
Nadanie mgr. in¿. Stanis³awowi Jankowiakowi tytu³u
TWÓRCA TECHNIKI

Dnia 5 grudnia 2012 r. w auli Przemys³owego Instytutu Maszyn Rolniczych odby³a siê
uroczystoœæ nadania przez Zarz¹d Oddzia³u Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników Mechaników
Polskich w Poznaniu tytu³u „Twórca Techniki”. Laureatem tego honorowego wyró¿nienia zosta³
mgr in¿. Stanis³aw Jankowiak, d³ugoletni pracownik PIMR.

Tytu³ „Twórca Techniki” ustanowi³ poznañski Zarz¹d Oddzia³u SIMP w 2008 r. Celem jego jest
wyró¿nienie i honorowanie osób maj¹cych znacz¹ce dokonania w tworzeniu techniki. Wyró¿nienie
jest przyznawane osobie za opracowane i wdro¿one konstrukcje, technologie lub dokonania
organizacyjne z bran¿y mechanicznej (lub pokrewnej), które w chwili wdro¿enia przedstawia³y
parametry techniczne i wskaŸniki ekonomiczne na œwiatowym poziomie oraz uwzglêdnia³y ochronê
œrodowiska. Kandydatów do tytu³u „Twórca Techniki” wybiera Kapitu³a spoœród osób, których
¿yciorysy zawodowe znajduj¹ siê wArchiwum Historii Techniki Oddzia³u SIMPw Poznaniu. Osoby
wyró¿nione tytu³em „Twórca Techniki” s¹ wpisywane na listê „Twórca Techniki” oraz otrzymuj¹
dyplom i statuetkê.
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Prezes ZO SIMP w Poznaniu, dr in¿. Piotr Janicki, powita³ przyby³ych goœci, a nastêpnie poprosi³ prof. Kazimierza Mielca,
d³ugoletniego dyrektora PIMR, o odczytanie laudacji. Po laudacji wrêczono statuetkê i dyplom, po czym Laureat wyrazi³
podziêkowanie za uhonorowanie jego wieloletniej pracy wysokim wyró¿nieniem SIMP.

Po wrêczeniu statuetki i dyplomu „Twórca Techniki” mgr. in¿. Stanis³awowi Jankowiakowi - od lewej: dyrektor PIMR dr in¿.
Tadeusz Paw³owski, prof. nadzw.; Sekretarz Generalny SIMP mgr Kazimierz £asiewicki; prezes ZO SIMP w Poznaniu dr in¿.

Piotr Janicki; laureat mgr in¿. Stanis³aw Jankowiak, przewodnicz¹cy Kapitu³y prof. dr hab. in¿. Jan ¯urek;
prof. dr in¿. Kazimierz Mielec

Laudacja z okazji nadania mgr. in¿. Stanis³awowi Jankowiakowi tytu³u
TWÓRCA TECHNIKI

Pan Stanis³aw Jankowiak, ur. 8 lutego 1936 r. w Poznaniu,
ukoñczy³ Technikum Energetyczne, uzyskuj¹c w 1955 r.
œwiadectwo dojrza³oœci i tytu³ zawodowy ”technika elektryka”.
W latach 1955-1960 odby³ studia wy¿sze na Wydziale
Mechanizacji Rolnictwa Politechniki Poznañskiej, uzyskuj¹c
tytu³ zawodowy magistra in¿yniera mechanika w specjalnoœci
„silniki spalinowe”. W latach 1982-1983 by³ s³uchaczem stu-
dium podyplomowego w specjalnoœci „Projektowanie i bada-
nie maszyn rolniczych”, organizowanego przez Wydzia³
Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznañskiej.

Mgr in¿. Stanis³aw Jankowiak podj¹³ pracê zawodow¹
w 1960 r. w Zak³adach Hipolita Cegielskiego w Poznaniu,
w Zak³adzie W-4 jako in¿ynier praktykant, a nastêpnie do
czerwca 1962 r. jako konstruktor.

Z dniem 1 sierpnia 1962 r. przeszed³ do pracy w Prze-
mys³owym Instytucie Maszyn Rolniczych w Poznaniu, gdzie
pracowa³ do 1989 r. na stanowisku starszego konstruktora
i kierownika Pracowni Konstrukcji Mechanizmów Napê-
dowych. W latach 1989-1990 pracowa³ w firmieAGRIPOL Sp.
z o.o. w Poznaniu, na stanowisku g³ównego konstruktora, po



czym powróci³ do Przemys³owego Instytutu Maszyn
Rolniczych i pracuje po dzieñ dzisiejszy na stanowisku
g³ównego specjalisty ds. projektowania. W latach 1990. pe³ni³
te¿ funkcjê kierownika Zak³adu Maszyn do Chowu Zwierz¹t
i Prac Gospodarskich.

Przez pierwsze szeœæ lat pracy w Przemys³owym Instytucie
Maszyn Rolniczych mgr Jankowiak pracowa³ w zespo³ach
projektowych, w charakterze konstruktora, opracowuj¹c po-
szczególne uk³ady i zespo³y maszyn, które zosta³y zapro-
jektowane na podstawie koncepcji i rozwi¹zañ opracowanych
przez innych konstruktorów - wiod¹cych, kieruj¹cych zespo-
³ami. Po tym okresie powierzono Mu obowi¹zki konstruktora
wiod¹cego, kieruj¹cego prac¹ zespo³ów projektantów i w tym
charakterze pracuje po dzieñ dzisiejszy.

Rezultaty Jego pracy s¹ niezwykle bogate i ró¿norodne.
Stanowi¹ je:
- samodzielne oraz zespo³owe opracowanie oko³o 100

maszyn i urz¹dzeñ rolniczych polowych i stacjonarnych
o ró¿nym stopniu z³o¿onoœci oraz stanowisk badawczych,
zamawianych przez producentów maszyn,

- udzia³ w realizacji 19 projektów badawczych celowych
i rozwojowych (w charakterze kierownika projektu,
g³ównego wykonawcy lub wykonawcy), których
rezultatem by³o opracowanie i liczne wdro¿enia nowych,
innowacyjnych wyrobów krajowego przemys³u maszyn
rolniczych,

- opracowanie konstrukcyjne dla Firmy Volkswagen i wdro-
¿enie oko³o dwudziestu urz¹dzeñ wchodz¹cych w sk³ad
linii technologicznej odlewni oraz oœmiu stanowisk do
monta¿u niektórych zespo³ów samochodu transportowego,

- 12 autorskich i wspó³autorskich artyku³ów naukowych,
- 21 patentów i wzorów u¿ytkowych, których mgr Jankowiak

jest wspó³twórc¹.
Prezentowane podczas laudacji ilustracje wybrano dla

ukazania szerokiego wachlarza wyrobów krajowego prze-
mys³u maszynowego, które w fazie przygotowania produkcji
opracowa³ mgr in¿. Stanis³aw Jankowiak, lub które zosta³y
opracowane przez kierowane przez Niego zespo³y konstru-
ktorów oraz doœwiadczalników, którzy rozwi¹zania poszcze-
gólnych zespo³ów weryfikowali w postêpowaniu empiry-
cznym.

W wachlarzu tym znajduj¹ siê: przenoœniki taœmowe
i pneumatyczne, spychacz czo³owy i rodzina ³adowaczy czo-
³owych, linia do produkcji p³yt gipsowych, kosiarki o ró¿nych
przeznaczeniach, maszyna do zbioru kamieni z pól uprawnych,
sieczkarnia toporowa, rodzina sadzarek do ziemniaków,
ci¹gnik rolniczy ma³ej mocy, rama noœna kombajnu
zbo¿owego BIZON, rodzina przek³adni k¹towych, urz¹dzenie
do zagêszczania s³omy do spalania w kot³owniach ma³ej mocy,
maszyna do zbioru wierzby energetycznej, wytwórnia paliwa
ci¹gnikowego z oleju rzepakowego, maszyna wiatrowa do
ochrony upraw - szczególnie sadowniczych, zestaw maszyn
i urz¹dzeñ do t³oczenia oleju z lnianki, kombajn zbo¿owy
„Dynamic” i wiele, wiele innych.

Wyroby przygotowywane do produkcji przez krajowy
przemys³ maszynowy - szczególnie przemys³ wyrobów techni-
ki rolniczej, przy opracowywaniu których bra³ udzia³ mgr
Stanis³aw Jankowiak prezentuj¹ poziom europejski a w niektó-
rych przypadkach - œwiatowy. Charakteryzuj¹ siê inno-
wacyjnymi rozwi¹zaniami, nastawionymi na energo-
oszczêdnoœæ, ochronê œrodowiska naturalnego i energiê ze
Ÿróde³ odnawialnych. Wyroby te, przy cenach zakupu ni¿szych
od wyrobów renomowanych firm zachodnich, stanowi¹ o kon-
kurencyjnoœci krajowego przemys³u na rynku europejskim
i rynku globalnym. Otwieraj¹ te¿ dostêp krajowego rolnictwa
do nowoczesnych, wydajnych technologii.

Mgr in¿. Stanis³aw Jankowiak, równolegle z oryginalnymi,
wyró¿niaj¹cymi siê rezultatami pracy zawodowej, zawsze by³
i nadal jest zaanga¿owany w inicjowanie, opracowywanie
i wdra¿anie projektów, maj¹cych na celu doskonalenie pro-
gramów kszta³cenia na studiach technicznych w dyscyplinie
„budowa i eksploatacja maszyn”. Projekty te zak³adaj¹
szerokie kszta³cenie podstawowe i zró¿nicowanie œcie¿ek
kszta³cenia specjalistycznego oraz podyplomowego, zape-
wniaj¹cych opanowanie obszarów wiedzy i zdobywanie umie-
jêtnoœci in¿ynierskich, dostosowanych do aktualnych potrzeb
rynku pracy.

W ten sposób uczelnie wy¿sze mog³yby skutecznie
reagowaæ na te potrzeby, zapewniaj¹c równoczeœnie szerszy
wybór œcie¿ek kszta³cenia przysz³ym in¿ynierom.

Uruchomienie elastycznych œcie¿ek kszta³cenia i kreo-
wanie nowych, poszukiwanych specjalnoœci, po³¹czone z me-
rytoryczn¹ opiek¹ sprawowan¹ przez in¿ynierów wiod¹cych
w konkretnym zak³adzie pracy, mog³yby przyczyniæ siê do
szybkiego opanowania umiejêtnoœci warsztatu pracy in¿yniera
przez m³odych absolwentów wy¿szych szkó³ technicznych.

Zarówno za³o¿enia tych dzia³añ, spójnoœæ koncepcji i ocze-
kiwañ, zmniejszenia skali bezrobocia w grupie absolwentów
szkó³ wy¿szych, cechuj¹ siê wysokim prawdopodobieñstwem
osi¹gniêcia za³o¿onych celów.

Mgr Jankowiak inicjuje te¿ projekty maj¹ce na celu
doskonalenie in¿ynierów mechaników w zak³adach krajowego
przemys³u wyrobów techniki rolniczej. Projekty te uwzglê-
dniaj¹ permanentne kszta³cenie i integracjê œrodowiska
in¿ynierów. Sam w d³ugoletnim okresie pracy in¿yniera
projektanta i konstruktora uczestniczy³ w rewolucyjnej zmianie
narzêdzi pracy, która prowadzi³a od suwaka do dzisiejszych
wyspecjalizowanych programów komputerowych, umo¿li-
wiaj¹cych weryfikacjê projektu na modelach ju¿ w fazie
projektowania, a wiêc we wczesnej fazie przygotowania
produkcji nowych wyrobów oraz programów wspomagaj¹cych
badania doœwiadczalne.

Ta dzia³alnoœæ, bêd¹ca pasj¹ Twórcy Techniki, prowadzona
w ramach Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników
Mechaników Polskich, zapewnia ¿e jest On postrzegany jako
kreatywny in¿ynier i zaanga¿owany spo³ecznik, pracuj¹cy od
ponad piêædziesiêciu lat efektywnie na rzecz tworzenia i uma-
cniania konkurencyjnoœci na rynku globalnym wyrobów
polskiego przemys³u techniki rolniczej.

Jest te¿ postrzegany jako Cz³owiek pogodny, otwarty,
skromny, wra¿liwy na losy innych ludzi, ludziom ¿yczliwy,
z optymizmem patrz¹cy na dzieñ jutrzejszy, przekazuj¹cy sw¹
wiedzê i doœwiadczenie m³odszym kolegom in¿ynierom,
w³asnym przyk³adem ucz¹cy odpowiedzialnoœci i pracowitoœci
systematycznej. Takiego Twórcê Techniki znamy i za to serde-
cznie dziêkujemy.

Na zakoñczenie warto podkreœliæ, ¿e mgr in¿. Stanis³aw
Jankowiak, wœród odznaczeñ i innych wyró¿nieñ, mo¿e
poszczyciæ siê:
- dwukrotnie przyznan¹ przez NOT nagrod¹ zespo³ow¹ II

stopnia za wybitne osi¹gniêcia w dziedzinie techniki - lata
1982 i 1983,

- zajêciem I miejsca w konkursie „Postêp techniczny w ogro-
dnictwie” - organizowanym przez Stowarzyszenie
Naukowo-Techniczne In¿ynierów i Techników Ogro-
dnictwa,

- uzyskaniem tytu³u Mistrz Techniki - 1998, nadanego przez
Wielkopolsk¹ Korporacjê Techniczn¹.

prof. dr in¿. Zdzis³aw KOŒMICKI, dr h.c.
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