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w DZIESIĄTĄ ROCZNICĘ SMIERCI
PROFESORA DR HAB. INZ. ZBIGNIEWA PAŁASINSKIEGo

SYLWETKA PROFESORA

Prof. mv. dr hab. inz. arch. Zbigniew Pałasinski (l5.08. |92|-l8.02. t99|), jakkolwiek
w |949 r. ukonczył Wyd ział Architektury PK, to oprÓcz zainteresowat'r estetycznych i pro.
jektowych, szczegolnym zainteresowaniem darzył także dziedziny nauk ścisłych, takich jak
ftzyka, matematyka, ktore studiował na tajnych wykładach AGH w czasie okupacji. Intereso.
wała Go także dziedzina fotografii i to nie tylko od strony graficznej, |ecz szczegolnie tech-
nicznej i optycznej. Po uzyskaniu dyplomu magistra inz. architekta w |949 r. został zatrud-
niony na Politechnice Krakowskiej jako asystent w Katedrze Budownictwa Wydziału Archi-
tektury, gdzie zorganizował laboratorium fotografiki i prowadził w nim wykłady i cwiczenia.
W roku |956 objął wykłady i cwiczenia z geometrii wykreślnej i perspektywy, prowadząc je
stale do l99l r. w l 96| uzyskał na Wydziale Architektury doktorat z tematu łączącego geo.
metrię wykreślnąze zjawiskami optycznymi, nxtiązanymi z wykorzystaniem rzutu środkowe-
go przez aparat fotograficzny ogolnie dostępny. W pracy habilitacyjnej pogłębił ten temat do
wykorzystania w szybkiej inwentaryzacji obiektow architektonicznych i technicznych. W
|963 r. prof. Pałasinski otrzymał tytuł dr hab. i etat docenta PK. Pełnił funkcje kierownika
Studiow dla Pracujących i prodziekana Wydziału Budownictwa Wodnego. organizował
punkty konsultacyjne w Nowym Sączu i Nowym Targu przy rownoczesnym prowadzeniu
wykładow na 3 Wydziałach PK i kierowaniu Zakładem Geometrii Wykreślnej i Perspektyvy.
Rownolegle prowadził wykłady na 3 wydziałach Akademii Rolnic zej w Krakowie i organi.
zował tam Zakład Geometrii Wykreślnej.

Na skutek reorganizacji Uczelni w 197f r, Katedra Geometrii Wykreślnej i Perspek.
tywy został'a włączona do Międzyuczelnianego Instytutu Matematyki, w ktorym obok kiero-
wania Zakładem Geometrii Wykreślnej, pełnił funkcję wicedyrektora, a od 1985 r. przez dwie
kadencje funkcję dyrektora, prowadząc prace naukowo.badawcze w kierunku swych zaintere-
sowan (29 prac). w swoich wykładach preferował metodę ,,bezsladowd' w geometrii wy.
kreślnej, jako, Jego zdaniem, b|iiszą potrzebom praktyki inzynierskiej' a umozliwiającą w
krotszym czasie przekazanie nauczanym niezbędnych informacji i umiejętności' Wydał 7
skryptow uczelnianych i ogolnopolskich. Dbał o podniesienie poziomu dydaktyki przez coty-
godniowe seminaria dla pracownikow Zakładu I zaproszonych gości, organizował zjazdy na.
ukowo.dydaktyczne w Janowicach i Woli Zręczyckiej (referaty z 6 konferencji zamieszczono
w Zeszytach Naukowych PK)

Dbał by tematy prac dolcorskich obok wiedzy merytorycznej miały aspekt przydatno-
ści. Prof. Pałasinski opatentował l8 prac spośrod swych prac projektowo.konstrukcyjnych.

w |974 r. uzyskał tyuł i stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w 1990 r. tytuł pro.
fesora nuyczajnego PK.

Prof. Pałasinski przyc zynił się do zorgan\zowania Stowarzyszenia Wychowankow PK,
ktorego był' prezesem przez dwie kadencje. W ciągu swej 41.letniej pracy na PK był wielo-
krotnie człoŃiem i przewodniczącym wielu Komisji Rektorskich. Jako dyrektor dbał o inte-
grację pracownikow Instytutu Matematyki poprzez organizowanie interesujących spotkan.

Za swą działalnośc został nagrodzony licznymi odznakami resortowymi i wysokimi
odznaczeniami panstwovvymi oraz szeregiem nagrod ministra, reklorow PK i Politechniki
Gliwickiej.

Otmar VOGT - Politechnika Krakowska
Sanrodzielny Zaklad Geometrii Wy,.kreślnej i Grafiki lrży,'nierskiej
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. FRAGMENT WYPOWIEDZI ...

Profesor tworzył' |iczący się krakowski ośrodek geometrii, przyciągający geometrow z
całej Polski, chętnie odwiedzany przez profesorow zzagranicy. Corocznie organizowane kon-
ferencje naukowo-dydaktyczne Instytutu Matematyki, ktorych był inspiratorem, były platfor-
mą wymiany poglądow na tematy naukowe, dydaktyczne,, a jednocześnie, tak jak spotkania
noworoczne, elementem integrującym instytut. Nalezy podkreślic, ie po wielu zabiegach
stworzył w Politechnice Krakowskiej formalne mozliwości zdobywania stopni naukowych w
dziedzinie geometrii wykreślnej '

Profesor Pałasinski był odznaczony Krzyzem Kawalerskim orderu odrodzenia Polski,
Złotym lkzyŻem Zasfugi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem X)o(-lecia Po.
litechniki Krakowskiej, Medalem zaUdział w Wojnie obronnej l939 r. i innymi.

Koncząc, trudno byłoby nie wspomniec słow Profesora, ktory do swoich podwładnych
,,nie poświstywał batem,', |ecz swoim przykładem uczył na|eŻytego stosunku do obowiązkow.
Zawsze bezinteresowny, uczciwy w swych działaniach, jednoczył' wspołpracownikow we
wspolnym tworzeniu. Jestem pewien, Że w sercach naszych pozostanie pamięc o Profesorze,
ktory moze nam słuzyc jako wzor godny naśladowania.

Tadeusz RACZYNSKI
Politechnika Krakowska

WSPON{NIENIE BARDZO OSOBISTE ...

JuŻ dziesięc lat minęło od czasu, kiedy staliśmy na Cmentarzv Rakowickim w Krako.
wie, Żegnając Pana Profesora. Pamiętamy jak pan profesor Wiktor Zin pełnym powagi głosem
iegnał swojego Kolegę iPrzyjacie|a z takim samym smutkiem' z jakim my w swoich sercach
zegnaliśmy naszego Profesora. Nie znal azłby się pewnie nikt bardziej odpowiedni do tej roli.
Pan Profesor Zin potrafił wyrazic to, co czuliśmy. A przeŻywaliśmy bardzo głęboko fakt, tŻ w
pełni sił tworczych, w wieku zaledwie 70 |at odszedł od nas nasz przełoŻony, nasz nauczyciel
i wychowawca. Wystarczyło wspomniec postac Pana profesora, ktory w stosunku do swoich
podwładnych nigdy nie był surowy, lecz swoim przykładem uczył, nalezytego stosunku do
obowiązkow. Był zawsze uczciwy w swoich zamierzeniach t czynach, zavtsze bezinteresow.
ny, jednoczył, wspołpracownikow we wspolnym tworzeniu. A tworzył bardzo wiele i był
uznanym naukowcem w swoim środowisku. I to właśnie z powodu swojej uczciwości oraz
mądrości był powazany i koch any przez swoich podwładnych. Dziesięc lat to dfugi okres cza-
su. Ale my Zawsze pamiętamy i będziemy pamiętac o naszym Panu Profesorze.

Renata GORSKA - Politechnika Krakowska
Sanrodzielny Zakład Geometrii Wykreślnej i Grafiki Inzynierskiej
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PRoFESOR ZBIGNIEW PAŁASINSKI NA JEDNEJ Z KoNFERENCJI
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