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Jerzy Bolikowski urodził się 1940 roku w Warszawie.
Studia ukończył na Wydziale Elektrycznym Politechniki
Warszawskiej i tam również w 1976 roku obronił doktorat
pt. „Cienkowarstwowe elementy magnetorezystancyjne
o charakterystyce kwadratowej i ich zastosowanie
w technice pomiarowej”. Od 1966 roku pracując w Katedrze Miernictwa Elektrycznego Politechniki Warszawskiej prowadził badania w dziedzinie zastosowania cienkich warstw ferromagnetycznych w technice pomiarowej.
Jednym z istotnych osiągnięć tego okresu jest opracowanie i wykonanie miernika wysokich ciśnień, za co
uzyskał nagrodę w I Ogólnopolskim Konkursie na Aparaturę Naukowo-Badawczą. W czasie dziesięcioletniego
okresu pracy w Politechnice Warszawskiej wyróżniony
został ośmiokrotnie Nagrodami Rektora. W 1976 roku
rozpoczął, jako adiunkt, pracę w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze. Jednym z motywów zmiany
pracy była możliwość ścisłej współpracy we wdrażaniu
nowej technologii cienkich warstw w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Metrologii Elektrycznej Mera „Lumel”
w Zielonej Górze. Za te prace otrzymał w 1977 roku
zespołową nagrodę Ministra III stopnia, oraz nagrodę
Mistrz Techniki I stopnia. Od 1981 roku rozpoczął bada-
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nia związane z zastosowaniem techniki mikroprocesorowej do budowy aparatury pomiarowej. W tym okresie
brał udział w opracowaniu i wykonaniu modelu psychrometru cyfrowego oraz mikroprocesorowego miernika
wilgotności o czujniku grubowarstwowym, za co w 1982
roku otrzymał zespołową Nagrodę Ministra III stopnia.
W 1987 roku wyniki prac badawczych przedstawił
w monografii „Synteza mikroprocesorowego systemu
pomiarowego wielkości elektrycznych o analogowych
przetwornikach wejściowych”, za którą otrzymał indywidualną Nagrodę Ministra III stopnia. W 1988 roku opublikował monografię habilitacyjną pt. „Zagadnienie korekcji
błędów pomiaru mocy czynnej i wartości skutecznej
w mikroprocesorowych
przyrządach
pomiarowych”.
W grudniu 1989 roku decyzją Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej uzyskał stopień doktora
habilitowanego.
W okresie swojej pracy naukowej Jerzy Bolikowski, był
współautorem
ponad
100
publikacji
naukowych
i technicznych, w tym 8 książek, monografii i skryptów oraz
7 patentów i wielu wdrożeń wyników badań w przemyśle.
Na swoim koncie miał promotorstwo 3 zakończonych
przewodów doktorskich, trzech recenzji przewodów doktorskich i dwóch habilitacyjnych. Był również organizatorem
kilku konferencji krajowych i międzynarodowych.
Profesor Jerzy Bolikowski był: członkiem Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN, Komitetu Cybernetyki
Technicznej PAN (oddział poznański), przewodniczącym
Rady Naukowej Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Metrologii Elektrycznej „METROL” w Zielonej Górze, członkiem Rady Programowej miesięcznika POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, Rady Redakcyjnej miesięcznika PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, Polskiego
Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.
Poza wcześniej wymienionymi odznaczeniami otrzymał również Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji
Narodowej i wiele wyróżnień regionalnych.
Profesor 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. W latach 1993-99 był prorektorem Politechniki Zielonogórskiej i dyrektorem Instytutu Metrologii
Elektrycznej. Od 1999 roku pełnił funkcję Dziekana Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji.
Był utalentowanym dydaktykiem, potrafiącym wzbudzić
zainteresowanie wykładanymi zagadnieniami teoretycznymi ukazując możliwości zastosowań praktycznych. Był
wzorowym wychowawcą, nauczycielem i promotorem
prac dyplomowych ponad 100 absolwentów naszej
uczelni.
Andrzej Pieczyński
prodziekan Wydziału EIiT

Wspomnienia o Profesorze Jerzym Bolikowskim
Śpieszmy się kochać ludzi - tak szybko odchodzą
ks. Jan Twardowski

Profesor Jerzy Bolikowski – będę pisał po prostu Jurek
– przywędrował do Zielonej Góry z Warszawy, jak sam
opowiadał z jedną małą walizką – tak się tylko rozejrzeć.
I został do końca swoich dni. Kiedy w 1986 roku rozpo-

cząłem pracę w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej
Górze, Jurek był jednym z doktorów „ciągnących” Instytut Metrologii Elektrycznej i przygotowywał wówczas
monografię habilitacyjną. Wydział Elektryczny był wtedy,
pod względem kadrowym, bardzo słabym wydziałem –
były nawet zagrożone uprawnienia do prowadzenia
studiów na poziomie magisterskim i każdy nowy habilin r 4 - 5 ( 1 2 2 - 1 2 3)

