
W dniu 29 paŸdziernika 2010 r. odszed³ na zawsze œp. prof. Boles³aw Woj-
ciechowicz - Wielki Przyjaciel Przemys³owego Instytutu Maszyn Rolniczych
w Poznaniu, Przewodnicz¹cy Rady Naukowej w latach 1979-1999, cz³onek
Rady Programowej kwartalnika naukowego

.
Prof. dr hab. in¿. Boles³aw Wojciechowicz urodzi³ siê 2 stycznia 1927 roku

w Postawach na WileñszczyŸnie. Tam przebywa³ wraz z rodzicami do zakoñ-
czenia II wojny œwiatowej, po czym w ramach repatriacji trafi³ do Poznania i tu
osiad³ na sta³e. Po ukoñczeniu studiów na Wydziale Mechanicznym ówczesnej
Szko³y In¿ynierskiej w Poznaniu, w 1950 r. podj¹³ pracê na stanowisku
asystenta w Katedrze Silników Spalinowych tej Uczelni. Katedr¹ kierowa³
ówczesny rektor Szko³y In¿ynierskiej, prof. Boles³aw Orgelbrandt. To jego
prof. B. Wojciechowicz uznawa³ za swego nauczyciela i mistrza. W 1955 r.,
pracuj¹c, ukoñczy³ studia magisterskie w Politechnice Poznañskiej. W 1962 r.
uzyska³ stopieñ doktora, w 1968 doktora habilitowanego, a w 1972 tytu³
profesora nadzwyczajnego nauk technicznych i w 1978 r. tytu³ profesora
zwyczajnego.

Drugim mistrzem i nauczycielem, pod którego kierunkiem rozpocz¹³ pracê
naukow¹ nad zagadnieniami tarcia, zu¿ycia i smarowania (po³¹czonymi póŸniej
w dyscyplinê naukow¹ nazwan¹ tribologi¹), by³ prof. dr hab. in¿. Stefan Ziemba
(dr h.c. Politechniki Poznañskiej, cz³onek rzeczywisty PAN). Prof. S. Ziemba
by³ promotorem rozprawy doktorskiej i opiekunem naukowym rozprawy
habilitacyjnej prof. B. Wojciechowicza.
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Przedmiotem zainteresowañ naukowych Profesora, z którymi zwi¹zane s¹ kluczowe jego osi¹gniêcia, by³y zagadnienia
podstaw tribologii, szczególnie zu¿ycie œcierne ³o¿ysk œlizgowych. Z tej problematyki opublikowa³ wiele prac naukowych.

Wiele rozpraw doktorskich wykonanych pod kierunkiem prof. B. Wojciechowicza dotyczy³o zu¿ycia œciernego i stano-
wi³o pocz¹tek uznanej w kraju i za granic¹ poznañskiej szko³y tribologicznej.

Pozycjê prof. B. Wojciechowicza w œrodowisku naukowym i poza nim wyznacza³ autorytet naukowy wynikaj¹cy z doro-
bku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego oraz autorytet moralny wynikaj¹cy z ukszta³towanej w œrodowisku
opinii o zaletach Jego charakteru.

Wyrazem najwy¿szego uznania miêdzynarodowego œrodowiska naukowego jest Doktorat Honoris Causa Doñskiego
Pañstwowego Uniwersytetu Technicznego w Rostowie n. Donem (Rosja) nadany prof. B. Wojciechowiczowi w 1993 r.
W latach póŸniejszych Profesor zosta³ równie¿ Doktorem Honorowym Politechniki Poznañskiej (2001 r.) oraz Uniwersytetu
Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jêdrzeja Œniadeckich w Bydgoszczy (2007 r.).

O pozycji w krajowym œrodowisku naukowym i technicznym œwiadcz¹ pe³nione przez prof. B. Wojciechowicza funkcje.
Profesor by³ m.in. cz³onkiem Komitetu Budowy Maszyn PAN (a w latach 1993-1999 jego wiceprzewodnicz¹cym, pe³ni¹c
jednoczeœnie funkcjê przewodnicz¹cego Sekcji Eksploatacji), cz³onkiem Komitetu Techniki Rolniczej PAN, cz³onkiem
Centralnej Komisji ds. Tytu³ów i Stopni Naukowych, cz³onkiem i przewodnicz¹cym Sekcji Eksploatacji, Wibroakustyki
i Diagnostyki Maszyn i Systemów w Komitecie Badañ Naukowych, cz³onkiem Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³
Nauk, Pierwszym Przewodnicz¹cym i Dziekanem Konwentu Przewodnicz¹cych S¹dów Konkursowych o Z³oty Medal
Miêdzynarodowych Targów Poznañskich, cz³onkiem Rady G³ównej Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego I kadencji (w latach
1982-1985) oraz Komitetu ds. Nauki i Postêpu Technicznego przy Radzie Ministrów.

Prof. Boles³aw Wojciechowicz za sw¹ dzia³alnoœæ naukowo-badawcz¹, dydaktyczn¹ i spo³eczn¹ zosta³ uhonorowany
licznymi odznaczeniami, w tym: Krzy¿em Komandorskim z Gwiazd¹ Orderu Odrodzenia Polski, Krzy¿em Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski, Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Medalem Komisji
Edukacji Narodowej.

Prof. Boles³aw Wojciechowicz jest Osob¹ wielce zas³u¿on¹ dla Politechniki Poznañskiej, w której pe³ni³ wiele funkcji:
kierownika Katedry Eksploatacji i Pomiarów Maszyn, prodziekana Wydzia³u Mechanizacji Rolnictwa, kierownika
Laboratorium Izotopowego, dyrektora Instytutu Maszyn Roboczych, prorektora ds. Nauki Politechniki Poznañskiej i rektora
Politechniki Poznañskiej (1972-1981).

Prof. Boles³aw Wojciechowicz wniós³ równie¿ wielki wk³ad w rozwój Przemys³owego Instytutu Maszyn Rolniczych
w Poznaniu, w którym pe³ni¹c znacz¹ce funkcje wp³ywa³ na kszta³towanie jego kierunków badawczych, rozwój kadry
naukowej, ustawiczne podnoszenie poziomu wydawnictw naukowych i innowacyjnoœæ rozwi¹zañ oferowanych praktyce
gospodarczej. Z Instytutem czu³ siê zwi¹zany do ostatnich dni swego pracowitego ¿ycia. Zawsze okazywa³ ludziom
¿yczliwoœæ, cieszy³y Go sukcesy pracowników Instytutu, które uznawa³ za wa¿ne dla jego przysz³oœci.
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