych. Istniała również konieczność kontynuo-

wania zobowiązań wynikających z programu SAPARD. 

Celem badań było poznanie mechanizmów wsparcia procesu kształtowania 

obszarów wiejskich, polegających na ocenie tego procesu poprzez analizę jakości 

programu, który mi doprowadzić do osiągnięcia optymalnych produktów, rezultatów i 

oddziaływań zgodnych oczekiwaniami wsi i rolnictwa. Założono hipotetycznie, że ogól-
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ne i szczegółowe cele są zgodne z celami określonymi w PROW, z drugiej zaś strony z 

potrzebami i problemami polskiej wsi. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich i zawarte tam 

działania powinny wspomóc rozwój ekonomiczna społeczny obszarów wiejskich, 

poprzez poczynania związane z inwestycjami, działaniami wspierające infrastrukturę 

oraz rozwój kapitału ludzkiego. Celem Planu było ponadto wspieranie zrównoważonego 

rozwoju obszarów wiejskich i poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych. 

Podstawowym dokumentem, który poddano analizie był Plan Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2004-2006, który resort określał jako dokument operacyjny, okreś-

lający cele, priorytet zasady wpierania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich 

w Polsce, w pierwszej perspektywie finansowej po wstąpieniu do UE. Polska została 

dzięki temu objęta instrumentami należącymi do II filara Wspólnej Polityki Rolnej, tzw. 

środkami towarzyszącymi. Wybór cele został dokonany przez zespół wywodzący się 

ze środowiska wiejskiego. Sformułowane cele operacyjne nazywane też priorytetami 

zmierzały do przeniesienia na grunt polski podstawowy elementów i zasad obowiązu-

jących w krajach stosujących WPR. Obok rozwijania funkcji produkcyjnych gospo-

darstw rolnych w Planie zmierzano do ochrony środowiska rolniczego, zachowaniem 

walorów przyrodniczych obszarów wiejskich, w którego ramach realizowano wspie-

ranie przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt. 

Analizując proces integracyjny za pomocą jednego programu zwanego Planem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (2004-2006) można powiedzieć, że działania te w całej 

pełni się powiodły, zaś rolnicy zaaprobowali dość zawiłe procedury i konieczność 

transparentności składany wniosków. Tymi działaniami nasz kraj dobrze wpisuje się w 

procedury Wspólnej Polityki Rolnej zaś realizowany program stopniowo zaczyna 

wypełniać lukę technologiczną jaka dzieliła nas od standardów wspólnotowych. Należy 

mieć świadomość, że rolnicy przystępując do program dodatkowo musieli zaangażo-

wać również własne środki finansowe i przestrzegać zasad dobrej praktyki rolniczej. 

Działaniami zawartymi w Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich, Sektorowym 

Planem Operacyjnym oraz dopłatami bezpośrednimi Polska weszła w obszar działania 

Wspólnej Polityki Rolnej, chociaż w sensie regulacji prawnej polityka rolna była kompa-

tybilna z regułami obowiązującymi w krajach UE-15, lecz niższy poziom wsparcia 

szczególnie w sprawie płatności obszarowej, stawiał tę politykę na niższym poziomie. 

Rolnicy odnaleźli się w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i potrafili funkcjonować 

na europejskim rynku. Należy zadać pytanie, jaki poziom wsparcia finansowego byłby 

satysfakcjonujący dla rolników i środków byliby oni wstanie zaabsorbować. Analizując 

dotychczasowe dane można bez ryzyka popełnień błędu powiedzieć, że mogłyby to 
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być środki kilkakrotni większe, biorąc dodatkowo pod uwagę, że w Polsce realizowany 

był scenariusz niskiego stopni realizacji dopłat bezpośrednich. 

PROW 2004-2006 był największym programem wspierającym rozwój rolnictwa i 

obszarów wiejskich, realizowany z funduszy unijnych zaraz po wstąpieniu do Unii 

Europejskiej. Celem Planu było wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów 

wiejskich i poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych. Największe środki trafiły 

do beneficjentów, mieszkających regionach stojących na wysokim poziomie rozwoju 

(kujawsko-pomorskie i wielkopolskie) oraz do rolników mieszkających na obszarach o 

niskim poziomie PKB. Dotyczyło to w szczególności Polski wschodniej, gdzie rolnictwo 

odgrywa bardzo duże znaczenie w rozwoju regionalnym. Program okazał się być dla 

beneficjentów atrakcyjną propozycją, a jego realizacja dosyć szybko rozwiały począt-

kowe obawy dotyczące możliwości pełnego wykorzystania dostępnych środków 

PROW 2004-2006 był kompleksowym programem, który z jednej strony służył 

ekonomicznemu wzmocnieniu gospodarstw rolnych oraz przyczynił się do rozwiązania 

złożonych problemów społecznych na wsi, z drugiej zaś strony miał poprawiać stan 

środowiska i wzmacnia ochronę przyrody na terenach wiejskich. Realizacja PROW 

stanowiła duże wyzwanie organizacyjne dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - 

instytucji odpowiedzialnej za jego wdrażanie na szczeblu krajowym oraz dla Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odpowiedzialnej za stronę organizacyjną i 

obsługę finansową PROW. Dużą rolę odegrały służby doradcze, które program musiały 

przybliżyć potencjalnym beneficjentom, poprzez system szkoleń oraz doradztwo 

bezpośrednie w gospodarstwach rolników. Budowa system instytucjonalnego, wyda-

wanie rozporządzeń i aktów wykonawczych, była rozciągnięta w czasie zaś terminy 

składania wniosków nie były określane „kopertami wojewódzkimi". Sytuacja powyż-

sza powodowała, że województwa grupujące rolników aktywnych, zmobilizowanych 

świadomych swoich celów, a przy tym przygotowanych intencjonalnie przez dorad-

ców skorzystały w większym stopniu ze wsparcia finansowego UE. Obowiązująca 

zasada, że liczba rozpatrywanych wniosków będzie zależała od limitu środków 

przypadających na dany rok według kolejności złożenia wniosku, powodowała duże 

rozbieżności w zakresie dostępu c wsparcia unijnego. 

Takie bogactwo materiałów faktograficznych i wynikowych pozwoliło na przygo-

towanie dwóch prac doktorskich nt.: „Znaczenie rolniczych rent strukturalnych dla 

przemian agrarnych w rolnictwie polskim‖ oraz „Przebieg i realizacja Planu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w latach 2004-2006‖. 
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Kilkuletni okres obecności Polski w strukturach unijnych umożliwia podjęcie prób 

analiz matematycznych czynników produkcji gospodarstw. Przykładem prac z tego 

zakresu są: 

– Transfery finansowe środków unijnych dla polskiego rolnictwa i obszarów 

wiejskich (BTN Bydgoszcz, 2005 r.),  

– Stopień wykorzystania funduszy przedakcesyjnych i funduszy strukturalnych w 

agrobiznesie Polski ( AR Szczecin, 2005 r.),  

– Strategie funduszy Unii Europejskiej w agrobiznesie (Oeconomica 245 (44), AR 

Szczecin), 

– Właściwości Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich obejmującego lata 2007-

2013 na tle poprzednich rozwiązań legislacyjnych (AR Szczecin, 2009 r.), 

– Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich (ZUT 

Szczecin, 2009 r.), 

– Analiza wybranych działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 

latach 2007-2013 (UP w Poznaniu, 2009 r.), 

– Realizacja niektórych działań w ramach PROW na lata 2007-2013 (ZUT 

Szczecin, 2010 r.), 

– Zalesianie gruntów rolnych w świetle PROW w latach 2004-2006 oraz 2007-2013 

(SGGW Warszawa 2009 r.),  

– Przebieg i realizacja projektu lokalnego grup działań w ramach PROW na lata 

2007-2013 (ZUT Szczecin, 2010 r.), 

– Problematyka realizacji dopłat bezpośrednich w rolnictwie polskim w latach 2004-

2009 (SERIA, 2010 r.), 

– Analiza porównawcza wykorzystania środków unijnych w ramach PROW 2004-

2006 (UE we Wrocławiu, 2010 r.). 

Wyodrębnione cztery kierunki badań są ze sobą ściśle powiązane, przy czym 

charak-terystyczne jest, że obszar badany jest stale poszerzany, od zagadnień 

mikro- do makro-ekonomicznych. Prace łączą ze sobą aspekty metodologiczne, 

praktyczne i aplikacyjne. Oceniając dorobek badawczy jest on mocno osadzony w 

praktyce gospodarczej i jej służy. 
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3. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I ORGANIZACYJNA 

Nieodłączną częścią działalności naukowo-badawczej i dydaktyczno-wychowaw-

czej jest praca organizacyjno-społeczna. 

O skali i rozmachu organizacyjnej działalności świadczą podejmowane przedsię-

wzięcia, członkostwo w wielu prestiżowych organizacjach, a przede wszystkim 

funkcje, jakie pełnił lub nadal pełni, takie jak: 

– Adiunkt Zakładu Upowszechniania Postępu (1971-1974), 

– Kierownik Zakładu Doradztwa Rolniczego (1974-1996), 

– Kierownik Zakładu Doradztwa w Agrobiznesie (1996-2001), 

– Kierownik Katedry Doradztwa w Agrobiznesie (2001-2010), 

– Kierownik Katedry Ekonomii Środowiska i Agrobiznesu (2010 – nadal), 

– Członek Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie (1983-2008), 

– Dziekan Wydziału Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej (1996-

2002), 

– Redaktor Naukowy Wydawnictwa Akademii Rolniczej SERIA „Nauka – Praktyce‖ 

(1974-1990),  

– Kierownik Ośrodka Konsultacyjnego Zarządu Głównego SITR przy Akademii 

Rolniczej w Szczecinie (1974-1991),  

– Przewodniczący Sekcji Rolniczej i członek Zarządu Regionu TWP w Szczecinie 

(1974-2009),  

– Członek Rady Programowej Kolegium Redakcyjnego Kwartalnika Regionalnego 

Agronom Zachodniopomorski (1974-1988),  

– Członek Rady Redakcyjnej Kwartalnika Studia, Materiały i Informacji (1984-1990), 

– Członek Sekcji Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa oraz Społecznej Transformacji 

Wsi KBN (1998-1999), 

– Członek Rady Programowej Kwartalnika CDR Zagadnienia Doradztwa Rolni-

czego (2000 – nadal), 

– Członek Komisji Organizacji i Zarządzania Gospodarką Żywnościową PAN 

(Oddział w Gdańsku) (1996 – nadal), 

– Ekspert d/s doktorantów przy Radzie Naukowej Łotwy (2001 – nadal), 

– Członek rzeczywisty Międzynarodowej Akademii Kształcenia Rolniczego w 

Moskwie (MAO) (1997 – nadal), 

– Honorowy profesor Akademii Menedżmentu i Agrobiznesu w Sankt Petersburgu 

(1995 – nadal), 

– Członek Internationale Akademia land – und hauswirtschaftlicher Beraterimen 

und Berater Vorsitzender (1999 – nadal),  

– Członek Rady Naukowej Krajowego Związku Rolników, Kółek Rolniczych i 

Organizacji Rolniczych (2001 – nadal),  
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– Członek Zarządu Środowiskowego Akademickiego Związku Sportowego w 

Szczecinie (1985-2009),  

– Członek Rady Nadzorczej – Polskie Radio Szczecin S.A. (2009 – nadal), 

– Commitee of International Scientific Conference Economic Science for Rural 

Development (Łotwa – Jelgava) (1999 – nadal), 

– Członek Rektorskiej Komisji Nagród I Odznaczeń (1999 – nadal), 

 

W ramach każdej z tych funkcji wykazywał się dużą aktywnością, wnosząc ważny 

wkład o charakterze merytorycznym i organizacyjnym. 

W latach 1965-1970 w Zrzeszeniu Studentów Polskich (v-ce Przewodniczący RO) 

zorganizował od podstaw turystykę studencką – został wyszkolony liczny aktyw, 

organizował masowe imprezy ogólnopolskie i regionalne (rajdy szlakiem Mieszka I, 

Vinety, Rejs Zwycięstwa, itp.), był inicjatorem powołania Międzynarodowego Oddzia-

łu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i Akademickiego Klubu 

Turystycznego „Kroki‖. Brał czynny udział w organizacji studenckich imprez kultural-

nych (m. on. FAMA w Świnoujściu. 

W latach 1974-1990 pełnił funkcję Krajowego Doradcy Konsultacyjnego Zarządu 

Głównego SITR na 4 województwa: szczecińskie, koszalińskie, słupskie, gorzowskie. 

Był członkiem Prezydium Zarządu Oddziału SITR w Szczecinie. Za działalność został 

wyróżniony m. in. Złotą Odznaką Honorową NOT (1985 r.), w 1983 r. został wpisany 

do księgi zasłużonych NOT. 

Jako kierownik Ośrodka Konsultacyjnego Zarządu Głównego SITR organizował 3-

6 miesięczne kursy doskonalenia kadr inżynieryjno-technicznych III stopnia. W 

okresie 1974-1991 zostało zorganizowanych 120 kursów SITR na Pomorzu Zachod-

nim i Środkowym. Opracował 12 programów szkoleniowych. Był organizatorem 22 

regionalnych konferencji naukowo-technicznych (Szczecin – 6, Koszalin – 16). 

W latach 1970-1990 był organizatorem Olimpiady Wiedzy i Umiejętności 

Rolniczych na terenie województwa szczecińskiego. 

Jego działalność organizacyjna polega na dążeniu do zastosowania w praktyce 

rolniczej lub oświatowej wyników badań własnych i zespołu. Wyrazem tej działalności 

było pełnienie roli głównego organizatora i sekretarza naukowego 37 konferencji 

naukowych, w tym 7 o charakterze krajowym i 30 międzynarodowym. Oprócz organi-

zacji własnych konferencji był współorganizatorem konferencji naukowych krajowych 

i zagranicznych. Na międzynarodowych konferencjach naukowych wygłosił 92 

referaty, w tym 62 po ostatnim awansie naukowym. Pracował również w komitetach 

organizacyjnych konferencji, przewodniczył i brał udział w komisjach naukowych. 
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Za działalność naukowo-badawczą, dydaktyczno-wychowawczą i społeczno-orga-

nizacyjną otrzymał: nagrodę III stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 

1986 r. i 20 razy był wyróżniany nagrodami Rektora I i II stopnia. 

Otrzymał następujące tytuły honorowe: 

– 1995 - Doktor Honoris Causa – Białoruska Akademia Rolnicza w Gorkach, 

– 2003 rok - Doktor Honoris Causa – Uniwersytet Rolniczy w Grodnie, 

– !996 - Honorowy profesor Akademii Menedżmentu i Agrobiznesu w Sankt 

Petersburgu,    

– 2003 - Członek zagraniczny Akademii Nauk Łotwy.   

 

Za całokształt pracy zawodowej w obszarze działalności akademickiej otrzymał 

odznaczenia państwowe: 

2000  - Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski   

1985 - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski   

1975 - Złoty Krzyż Zasługi   

1970  - Brązowy Krzyż Zasługi   

Wykaz posiadanych odznaczeń w załączniku. 
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5.LAUDACJE Z OKAZJI JUBILEUSZU 

    5.1. Prof. zw. dr hab. inż., dr h.c. Stanisław Urban 
Dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych  
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
 

70 lat życia, w tym 45 lat pracy zawodowej to długi okres, w którym zaszły 
istotne historyczne zmiany. Jubilat urodził się w czasie II Wojny Światowej. Później 
przeżył okres powojenny pełen nie zrealizowanych nadziei, wielu kolejnych wzlotów 
i upadków, by doczekać XXI wieku, w którym Polska jest członkiem Unii Euro-
pejskiej. Prof. A. Mickiewicz urodził się w województwie nowogródzkim, na 
wschodnich rubieżach Polski, a po wojnie wraz z rodziną zamieszkał w ówczesnym 
województwie szczecińskim, na zachodnich rubieżach naszego kraju. W swojej nowej 
lokalnej ojczyźnie ukończył szkoły i studia wyższe oraz podjął pracę zawodową 
stosunkowo szybko decydując się na karierę naukową. Od 42 lat pracuje w szkolnict-
wie wyższym, w Wyższej Szkole Rolniczej, później Akademii Rolniczej w Szczecinie, 
obecnie w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. 

Jubilat jest znanym i cenionym specjalistą z zakresu doradztwa rolniczego. Od 
1974 r. do chwili obecnej, czyli przez 36 lat kieruje Zakładem lub Katedrą 
Doradztwa. Jest też znanym i uznawanym autorytetem z zakresu ekonomiki 
rolnictwa, czego potwierdzeniem było nadanie Mu w 1999 r. tytułu naukowego 
profesora nauk ekonomicznych. 

Profesor Antoni Mickiewicz ma bogaty i o bardzo szerokiej tematyce dorobek 
publikacyjny naukowy i popularno-naukowy. Zainteresowania naukowe Profesora z 
biegiem czasu zmieniały się w dostosowaniu do zmian zachodzących w naszym kraju 
i potrzeb rolnictwa oraz społeczeństwa wiejskiego. W okresie początkowym pracy 
naukowej zajmował się produkcyjnością i efektywnością produkcji oraz 
upowszechnianiem wiedzy i nowych technologii produkcji w rolnictwie. Praca 
habilitacyjna prof. Mickiewicza dotyczyła energochłonności produkcji rolniczej w 
oparciu o bilanse energetyczne bezpośrednich i skumulowanych nakładów energii. 

Opracowana na jej potrzeby metoda badawcza stanowiła znaczący wkład w 
rozwój nauk ekonomicznych. Później Jubilat zajmował się problematyką restruktu-
ryzacji PGR, wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, przedsiębiorczości, 
ekologii, bezrobocia, rolnictwa w strefie przygranicznej, sytuacji rolnictwa po 
przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, wykorzystania funduszy unijnych oraz 
dostosowania doradztwa rolniczego do zmieniających się warunków. 

Prof. Antoni Mickiewicz jest znany z realizacji licznych prac badawczych. Był 
kierownikiem oraz wykonawcą wielu grantów krajowych i międzynarodowych, 
których wyniki były przedmiotem licznych publikacji. Świadczy to o dużej 
aktywności badawczo-naukowej Jubilata i ciekawości poznania oraz rozwiązywania 
nowych problemów. 
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Jubilat swoje życie przeżył niezwykle aktywnie. Pełnił wiele ważnych i 
odpowiedzialnych funkcji. Był między innymi Dziekanem Wydziału Ekonomiki i 
Organizacji Gospodarki Żywnościowej przez dwie kadencje, członkiem Senatu 
Akademii Rolniczej w Szczecinie przez okres 25 lat. Pełnił też i nadal pełni wiele 
funkcji poza Uczelnią, na której pracuje, w tym w licznych gremiach redakcyjnych 
czasopism naukowych. 

Na szczególne podkreślenie zasługuje utrzymywanie przez Jubilata licznych 
kontaktów z praktyką. Organizował wiele kursów, zwłaszcza w okresie kiedy pełnił 
funkcję Krajowego Doradcy Konsultacyjnego Zarządu Głównego SITR. Przez okres 
20 lat był organizatorem Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w 
województwie szczecińskim. Był też organizatorem 37 konferencji naukowych, w 
których uczestniczyli goście ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce oraz z 
zagranicy. Uczestniczył też w wielu konferencjach naukowych krajowych i 
międzynarodowych, wygłosił na nich 92 referaty. 

Szczególnym charakterystycznym rysem sylwetki naukowej Profesora Antoniego 
Mickiewicza jest Jego zainteresowanie współpracą z ośrodkami naukowymi naszych 
wschodnich sąsiadów tj. Rosji, Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi i Ukrainy. 
Współpraca ta zaowocowała licznymi wspólnie realizowanymi pracami naukowo-
badawczymi a także publikacjami naukowymi. Jubilat jest doktorem honoris causa 
Białoruskiej Akademii Rolniczej w Górkach i Uniwersytetu Rolniczego w Grodnie, 
honorowym profesorem Akademii Menedżmentu i Agrobiznesu w Sankt Petersburgu 
oraz członkiem zagranicznym Akademii Nauk Łotwy. 

Jubilat wykształcił liczne grono uczniów. Dotychczas był promotorem 553 prac 
magisterskich i inżynierskich a recenzował 626 takich prac. Był promotorem 9 obro-
nionych prac doktorskich i recenzentem 44 prac. Recenzował 12 prac habilitacyjnych, 
2 wnioski o stanowisko profesora nadzwyczajnego i 2 wnioski o tytuł profesora. 
Wykonywał też wiele recenzji wydawniczych w tym 31 recenzji książek. 

Osiągnięcia w pracy naukowej, potwierdzone licznymi publikacjami oraz w 
zakre-sie kształcenia młodej kadry sprawiły, że Profesor Antoni Mickiewicz jest 
znanym i cenionym uczonym. W związku z tym był wielokrotnie nagradzany i 
wyróżniany. Otrzymał wiele odznaczeń państwowych w tym Krzyż Oficerski Orderu 
Odrodzenia Polski. Ma też wiele odznaczeń resortowych i regionalnych. 

Moja znajomość z Profesorem Antonim Mickiewiczem nie jest zbyt długa. 
Pamiętam nasze spotkanie na Kongresie Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i 
Agrobiznesu w Olsztynie w 1996 r. i rok później w Szczecinie, a potem we 
Wrocławiu. Od tego czasu spotykaliśmy się dość często i wiele razy rozmawialiśmy 
na różne tematy, wśród których znaczny udział zawsze miały problemy naukowe. 

Doceniam i szanuję dorobek naukowy Profesora, Jego osiągnięcia w zakresie 
kształcenia młodej kadry naukowej oraz osiągnięcia w zakresie organizacji badań 
naukowych i kształcenia zawodowego z zakresu ekonomiki rolnictwa oraz 
doradztwa rolniczego. 
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Z okazji jubileuszu 70-łecia urodzin składam Panu Profesorowi serdeczne 
gratulacje w imieniu własnym oraz grona moich współpracowników. Gratuluję Ci 
osiągnięć w pracy naukowo-badawczej potwierdzonej wieloma cennymi publikacjami. 
Gratuluję Ci też osiągnięć w kształceniu kadry naukowej oraz studentów. Gratuluję 
też osiągnięć organizacyjnych. 

Dziękuję Ci serdecznie za współpracę i kontakty koleżeńskie oraz wykazywaną 
życzliwość. Wyrażam przy tej okazji przekonanie, że współpraca ta będzie trwała 
nadal. 

Życzę Ci wielu dalszych lat życia i dużo zdrowia oraz owocnej pracy naukowej i 
dydaktyczno-wychowawczej a także w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej. 
Życzę ponadto wielu kolejnych wspaniałych jubileuszów. 
 

Stanisław Urban 
 
 
      5.2. Prof. zw. dr hab. Bogdan M. Wawrzyniak 

Motto 

„Przeszłość jest to dziś, tylko cokolwiek dalej" 

Cyprian Kamil Norwid 

Drogi kolego i przyjacielu 
Pozwalam sobie zwrócić się do ciebie Drogi Przyjacielu z prośbą, aby moja 

laudacja miała charakter osobisty. Aczkolwiek słowo laudacja pochodzi od 
łacińskiego słowa chwalić, to jednak chciałbym uniknąć zwykłej w takich okolicznoś-
ciach mowy pochwalnej, ale przedstawić autentyczny obraz rzeczywistości. 
Upoważnia mnie do tego długoletnia znajomość z Tobą oraz więzi, które 
powstawały między nami w trakcie wspólnej pracy naukowej. 

Pamiętam doskonale nasze pierwsze spotkanie, które miało miejsce w Bydgoszczy, 
na konferencji naukowej w 1975 r. Ja organizowałem od podstaw Zakład 
Doradztwa i Upowszechnienia Postępu w Rolnictwie w ATR, gdy tymczasem Ty 
byłeś już kierownikiem Zakładu Doradztwa Rolniczego AR w Szczecinie. Potem 
niemal jednocześnie podnieśliśmy rangę naszych Zakładów do miana Katedr 
Doradztwa Rolniczego oraz dokonaliśmy jednocześnie zmiany nazwy na Katedry 
Doradztwa w Agrobiznesie. 

Procesowi powstawania zakładów i katedr towarzyszyła dyskusja między nami 
na temat roli i znaczenia doradztwa w systemie nauki rolniczej. Problem sprowadzał 
się do znalezienia odpowiedzi na podstawowe pytanie, czy doradztwo może 
pretendować do roli samodzielnej dyscypliny naukowej, czy tylko pełnić funkcje 
utylitarne wobec innych jednostek naukowo-badawczych. Były to dyskusje o 
fundamentalnym dla nas znaczeniu z uwagi na fakt usytuowania naszych katedr 
wśród innych jednostek oraz możliwości pozyskania godzin dydaktycznych, ważnych 
dla rozwoju katedry i zatrudnienia nowych pracowników. 
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Zawsze byłem pod wrażeniem Twoich rozległych zainteresowań naukowych, 
które umiejętnie łączyłeś z pełnieniem rozlicznych funkcji społecznych. Nie będę ich 
wyliczał, ponieważ przekraczają ramy listu, ale wskazują na możliwość pełnienia 
różnych ról społecznych. Jesteś przykładem naukowca, który nie zamykał się w 
czterech ścianach uczelni. Twoim żywiołem było wychodzenie na zewnątrz i 
podejmowanie coraz nowych wyzwań. 

Pracując na niwie ekonomicznych aspektów doradztwa w agrobiznesie, a potem 
podejmując rozległą problematykę kształtowania obszarów wiejskich, wniosłeś 
imponujący wkład w rozwój tych dziedzin wiedzy i badań naukowych. Nie czuję się 
na siłach dokonania oceny Twojego dorobku naukowego, który jest istotny, znaczący i 
liczący się w świecie naukowym. Ma on nie tylko wymiar ilościowy, ale występująca 
wielość tematów, które podejmowałeś, świadczy o rozległości horyzontów myślowych 
i głębi poszukiwań badawczych. Nie można również pominąć milczeniem dużego 
zakresu poczynań dydaktycznych, który doprowadził do obrony wielu prac 
magisterskich i doktorskich. Do dorobku naukowego, obok promocji młodych kadr 
naukowych, należy także zaliczyć występowanie w roli recenzenta prac różnego 
stopnia i odmiennej rangi. 

Trzeci obszar Twojej aktywności zawodowej - obok naukowej i dydaktycznej -
obejmuje duże zdolności organizatorskie, przejawiające się głównie w organizowaniu 
konferencji naukowych. Korzystałem wielokrotnie z Twoich zaproszeń, co pozwoliło 
mi poznać jednocześnie wiele krajów basenu Morza Bałtyckiego i Północnego. 
Osiągnięcia Twoje, zwłaszcza w pracach wymagających wysokich umiejętności 
organizacyjnych, przyczyniły się do dalszego rozwoju kierowanych przez Ciebie 
jednostek naukowo-badawczych, tak potrzebnych polskiemu rolnictwu. 

Na ogół bywa tak, że w miarę upływu wieku, występuje zjawisko malejącej 
aktywności naukowej. Nic takiego u Ciebie Przyjacielu nie dzieje się, ale wręcz 
przeciwnie, zauważyłem istotny wzrost liczby publikacji naukowych. Dotyczą one 
nie zaszłości historycznych, lecz bieżących spraw dziejących się tu i teraz w obszarze 
wspólnej polityki rolnej. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, chciałeś jakby 
zobaczyć, poprzez instrumenty naukowe, jak proces integracji przebiega i jakie skutki 
przynosi on naszemu rolnictwu. Analizując poszczególne działania zawarte w 
programach rozwoju obszarów wiejskich, ujawniasz mechanizmy wchodzenia 
polskiego rolnictwa w obszary wspólnoty europejskiej, a ponadto funkcjonowania 
rolników na wspólnym rynku rolnym. Jako recenzent książki pt. „Analiza przebiegu i 
realizacji działań w ramach I i II filara Wspólnej Polityki Rolnej„ podkreśliłem 
znaczenie tej publikacji dla środowiska zajmującego się tym, co dzieje się w Unii 
Europejskiej na niwie wdrażania zasad, praw i reguł Wspólnej Polityki Rolnej. 
Przedstawiony syntetyczny obraz tej polityki na tle 27 państw członkowskim UE, 
jest obszernym kompendium wiedzy, nie tylko dla świata nauki, ale również dla osób 
zajmujących się tą problematyką, wśród kadr kierowniczych i doradczych. 
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Chciałbym Tobie szczególnie mocno podziękować za ostatnie lata naszej 
współpracy. Gdy przed laty przeszedłem na emeryturę, Ty jako jedyny podałeś mi rękę 
i wciągnąłeś do badań w ramach grantu oraz do wspólnych publikacji. To 
zaangażowanie pozwoliło mi czuć się jeszcze przydatnym i utrzymywać kontakt ze 
środowiskiem naukowym. 

Na zakończenie pragnę wyrazić przekonanie, że jeszcze długo będziemy mogli 
wspólnie pracować nad problematyką Wspólnej Polityki Rolnej, która obecnie 
stanowi główne źródło inspiracji naukowych i podstaw rozwoju naszego rolnictwa. 
Dziękując za dotychczasową długoletnią współpracę, proszę przyjąć życzenie 
dobrego zdrowia i wytrwałości w okresie kolejnego, niemniej ciekawego mam 
nadzieję, etapu życia. 

 
               Bogdan M. Wawrzyniak 
 
 
5.3. Prof. zw. dr hab. Andrzej Czyżewski 

wraz z Zespołem pracowników z KMiGŻ UEP 
 

Drogi Jubilacie, 
Guru polskiej filozofii profesor T. Kotarbiński zwykł mówić, że człowiek 

spolegliwy to taki co: 
•  żyje godnie 
•  nikomu nie szkodzi 
•  odda każdemu co mu się należy i 
•  nie jest „gałganem". 

Jubileusz 70-lecia, który dopełnia „Życie i Dzieło" Profesora Antoniego 
Mickiewicza jest niezwyczajną okazją do wspomnień i refleksji o Tobie Profesorze, z 
którym na ścieżkach życia dane było mi się spotkać i współpracować. Dziś jest czas, 
by szczególnie podziękować Ci, że byłeś wzorem człowieka spolegliwego - jak u T. 
Kotarbińskiego. Ci co mieli szczęście Ciebie bliżej poznać zawsze doświadczali 
uczynności, pomocy i sympatii z Twojej strony. Zdolność do odkrywania znaków 
czasu, wsparta aktywnością i zaangażowaniem w każdej sprawie, której się podjąłeś, 
dawała rękojmię bezpieczeństwa i sukcesu. Nie było trudnych pytań, natomiast 
odpowiedzi dawały zawsze nadzieję i szansę. Twój wrodzony optymizm udzielał się 
największym sceptykom, także i mnie. Z podziwem patrzyłem, jak potrafiły Cię 
cieszyć rzeczy małe, z których potem budowałeś Duży Dom. Filozofia ta nie byłaby 
prawdziwa, gdyby nie wspierała jej Twoja uczynność i przyjacielskość w życiu 
codziennym. To ona wraz ogromną pracowitością i pasją czynienia dobra 
powodowała, że grupowało się wokół Ciebie tak wielu tych, u których te właśnie 
cechy były w wysokiej cenie. 
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Panie Profesorze, poza tym, iż jesteś Dobrym i Wrażliwym, jesteś Mądrym i 
Ciekawym Człowiekiem. Nie jest to mądrość krzykliwa, ekscytująca euforią, ale jest 
to mądrość trwała, pewna, doradcza, a przez to nie podlegająca inflacji. Zajmowałeś 
się wieloma problemami, zostawiłeś ślad w setkach publikacji, na dziesiątkach 
spotkań i konferencji, w umysłach szerokiego grona absolwentów, doktorantów, 
habilitantów. Nie chcę tego wątku podnosić, jako że dżentelmeni o faktach nie 
dyskutują. Pragnę natomiast podkreślić, iż Twój jubileusz jest szczególnie ważny dla 
środowiska ekonomistów rolnych i agrobiznesu. Pragnę przeto w imieniu własnym i 
Zespołu Katedry Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej UEP wyrazić głęboką 
wdzięczność za inspirujące uczestnictwo w życiu naszego środowiska i 
podziękowanie za otwarte kontakty i możliwość owocnej współpracy. Życzymy Panu 
Profesorowi jeszcze wielu twórczych pomysłów, aktywności, zdrowia i pomyślności 
w życiu osobistym. 

 
Ad Annos Multos                                                        

        Andrzej Czyżewski, 
 
 

      5.4. Prof. zw. dr hab. Ludosław Drelichowski 

Uniwersytet Technologiczno–Przyrodniczy W Bydgoszczy 

 

Profesor Antoni Mickiewicz jest ważnym współtwórcą środowiska nauk 
ekonomicznych w ramach Akademii Rolniczej w Szczecinie, którego działalność 
kontynuowana jest w ramach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 
w Szczecinie. Za kadencji Jubilata na stanowisku Dziekana Wydziału Ekonomiki i 
Organizacji Gospodarki Żywnościowej w latach 1996–2002 r. zrealizowano 
inwestycję w bazową siedzibę zlokalizowaną przy ul. Żołnierskiej, co łączyło się z 
dużym zaangażowaniem organizacyjnym. Szeroki dorobek dydaktyczny Jubilata 
będzie eksponowany w wystąpieniach przyjaciół mających możliwość, bliższej niż w 
moim przypadku obserwacji tego procesu. Uwaga ta dotyczy także w dużym stopniu 
Jego działalności naukowo-badawczej, w której szeroka współpraca merytoryczna ze 
środowiskami naukowymi SGGW w Warszawie, Olsztyna, Bydgoszczy, Wrocławia, 
Krakowa i Siedlec powoduje, że oceny dokonane przez tych partnerów będą 
merytorycznie bardziej precyzyjne.  

Pragnę skoncentrować się na pewnych aspektach znajomości z Jubilatem, jego 
Mamą i dwójką starszych braci, która pozwalała zrozumieć ich więzi z miejscem 
urodzenia w Różance woj. Nowogródek, sprzyjającej tworzeniu pozytywnych więzi z 
narodami zlokalizowanymi po wschodniej stronie naszych granic. Relacje te nie 
ograniczały się tylko do najmłodszego Antoniego, ale dotyczyły również Mamy i 
braci, którzy doznali dużo więcej krzywd w doświadczeniach historycznych 
ówczesnej rzeczywistości. Ten etap kontaktów z Jubilatem i członkami Jego rodziny 
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przed i w pierwszych latach studiów uniemożliwiał zrozumienie tak zadziwiającej w 
mojej ocenie zdolności do wybaczania doznanych krzywd. Musiało minąć bardzo 
dużo lat, podczas których poruszony wyżej problem zatarł się w mojej pamięci, a 
który wrócił wówczas, kiedy jako uczestnik wielu organizowanych przez Profesora 
Antoniego międzynarodowych konferencji naukowych grupujących licznych przedsta-
wicieli środowisk naukowych Rosji, Białorusi, Łotwy i Estonii. Z rozmów 
bezpośrednich z zagranicznymi uczestnikami tych konferencji miałem możliwość 
rozeznać jak liczne grono uczestników mogło zetknąć się z problematyką badawczą 
środowiska ekonomistów rolnictwa  i agrobiznesu w Polsce – mimo że na wniesienie 
pełnych opłat nie posiadali dostatecznych środków. Sobie tylko znanymi metodami 
pozyskiwania dotacji i sponsoringu jubilat był w stanie pełnić ważną rolę zbliżania 
świadomości społecznej, metod badania oraz identyfikacji procesów ekonomicznych w 
Polsce - tak ważnych dla rozwoju tych środowisk. Sposób organizowania tych 
konferencji zapewniał szeroką możliwość kuluarowych dyskusji osobistej wymiany 
poglądów i odbioru wrażeń udostępnianych w procesie zwiedzania najbardziej 
interesujących zabytków w krajach, na terenie których odbywały się sesje naukowe. 

Próba zrozumienia determinacji jubilata w realizacji uściślania więzi ze środo-
wiskiem naukowym wschodnich sąsiadów, spowodowała u autora, wtórną refleksję 
dotyczącą tradycji rodzinnych i świadomości potrzeby dzielenia się doświadczeniami 
kształtowania się zachodnich wzorców demokracji realizowanych w Polsce z 
mentalnością kształtowaną w warunkach cywilizacji wschodu. Sygnalizowane wyżej 
spostrzeżenia stanowią próbę uogólnienia zjawisk, których podłoże może stanowić w 
mniejszym stopniu racjonalny wybór podejmowany przez jubilata, ale mogą to być 
również intuicyjne wybory, których przyczyny nie muszą być uświadamiane. Istnieje 
jednak również druga strona prowadzonej działalności realizowanej przez jubilata, 
t.j. oceny formułowane po stronie adresata tych działań - czyli środowisk naukowych 
naszych partnerów. Tak sprecyzowane oceny posiadają również niezwykle wymierne 
fakty i decyzje gremiów, pozwalających uzyskać nie budzącą żadnych wątpliwości 
odpowiedź. Wymienione niżej następujące wyróżnienia i tytuły honorowych 
doktorów uzyskane przez Jubilata wydają się dostarczać przekonujących 
argumentów świadczących o wysokiej ocenie działań realizowanych przez Profesora:     

 Doktor honoris causa – Białoruska Akademia Rolnicza w Gorkach, 1995, 

 Honorowy profesor – Akademia Menedżmentu i Agrobiznesu w Sankt 
Petersburgu, Federacja Rosyjska, 1996 r., 

 Akademik MAAO – Członek Rzeczywisty – Akademia Agrarnowo 
Obrazowania Federacji Rosyjskiej, Moskwa, 1997. 

 Doktor honoris causa – Uniwersytet Rolniczy w Grodnie 2002, Białoruś. 
Chęć dzielenia się Jubilata z otoczeniem swoimi osobistymi pasjami, daje się 

również obserwować w związku z profesjonalnie realizowaną pasją poznania świata 
poprzez uczestnictwo w różnych – często logistycznie skomplikowanych eskapadach 
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turystycznych. Świadomość doznań z licznych projektów poznania świata przeniósł 
jubilat w sferę łączenia atrakcyjnych od strony merytorycznej i poznawczej między-
narodowych konferencji naukowych uzupełnianych o program turystyczny realizo-
wany w ramach złożonych rozwiązań logistycznych. Zasługą wynikającą z 
osobistych doświadczeń Jubilata i wielu kontaktów w branży organizatorów turys-
tyki, były niezwykle atrakcyjne programy w stosunku do kosztów opłat ponoszonych 
przez uczestników. Przy okazji jubileuszowych refleksji przedstawiłem ilustrację 
pewnej przestrzeni z blisko 50 letnich kontaktów realizowanych w relacjach 
osobistych i współpracy naukowo-badawczej dokonywanej w ramach skompliko-
wanego procesu analizy zachodzących w naszym kraju procesów transformacji.  

Spełnienie dokonań profesorskich wyrażają rezultaty wyników kształcenia kadr 
naukowych wymierne dziewięcioma wypromowanymi doktorami, opublikowaniem 
251 opracowań zwartych i publikacji naukowych oraz zapewnienie wysokiej pozycji 
naukowej środowiska, zdolnego do systematycznego organizowania 35 konferencji 
naukowych grupujących około 100-200 uczestników z kraju i zagranicy. 

Życzę jubilatowi dalszych równie efektywnych i ważnych dla kraju inicjatyw 
oraz wierności dla swoich korzeni działań, które będą źródłem satysfakcji i poczucia 
więzi ze środowiskiem nauki, dla której poświęcił swój talent i pracę wymierną 
niezwykle dużym rozmiarem dorobku.  
 

  Z wyrazami szacunku 
         Ludosław Drelichowski 
 
 
.      5.5. Prof. zw. dr hab. Jan Siekierski 

 

Wielce Szanowny Profesorze! 
Z okazji pięknego Jubileuszu 70-Lecia Urodzin pragnę złożyć wyrazy szczerego 

uznania  i szacunku za tak ważne i liczące się w naukach ekonomiczno-rolniczych 
osiągnięcia w badaniach, a także na niwie kształceniowej i organizacyjnej. 

Drogi Profesorze! W okresie wieloletniej już naszej znajomości i przyjaźni, oraz 
współpracy, głęboki podziw wzbudza u mnie Pana życzliwy stosunek do 
współpracowników, oraz umiejętność kierowania, oraz wydobywania od nich 
kreatywnych zdolności w poszukiwaniach naukowych. Tym bardziej, że działania w 
tym zakresie nacechowane zawsze były troska o praktyczny i skuteczny ich sens w 
praktyce rolniczej(doradczej). 

Mój ogromny podziw dla Ciebie Dostojny Jubilacie zawsze wzbudzają Twoje 
zdolności organizacyjne, łączenia zainteresowań naukowo-badawczych z dążeniem 
do poznania rzeczywistości z bliska, niejako „z dotyku” i w bezpośredniej obserwacji. 

Doceniam i rozumiem i Twoje Profesorze częste i ogromne zaangażowanie w 
organizację wyjazdów konferencyjnych krajowych i zagranicznych. Zawsze w tych 
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spotkaniach odczuwalny był Twój entuzjazm i ciekawość nowego poznania. Taka 
postawa musi budzić nie tylko respekt, ale także stanowić wzór do naśladowania 
przez młodych pracowników naukowo-dydaktycznych. 

Drogi Profesorze Jubilacie! - Reasumując – pod każdym względem jesteś 
Profesorze prawdziwym Autorytetem, przykładem uczonego i człowieka o wielkiej 
osobowości i kulturze osobistej. Wysoko cenię sobie Twoją otwartość, życzliwość, a 
także skromność 

Proszę uprzejmie Drogi Przyjacielu o przyjęcie najlepszych życzeń dalszych 
owocnych rezultatów w działalności naukowej i pedagogicznej, oraz zdrowia i 
pomyślności dla Ciebie – Wielce Szanownej Małżonki i całej Rodziny. 

 
       Jan Siekierski 

 
 
5.6. Prof. dr hab. Karol Musioł 

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego 
 
  Prof. dr hab. Wiktor Adamus  
Instytut Ekonomii i Zarządzania UJ 
 

Pan Profesor Antoni Mickiewicz należy do grona najwybitniejszych polskich 
ekonomistów rolnych. Niełatwo jest dokonać oceny ogromnego dorobku tak 
wszechstronnego Uczonego jakim jest Profesor Mickiewicz. Jego fascynacja naukami 
ekonomiczno-rolniczymi trwa już blisko pięćdziesiąt lat. Jubileusz 70-lecia Pana 
Profesora jest wyjątkową okazją do wspomnień długiej i owocnej drogi naukowej i 
dydaktycznej.  

Profesor Antoni Mickiewicz urodził się 6 marca 1941 roku w Różance woj. 
Nowogródek. Studiował w latach 1960-65 w Wyższej Szkole Rolniczej w 
Szczecinie. W 1970 r. obronił doktorat na tej samej Uczelni. Habilitował się w 1989 
roku na Wydziale Ekonomicznym Łotewskiej Akademii Rolniczej w Jełgawie. Od 
1996 roku jest profesorem ekonomii na Akademii Rolniczej w Szczecinie, obecnie w 
Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym, gdzie pełnił w latach 1996-
2002 funkcje dziekana Wydziału Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościo-
wej. Profesor Mickiewicz łączył swoją działalność naukową i dydaktyczną z 
aktywnym, pełnym pasji udziałem w życiu publicznym. Jego bardzo szerokie 
zainteresowania nie tylko ekonomiczne, ale także organizacyjne przypadają na lata 
1974-2010, gdzie oprócz niestrudzonej pracy naukowej, pełnił zaszczytne funkcje na 
Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz poza nią. 

Profesor Mickiewicz ma ogromne osiągnięcia jako uczony i badacz otaczającej 
rzeczywistości. Jako naukowiec Profesor Mickiewicz wydał ponad 300 publikacji 
(autor i wydawca monografii, dzieł zbiorowych, artykułów w czasopismach 
specjalistycznych). Prace swoje publikował, oprócz polskiego, w innych językach. 



 73 

Przeprowadził serki wykładów dla praktyków w Polsce i zagranicą. W życiu 
naukowym Profesora obok pracy dydaktycznej splatają się różne nurty działalności 
naukowej. Obszar badań naukowych Profesora Mickiewicza dotyczy kilku 
rozwijających równolegle pól. W zakres jego aktywności wchodzą: Ekonomika i 
organizacja produkcji rolniczej, doradztwo rolnicze i doskonalenie zawodowe 
rolników, modernizacja oraz restrukturyzacja agrobiznesu i obszarów wiejskich. 
Dokonania naukowe Profesora Mickiewicza są bezsporne i ponadczasowe. 
Odznaczają się one wysokim poziomem teoretycznym, popartym wnikliwą analizą 
empiryczną, a wyciągane wnioski posiadały zawsze wysoką wartość teoretyczną i 
utylitarną. 

Profesor Mickiewicz pragnąc wykorzystać swoją wiedzę w praktyce i dla dobra 
społeczności krajowej i międzynarodowej. Był organizatorem kilkudziesięciu 
konferencji naukowych, konsultantem w kwestiach agrarnych i społecznych 
organizacji naukowych i produkcyjnych, wszędzie znajdując uznanie jako wysokiej 
klasy specjalista, potrafiący w wyjątkowy sposób łączyć teorię z praktyką. 
Szczególnie zaangażował się w proces przygotowania przyszłej kadry naukowej. 
Temu zajęciu oddał się z najwyższą pasją. Jest osobą niezwykłej wrażliwości 
społecznej, potrafiącą zrozumieć uwarunkowania wielu osób, często zróżnicowanej 
kulturowo. 

Osiągnięcia naukowe Profesora Antoniego Mickiewicza zyskały znanie wielu 
szacownych gremiów polskich i międzynarodowych. Otrzymał on między innymi 
następujące godności: Doktorat h. c. Białoruskiej Akademii Rolniczej w Gorkach, Dr 
h. c. Uniwersytetu Rolniczego w Grodnie oraz jest członkiem Rzeczywistym 
Akademii Agrarnowo Obrazowania Federacji Rosyjskiej w Moskwie. Jest członkiem 
wielu polskich i zagranicznych organizacji naukowych i użyteczności publicznej. 
Obraz czcigodnego Jubilata nie byłby pełny, gdyby nie przedstawiono w nim cech 
Jego niepowtarzalnej osobowości.  

Wyjątkowe uzdolnienia, pracowitość, aktywność i mobilność, rzadko spotykana 
efektywność działań sprawiły, że Profesor Mickiewicz mógł wykonywać 
równocześnie tak wiele prac, podejmować tak dużo inicjatyw i uzyskiwać tak 
znakomite efekty swej działalności. Gorąca wdzięczność należy się profesorowi za 
podniesienie znaczenia polskiej nauki na arenie międzynarodowej i ukazanie szerokim 
kręgom dobra i piękna nauki ekonomicznej. 

Podsumowując laudację, wyrażamy przekonanie że Profesor Antoni Mickiewicz 
należy do grona najwybitniejszych postaci polskich ekonomistów rolnych i cieszy się 
ogromnym uznaniem także w skali międzynarodowej. Należy do tych postaci, które 
umiejętnie łączą nauki ekonomiczne z praktyką rolniczą. 
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Czcigodnemu Profesorowi, w imieniu własnym oraz Wspólnoty Akademickiej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, z wielką radością gratulujemy Jubileuszu i życzymy 
dalszych lat owocnej pracy naukowej i dydaktycznej, a przede wszystkim zdrowia i 
wszelkiej pomyślności. 

 
Ad multos annos Szanowny i Drogi Profesorze! 

 
Kierownik Katedry Metod Ilościowych     Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Instytut Ekonomii i Zarządzania UJ 
 
      Prof. dr hab. Wiktor Adamus   Prof. dr hab. Karol Musioł 

 
 
5. 7. Prof. dr Mark Frejdin 

заведующий кафедрой агробизнеса,  
Белорусской государственной  
сельскохозяйственной академии 

 

Как быстро летит время. Вот и у тебя, дорогой Антони, наступил 70-
летний юбилей. Мне с особой гордостью, удовлетворением и благодарностью 
хочется сказать, что наше сотрудничество и дружба с профессором Антони 
Мицкевичем продолжается 27 лет. 

А начиналось все так. В пасмурный, осенний день в Горках, на кафедре 
управления (я тогда заведовал этой кафедрой) Белорусской государственной 
сельскохозяйственной академии появился стажѐр. Это был гражданин Польши 
Антони Мицкевич. Его стажировка была согласована с Министерством 
высшего образования СССР, а я, заведующий кафедрой управления, дал согласие 
на прием стажѐра. 

Передо мной лежит сохранившаяся «Программа стажировки по подготовке 
докторской диссертации по специальности 08.00.05 Экономика, организация 
управления и планирования народного хозяйства (сельское хозяйство) на тему 
«Энергоемкость сельскохозяйственного производства и основные направления ее 
снижения в сельскохозяйственных предприятиях Западного Поморья» стажѐра 
Антони Мицкевича, гражданина Польской Народной Республики». Стажировка 
была рассчитана на период с 15 октября 1984 г. по 31 октября 1987 г. Я был 
назначен научным руководителем стажѐра. Докторская диссертация А. 
Мицкевича на заседании кафедры управления 18 апреля 1988 г. была рекомен-
дована к защите. 3 февраля 1989 г. докторская диссертация, выпол-ненная в 
Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, была успешно 
защищена Антонии Мицкевичем в Латвийской сельскохозяйственной академии 
(тогда), г. Елгава. 



 75 

После наших встреч в Горках я находился под впечатлением от рассказов 
Антонии о Польше, восхищался, с какой любовью к своей стране он относился 
ко всему, что происходило, с какой гражданской ответственностью воспри-
нимал события того времени. 

Надо сказать, что научные проблемы, которые решал стажѐр А. Мицкевич, 
их актуальность не сразу воспринимались в академической среде. Дело в том, 
что энергетический кризис того времени остро не касался нашей страны, а 
Европа его уже переживала. Научная новизна и практическое значение дис-
сертации А. Мицкевича было архисовременно и не потеряли своей актуаль-
ности в наше время. Снижение энергоемкости является решающим фактором в 
повышении конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции. 

В период стажировки, работая над диссертацией, Антони проявил огромное 
трудолюбие и целеустремленность, сочетая преподавательскую и общест-
венную деятельность у себя на Родине, упорно шел к поставленной цели. А 
время было не простое и в Польше, и у нас в Беларуси. 

В этот период Антони Мицкевич проявил себя как человек талантливый, 
честный и благородный, обладающий исследовательским даром. Его док-
торская диссертация несомненный вклад в экономическую науку. Не случайно 
по материалам диссертации была опубликована в Беларуси его монография. 

Последующий период нашего сотрудничества ознаменовался установлением 
долгосрочных связей между нашими кафедрами, Белорусской государственной 
сельскохозяйственной академией и Сельскохозяйственной академией в Щецине, 
инициатором которых был Антони Мицкевич, являясь в то время деканом 
экономического факультета. 

Наше сотрудничество продолжается и теперь в рамках Западнопоморского 
технологического университета. 

За прошедшее время по непосредственной инициативе А. Мицкевича были 
подготовлены в БГСХА три доктора экономических наук, проведен целый ряд 
совместных Международных научно-практических конференций, изданы 
сборники научных трудов. Совместно подготовлено учебное пособие «Консуль-
тации в сфере агробизнеса» (1999 г.). 

Расширились наши научные и творческие контакты. Мне приятно 
осознавать, что предпринятые А. Мицкевичем усилия по укреплению нашего 
сотрудничества успешно продолжаются нынешним руководством Западно-
поморского технологического университета и экономического факультета. 

С начала нашего знакомства с Антони прошло много времени и наше науч-
ное и деловое сотрудничество переросло в дружеские отношения с ним и его 
семьей. 

Благодаря Антонии Мицкевичу были установлены и расширены научные, 
творческие и личные контакты между преподавателями академии и 
университета. 
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Мы, все его друзья, с радостью восприняли присвоение ему звания «Почет-
ный доктор Белорусской государственной сельскохозяйственной академии» в 
знак оценки его личного вклада в развитие и укрепление нашего сотрудничества 
на пути от стажѐра до доктора экономических наук, профессора, известного 
ученого Польши и Беларуси. 
          

    Макс Фрейдин 
 
 

 5.8. dr Agnieszka Brelik 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  

 
Szanowny Panie Profesorze, 
Dostojny Jubilacie! 
Z okazji doniosłej rocznicy jubileuszu 70-lecia Pana Profesora, a także 25-lecia 

działalności naukowo-dydaktycznej Wydziału Ekonomicznego pragnę przekazać 
Panu Profesorowi wyrazy głębokiego szacunku za dotychczasową współpracę i 
najlepsze życzenia w kontynuacji twórczej działalności w różnych obszarach bogatej 
aktywności zawodowej. 

Pragnę również podkreślić, iż na uwagę zasługuje to, że jako jeden z twórców i 
założycieli Wydziału Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej, Akademii 
Rolniczej w Szczecinie,  sprawił Pan Profesor, iż Wydział stał się bardzo atrakcyjny 
dla studentów i pracowników. Zorganizowanie wielu inicjatyw naukowych, w tym 
międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji, stało się owocem licznych i 
wartościowych publikacji oraz nawiązaniem kontaktów międzyuczelnianych. 

Osobiście korzystałam nie tylko z wiedzy i doświadczenia, ale także z przykładu, 
jaki dawał mi Pan Profesor pełniąc rolę szefa w sposób niemalże doskonały otaczając 
opieką wszystkich swoich wychowanków. Ale najważniejszą cechą jest to, iż posiada 
Pan WIELKIE SERCE.  

Wkład Pana Profesora w obszar wiedzy ekonomiczno-rolniczej jest znaczący, 
stanowi skarbnicę, z której korzystają szerokie rzesze zarówno naukowców, jak i 
studentów.  

Za ten dobry przykład i za zawsze ciepłe słowo pragnę bardzo serdecznie Panu 
Profesorowi podziękować i jednocześnie życzyć dużo zdrowia i szczęścia rodzinnego. 

 
Z wyrazami głębokiego szacunku, 

 Agnieszka Brelik 
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 5.9. Wiesław Klimczok 

Fundacja Ogólnopolskiej Komisji Historycznej  

Ruchu Studenckiego w Warszawie 

 

Szanowny Jubilacie, Drogi Profesorze! 
70 rocznica urodzin skłania do użycia słów sumujących dotychczasowy dorobek 

życia, dorobek dojrzałego już człowieka. Poszukuję więc słów najbardziej adekwat-
nych do opisania tak pięknego wydarzenia.  

Proszę przyjąć nade wszystko słowa serdecznych pozdrowień, życzeń i podzię-
kowań. Kieruję je w imieniu władz Fundacji Ogólnopolskiej Komisji Historycznej 
Ruchu Studenckiego oraz Stowarzyszenia Obywatelskiego „Dom Polski”. Obie 
organizacje wiele Tobie zawdzięczają. Byłeś ich współkreatorem, jesteś aktywnym ich 
działaczem. 

Postrzegamy Ciebie, jako człowieka, który jak rzadko kto, potrafi łączyć pasje 
naukowe, społeczne i dydaktyczne. 

Żywimy szacunek i uznanie dla dorobku naukowego, w dziedzinie tak ważnej 
dla przeciętnego człowieka. Zadziwia ilość i jakość opublikowanych prac. Ocena 
naukowej ich wartości należy do tych, którzy wraz z Tobą uprawiają eksplorację 
ekonomii rolnictwa. Nam wypada pisać o tym, co należy do sfery aktywności 
społecznej i kultury obywatelskiej.  

Twój życiorys wpisany został w dzieje studenckiego ruchu, w historię Zrzeszenia 
Studentów Polskich. Na kartach tej historii utrwalone są epizody Twojej działalności 
we władzach uczelnianych, regionalnych w Szczecinie i krajowych w Warszawie. 
Zostawiła ona ważny ślad w pamięci różnych pokoleń ruchu studenckiego. 

Cechą Twojej osobowości jest to, że z godną szacunku konsekwencją 
uczestniczysz w działaniach utrwalających depozyt wartości wyniesionych z ruchu 
studenckiego. Pragnę wyrazić Ci wdzięczność, że wraz ze mną tworzysz od 25 lat 
struktury organizacyjne Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego. 
Twoja osoba łączy i przyciąga ludzi. Na szczecińskim forum, Dzięki i Twoim 
zdolnościom koncyliacyjnym, powstają projekty działań pielęgnujących dorobek 
przeszłości. Dziękuję za to, że chronisz od zapomnienia to, co stanowi sens dla 
teraźniejszości i przyszłości.  

W rocznicowych wspomnieniach nie mogę pominąć tego wątku zainteresowań 
społecznych, które wiążą się z kształtowaniem obywatelskiej wrażliwości na polskie 
miejsce w przestrzeni europejskiej. Znaczące etapy tego procesu następowały z 
Twoim udziałem w realizacji ważnych inicjatyw Polskiego Stowarzyszenia Dom 
Europejski i Fundacji Ochrony Polsko Niemieckiego Dziedzictwa Kulturowego im. 
Wita Stwosza. Dziękuję za ważny wkład w organizację międzynarodowych 
konferencji, takich jak w Białymstoku (1997 r.) pod nazwą „Transgraniczna 
Współpraca Europejska” oraz w Warszawie (2001 r.) pod nazwą „Wizje Jedności 
Europejskiej”. Dziękuję za wzbogacenie dialogu europejskiego, którego widocznym 
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znakiem są opracowania i ekspertyzy zamieszczane w kolejnych numerach 
wydawnictwa „Zeszyty Europejskie”. 

Liczę na kontynuowanie współpracy i twórczą obecność w naszych 
ogólnopolskich organizacjach. 

Przyjmij gratulacje i szczere życzenia w dniu 70 urodzin. Żyj długie lata 
otoczony życzliwością przyjaciół i miłością rodziny.  

 
       
                 Wiesław Klimczak 
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6. ZDJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE 

 

 

 

Prof. dr hab. Antoni Mickiewicz 
Dziekan Wydziału Ekonomiki i Organizacji Gospodarki 

Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie 
kadencje 1996-1999, 1999–2002 r. 
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Mgr inż. Antoni Mickiewicz – 1970 r 
 

Stopień dr nauk rolniczych nadała Mu w 1970 r. 

Rada Wydziału Rolniczego  

Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie 

na podstawie rozprawy doktorskiej  

„Produkcyjność i efektywność PGR województwa 

koszalińskiego w świetle podstawowych czynników produkcji‖. 

Promotorem rozprawy doktorskiej był 

prof. dr hab. Stanisław Górka-Niwiński 
 

                                  
 

Dr inż. Antoni Mickiewicz – 1989 r. 

 
 

Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych 
w roku 1989 został Mu nadany przez Radę Wydziału 

Ekonomicznego Łotewskiej Akademii Rolniczej w Jełgawie, 
na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i rozprawy 

habilitacyjnej „Energochłonność produkcji rolniczej i zwiększenie  
jej efektywności ekonomicznej‖ 
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Dr hab. Antoni Mickiewicz 
 

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  
z dnia 16.08.1999 r. nadany Mu został  

tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych 
 
 

 
 

 

 

Pałac Prezydencki 
15 grudzień 1999 r. Prezydent Aleksander Kwaśniewski 

wręcza prof. Antoniemu Mickiewiczowi 

tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych 
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Pałac Prezydencki w Warszawie 15 grudnia 1999 r. 
 
 

 
 

 

 
Prof. zw. dr hab. Antoni Mickiewicz w otoczeniu rodziny:  

żony Lucyny, synów Bartosza i Pawła,  
synowych Małgorzaty i Sylwii 
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Prof. zw. dr hab. Antoni Mickiewicz 
Dziekan Wydziału Ekonomiki i Organizacji Gospodarki 

Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie 
 

 
 

Absolutorium studentów V roku – 2002 r. 
 

 

Obok z lewej strony:  

Dr Grażyna Karmowska – Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych,  

Dr hab. Tadeusz Ziejewski – Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju  

 

Obok z prawej strony:  

Dr hab. Jolanta Zieziula – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą  

Prof. dr hab. Stanisław Krzykawski – Prorektor d/s Kształcenia 

Dr Grzegorz Spychalski – Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych 
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Prof. zw. dr hab. Antoni Mickiewicz 
 

Z satysfakcją informuję, że Postanowieniem Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej za wybitne zasługi w pracy naukowo-
badawczej na rzecz rozwoju rolnictwa oraz za działalność 
dydaktyczną został Pan odznaczony Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski 

 
     Wojewoda Zachodniopomorski 

      Marcin Zydrowicz 
 
 

 
 
 

Uroczystość wręczenia odznaczenia – 9 marca 2011 r. – 
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie,  

 
    V-ce Wojewoda 
mgr Ryszard Mićko 
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„Economic Science For Rural Development‖ 
Proccedings of the International Scientific Conference 

Organizator: Łotewski Uniwersytet Rolniczy w Jełgawie 
Współorganizator: Akademia Rolnicza w Szczecinie 

(w latach  1999-2010) 
 

 

 

 

28.04.2006 r. 
 
Professor Baiba Rivza:  
President of the Academy of Agricultural and Forestery Science 
of Latvia 
 
Professor Antoni Mickiewicz:  
Head of the Department of Agrarian Business of the University 
of Agriculture in Szczecin, Poland 
 
 
 
 
 



 87 

Katedra Doradztwa w Agrobiznesie 
Skład w roku 2006 

 

 
 

Pracownicy i doktoranci Katedry Doradztwa w Agrobiznesie 
 
Stoją od lewej:  

- prof. zw. dr hab. Antoni Mickiewicz,  
- dr Bogdan Rutkowski 
- dr hab. Bogusław Stankiewicz, prof. nadzw. 
- dr Aleksandra Gniot 
- dr inż. Jarosłąw Senczyszyn 
- dr Agnieszka Brelik 
- mgr Piotr Dąbrowski 

 
Siedzą od lewej: 

- mgr Aleksandra Kocjan 
- Maria Witkowska  
- mgr Katarzyna Papierkowska  
- mgr Beata Pietrzak 

 
Kierownikiem Jednostki od momentu powstania jest prof. dr hab. 

Antoni Mickiewicz 
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