WSPOMNIENIE
o St. wyki.mgr.inż. Henryku GÓRNIAKU

W dniu 17 stycznia 1992 r. zmarł mgr inż. Henryk GÓRNIAK, em.St. wykładow
ca w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej.
Henryk Górniak urodził się w r. 1922 w Sokalu. Liceum ukończył i zdał matu
rę w 1947 r. w Przeworsku. W latach 1947-52 studiował na Wydziale Mechanicz
nym Politechniki Śląskiej. Na Politechnice Śl. pracował od 1952 r. początkowo
w Katedrze Teorii Maszyn Cieplnych kierowanej przez prof. St.Ochęduszkę, a od
1971 r. w Instytucie Techniki Cieplnej. Od 1958 roku pracował na stanowisku
adiunkta, w roku 1964 przeszedł na stanowisko wykładowcy, a w roku 1965 uzys
kał stanowisko starszego wykładowcy. W okresie od 1973 do 1979 był prodzieka
nem Wydziału Mechanicznego Energetycznego.
Laureat pięciu nagród zespołowych Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i
Techniki oraz licznych nagród Rektora Politechni Śląskiej,

odznaczony m. in.

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą
Odznaką ZNP, Odznaką Zasłużonego dla Politechniki Śląskiej.
Był bardzo sumiennym, aktywnym i cenionym nauczycielem akademickim, odda
nym pełnym sercem sprawie kształcenia młodzieży. Przełożeni i koledzy uważali
go

za

jednego

z najlepszych pracowników naukowo-dydaktycznych

i za wzór

etycznego człowieka, do którego można było zawsze mieć pełne zaufanie.
też

Był

bardzo ceniony jako wykładwca na studiach dla pracujących. W latach 1971

- 1973 był kierownikiem studiów zaocznych Wydziału Mechanicznego Energetycz
nego. Pracę tę kontynuował przez następnych 6 lat jako prodziekan. Prowadził
liczne prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie. Brał czynny udział w pra
cach

badawczych

Katedry

Teorii

Maszyn

Cieplnych

i

Instytutu

Techniki

Cieplnej.
Był współautorem trzech cenionych podręczników akademickich i dziesięciu
skryptów.

M.in.

wspólnie

pracowaliśmy

nad

zbiorem

zadań

z

termodynamiki

technicznej, który w sumie doczekał się 6 wydań książkowych. Z pełnym uzna
niem i szacunkiem wspominam tę naszą wspólną pracę, w czasie której zawsze
można było liczyć na staranność, punktualność i inwencję mgra Górniaka. Był
propagatorem i popularyzatorem nowego międzynarodowego układu jednostek. Był
współautorem książki i autorem artykułów o tym układzie. Wygłosił też liczne
odczyty na

ten

temat.

Nie uchylał

się od

żadnych obowiązków.

Również w

pracach organizacyjnych Instytutu odznaczał się solidnością i punktualnością.

Udzielał się też aktywnie w pracy społecznej.

Był wieloletnim członkiem

Komisji Turystyki i Sportu Politechniki Śląskiej. Był bardzo cenionym organi
zatorem turystyki górskiej pracowników Politechniki. Wielu kolegów wspomina z
wdzięcznością prowadzone przez Niego w każdą niedzielę wycieczki górskie.
Zorganizował i prowadził ponad 500 takich wycieczek. Wielokrotnie wykazał też
swoją postawę patriotyczną.

Od samego początku istnienia Solidarności

był

aktywnym współpracownikiem tej organizacji.
W zmarłym straciliśmy solidnego i pracowitego kolegę, godnego szacunku i
zaufania.

Prof.zw.dr inż. Jan Szargut

