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PROFESOR JERZY BOLIKOWSKI
Ze smutkiem i głębokim żalem zawiadamiamy,

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość

że 31 marca 2004 roku

o śmierci

zmarł

Profesora Jerzego Bolikowskiego

dr hab. inż. JERZY BOLIKOWSKI
Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego,
Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Informatyki
i Telekomunikacji
W Zmarłym straciliśmy długoletniego pracownika,
współorganizatora procesu naukowo-dydaktycznego
w Wyższej Szkole Inżynierskiej i Politechnice, aktywnie zaangażowanego w powołanie Uniwersytetu
Zielonogórskiego.
Profesor był cenionym specjalistą z zakresu elektrotechniki i metrologii elektrycznej, wykorzystującym
swą ogromną wiedzę nie tylko w nauczaniu, lecz
również w praktyce przemysłowej. Był autorem wielu
wartościowych publikacji naukowych, patentów,
rozwiązań projektowych dla podmiotów gospodarczych.
Zmarły pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji, m.in.
był Prorektorem i Dziekanem Wydziału Elektrycznego Politechniki Zielonogórskiej oraz Dyrektorem
Instytutu Metrologii Elektrycznej.
Za osiągane w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej wyniki był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem
Komisji Naukowej oraz odznaczeniami regionalnymi.
Był też laureatem wielu nagród Ministra Edukacji
Narodowej.
W Zmarłym tracimy życzliwego współpracownika,
szanowanego za swą postawę naukową i uczciwość
Przyjaciela i Kolegę, cenionego i lubianego nauczyciela akademickiego.

Dziekana Wydziału Elektrotechniki, Informatyki
i Telekomunikacji
Zmarły był długoletnim nauczycielem akademickim
zaangażowanym w tworzenie i rozwój Wydziału
Elektrycznego Wyższej Szkoły Inżynierskiej, a potem
Politechniki i Uniwersytetu, w których przeszedł
niemal wszystkie szczeble kariery naukowej i dydaktycznej. Jego wiedza i umiejętności sprawiły, że
powierzano mu kolejne odpowiedzialne funkcje
w kierowaniu zespołami pracowniczymi, m.in. dyrektora instytutu, dziekana i prorektora.
Profesor położył nieocenione zasługi w organizacji
procesu nauczania elektrotechniki, w szczególności
w zakresie metrologii elektrycznej. Ogromna wiedza
teoretyczna pozwoliła Mu na tworzenie opracowań
projektowych i konstrukcję całej rodziny urządzeń
pomiarowo-rejestrujących stosowanych w przemyśle
branży elektrotechnicznej.
Był utalentowanym dydaktykiem, potrafiącym wzbudzić zainteresowanie wykładanymi zagadnieniami
teoretycznymi ukazując możliwości zastosowań
praktycznych.
W Zmarłym tracimy przyjaznego Szefa, współpracownika i oddanego przyjaciela młodzieży akademickiej. Był dla nas wzorem rzetelności i uczciwości.
Profesora pożegnaliśmy w piątek, 2 kwietnia 2004 r. na
cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej w Zielonej
Górze.

Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie Zmarłego składają

Prodziekani, Rada Wydziału,
pracownicy i studenci Wydziału

Rektor, Senat
oraz pracownicy i studenci
Uniwersytetu Zielonogórskiego

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Profesora Jerzego Bolikowskiego
człowieka wrażliwego i szlachetnego, członka Kapituły uniwersyteckiej akcji
„Power dla Einsteina”
Cześć Jego pamięci!
Kapituła akcji
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