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Bogusław J.ĄNUSZEWSKI
Politechnika Rzeszowska

PROFESOR DR HAB. IIYZ. STANISŁAW PoLANSKI
WSPONII{IENIE

W dniu i0 grudnia I997r. zmarł'w 79 roku rycia prof, dr hab. inz. Stanistaw Poiafislo,
wybitny spec.1alista w dziedzinie geometrii wykreślne.; i inzynierskiej, były wieloletni pracownik
naukowo-dydaktyczny Politechnikl Rzeszowsklej a ostatnio emeMowany profesor
Politechniki Lub elskiej .

, Prrygotowania do pracy naukowej podjął Pan Profesor bezpośrednio po tI Wojnie
Swiatowej, początkowo godząc sfudia z pracązarobkową a następnie podejmując jednoczesną
działalność naukowo-dydakrycznąi zawodową jako inzynier budowlany. luŻ wowczas znany
był jako niestrud zony poszukiwacz zastosowan technicznych dla zdoby"wania wredry
teoretycatej, co w efekcie ponvalało mu na wprowadzanie nietypo!\ych i śmiaĘch rozwlą3an
konstrukcynych w projektowanych przez siebie obiektach budowlanych. Kontaktując się z
dwoma uznanymi ośrodkami politechnicznymi, tJ z ośrodkiem gliwrckim i krakowskim,
szybko poszerzał swoj warsztat badawczy, pracując pod okiem tak znanych fachowc ow z
geometrii wykreślonej jak profesorowie Antoni Plamitzer, Stanisław Szerszen i Edward otto.
Intenry.rv.na praca badawczą ktorą profesor Polanski wyrozniał się w całym swoim Ąciu,
zaowocował,a uryskaniem w 1962 roku stopnia naukowego doktora nauk technicznych
nadanego mu przez Radę Wydaafu Budownictwa Lądowego Politechniki lGakowskiej.

Po doktoracie Profesor poświęcił się juŻ bez reszĘ pracy naukowo-dydaĘca.rej ' W
zakresie dydaĘkl dązył do mozliwie najściślejszego ^^I|ązarlia nauczanych zasad, zapisow
wykreślnych z praltyką inzynierską. Efektem tych dązen było opracowanie \ł'e
wspołautorstwie w 1965 roku, popularnej wśrod irzynierow i naukowcow w całym kraju,
monograficznej publikacji zatytutowanej "Geometria dla konstruktorow" wydanej przezpNT
Warszawa.
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Z kolei w swych pracach naukowo-badawczych Profesor zajmował się zagadnieniami
teorii odwzorowan przestrzeni rzutowych, afinicznych i euklidesowych a także poszerzeniem
swej pracy doktorskiej mnązanej z rozwinięciami powierzchni i zastosowaniami w technice.
Ta ostatnia działalnośc zaowocowała dwiema publikacjami zah1tuł'owanymi ''Rozwinięcia

powierzchni '' i ''Zastosowania rozwinięć powierzchni w technice'', wydanym| przez WNT
Warszawa w latach 1961 i 197I . Natomiast badania w zakresie podstaw odwzorowan
wykreślnych doprowadziły do opublikowania w 1965 roku monografii pt. ''o odwzorowaniu
za pomocą rzufu dwukrotnego'', ktora stała się rozprautą habilitacyjną Profesora w
przewodzie otwarĘm przez Radę Wydziafu Budownictwa Lądowego Politechniki
Krakowskiej i zakonczonym w roku 1966 uzyskaniem stopnia naukowego doktora
habilitowanego nauk technicznych.

Czas dochodzenia do samodzielności naukowej był dla Profesora Polanskiego czasem
podejmowania decyzji istotnych dla całego jego dalszego Ącia osobistego i zawodowego.
Mianowicie w 1963 roku Profesor zdecydował się przenieśc zrodziną do Rzeszowa i podjąc
pracę w nowo utworzonej w Ęm mieście Wyzszej Szkole Inzynierskiej. Początkowe studium
organizacji uczelni postawiło Profesora wobec konieczności włączenia się w działalność
organlzatorską. Podjął te obowiązki wspołnvorząc tzw. Wydział ogolnotechniczny i zostając
w 1965 roku pierwszym jego dziekanem. W ramach Wydziafu Ogolnotechnicznego
zorganizował Zaktad Geometrii Wylaeślnej i Rysunku Technicznego, ktory stał się na dtugie
lata miejscem jego pracy naukowej i dydaĘcznej. W |966 roku, gdy w wSI rozpoczęto
organizację Wydziafu Inzynierii Komunalnej Profesor, jako doświad czony inzynier
budowlany, włączył się akrywnie w pracę nad programami sfudiow na tym Wydziale, a w
1968 roku wszedł w jego skład wraz z całym swoim Zakładem,

Prace organ|zacyjne nie ogranicryły aktywności naukowej i dydaĘcznej Profesora.
Mając w planach realtzację nowoczesnych, dostosowanych do potrzeb techniki, programÓw
navczania w zakresie geometrii wykreślnej i rysunku technicznego, starał się w pierwszej
kolejności przygotować odpowiednią pod względem poziomu dydaĘczne1o i naukowego
kadrę pracownikow swojego ZaVJadu. w zwtąz|łl z Ęm organizował w Za\<ładzte
systematyczne seminaria dydaĘczne i naukowe' ułatwiał asystentom kontaĘ z\tczącymi się
ośrodkami naukowymi w Gliwicach, Krakowie, Warszawie, zachęcał' ich do samodzielnego
ro^l{lązywania podpowiadanych zagadntefi, pomagał ''wyjść na rynek wydawn|czy,,. Wysiłki
te doprowadzlĘ w stosunkowo krotkim czasie do uzyskania, pod promotorstwem Profesora,
stopni naukowych doklorow nauk technicznych przez trzech pracownikow Za|<ładu
Geometrii Wykreślnej.Ws'ystkie dysertacje dotyczyĘ teorii odwzorowan jedno. i
wielorzutowych wią7kowych przestrzent rzutowych, afinicznych i euklidesowych. Rowniez
dą.zenie do udoskonalenia i unowocześnienia dydaktyki spowodowało rychłe wdrozenie
nowatorskich programÓw nauczan|a geometrii wykreślnej i rysunku technicznego, oraz do
zabezpteczenia prawidłolvych realtzacji tych programow poprzez przygotowanie
odpowiednich pomocy dydaĘcznych w postaci sĘptow, zbiorÓw zada , arkuszy
wzorcowych, zestawow samokształceniowych. Do pierwszoplanowych osiągnięć w tej
dziedzinle zaItcryc na|eĘ wydanie w latach |975-76 przez PwN Warszawa dwutomowego
podręcznika za$ułowanego ''Geometria wykreślna'' a opracowanego przez zespoł pod
redakcj ą Profesora Polanskrego.

Suma osiągnięć dydaĘcznych i naukowych Profesora spowodowała powstanie w
latach 7O-tych w Rzeszowie oryginalnej szkoły naukowej w zakresie geometrii wykreślnej i
grafikl inzynierskiej. Wyroznikiem tej szkoĘ było ścisłe matemaĘczne ujmowanie
analizowanych problemow a następnie takie formułowanie wynikow przeprowadzonych
badan, aby stĄ się one mozliwe do zastosowania w konkretnych, technicznie uzasadnionych
r o^ł,Iwani ach inzyni erskr ch.

I
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Idee głoszone przez rzeszowską szkołę geometni zdoby*ały sobie nvolennikow w
kraju a nawet za granicą. Dzięki temu Profesor Polanskl pozysklwał nowych uczniow'
doktorantow i wspołpracownikow w szeregu poza rzeszowsklch oŚrodkow politechnicznych.

NiesteĘ burzliwe wydarzenia, ktore w latach 1980/81 wstrząSnęły zyciem
gospodarczym i społecznym Kraju, nie ominęły w swych skutkach osoby Profesora, ktÓry w
Ęm czasie,pełnił w Politechnice Rzeszowskiej funkcje Dyrektora InsĘrtutu Budownictwa i
Inzynierii Srodowiska. Brak zroruImlenia, ze strony częŚci społeczności akademickiej, dla
zada jakie wficzał' InsĘrtutowi Profesor oraz ostre zadraŻntenia interpersonalne skłoniĘ
Profesora do rezygnacj| z pracy w Politechnice Rzeszowskiej i przeniesienia się w l981 roku
do Politechniki Lubelsloej Była to wielka strata dla Instytufu a nawet dla całego środowiska
naukowego w Rzeszowie, poniewaz Profesor Polanski udzielał się naukowo i dydaktycznie w
caĘm tym środowisku. Z drugiej strony zaistniała syfuacja znaczn|e skomplikowała Ącie
prywatne Profesora. Mleszkając w Rzeszowie a pracując w Lublinie' był zmuszony do
coĘgodniowych, męczących dojazdow. Jednak te przeciwności nie osłabiĘ aktywności
dydaĘcznej t naukowej Profesora' Stało się tak gdyŻ Profesor umiał intensywnie pracować a
jednocześnie wygospodarowyvać wolne dni a czasem Ęgodnie na akĘwny lvypoczynek na
szlakach turysĘcznych, na stokach narciarsklch lub spływach kajakowych.

Podobnie jak w latach 70.Ęch w Rzeszowie, tak w latach 80-Ęch w Lublinie, Profesor
podjął trud unowocześnienia dydaĘki w zakresie geometrii wykreŚlnej oraz sĘmulowania
rozwoju naukowego swoich nowych wspołpracownikow. oba kierunkl działan dały wymierne
efekty w postaci opracowania licznych mutacji sĘptow i zbiorow zada , dostosowanych do
lansowanych przez profesora programow nauczania oraz w postaci znaczących publikacji
naukowych (np. wydana pruez PWN Warszawa w 1986 roku monografia pt. "Geometria
powłok budowlanych'' oraz opublikowana przez Wydawnictwo Uczelniane Politechnikr
Lubelskiej w Ęm Samym roku rozprawa pt. ''Rzutowanie wiązkowe w odwzorowaniach
przestrzeni n-wymiarowych''), a także rozpraw doktorsklch dwoch pracownic kierowanej
przez Profesora Katedry. osiągnięte w Lublinie sukcesy zostĄ docenione przez władze
Politechnikl Lubelskiej; wystąpiono zwnioskiem o przyznanie Profesorowi tyrufu naukowego.
Nominację profesorską odebrał Profesor Polanski 20 listopada 1986 roku.

Latajednak biegĘ i w 1989 roku Profesor Polanski osiągnął wiek emerytalny. Nie
odbiło się to jednak w istotny sposob na intensywności prac Pana Profesora. Nadal
wspołpracował z Katedrą MatemaĘkr i Geometrii Inzynierskrej w Lublinie. KonĘnuował
badania mające na celu dostosowanie swych wcześniejszych ustalen doĘczących konstrukcji
rozwinięc modeli geometrycznych roznych obiektow technicznych do numerycznego ich
opisu, umozliwiającego wykorzystanie technik komputerowych w analitycznym t grafi,cznym
przedstawieniu tych rozwrnięć'

Począwszy od 1992 roku Profesor naw|ązał ponownie blizsze kontaĘ naukowe i
dydaĘczne z Zakładem Geometrii Wykreślnej Politechniki Rzeszowskiej, prowadząc zajęcia
dydaĘczne na sfudiach zaocznych i inspirując niektore dział'anta badawcze młodych
pracownikow Za|<ładu. Jeszcze w pierwszych dniach listopada L997 roku wydał
wspołpracownikom dyspozycje i udzielał wy;aśnie mviązanych z rea|tzacją opracowanych
przez siebie program ow zajęc. Niestety dalszą wspołpracę uniemozliwrł pogarszający się stan
zdrowia Profesora i w konsekwencji rychła jego śmierc.

odszedt od nas wybitny naukowiec obdarzony ogromną pasją badawczą i wręcz
niewyczerpaną inwencją trtorczau ktorej nie zdołał do konca wykorzystac. Pozostaje jednak
wiara, że |tczntjego uczniowie, tak wśrod pracownikow naukowych jak i inzynierow lctorych
kształceniu poŚwięcił 50 lat swojej pracy zawodowej, podejmą idee głoszone przez Swego
Mistrza, będą je propagowac t ronxljać, a w poąrtywnych efektach ich wysiłkow zył będzie
Inicjator i Inspirator tego twÓrczego niepokoju.
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Ponizsza reprodukcja prezenfuje tematykę ostatniego referatu Prof. Polanskiego !!Y.
głoszonego 3.07'1996r. na otwarciu sympozjum w Kaczarnicy, gdzie następnego dnia prze-
wodniczył obradom sxji popofudniowej (prarp. redakcji)
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