Informacja o odejściu Pana Prof. Jana KONIECZYŃSKIEGO
Ze smutkiem i żalem informujemy, że w dniu 19 października 2018
roku odszedł od nas Profesor dr hab. Jan Konieczyński, założyciel
i wieloletni kierownik Katedry Ochrony Powietrza na Wydziale Inżynierii
Środowiska i Energetyki.
Prof. Konieczyński urodził się 23 grudnia 1933 roku w Środzie
Wielkopolskiej. Po zdaniu matury w 1952 roku, rozpoczął studia chemiczne
na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Poznańskiego. Po
ukończeniu studiów i otrzymaniu dyplomu magistra chemii przeniósł się na
Śląsk, gdzie rozpoczął swoją działalność zawodową w Zakładzie Chemii Węgla Głównego Instytutu
Górnictwa w Katowicach.
W roku 1967 obronił pracę doktorską a stopień doktora habilitowanego nauk technicznych
uzyskał w 1975 roku. Obydwa stopnie naukowe uzyskał na Wydziale Chemicznym Politechniki
Wrocławskiej, a tematem jego rozpraw była chemiczna przeróbka węgla kamiennego. Specjalizując
się w zagadnieniach technologii paliw w 1969 roku otrzymał stypendium ONZ na studia w ośrodkach
badawczych USA, Wielkiej Brytanii, Holandii i RFN. Przebywając za granicą zainteresował się
problematyką ochrony środowiska i tym problemom postanowił poświęcić dalszą pracę naukową. Po
powrocie do kraju podjął w 1971 roku pracę jako projektant systemów ochrony powietrza na
stanowisku kierownika pracowni w Przedsiębiorstwie OPAM w Katowicach. W latach 1976-84
pracował w OBR BAROWENT w Katowicach na stanowisku docenta i kierownika Zakładu
Odpylania i Oczyszczania Gazów.
W 1984 r. rozpoczął pracę na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Był zatrudniony na stanowisku
docenta, potem kierownika Zakładu Urządzeń Ochrony Powietrza i Mechaniki Aerozoli a następnie
Zastępcy Dyrektora Instytutu Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ochrony Powietrza. W roku 1989 uzyskał
tytuł profesora nadzwyczajnego. W 1991 r. zorganizował Katedrę Ochrony Powietrza, którą kierował
do 2003 roku.
Znaczący dorobek naukowy Profesora Jana Konieczyńskiego obejmuje publikacje dotyczące
wyznaczania wskaźników emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych pozwalające na ocenę
uciążliwości
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Prof. dr hab. Jan Konieczyński jest autorem szeregu publikacji naukowych, m.in. 9 książek w tym
cenionego podręcznika akademickiego „Oczyszczanie gazów odlotowych”, kilkunastu patentów
i wzorów użytkowych oraz licznych ekspertyz i opinii środowiskowych.
Profesor wypromował 11 doktorów oraz kilkudziesięciu magistrów i inżynierów. Był także
recenzentem wielu prac doktorskich, habilitacyjnych, opiniodawcą w przewodach profesorskich i dla
potrzeb różnych wydawnictw. Był redaktorem działowym kwartalnika ”Archives of Environmental
Protection”.

Prof. dr hab. Jan Konieczyński prowadził rozległą działalność organizacyjną. Między innymi, był
członkiem Komitetu Ochrony Środowiska PAN. Organizował i współorganizował krajowe
i międzynarodowe konferencje i sympozja w dziedzinie ochrony powietrza.
Za osiągnięcia naukowe oraz działalność organizacyjną i dydaktyczną Profesor otrzymał wiele
nagród i wyróżnień: Brązowy Krzyż Zasługi III stopnia (1978 r.), Złoty Krzyż Zasługi I stopnia
(1995 r.), Odznakę Zasłużonego dla Pol. Śl. (1999 r.), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1999 r.),
Nagrodę Ministra Środowiska za całokształt działalności w dziedzinie ochrony środowiska (2005 r.).
W ostatnich latach był zatrudniony w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu.
Profesor Jan Konieczyński wywarł wielki wpływ na losy zawodowe wszystkich pracowników Katedry
Ochrony Powietrza. Był naszym nauczycielem i mistrzem. Jego szeroka wiedza, erudycja, ale także
poczucie humoru, powodowały, że rozmowa z Nim zawsze była stymulująca, a często miała znamiona
uczty intelektualnej. Będzie Go nam bardzo brakowało. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Uroczystości pogrzebowe Pana Prof. Jana Konieczyńskiego odbędą się
o godz. 13:00 w Zabrzu, na Cmentarzu przy ul. Czołgistów 6.
o godz. 12:00 w Kościele św. Anny w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 18.

25.10.2018 r.

Msza św. będzie miała miejsce

