Andrzej Szczepañski – Przewodnicz¹cy Zarz¹du Funduszu Stypendialnego
Fundacji im. H. i T. Zieliñskich przy AGH

Doc. dr hab. in¿. Zbigniew Zieliñski
– wspomnienie
W dniu 16 maja 2003 roku
zmar³ nagle w Krakowie doc. dr
hab. in¿. Zbigniew Zieliñski, twórca
Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla
m³odzie¿y im. Heleny i Tadeusza
Zieliñskich w Jaros³awiu. Uroczystoœci pogrzebowe odby³y siê
w Jego rodzinnym Jaros³awiu
w dniu 31 maja.
Zbigniew Zieliñski, cz³owiek niezwykle skromny, ale o wielkim sercu, pokoleniowy dorobek swojej
rodziny, odzyskany na prze³omie
lat 80-tych i 90-tych oraz w³asny,
przekaza³ na rzecz Fundacji, któr¹
powo³a³ ju¿ w roku 1992. W 1996 r.
Senat AGH, na Jego wniosek,
utworzy³ Fundusz Stypendialny dla
studentów naszej Uczelni.
Za³o¿yciel Fundacji urodzi³ siê
4 lipca 1918 roku w Jaros³awiu
w rodzinie o g³êbokich tradycjach
patriotycznych (dziadek by³ wspó³organizatorem Gwardii Narodowej
w Galicji, wuj dowodzi³ II Brygad¹
Legionów w stopniu genera³a, ojciec – kapitan rezerwy – zosta³ za-

mordowany w Katyniu). Sam pocz¹tkowo internowany przez wojska sowieckie uciek³ z obozu
i wst¹pi³ do Armii Krajowej. Studia
odby³ na Wydziale Mechanicznym
Politechniki Krakowskiej, pracê zawodow¹ rozpocz¹³ w Instytucie
Odlewnictwa, a nastêpnie przeszed³ na nasz¹ Uczelniê. Ju¿ po
uzyskaniu stopnia naukowego
doktora habilitowanego i stanowiska docenta w 1968 r. wyjecha³ do
Wielkiej Brytanii. Przeniós³ siê nastêpnie do RPA i dzia³alnoœæ zawodow¹ zakoñczy³ w Kanadzie. Do
Polski powróci³ w 1988 roku.
Niezwykle aktywny ¿yciowo
doc. Zbigniew Zieliñski zaanga¿owa³ siê w odzyskanie rodzinnego
maj¹tku i jego zagospodarowanie.
Z zysków prowadzonej pod Jego
kierownictwem i osobistym nadzorem dzia³alnoœci gospodarczej nie
korzysta³, przeznaczaj¹c je prawie
w ca³oœci na stypendia dla wyró¿niaj¹cych siê uczniów gimnazjów
i liceów regionu jaros³awskiego

oraz studentów AGH. W testamencie prawie ca³y maj¹tek przekaza³
na cele Fundacji; prawie, gdy¿
czêœæ przeznaczy³ na opracowanie
projektu i budowê Pomnika Ofiar
Katynia w Jaros³awiu.
W dzia³alnoœæ Fundacji i obydwu Funduszy Stypendialnych anga¿owa³ siê osobiœcie uczestnicz¹c we wszystkich spotkaniach
i rozmowach z kandydatami do
stypendiów. Odbywa³ w tym celu
ci¹g³e przejazdy na trasie Jaros³aw
– Kraków, co stanowi³o niew¹tpliwie zagro¿enie dla zdrowia, a jak
siê niestety okaza³o i Jego ¿ycia.
17 maja 2003 r. byliœmy umówieni na spotkanie w AGH celem
ustalenia listy osób dopuszczonych do rozmów kwalifikacyjnych
dla wy³onienia laureatów kolejnej
edycji nagród i stypendiów Funduszu. Tydzieñ wczeœniej wertowaliœmy wspólnie aplikacje 32 kandydatów do tych nagród.
Wymaga³ wiele od siebie; oczekiwa³, ¿e drog¹ postanowienia wy-

sokich wymagañ oraz rozmów
z kandydatami przeka¿e uczniom
i studentom swoj¹ dewizê: „Nad
sob¹ trzeba zawsze pracowaæ, nie
mo¿na byæ biernym. Warto inwestowaæ w siebie, by móc cieszyæ
siê ka¿dym dniem”.
Po¿egnaliœmy docenta Zbigniewa Zieliñskiego w imieniu spo³ecznoœci akademickiej Akademii
w dniu 31 maja 2003 r. w Jaros³awiu. W dniu Inauguracji roku akademickiego 2003/2004 wrêczymy,
w Jego imieniu, kolejne 4 stypendia. Wiosn¹ przyst¹pimy do rozstrzygniêæ nastêpnej edycji akcji
stypendialnej, spe³niaj¹c wolê Fundatora.

Odszed³ od nas
Spo³ecznoœæ Akademicka Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis³awa
Staszica w Krakowie z g³êbokim ¿alem po¿egna³a zmar³ego w dniu 19 lipca 2003 r.,

prof. zw. dr. hab. in¿. Ludgera Szklarskiego

fot. Z. Sulima

emerytowanego Profesora Akademii Górniczo-Hutniczej, za³o¿yciela
Wydzia³u Elektromechanicznego oraz wieloletniego dziekana w latach
1957–1958 i 1963–1966, cz³onka rzeczywistego PAN, cz³onka PAU, doktora honoris causa trzech uczelni: AGH, Instytutu Górniczego w Sankt
Petersburgu oraz Wy¿szej Szko³y Górniczej w Ostrawie.
Profesor uhonorowany zosta³ tytu³em Zas³u¿ony dla AGH.
W uznaniu swoich zas³ug Profesor by³ wielokrotnie odznaczany m.in.
Krzy¿ami: Komandorskim Odrodzenia Polski, Oficerskim Odrodzenia Polski, Kawalerskim Odrodzenia Polski oraz Z³otym Krzy¿em Zas³ugi. (red)
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