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 W dniu 10 kwietnia 2018 roku w murach Politechniki Poznaoskiej odbyła się uroczystośd 

Jubileuszu 70-lecia prof. Józefa Jasiczaka. 

 

 Punktem centralnym uroczystości było wygłoszenie Laudacji przez prof. Mieczysława Kuczmę, 

której najistotniejsze fragmenty można by streścid poniższymi słowami. 

Profesor Józef Jasiczak urodził się 10 kwietnia 1948 w Dubinie (obecnie województwo 

wielkopolskie, powiat rawicki,  gmina Jutrosin),zatem od urodzenia jest związany z Wielkopolską i 

jego centralnym miastem Poznaniem. Można zatem stwierdzid, iż Jubilat jest wobec tego, w równym 

stopniu Wielkopolaninem i Poznanianinem.  

Profesor Józef Jasiczak wszystkie szczeble edukacji ukooczył w Poznaniu. To w Poznaniu 

uczęszczał kolejno do Szkoły Podstawowej Nr1 przy ul. Cegielskiego,  liceum  Nr 3  im. Marcina 

Kasprzaka (obecnie im. świętego Jana Kantego) oraz odbył studia wyższe na Politechnice Poznaoskiej 

w latach1966-1971 ukooczone z III nagrodą ministra budownictwa za pracę dyplomową (promotor 

prof. Kalikst Grabiec).  

 Wraz z ukooczeniem studiów w 1971 roku Jubilat rozpoczął pracę na Politechnice Poznaoskiej, 

w której zdobył wszystkie stopnie naukowe i tytuł naukowy, kolejno:  dr inż. 1980, dr hab. 1993 oraz 

tytuł profesorski w 2007 roku. W trakcie całego okresu pracy na Politechnice Poznaoskiej Kandydat 

oblikował jako autor i współautor 250+ publikacji naukowych, w tym 13 podręczników akademickich.  

Profesor Józef Jasiczak wypromował 250+ inżynierów i magistrów oraz 7 doktorów. Kreował rozwój 

dyscypliny Budownictwo będąc wielokrotnie recenzentem rozpraw habilitacyjnych i wniosków o tytuł 

profesorski. Pełnił najważniejsze funkcje kierownicze na macierzystym Wydziale Budownictwa i 

Inżynierii Środowiska jako Prodziekan (1996-2002) i Dziekan (2002 – 2008) oraz Wicedyrektor (1992 – 

1995) i Dyrektor Instytutu Konstrukcji Budowlanych (od 2012). 

Działalnośd Profesora Józefa Jasiczaka  to również wysoka aktywnośd na polu ogólnopolskim. 

Członek Sekcji Materiałów Budowlanych  PAN, przewodniczący i organizator różnych konferencji 



naukowych w tym prestiżowej Konferencji Krynickiej, konferencji TISNOB. Przewodniczący Komisji 

Złotego Medalu Targów BUDMA, uczestnikw Krajowej Radzie Czasopism Technicznych oraz aktywny 

uczestnik w pracach Wielkopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Komisji Nauki PZITB. Wieloletni 

ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych. Kandydat 

posiada ponadto pełne uprawnienia do pełnienia  samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie zakresie wykonawstwa (340/PW/93) i projektowania (341/PW/93), ponadto jest 

również Rzeczoznawcą Budowlanym (POZ. 165/02/R/C). 

Ta znacząca aktywnośd organizacyjna i techniczna Profesora Józefa Jasiczaka była 

wielokrotnie doceniana  m.in. w postaci prestiżowych wyróżnieo: Złota Odznaka - Zasłużony dla 

Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych; Srebrna Odznaka TNOiK, Odznaka Młody Mistrz 

Techniki, Srebrna i Złota odznaka PZITB, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrny i Złoty Krzyż 

Zasługi. 

Profesor Józef Jasiczak to wybitna postad ziem Wielkopolskich, ceniona przez kilka pokoleo 

studentów i naukowców, którego całe życie zawodowe związane jest z krzewieniem 

najnowocześniejszych tendencji w szerokorozumianym budownictwie. 

W dalszej części uroczystości nastąpiły wystąpienia gości. Jako pierwszy życzenia złożył JM 

Rektor Politechniki Poznaoskiej prof. Tomasz Łodygowski, wieocząc swe przemówienie wręczeniem 

Jubilatowi medalu Zasłużony dla Politechniki Poznaoskiej.  

 

 

Następnie, w imieniu wszystkich pracowników Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska 

głos zabrał obecny Dziekan Wydziału prof. Tomasz Mróz, podkreślając, iż jubileusz 70-lecia to tylko 

kolejny krok naprzód i życzył Jubilatowi w szczególności samego zdrowia i dalszej aktywności na rzecz 

Alma Mater.  



 

 

Na uroczystości nie zabrakło również wystąpienia doktorantów Jubilata, które w ich imieniu 

przedstawiła dr Marlena Kucz. Ta częśd uroczystości dała okazję wszystkim zgromadzonym do 

wspomnieo mniej znanych, a widzianych oczami wychowanków Profesora. 

 

Uroczystośd Jubileuszu pozwoliła również na uwiecznienie historycznego zdjęcia sześciu kolejnych 

Dziekanów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznaoskiej. Na poniższym 

zdjęciu stoją od lewej w kolejności: prof. Tomasz Mróz, prof. Janusz Wojtkowiak, Jubilat, prof. Halina 

Koczyk, prof. Edward Szczechowiak, JMR PP prof. Tomasz Łodygowski, oraz prof. Witold Wołowicki.   



 

 

Wielce Szanowny Jubilacie! 

Ad multos annos! 

 

opracował 

W.Sumelka 


