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DOC. MIKOŁAJA KŁAPOCIA
Docent Mikołaj Kłapoć urodził się 12.05.1938 roku
w miejscowości Lenin, pow. Łuniniec, woj. poleskie.
Studia z zakresu budownictwa ukończył w 1961 roku na
Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej. W tym samym roku podejmuje pracę jako
asystent w Katedrze Budownictwa Żelbetowego Politechniki Wrocławskiej. W roku 1970 uzyskuje stopień
doktora nauk technicznych przedstawiając rozprawę pt.
„Niektóre zagadnienia nieliniowego pełzania betonu”.
W roku 1972 przenosi się do Zielonej Góry, gdzie zostaje zatrudniony na Wydziale Budownictwa Lądowego
w ówczesnej Wyższej Szkole Inżynierskiej.
Doc. Mikołaj Kłapoć zawsze był i pozostaje nadal
człowiekiem bardzo aktywnym w rozlicznych przejawach życia akademickiego, naukowego, twórczego, czy
też społecznego.
Nawet trudno jest wymienić wszystkie Jego funkcje,
jakie pełnił w naszej tylko uczelni. A przypomnieć wypada, że np. w latach 1974 – 1976 był dyrektorem Instytutu Budownictwa, w okresie 1976 – 1978 zastępcą dyrektora Instytutu Budownictwa ds. badań naukowych,
w latach 1981 – 1987 był dziekanem Wydziału Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej WSI, w latach 1987 – 1993
pełnił stanowisko prorektora ds. nauczania i wychowania w WSI, był redaktorem Zeszytów Naukowych seria
„Budownictwo” (1981 – 1985), przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Sympozjum
Studentów i Młodych Pracowników Nauki (1987 – 1993),
wiceprzewodniczącym ds. naukowych ogólnokrajowych
Konferencji „Problemy realizacyjne systemowego budownictwa mieszkaniowego W–70 i Wk–70 (1982-1986),
organizatorem międzynarodowych konferencji naukowych z okazji X-lecia Instytutu Budownictwa w 1978 r.
i XV-lecia Wydziału Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej
WSI w 1983 r., że nie wspomnę tutaj o wielu innych.
W latach 70-tych nawiązuje i później rozwija szeroką
współpracę z zakładami przemysłowymi regionu,
zwłaszcza zaś z Kombinatem Górniczo-Hutniczym
Miedzi w Lubinie, z Hutą Miedzi „Głogów” oraz z licznymi firmami budowlanymi. Za swą działalność na
rzecz przemysłu zostaje wyróżniony nagrodą ze specjalnego funduszu nagród utworzonego na podstawie decyzji nr 40/70 Prezydium Rządu z dnia 15.04.1977 r.
Jest autorem przeszło 80 publikacji naukowych, 10 patentów oraz ogromnej liczby opracowań na rzecz przemysłu, w tym prac o dużej wartości naukowej. Wypromował dwóch doktorów i przeszło 130 inżynierów
i magistrów inżynierów budownictwa.
Doc. Mikołaj Kłapoć jest członkiem wielu organizacji
naukowych, w tym m.in.: PZITB (od 1984 r. wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału w Zielonej Górze), Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (członek Zarządu od 1996 r.), Lubuskiego Towarzystwa Naukowego (od 1978), Polskiego Towarzystwa Mechaniki
Technicznej i Stosowanej (od 1976), Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi (od 1978).
Aktywność społeczną Docenta wyznaczają takie funk-
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cje jak m.in. radny Wojewódzkiej Rady Narodowej,
przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania WRN,
członek Prezydium WRN w Zielonej Górze w latach
1994 – 1998, radny Miejskiej Rady w Zielonej Górze
(1994 – 1998), przewodniczący Komisji Konkursowej
Mister Budowy Roku Województwa Lubuskiego (od
1994), arbiter Urzędu Zamówień Publicznych (od 1995),
rzeczoznawca budowlany (od 1998).
Docent Mikołaj Kłapoć był wielokrotnie odznaczany
i wyróżniany zarówno odznaczeniami państwowymi,
stowarzyszeniowymi, czy też nagrodami rektora uczelni,
tymi ostatnimi za działalność dydaktyczno-wychowawczą
i naukowo-badawczą m.in. w latach: 1972, 1973, 1975,
1976, 1978, 1980, 1981, 1983, 1984, 1985 i 1987. Oprócz
tego jest On posiadaczem Krzyża Kawalerskiego Orderu
Odrodzenia Polski (2001), Złotego Krzyża Zasługi
(1982), Złotej Odznaki Honorowej za „Zasługi w rozwoju Woj. Zielonogórskiego” (1982), Medalu Komisji Edukacji Narodowej (1983), Złotej Odznaki Budowniczy
Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego (1983),
Złotej Odznaki PZITB, Nagrody Ministra NSzWiT indywidualnej III stopnia (1974, 1986), czy też Nagrody
Ministra NSzWiT zespołowej II stopnia (1982, 1990).
Jest lubianym przez młodzież, wyrozumiałym, aczkolwiek wymagającym nauczycielem akademickim. Jest
wysokiej klasy specjalistą z zakresu takich dziedzin
budowlanych, jak m.in. konstrukcje przemysłowe, budownictwo monolityczne czy ochrona budowli przed
korozją.
Jest wspaniałym Kolegą, osobą życzliwą innym, wielu
z nas nieraz korzystało z jego cennych rad i wskazówek.
Jest człowiekiem ambitnym i o wielkiej energii, wszak
urodził się w znaku Byka, dlatego mamy nadzieję, że
mimo przejścia na emeryturę nie zrezygnuje z dalszej
pracy ze studentami, a Jego charakterystyczna sylwetka
będzie nadal widoczna w murach uczelni. Może tylko
więcej czasu poświęci swoim hobby, to jest łowiectwu
i wędkarstwu.
Marek Dankowski

