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Wspomnienie Pana Profesora
Jana Mroczka

P

rof. dr hab. Jan Mroczek pracował jako nauczyciel akademicki
w Zakładzie Technologii Mięsa
SGGW od 1968 roku, w tym
od 2001 roku na stanowisku prof. zwyczajnego. W Uczelni pełnił funkcje:
Kierownika Zakładu Technologii Mięsa
(3 kadencje), Kierownika Katedry Produktów Białkowych i Tłuszczowych, Kierownika Katedry Technologii Żywności
Pochodzenia Zwierzęcego, Kierownika
Katedry Technologii Żywności, Prodziekana Wydziału Technologii Żywności
(4 kadencje) oraz Pełnomocnika Dziekana ds. Finansowych. Był członkiem wielu
Komisji Senackich, Rektorskich i Dziekańskich, m.in. Senackiej Komisji ds.
Dydaktyki 4 kadencje, Senackiej Komisji
ds. Finansowych 4 kadencje. Był sekretarzem Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
oraz kilkakrotnie jej członkiem. Był przewodniczącym Rektorskiej Komisji Mieszkaniowej 2 kadencje
oraz wcześniej przewodniczącym Komisji Mieszkaniowej przy
Radzie Zakładowej ZNP 2 kadencje. Przez kilka kadencji był
członkiem Senatu Akademickiego oraz wielokrotnie przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
Dorobek naukowy profesora obejmuje ponad 280 pozycji, w tym 120 oryginalnych prac twórczych opublikowanych
w czasopismach krajowych i zagranicznych, 15 monografii
i podręczników, 56 komunikatów naukowych, 30 publikacji
popularno-naukowych i popularnych, 1 patent, kilkanaście instrukcji wdrożeniowych oraz kilkadziesiąt sprawozdań z prac
badawczych i ekspertyz. Tematyka prac badawczych była ściśle
związana z technologią i oceną mięsa, np.: przyczyny występowania mięsa wodnistego (PSE) i określenie jago przydatności
technologicznej do przetwórstwa, badania przemian nukleotydów i nukleozydów w mięsie pod wpływem procesów technologicznych, technologia „mięsa ciepłego” (bez poubojowego
wychładzania), badania nad udoskonaleniem procesu peklowania mięsa drobiowego, ocena przydatności technologicznej mięsa drobiowego odzyskanego mechanicznie (MDOM),
wpływ dodatków funkcjonalnych na jakość przetworów mięsnych z obniżoną ilością soli kuchennej, wpływ czynników
przyżyciowych na skład i właściwości mięsa drobiowego, opracowanie technologii smażenia zanurzeniowo-ciśnieniowego
elementów kurcząt panierowanych, opracowanie warunków
wykorzystania wysokich ciśnień w technologii produkcji wędzonek z obniżoną ilością substancji peklujących.
Szereg prac z tego zakresu znalazło zastosowanie w praktyce przemysłowej i były one wielokrotnie cytowane w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych.
Był promotorem 6 prac doktorskich, 175 magisterskich
i 47 inżynierskich oraz opiekunem naukowym 21 prac magisterskich. Opracował około 300 recenzji dotyczących m.in.:
całokształtu dorobku na tytuł naukowy profesora, dorobku
na stanowisko profesora, dorobku i prac habilitacyjnych, ksią-
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żek i podręczników, artykułów do publikacji, projektów badawczych KBN
i MNiSW, programów nauczania, oraz
około 200 recenzji prac dyplomowych.
Wielokrotnie był wykładowcą na kursach i szkoleniach dla kadry inżynieryjno-technicznej zakładów mięsnych
i drobiarskich, dla lekarzy weterynarii
oraz dla nauczycieli szkół rolniczych.
W ramach działalności organizacyjnej poza Uczelnią był: przewodniczącym Branżowego Komitetu Technicznego d/s Wyrobów Spożywczych
przy PCBC w Warszawie (od 2005 r.),
członkiem Rady Programowej czasopisma „Gospodarka Mięsna” (od 2003 r.),
członkiem Zespołu Rzeczoznawców
w Konkursie „Produkty najwyższej jakości w polskim przemyśle mięsnym”
(od 2000 r.), organizowanym przez
Oddział Technologii Mięsa i Tłuszczu Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
w Warszawie, ekspertem do oceny kierunku studiów „Technologia żywności i żywienia człowieka” przy PKA (od 2006 r.).
Działalność organizacyjna poza Uczelnią obejmowała następujące funkcje: Sekretarz Sekcji Technologii i Chemii Białka
KTiChŻ PAN (2 kadencje 1984-86 i 1987-90), Przewodniczący
Komisji Ekspertów ds. Znaku Jakości Wyrobów Rybnych przy
CBJW w Warszawie (1980-1992), Członek Komisji Ekspertów
przy Fundacji „TERAZ POLSKA” (1993-1997), Członek Branżowego Komitetu Technicznego ds. Wyrobów Spożywczych przy
PCBC w Warszawie od 1994 r. i Przewodniczący Zespołu Ekspertów ds. Wyrobów Mięsnych tego Komitetu od 1995 r., Członek
Komitetu ds. Jakości przy ZG NOT w Warszawie (1995-1998),
Przewodniczący Sekcji Technologów Mięsa PTTŻ w roku 19971998, członek Sekcji od 1991 r., Przewodniczący Jury i Sekretarz
Naukowy Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy z Technologii
Mięsa dla uczniów techników przemysłu spożywczego (19902005), Członek Komisji Programowej dla Zawodów Rolniczych
i Gospodarki Żywnościowej (1996-1999), Komisja Ekspertów d/s
Minimum Programowego Szkół Wyższych przy MEN - członek
grupy roboczej dla kierunku technologia żywności i żywienie
człowieka (1996-2002), Członek Międzywojewódzkiej Komisji
Kwalifikacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej nauczycieli
działającej przy Krajowym Centrum Oświaty Rolniczej w Brwinowie (1998-2006), Członek Zespołu i Grupy Konsultacyjnej do
spraw Mięsa Drobiowego i Jaj, powołanych zarządzeniem Nr 16
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4.07.2006 r.: 2006-2007.
Za swoją działalność w minionych latach otrzymał dwukrotnie nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
oraz kilkanaście nagród JM Rektora SGGW za osiągnięcia
naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. Był odznaczony m.in.
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym
i Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji
Narodowej, Złotą Honorową Odznaką ZNP, Złotą Honorową
Odznaką za Zasługi dla SGGW.
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