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Dziekan Wydziału Matematyczno-Fizycznego w latach 1985–1993 
Prodziekan ds. nauczania i wychowania w latach 1983–1985 

 

 Prof. dr. hab. Zygmunt Kleszczewski urodził się w 1943 r. w Ciężkowicach. W 1966 r. 
ukończył studia na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek 
fizyka, specjalność – fizyka jądrowa) i rozpoczął pracę na Politechnice Śląskiej – najpierw 
w Katedrze Fizyki A Wydziału Elektrycznego, a następnie, po jego utworzeniu w 1969 r., 
w Instytucie Fizyki Wydziału Matematyczno-Fizycznego. Stopień naukowy doktora nauk 
fizycznych został mu nadany z wyróżnieniem w 1972 r. przez Radę Wydziału Matematyki, 
Fizyki i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego za pracę „Własności akustyczne niektórych cieczy 
organicznych w obszarze dyspersyjnym”. W 1980 r. uzyskał stopień naukowy doktora habi-
litowanego za pracę „Oddziaływanie światła laserowego z objętościowymi falami akustycz-
nymi”. Kolokwium habilitacyjne odbyło się przed Radą Naukową Instytutu Podstawowych 
Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Praca habilitacyjna została nagrodzona przez 
Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Wyniki jego badań zostały opublikowane 
w 110 pracach, z tego 50 w czasopismach z listy filadelfijskiej. Wypromował 7 doktorów. 
Jego działalność naukowa została uhonorowana m.in.: nagrodą Sekretarza Naukowego 
PAN, dwiema nagrodami MNSzWiT oraz kilkunastoma nagrodami rektora Politechniki Ślą-
skiej. Uznaniem Jego wkładu w rozwój nauki było nadanie w 1997 roku tytułu profesora 
nauk technicznych. Przeszedł wszystkie szczeble kariery akademickiej – stanowisko profe-
sora nadzwyczajnego uzyskał w 1991 r., a profesora zwyczajnego w 1999 r.  

Był bardzo zaangażowany w działalność organizacyjną. Pełnił wiele odpowiedzialnych 
funkcji w Politechnice Śląskiej: dziekana Wydziału Matematyczno-Fizycznego (1985–1993), 
prodziekana Wydziału Matematyczno-Fizycznego (1982–1985), zastępcy dyrektora 
ds. dydaktyki w Instytucie Fizyki (1981–1991), kierownika Zakładu Akustyki Ciała Stałego, 
później Fizyki Stosowanej (1981–2003), dyrektora Instytutu Fizyki (1997-2003), redaktora 
naczelnego Wydawnictwa Politechniki Śląskiej (1997–2003). Był członkiem Komitetu Aku-
styki PAN (1981–1993), członkiem Zespołu Ekspertów przy Ministrze Edukacji Narodowej 
ds. kierunku Podstawowe Problemy Techniki (1989–1990), wiceprzewodniczącym (1981–
1984) oraz członkiem (1984–1987) Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Akustyczne-
go, przewodniczącym Oddziału Górnośląskiego PTA (1978–1981), przewodniczącym Od-
działu Gliwickiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego (19941998), członkiem Rady Nauko-
wej Instytutu Akustyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, członkiem Komitetu 
Redakcyjnego Matematyki i Fizyki WNT, uczestniczył w pracach komitetów organizacyjnych 
wielu konferencji. W ostatnim okresie życia był przewodniczącym Komitetu Naukowego 
50. Otwartego Seminarium z Akustyki, najważniejszej konferencji akustycznej w kraju. 
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Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną był wielokrotnie odznaczany 
i wyróżniany: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Brązowym Krzyżem 
Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrną Odznaką Zasłużonego dla Woje-
wództwa Katowickiego, Odznaką Zasłużonemu dla Politechniki Śląskiej, nagrodami ministra 
i rektora Politechniki Śląskiej. 

Przez wiele lat był kierownikiem Zakładu Fizyki Stosowanej w Instytucie Fizyki Politech-
niki Śląskiej. Wielu pracowników ówczesnego Zakładu prowadzi obecnie aktywną działal-
ność naukową w obszarach wskazanych przez Profesora.  

Był znakomitym dydaktykiem. Dydaktyka była właściwie jego pasją. Napisał trzy obszer-
ne podręczniki: „Fizyka klasyczna”, „Fizyka kwantowa, atomowa i ciała stałego” oraz „Fi-
zyczne podstawy elektroniki”. To ogromne zaangażowanie w dydaktykę zyskało Mu po-
wszechny szacunek i uznanie wśród studentów, co wyrażali w wielokrotnym wyróżnianiu 
go „Złotą Kredą”.  

Współpracownicy oraz studenci pamiętają Profesora jako osobę niezwykle skromną, 
uczciwą i wrażliwą. Był wyrozumiałym przełożonym, podejmując decyzje, widział ludzi, 
których one dotyczą. 


