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Lp. Temat pracy Imi ę i nazwisko 
studenta 

Promotor Recenzent 

Analiza konstrukcji systemów koszenia trawy mikrociągnika 
ogrodniczego 

1. 
Analysis of the structure of systems of mowing grass of the 
gardening micro-tractor 

CZYś Andrzej  
Dr in Ŝ.  
Andrzej Bieniek 

Dr hab. inŜ.  
Jerzy Jantos, prof. PO 

Agrotechnika uprawy zbóŜ jarych 
2. 

Agrotechnology of the cultivation of spring cereal crops 
DAMBON 

Justyna 

Dr in Ŝ.  
Katarzyna 
Szwedziak 

Dr hab. inŜ.  
Marek Tukiendorf, 
prof. PO 

Badanie procesu mieszania wieloskładnikowych układów 
ziarnistych na przykładzie urządzenia z mieszadłem ślimakowym 

3. 
Study of the process of mixing a multi component granular 
arrangement based on a device with worm mixer 

DAWID Rafał 
Dr in Ŝ.  
Jolanta Królczyk  

Dr hab. inŜ.  
Marek Tukiendorf, 
prof. PO 

Wpływ rodzaju zabiegu uprawowego na parametry pracy 
ciągnika  rolniczego 

4. 
Influence of the kind cultivation of the treatment on parameters of 
the functioning of the agricultural tractor 

DRÓśDś 
Grzegorz 

Dr in Ŝ.  
Jarosław Mamala 

Dr hab. inŜ.  
Jerzy Jantos, prof. PO 

5. 

Wpływ odmian kukurydzy genetycznie modyfikowanych (GM) 
na szkodniki  
Influence of varieties of the maize genetically modified (GM)  
on vermin 

DRÓśDś 
Patrycja 

Dr in Ŝ.  
Katarzyna 
Szwedziak 

Dr hab. inŜ.  
Marek Tukiendorf, 
prof. PO 

Agrotechnika uprawy zbóŜ ozimych 
6. 

Agrotechnology of the cultivation of winter cereal crops 
DUDA Beata 

Dr in Ŝ.  
Katarzyna 
Szwedziak 

Prof. dr hab. inŜ.  
Petr  Doležal 

Analiza konstrukcji urz ądzeń samozaładowczych do samochodu 
cięŜarowego przeznaczonego do przewozu drewna dłuŜycowego 

7. 
Analysis of construction of  loading device for truck assigned for 
transportation of long timber  

DUDAREWICZ 
Marcin 

Dr in Ŝ.  
Jarosław Mamala 

Dr hab. inŜ.  
Jerzy Jantos, prof. PO 



Agrotechnika uprawy gryki 
8. 

Agrotechnology of the cultivation of the buckwheat 
FORYŚ 

Małgorzata 
Dr  
Anna Kuczuk 

Dr hab. inŜ. Ryszard 
Hołownicki,  
prof. PO 

Wyznaczenie stateczności wzdłuŜnej ciągnika na stanowisku 
9. 

Assign a  longitudinal  stability of the tractor  on the position  
GLADYS 
Dominik 

Dr in Ŝ.  
Jarosław Mamala 

Dr hab. inŜ.  
Jerzy Jantos, prof. PO 

Organizacja produkcji ro ślinnej i zwierzęcej w ekologicznym 
gospodarstwie rolnym 

10. 
Organization of the plant and animal production in an ecological 
arable farm 

GÓRECKA Beata 
Dr  
Anna Kuczuk 

Dr hab. inŜ.  
Lech Nawrocki, prof. 
PO 

Analiza moŜliwości poprawy wskaźników pracy silników  
o zapłonie samoczynnym stosowanych w maszynach rolniczych 

11. 
Analysis of rooms for improvement of signs of the work  
of engines on the self-ignition taken in agricultural machines 

HOTOWSKI 
Marcin 

Dr in Ŝ.  
Jarosław Mamala 

Dr hab. inŜ.  
Jerzy Jantos, prof. PO 

Technika wapnowania gleb 
12. 

Technique of liming of soils 
KAMPA 

Aleksander 
Dr in Ŝ.  
Dominika Matuszek 

Dr hab. inŜ.  
Lech Nawrocki, prof. 
PO 

Postęp techniczny w chlewniach macior na terenie woj. opolskiego 
w latach 1998 - 2008 

13. 
Technical progress in piggeries of sows on the area of the province 
Opole in 1998 - 2008 

KANSY Marek 
Dr hab. inŜ.  
Lech Nawrocki,  
prof. PO 

Dr in Ŝ.  
Dominika Matuszek 

Wytwarzanie mieszanek paszowych na przykładzie Zakładu 
Contipasz w Grodkowie 

14. 
Manufacturing fodder blends on the example of the Contipasz 
Factory in Grodków 

KOJ Kamil 
Dr in Ŝ.  
Marek W ęgrzyn 

Prof. dr hab. inŜ.  
Petr  Doležal 

Ocena wpływu klasy gleby na zabiegi agrotechniczne  
i uzyskiwane plony roślin uprawowych na przykładzie 
gospodarstwa indywidualnego w gminie Biała 

15. The assessment of the influence of the class of the soil on 
agrotechnological efforts and gotten crops of crop plants on the 
example of the privately owned farm at the Biała administrative 
district 

KWOCZEK 
Marta 

Dr in Ŝ.  
Marek W ęgrzyn 

Dr hab. inŜ.  
Ryszard Hołownicki, 
prof. PO 

Skuteczność uŜycia elementów wspomagających mieszanie 
komponentów ziarnistych w mieszalniku przesypowym 

16. 
Effectiveness of using elements supporting mixing grain 
components up in a flow mixer  

LETKI Mateusz 
Dr in Ŝ.  
Dominika Matuszek 
 

Dr hab. inŜ.  
Marek Tukiendorf, 
prof. PO 



Innowacyjne metody oceny jakości zbóŜ 
17. 

Innovative methods of the assessment of the quality of cereal crops 
ŁOCHY ŃSKI 

Łukasz 

Dr in Ŝ.  
Katarzyna 
Szwedziak 

Dr hab. inŜ.  
Marek Tukiendorf, 
prof. PO 

Agrotechnika uprawy buraka cukrowego – porównanie uprawy 
w systemie ekologicznym i konwencjonalnym 

18. 
Agrotechnology of the cultivation of the sugar beet - comparing the 
cultivation in the environmental and conventional system 

MĘDRALA 
Dagmara 

Dr  
Anna Kuczuk 

Dr hab. inŜ.  
Lech Nawrocki, prof. 
PO 

Analiza pracy zespołów młócących kombajnów zboŜowych 
19. 

Analysis of the work of teams of threshing combine harvesters 
MICHORCZYK 

Grzegorz 
Dr in Ŝ.  
Marek W ęgrzyn 

Dr hab. inŜ.  
Ryszard Hołownicki, 
prof. PO 

Projekt i stanowisko do określenia jakości pracy tryjera przy 
zmiennych parametrach eksploatacyjnych 

20. 
The project and the post for defining the quality of trieur work at 
changeable exploitation parameters 

MIKOLASZ 
Damian 

Dr in Ŝ.  
Marek W ęgrzyn 

Dr hab. inŜ.  
Gabriel Filipczak, 
prof. PO 

Układ pomiarowy stanowiska do wyznaczania parametrów 
roboczych ciągnika 

21. 
Measuring arrangement of the post for outlining work parameters 
of the tractor 

MUSIAŁ Jacek 
Dr in Ŝ.  
Jarosław Mamala 

Dr hab. inŜ.  
Jerzy Jantos, prof. PO 

WyposaŜenie w środki techniczne indywidualnych gospodarstw 
rolnych w gminie Gorzów Śląski 

22. 
Equipping an individual arable farms with technical centres  
in the administrative district Gorzów Śląski 

NIMPSZ Joachim 
Dr in Ŝ.  
Marek W ęgrzyn 

Dr hab. inŜ.  
Ryszard Hołownicki, 
prof. PO 

Technika wymiany powietrza a dobrostan świń w chlewniach 
ściółkowych i bezściółkowych 

23. 
Technique colleges of air and pigs well – being in the mulching and 
unmulching pigsties 

OLSZYNA 
Michał 

Dr hab. inŜ.  
Lech Nawrocki,  
prof. PO 

Dr in Ŝ.  
Jolanta Królczyk 

Emisja hałasu mikrociągnika ogrodniczego 
24. 

Emission of the noise of the gardening micro-tractor 
PAMPUCH 

Łukasz 
Dr in Ŝ.  
Andrzej Bieniek 

Dr hab. inŜ.  
Janusz Sztyber, prof. 
PO 

Aspekty mieszania pasz w mieszalnikach przesypowych 
25. 

Aspects of mixing fodders up in a flow mixer  
PIELUCHA 

Daniel 
Dr in Ŝ.  
Marek W ęgrzyn 

Dr hab. inŜ.  
Stanisław Witczak, 
prof. PO 

Techniczne i ekonomiczne aspekty organizacji produkcji rolniczej 
26. Technical and economic aspects of the agricultural industrial 

engineering 
PŁACZEK Edyta Dr  

Anna Kuczuk 
Prof. dr hab. inŜ.  
Petr  Doležal 



Technika oceny ruchu szkodników 
27. 

Technique of the assessment of the movement of vermin 
PŁUCIENNIK 

Piotr 

Dr in Ŝ.  
Katarzyna 
Szwedziak 

Dr hab. inŜ.  
Marek Tukiendorf, 
prof. PO 

Rolnictwo a produkcja energii odnawialnej 
28. 

The agriculture and  the production of the renewable energy 
POLNIK Dawid 

Dr in Ŝ.  
Jolanta Królczyk  

Prof. dr hab. inŜ. 
Roman Ulbrich  

Wpływ warunków glebowych na plon pszenicy jarej 
29. 

Influence of soil conditions on the crop of the spring wheat 
PROSZKOWIEC 

Anna 

Dr in Ŝ.  
Katarzyna 
Szwedziak 

Dr hab. inŜ.  
Marek Tukiendorf, 
prof. PO 

Organizacja produkcji zwierzęcej na przykładzie bydła 
opasowego i  mlecznego 

30. 
Organization of the animal production on the example of the beef  
and  milky cattle 

RABCZUK Anna 
Dr  
Anna Kuczuk 

Dr hab. inŜ.  
Lech Nawrocki, prof. 
PO 

Porównanie techniki pozyskiwania mleka oraz dobrostanu krów 
mlecznych w zaleŜności od systemu udoju 

31. 
Comparison the technique of recruiting the milk and the good 
condition of dairy cows depending on the system of milking 

RÓśYCKA Ilona 
Dr hab. inŜ.  
Lech Nawrocki,  
prof. PO 

Dr in Ŝ.  
Katarzyna Szwedziak 

Komputerowa analiza zdjęć w rolnictwie i leśnictwie 
32. 

Computer analysis of photographs in agriculture and forestry 
RYBAK Łukasz 

Dr in Ŝ.  
Katarzyna 
Szwedziak 

Dr hab. inŜ.  
Marek Tukiendorf, 
prof. PO 

Poprawa wydajności agregatu ciągnikowego 
33. 

Improvement in the productivity of the unit of the tractor 
RYNIAK Jakub 

Dr in Ŝ.  
Andrzej Bieniek 

Dr hab. inŜ.  
Jerzy Jantos, prof. PO 

Zmiany w technice chowu owiec po przystąpieniu Polski do Unii 
Europejskiej 

34. 
Changes in the technique of the breeding of sheep after setting 
about of Poland to the European Union 

SŁOWIK 
Magdalena 

Dr hab. inŜ. 
Lech Nawrocki,  
prof. PO 

Dr in Ŝ.  
Katarzyna Szwedziak 

Parametry techniczne mieszalników pasz 
35. 

Technical parameters of agitators of fodders 
SOBALAK 
Grzegorz 

Dr in Ŝ.  
Jolanta Królczyk  

Prof. dr hab. inŜ.  
Petr  Doležal 

Ocena stanu wyposaŜenia aparaturowego zakładów mięsnych 
w województwie opolskim 36. 
Assessment of the state of apparatus equipping meat factories in the 
Opole province 

SOBONKIEWIC
Z Leszek 

Dr in Ŝ.  
Marek W ęgrzyn 

Dr hab. inŜ.  
Jerzy Hapanowicz, 
prof. PO 

Postęp techniczny w ściółkowych i bezściółkowych tuczarniach na 
terenie woj. opolskiego w latach 1998 - 2008 37. 
The technical progress in the  mulching and unmulching fattening 
houses in the Opole province in 1998 - 2008 

SUCHY Piotr 
Dr hab. inŜ.  
Lech Nawrocki, 
prof. PO 

Dr  
Anna Kuczuk 
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Techniki kontrolno – pomiarowe i systemy bezpieczeństwa 
w przechowalnictwie 38. 
Testing-measuring techniques and systems of the safety in store 

SUJATA Marcin  
Dr in Ŝ.  
Roman Dyga 

Dr hab. inŜ.  
Stanisław Witczak, 
prof. PO 

Analiza konstrukcji układów napędowych ciągników małej mocy 
39. Analysis of the structure of systems of driving tractors of the small 

power 
SYTA Łukasz 

Dr in Ŝ.  
Andrzej Bieniek 

 
Dr hab. inŜ.  
Jerzy Jantos, prof. PO 

Analiza konstrukcji układów napędowych ciągnika rolniczego 
40. Analysis of the structure of driving systems of the agricultural 

tractor 

SZCZYGIEŁ 
Marcin 

Dr in Ŝ.  
Andrzej Bieniek 

 
Dr hab. inŜ.  
Jerzy Jantos, prof. PO 

Technika produkcji mieszanek paszowych – wykorzystanie 
mączek rybnych i kostnych 

41. 
Technique of the production of fodder blends - using fish and bone 
flour 

TICHANÓW 
Marta 

Dr in Ŝ.  
Dominika Matuszek 

Dr hab. inŜ.  
Lech Nawrocki, prof. 
PO 

Modernizacja budynków inwentarskich dla bydła mlecznego na 
terenie woj. opolskiego w latach 1998 - 2008 

42. 
Modernization of buildings for  livestock for dairy cattle on the land 
of the Opole province in 1998 - 2008 

TRUSZ 
Katarzyna 

Dr hab. inŜ.  
Lech Nawrocki,  
prof. PO 

Dr  
Anna Kuczuk 

Konstrukcja układów napędowych mikrociągnika ogrodniczego 
43. 

Construction of driving systems of the gardening microtractor 
WEISSER 
Mateusz 

Dr in Ŝ.  
Andrzej Bieniek 

Dr hab. inŜ.  
Jerzy Jantos, prof. PO 

Porównanie agrotechniki roślin genetycznie modyfikowanych 
44. 

Comparison the agrotechnology of plants genetically modified 
WÓJCIAK 
Agnieszka 

Dr in Ŝ.  
Jolanta Królczyk 

Dr hab. inŜ.  
Ryszard Hołownicki, 
prof. PO 

Techniki chowu zwierząt w gospodarstwach agroturystycznych 
na Opolszczyźnie 

45. 
Techniques of the breeding of animals in farm tourism in the Opole 
province 

ZAJĄCZKOWS
KA Paulina 

Dr hab. inŜ.  
Lech Nawrocki,  
prof. PO 

Dr  
Anna Kuczuk 


