
Dnia 11 paŸdziernika 2008 roku zmar³ w Poznaniu po d³ugiej
chorobie, zas³u¿ony dla bran¿y maszyn rolniczych, wieloletni
Zastêpca Dyrektora ds. Naukowych Przemys³owego Instytutu
Maszyn Rolniczych w Poznaniu,

.
W³adys³aw Machowiak urodzi³ siê dnia 5 wrzeœnia 1919 r.
w Lesznie. By³ synem Stanis³awa i Salomei z d. Stelmach.
Po ukoñczeniu Szko³y Podstawowej od 10 roku ¿ycia
uczêszcza³ do Gimnazjum Staroklasycznego, a nastêpnie do
Liceum Humanistycznego II stopnia w Lesznie. Maturê
uzyska³ dnia 16.05.1939 r. W czerwcu i lipcu 1939 odby³
s³u¿bê w Junackich Hufcach Pracy - 16 Batalionie Pracy,
nastêpnie do koñca sierpnia 1939 pracowa³ w Miejskej
Elektrowni i Gazowni w Lesznie jako praktykant przed wy¿-
szymi studiami.
Po wybuchu wojny bra³ udzia³ w dzia³aniach bojowych
w okolicach Warszawy (1 do 7.09.1939). W dniach 8-
28.09.1939 bra³ udzia³ w Kompanii Junackiej „Czarnków”
w obronie Warszawy. W dniach 28.09.1939-11.10.1939
przebywa³ w niewoli, sk¹d uciek³ i w okresie 11.10.1939-
30.06.1940 przebywa³ we wsi Przybina k. Leszna). Pocz¹tko-
wo pracowa³ jako robotnik przy budowie dróg, nastêpnie
przygotowywa³ siê do egzaminu z j. niemieckiego i po jego
zdaniu uczêszcza³ w lutym 1941 w Poznaniu na kurs badaczy
mleka. Po czym w okresie 1.03.1941-31.01.1945 pracowa³
w Zak³adach Badania Mlecznoœci Krów jako kontroler mle-
cznoœci w okolicach Leszna, Jarocina i Œremu.
Po okupacji pó³ roku pracowa³ w PKP w Lesznie, jako technik
mechanik, ale ju¿ od 1 kwietnia 1945 r. podj¹³ studia w Wy¿-
szej Szkole Budowy Maszyn i Elektrotechniki (przekszta³co-
nej na Wydzia³ Mechaniczny Szko³y In¿ynierskiej w Pozna-
niu), które ukoñczy³ dyplomem pod kier. in¿. Stanis³awa
¯aliñskiego w dniu 24.03.1948 r., uzyskuj¹c tytu³ in¿yniera
mechanika ze specjalnoœci¹ konstrukcji maszyn rolniczych.
By³ jednym z trzech pierwszych dyplomantów na tej uczelni -
obok Hipolita Szuberta i BogdanaAndrzejewskiego.
W czasie studiów odbywa³ letni¹ praktykê zawodow¹ w za-
k³adach „H. Cegielski”. Jeszcze w czasie studiów, od wrzeœnia
1947 do marca 1948 roku, prowadzi³ zajêcia dydaktyczne
w Oœrodku Szkolenia Zawodowego Zak³adów „H.
Cegielski”. Po ukoñczeniu studiów pracowa³ krótko w Ro-
szarni Lnu w Lesznie, po czym otrzyma³ nakaz pracy w Zje-
dnoczeniu Maszyn Rolniczych w Bydgoszczy na stanowisku
kierownika Wydzia³u Planowania i Statystyki (1-19.10.1948).
Po zlikwidowaniu Zjednoczenia, w paŸdzierniku 1948 r.

doc. mgr in¿. W³adys³aw
Machowiak

zosta³ skierowany do Fabryki „Unia” w Grudzi¹dzu na stanowisko
szefa produkcji. Tam pracowa³ do sierpnia 1952 roku. Pod jego
kierownictwem uruchomiono produkcjê wielu nowych typów
maszyn uprawowych oraz oddzia³ budowy prototypów i sekcji
badañ prototypów w Grudzi¹dzu.
W okresie pracy w Grudzi¹dzu uczy³ w tamtejszym Liceum
Mechanicznym oraz Technikum Budowy Maszyn Rolniczych. Od
15.08 1952 r. zosta³ s³u¿bowo przeniesiony do nowo buduj¹cej siê
Poznañskiej Fabryki Maszyn ¯niwnych na stanowisko G³ównego
In¿yniera. Zorganizowa³ tam dzia³y techniczne, wydzia³y
produkcyjne i pomocnicze, uruchomi³ produkcjê pierwszych w kraju
snopowi¹za³ek ci¹gnikowych. Po dwóch latach zrezygnowa³ ze
stanowiska G³ównego In¿yniera, przeszed³ na stanowisko Z-cy
G³ównego Metalurga i przy pierwszej nadarzaj¹cej siê okazji
przeniós³ siê z dniem 1.02.1955 do Instytutu Maszyn Rolniczych
w Poznaniu, gdzie organizowano Zak³ad Konstrukcyjno-Techno-
logiczny. Obj¹³ stanowisko kierownika tego Zak³adu.
W 1958 r. podj¹³ studia magisterskie na Politechnice Poznañskiej,
które ukoñczy³ dyplomem w 1960 roku.
Po odejœciu dyrektora Jana Czarneckiego z Instytutu i objêciu
stanowiska dyrektora przez Hipolita Szuberta, W. Machowiak zosta³
powo³any od dnia 1.01.1961 roku na stanowisko Z-cy Dyrektora ds.
Naukowych Instytutu Maszyn Rolniczych.
W paŸdzierniku 1964 r. zosta³ mianowany przez Ministra samodziel-
nym pracownikiem naukowo-badawczym, docentem.
Ze wzglêdów zdrowotnych w dniu 30.06.1981 roku doc. W³adys³aw
Machowiak przeszed³ na emeryturê.
W czasie kierowania Zak³adem Konstrukcyjno-Technologicznym,
przy wspó³udziale W. Machowiaka powsta³y liczne konstrukcje
póŸniej produkowanych maszyn rolniczych, dziesi¹tki nowych
opracowañ warunków technicznych odbioru, instrukcji obs³ugi
maszyn rolniczych, pierwsze serie norm resortowych i pañstwowych
na elementy i zespo³y maszyn rolniczych. W czasie pe³nienia przez
niego funkcji dyrektora naukowego wykonano ok. 80 prac naukowo-
badawczych z dziedziny konstrukcji maszyn rolniczych.
W. Machowiak by³ autorem licznych artyku³ów w czasopismach
„Maszyny i Ci¹gniki Rolnicze”, „Biuletyn Informacyjny PIMR”,
„Mechanizacja Rolnictwa” i innych.
Doc. W. Machowiak wyg³osi³ wiele referatów na konferencjach
naukowych w kraju i zagranic¹. Pos³ugiwa³ siê jêzykami obcymi:
niemieckim, ³acin¹, francuskim i rosyjskim.
Wielokrotnie przewodniczy³ delegacjom polskim na posiedzeniach
grup roboczych Sekcji Nr 5 RWPG. Bra³ tak¿e czynny udzia³ jako
cz³onek: Wojewódzkiej Rady Postêpu Technicznego, Rady Ekono-
micznej ZPCiMR, Sekcji Budowy i Eksploatacji Maszyn i Urz¹dzeñ
Rolniczych przy PKNiM, zastêpca przewodnicz¹cego Sekcji Ma-
szyn Rolniczych przy Oddziale Wojewódzkim SIMP w Poznaniu,
zastêpca przewodnicz¹cego Rady Naukowej PIMR, redaktor
naczelny czasopisma „Biuletyn Informacyjny PIMR”, cz³onek Rady
Programowej czasopisma „Maszyny i Ci¹gniki Rolnicze”.
Za dzia³alnoœæ zawodow¹ i naukow¹ zosta³ odznaczony:
- Srebrnym i Z³otym Krzy¿em Zas³ugi (1957 i 1964);
- Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1971);
- Z³otymi odznakami SIMPi NOT (1970);
- Odznak¹ honorow¹ Za Zas³ugi dla m. Poznania (1975);
- Dyplomem „Z³oty Suwak” (1973).
Po przejœciu na emeryturê by³ nadal bardzo aktywny w dzia³alnoœci
spo³ecznej, szczególnie w Kole Seniorów przy Zarz¹dzie Okrêgu
SIMP w Poznaniu, pe³ni¹c funkcjê cz³onka Zarz¹du Ko³a. Pisa³
nadal artyku³y do czasopism technicznych.
By³ ¿onaty ze Stefani¹ z domu Kwiatkowsk¹, z któr¹ mia³ dwóch
synów: Micha³a (1950) i Piotra (1953).
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