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W dniu 2 marca 2012 r. nagle, na stanowisku pracy, odesz³a od nas na

zawsze œp. Krystyna Klembalska d³ugoletni pracownik Przemys³owego

Instytutu Maszyn Rolniczych, Kierownik Laboratorium Badawczego

Maszyn Rolniczych, cz³onek Rady Naukowej Instytutu.

Krystyna Klembalska urodzi³a siê 25 grudnia 1952 r. we Wroc³awiu.

Po przeniesieniu siê rodziców do Poznania z tym miastem by³a zwi¹zana

do koñca swych dni. Ukoñczy³a Technikum Mechaniczne nr 1

w Poznaniu i studia na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów

Politechniki Poznañskiej, uzyskuj¹c tytu³ magistra in¿yniera

w specjalnoœci Samochody i Ci¹gniki.

Sw¹ karierê zawodow¹ od pocz¹tku zwi¹za³a z Przemys³owym Instytutem Maszyn Rolniczych. Zatrudniona by³a

najpierw w Bran¿owym Oœrodku Normalizacyjnym, gdzie zajmowa³a siê standaryzacj¹ maszyn rolniczych oraz

opracowaniem i wdra¿aniem ogólnokrajowej bazy danych dot. maszyn rolniczych, opartej na kodzie towarowo-

materia³owym. W latach 1981-1993 pracowa³a w Zak³adzie Badañ Jakoœci i Niezawodnoœci oraz w Zak³adzie Aparatury

i Pomiarów. Od 1993 r. nieprzerwanie kierowa³a Laboratorium Badawczym Maszyn Rolniczych PIMR. Zajmowa³a siê

przede wszystkim dostosowaniem Laboratorium i metod badawczych maszyn rolniczych w Polsce do wymagañ

wynikaj¹cych z norm europejskich i miêdzynarodowych. Jej wysi³ki doprowadzi³y do pe³nego dostosowania procedur

badawczych maszyn do nowych wymagañ wynikaj¹cych z przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej. To g³ównie Jej

zas³ug¹ by³o, ¿e powsta³o w Instytucie akredytowane i notyfikowane w UE Laboratorium, którego kompetencje i pozycja

budz¹ szacunek w kraju i zagranic¹.

W 2001 r. uzyska³a stopieñ doktora nauk technicznych, a jej rozprawa dysertacyjna

zosta³a wyró¿niona nagrod¹ II stopnia G³ównego Inspektora Pracy za

najlepsz¹ indywidualn¹ pracê naukowo-badawcz¹ z dziedziny ochrony pracy. Sw¹ pracê zawodow¹ i naukow¹ poœwiêci³a

zagadnieniom bezpieczeñstwa maszyn i urz¹dzeñ rolniczych i leœnych, by³a autorem i wspó³autorem ponad 150 publikacji

naukowych i referatów oraz ponad 500 prac badawczych z tej dziedziny. By³a przewodnicz¹c¹ lub cz³onkiem wielu

towarzystw naukowych i badawczych w kraju i zagranic¹, m.in. Komisji Bezpieczeñstwa Maszyn KRUS, POLLAB, PKN,

aktywnie dzia³a³a w Europejskiej Sieci Laboratoriów Badawczych Maszyn Rolniczych ENTAM. Za sw¹ pracê naukow¹

i zawodow¹ zosta³a uhonorowana licznymi wyró¿nieniami i odznaczeniami, m.in.: Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Medalem

Zas³u¿ony dla Rolnictwa, Odznak¹ Honorow¹ Miasta Poznania, Odznak¹ Zas³u¿ony Racjonalizator Produkcji i in.

Dr in¿. Krystyna Klembalska posiada³a ogromn¹ wiedzê i autorytet w swojej specjalnoœci zawodowej. Tê wiedzê

i umiejêtnoœci chêtnie przekazywa³a innym. By³a niezwykle obowi¹zkowa i pracowita, a przy tym skromna i kole¿eñska.

Na zawsze pozostanie w sercach nas wszystkich, którzy mieliœmy przyjemnoœæ J¹ znaæ i z Ni¹ razem pracowaæ.

„Analiza Ÿróde³ zawodnoœci

bezpieczeñstwa w u¿ytkowaniu maszyn rolniczych"

Czeœæ Jej Pamiêci!

dr in¿. Jan Radniecki


