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Dnia 11 lipca 2009 roku, po d³ugiej i ciê¿kiej chorobie, zmar³
, uczony o wielkiej wiedzy i cz³owiek

o niezwykle rzadko spotykanej wysokiej kulturze osobistej.
Urodzi³ siê 12 listopada 1929 roku w Poznaniu. Wiosn¹ 1940 roku

wraz z rodzin¹ zosta³ przez Niemców wysiedlony z Poznania do
Dynowa (województwo podkarpackie). Tam koñczy szko³ê podsta-
wow¹ oraz w ramach tajnego nauczania pierwsz¹ klasê gimnazjum.
Po zakoñczeniu wojny przeprowadza siê do Dusznik Zdroju.

Do Pañstwowego Gimnazjum, a nastêpnie Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego uczêszcza w K³odzku, które ukoñczy³ w 1949 roku.
W tym samym roku podj¹³ studia na Wydziale Mechanicznym
Politechniki Wroc³awskiej, które ukoñczy³ w 1952 roku uzyskuj¹c
tytu³ in¿yniera mechanika.

W kwietniu 1953 roku rozpocz¹³ pracê w Instytucie Mechanizacji
i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie. Od lipca 1953 roku do lutego
1954 roku przebywa³ w Korei, gdzie pracowa³ w Komisji Nadzorczej
Pañstw Neutralnych oraz w Komisji Repatriacyjnej. W 1953 roku
podj¹³ studia magisterskie na Wydziale Mechanizacji Rolnictwa
Politechniki Warszawskiej, które kontynuowa³ po powrocie do kraju
równolegle z prac¹ zawodow¹ w IMER. Dyplom magistra in¿yniera
mechanika uzyska³ w 1955 roku.

W Instytucie Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warsza-
wie (póŸniej Instytucie Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji
Rolnictwa) pracowa³ do przejœcia na emeryturê z koñcem 1994 roku,
kolejno na stanowiskach: konstruktora, asystenta, starszego
asystenta, adiunkta, samodzielnego pracownika naukowo-
badawczego i docenta. Na stanowisko docenta zosta³ powo³any przez
Ministra Rolnictwa w kwietniu 1973 roku. W latach 1955-1964 pe³ni³
funkcjê kierownika pracowni maszyn do siewu i sadzenia, a nastêpnie
pracowni narzêdzi uprawowych. Od 1965 roku do koñca pracy
w Instytucie pe³ni³ kolejno funkcje kierownika: Zak³adu
Mechaniczno-Technologicznego, Zak³adu Pomiarów i Analiz oraz
Zak³adu Jakoœci i Niezawodnoœci.

W latach 1961-1964 pracowa³ równie¿ w Katedrze Maszyn Rol-
niczych Politechniki Warszawskiej na stanowisku asystenta, a póŸniej
starszego asystenta.

W 1964 roku na podstawie rozprawy „Opory orki w œwietle
pomiaru ciœnienia skiby na powierzchniê robocz¹ korpusu p³uga”,
wykonanej pod kierunkiem prof. dr. hab. in¿. Czes³awa Kanafoj-
skiego, Rada Wydzia³u Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki
Warszawskiej nada³a mu stopieñ naukowy doktora nauk
technicznych.

W 1968 roku, jako stypendysta FAO, przebywa³ na trzy-
miesiêcznym sta¿u naukowym w Wielkiej Brytanii i Republice
Federalnej Niemiec.

W ci¹gu pierwszych 15 lat pracy doc. dr in¿. Aleksander Pawlik
specjalizowa³ siê przede wszystkim w dziedzinie narzêdzi i maszyn
uprawowych. Jego prace z tego okresu dotyczy³y dynamiki p³uga i ro-
tacyjnych maszyn uprawowych, przede wszystkim zaœ problemów
zwi¹zanych z przystosowaniem narzêdzi uprawowych do
zwiêkszonych prêdkoœci roboczych. Do tej grupy prac nale¿y
zaliczyæ równie¿ konstrukcjê wdro¿onego do praktyki p³uga do
uk³adania w gruncie kabla telekomunikacyjnego. W póŸniejszym
okresie wraz z zespo³em Zak³adu Pomiarów i Analiz opracowa³
konstrukcjê zestawu tensometrycznych przetworników do pomiaru

doc. dr in¿.Aleksander Pawlik

oporów roboczych oraz momentów obrotowych, stanowi¹cych przez
wiele lat podstawowe wyposa¿enie Instytutu do pomiaru dynamiki
maszyn i narzêdzi rolniczych. Po objêciu kierownictwa Zak³adu
Jakoœci i Niezawodnoœci kieruje pracami naukowymi z dziedziny
eksploatacji sprzêtu rolniczego. Zak³ad ten wyspecjalizowa³ siê
w badaniach niezawodnoœci ci¹gników i maszyn rolniczych w wa-
runkach naturalnej eksploatacji. Badania prowadzone wed³ug
oryginalnych metodyk, z szerokim wykorzystaniem nowoczesnych
metod przetwarzania danych, mia³y wówczas charakter pionierski
nie tylko w naszym kraju i w zwi¹zku z tym by³y przedmiotem
licznych nagród i wyró¿nieñ.

Od 1964 roku zajmowa³ siê problematyk¹ jakoœci sprzêtu
rolniczego, pocz¹tkowo jako ekspert Biura Zak³adu Jakoœci przy
G³ównym Urzêdzie Miar, póŸniej zaœ jako odpowiedzialny za
kwalifikacjê jakoœci maszyn rolniczych prowadzon¹ przez Instytut
Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warsza-
wie. Dziêki temu nawi¹za³ bardzo œcis³¹ wspó³pracê z przemys³em
ci¹gników i maszyn rolniczych i mia³ mo¿liwoœæ skutecznego
wp³ywania na jakoœæ jego wyrobów. Trzydzieœci lat pracy w dzie-
dzinie jakoœci uwieñczy³ w 1993 roku uzyskaniem dla Instytutu
uprawnieñ jednostki certyfikuj¹cej wyroby w ramach nowego syste-
mu badañ i certyfikacji.

Jako przedstawiciel Polski bra³ udzia³ w ponad 20 sesjach grup
roboczych komisji RWPG przy opracowywaniu projektów norm
miêdzynarodowych, dotycz¹cych metodyk badañ maszyn rolni-
czych.

By³ przez kilka kadencji cz³onkiem Rad Naukowych IBMER,
Oœrodka Badawczo-Rozwojowego Technicznej Obs³ugi Rolnictwa
w ¯d¿arach i Instytutu Mechaniki Politechniki Warszawskiej w P³o-
cku.

Doc. dr in¿. Aleksander Pawlik opublikowa³ ponad 50 prac
naukowych w wydawnictwach naukowych, w tym szereg na ³amach
naszego czasopisma. Ponadto by³ autorem lub wspó³autorem oko³o
150 nieopublikowanych prac badawczych i metodyk.

Dzia³alnoœæ naukowa Docenta zosta³a uhonorowana dwiema
nagrodami Ministra Rolnictwa: I stopnia w 1975 roku i II stopnia
w 1976 roku, nagrodami V Wydzia³u Polskiej Akademii Nauk,
dyrektora Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Eksploatacji
Rolnictwa w Warszawie, Rady Zrzeszenia Producentów Maszyn
Rolniczych „AGROMET” oraz licznymi dyplomami uznania,
podziêkowaniami i wyró¿nieniami przyznanymi przez fabryki
maszyn rolniczych za wniesiony wk³ad w rozwój ich wyrobów.

Za osi¹gniêcia zawodowe Docent zosta³ odznaczony: Srebrnym
(1969 r.) i Z³otym Krzy¿em Zas³ugi (1974 r.), Odznak¹ Zas³u¿onego
Pracownika Rolnictwa (1982 r.), Krzy¿em Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski (1984 r.) i Medalem 40- lecia PRL(1984 r.).

W bogatym ¿yciorysie doc. dr. in¿. Aleksandra Pawlika na
szczególn¹ uwagê zas³uguje Jego wspó³praca z miesiêcznikiem
naukowo-technicznym „Maszyny i Ci¹gniki Rolnicze” a nastêpnie
po zmianach tytu³u „Przegl¹dem Techniki Rolniczej i Leœnej”
i „Technik¹ Rolnicz¹ Ogrodnicz¹ Leœn¹”. Wspó³pracê rozpocz¹³
w 1962 roku od publikacji swoich artyku³ów naukowych. W nastê-
pnych latach pe³ni³ funkcjê cz³onka i wiceprzewodnicz¹cego Rady
Programowej oraz redaktora dzia³owego. W 1986 roku obj¹³ stano-
wisko zastêpcy redaktora naczelnego, które pe³ni³ do 2003 roku.
W 2004 roku zosta³ ponownie powo³any na wiceprzewodnicz¹cego
Rady Programowej, pe³ni¹c tê funkcjê do ostatnich dni swego ¿ycia.
Doc. dr in¿.Aleksander Pawlik, pe³ni¹c ró¿ne funkcje w czasopiœmie
wniós³ wielki wk³ad w jego rozwój a poprzez recenzje wielu
artyku³ów przyczyni³ siê do wysokiego ich poziomu
merytorycznego. Moja ponad 22-letnia bezpoœrednia wspó³praca
z doc. dr. in¿. Aleksandrem Pawlikiem stanowi³a wyró¿nienie i du¿¹
satysfakcjê. W mojej pamiêci pozostanie jako Cz³owiek niezwykle
¿yczliwy, o wielkiej wiedzy i kulturze osobistej.

¯egnam Pana, Panie Docencie, wraz z ca³ym Zespo³em
Redakcyjnym i Rad¹ Programow¹ „Techniki Rolniczej Ogrodniczej
Leœnej”.

Czeœæ Jego pamiêci!
Czes³aw Waszkiewicz


