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 W dniu 29 października 2010 r. odszedł na zawsze śp. prof. Bolesław Woj-
ciechowicz - Wielki Przyjaciel Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych 
w Poznaniu, Przewodniczący Rady Naukowej w latach 1979-1999, członek 
Rady Programowej kwartalnika naukowego Journal of Research and Appli-
cations in Agricultural Engineering. 
 Prof. dr hab. inż. Bolesław Wojciechowicz urodził się 2 stycznia 1927 roku 
w Postawach na Wileńszczyźnie. Tam przebywał wraz z rodzicami do zakoń-
czenia II. wojny światowej, po czym w ramach repatriacji trafił do Poznania 
i tu osiadł na stałe. Po ukończeniu studiów na Wydziale Mechanicznym ów-
czesnej Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu, w 1950 r. podjął pracę na stanowi-
sku asystenta w Katedrze Silników Spalinowych tej Uczelni. Katedrą kiero-
wał ówczesny rektor Szkoły Inżynierskiej, prof. Bolesław Orgelbrandt. To 
jego prof. B. Wojciechowicz uznawał za swego nauczyciela i mistrza. 
W 1955 r., pracując, ukończył studia magisterskie w Politechnice Poznań-
skiej. W 1962 r. uzyskał stopień doktora, w 1968 doktora habilitowanego, 
a w 1972 tytuł profesora nadzwyczajnego nauk technicznych i w 1978 r. tytuł 
profesora zwyczajnego. 
 Drugim mistrzem i nauczycielem, pod którego kierunkiem rozpoczął pracę 
naukową nad zagadnieniami tarcia, zużycia i smarowania (połączonymi póź-
niej w dyscyplinę naukową nazwaną tribologią), był prof. dr hab. inż. Stefan 
Ziemba (dr h.c. Politechniki Poznańskiej, członek rzeczywisty PAN). Prof. S. 
Ziemba był promotorem rozprawy doktorskiej i opiekunem naukowym roz- 
 

prawy habilitacyjnej prof. B. Wojciechowicza. 
 Przedmiotem zainteresowań naukowych Profesora, z którymi związane są kluczowe jego osiągnięcia, były zagadnienia 
podstaw tribologii, szczególnie zużycie ścierne łożysk ślizgowych. Z tej problematyki opublikował wiele prac naukowych. 
 Wiele rozpraw doktorskich wykonanych pod kierunkiem prof. B. Wojciechowicza dotyczyło zużycia ściernego i stano-
wiło początek uznanej w kraju i za granicą poznańskiej szkoły tribologicznej. 
 Pozycję prof. B. Wojciechowicza w środowisku naukowym i poza nim wyznaczał autorytet naukowy wynikający z do-
robku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego oraz autorytet moralny wynikający z ukształtowanej w środowisku  
opinii o zaletach Jego charakteru. 
 Wyrazem najwyższego uznania międzynarodowego środowiska naukowego jest Doktorat Honoris Causa Dońskiego 
Państwowego Uniwersytetu Technicznego w Rostowie n. Donem (Rosja) nadany prof. B. Wojciechowiczowi w 1993 r. 
W latach późniejszych Profesor został również Doktorem Honorowym Politechniki Poznańskiej (2001 r.) oraz Uniwersytetu 
Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (2007 r.). 
 O pozycji w krajowym środowisku naukowym i technicznym świadczą pełnione przez prof. B. Wojciechowicza funkcje. 
Profesor był m.in. członkiem Komitetu Budowy Maszyn PAN (a w latach 1993-1999 jego wiceprzewodniczącym, pełniąc 
jednocześnie funkcję przewodniczącego Sekcji Eksploatacji), członkiem Komitetu Techniki Rolniczej PAN, członkiem 
Centralnej Komisji ds. Tytułów i Stopni Naukowych, członkiem i przewodniczącym Sekcji Eksploatacji, Wibroakustyki i 
Diagnostyki Maszyn i Systemów w Komitecie Badań Naukowych, członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 
Pierwszym Przewodniczącym i Dziekanem Konwentu Przewodniczących Sądów Konkursowych o Złoty Medal Międzyna-
rodowych Targów Poznańskich, członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego I. kadencji (w latach 1982-1985) 
oraz Komitetu ds. Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów. 
 Prof. Bolesław Wojciechowicz za swą działalność naukowo-badawczą, dydaktyczną i społeczną został uhonorowany 
licznymi odznaczeniami, w tym: Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej. 
 Prof. Bolesław Wojciechowicz jest Osobą wielce zasłużoną dla Politechniki Poznańskiej, w której pełnił wiele funkcji: 
kierownika Katedry Eksploatacji i Pomiarów Maszyn, prodziekana Wydziału Mechanizacji Rolnictwa, kierownika Labora-
torium Izotopowego, dyrektora Instytutu Maszyn Roboczych, prorektora ds. Nauki Politechniki Poznańskiej i rektora Poli-
techniki Poznańskiej (1972-1981). 
 Prof. Bolesław Wojciechowicz wniósł również wielki wkład w rozwój Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych 
w Poznaniu, w którym pełniąc znaczące funkcje wpływał na kształtowanie jego kierunków badawczych, rozwój kadry na-
ukowej, ustawiczne podnoszenie poziomu wydawnictw naukowych i innowacyjność rozwiązań oferowanych praktyce go-
spodarczej. Z Instytutem czuł się związany do ostatnich dni swego pracowitego życia. Zawsze okazywał ludziom życzli-
wość, cieszyły Go sukcesy pracowników Instytutu, które uznawał za ważne dla jego przyszłości. 
 

Cześć Jego Pamięci! 
 

prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, dr h.c. 


