
 

 

Wspomnienie o Zbigniewie Krzyżaku 

 

Zbigniew Krzyżak pracował nieprzerwanie w Instytucie 

Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii 

Nauk w Krakowie od 1 lipca 1972 r. jako starszy mistrz 

w Dziale Ogólnotechnicznym. Od 1999 pełnił funkcję 

Kierownika tego działu. 

Z IMIM PAN związany był przez prawie cały okres 

działalności zawodowej. Z uwagi na wzorowe, 

wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków 

wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa,  

w 2012 roku został odznaczony przez Prezydenta RP 

Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.  

Praca, którą wykonywał była jego pasją, a Instytut drugim domem, z tego 

względu poświęcił mu 50 lat swojego życia. W okresie zatrudnienia Pan Zbyszek 

wykonywał szereg prac 

warsztatowych z uwzględnieniem 

specjalizacji z zakresu konserwacji 

i modernizacji urządzeń 

elektrycznych. Jego stanowisko 

było niezwykle istotne dla 

prawidłowego funkcjonowania 

infrastruktury sieci elektrycznej 

IMIM PAN w Krakowie. Dzięki 

talentowi i swoim 

umiejętnościom naprawiał  

i remontował wiele stanowisk badawczych znajdujących się w Instytucie. 

Aktywnie uczestniczył w projektowaniu i wykonywaniu unikatowych urządzeń  

z systemami grzewczymi i ich sterowaniem. Obok działalności związanej  

z pracami elektrycznymi włączał się bardzo aktywnie w tematykę naukową  

z zakresu projektowania i budowy aparatury pomiarowej.  



Pan Zbyszek pełnił również funkcję personelu 

technicznego w wielu projektach finansowanych 

ze środków Narodowego Centrum Nauki, 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju czy 

Ministerstwa Edukacji i Nauki. Był też 

pracownikiem o wszechstronnych 

umiejętnościach, chętnie podejmującym się 

dodatkowych prac na rzecz Instytutu. Wielokrotnie 

uczestniczył w usuwaniu nagłych awarii niezależnie 

od dnia tygodnia czy godziny. Swoją 

wszechstronną wiedzą oraz zaangażowaniem 

oszczędził Kolegom i Koleżankom wielu trosk  

i zmartwień, od ręki rozwiązując problemy techniczne.  

 

Pan Zbyszek jako pracownik, a przede wszystkim jako człowiek, posiadał 

wszystkie cechy, które rzadko są łącznie 

spotykane, takie jak: pracowitość, lojalność, 

uczciwość, zdolność do poświęcenia, pogodę 

ducha, ogromne oddanie ludziom i chęć 

pomocy drugiej osobie. Wspierał wiele pokoleń 

pracowników Instytutu życzliwie poświęcając 

im czas oraz niosąc pomoc w rozwiązywaniu 

problemów technicznych.  

Pan Zbyszek był kochającym i wspaniałym 

mężem, ojcem i dziadkiem. W pełni poświęcał 

się życiu rodzinnemu. Był też osobą skromną, 

zawsze służącą pomocą bliskim oraz znajomym.  

Jego śmierć jest ogromną stratą dla Jego 

bliskich i wszystkich pracowników naszego 

instytutu. 

 

Przyjaciele, Koleżanki i Koledzy z Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej  

Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 

 

Ktoś tutaj był i był, 

a potem nagle zniknął 

i uporczywie go nie ma. 

Wisława Szymborska 


