
 

Wspomnienie o Pani Doc. dr inż. Marii Łempickiej 

Panią Docent Marię Łempicką poznałam pod koniec 1971 roku i wkrótce zaczęłam pra-

cować w kierowanej przez nią Pracowni Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej w Instytucie 

Obróbki Skrawaniem (IOS) w Krakowie; w Pracowni tej zatrudnionych było około 15 osób. 

Instytut kierował wówczas dużym projektem badawczym (tzw. problemem węzłowym) o 

zasięgu ogólnokrajowym, którego tematyka dotyczyła rozwoju nowoczesnych materiałów 

narzędziowych. W projekcie tym uczestniczyły liczne instytucje naukowe (wyższe uczelnie, 

instytuty badawcze), huty i zakłady produkcyjne przemysłu narzędziowego. W dużej części 

tematyka projektu dotyczyła rozwoju stali szybkotnących i ich obróbki cieplnej i tą tematyką 

kierowała właśnie Pani Docent. Proponowane przez Panią Docent nowe gatunki stali, wyko-

nywane były w hutach, a otrzymane wytopy były przedmiotem badań w IOS i innych pla-

cówkach badawczych. W efekcie szerokich badań zostały opracowane i wprowadzone do 

Polskich Norm trzy gatunki nowoczesnych wysokostopowych stali szybkotnących, które po-

tem przez wiele lat produkowane były przez polskie huty i stosowane na wysokowydajne na-

rzędzia skrawające w wielu  gałęziach przemysłu, w tym przemyśle samochodowym.  

Oprócz badań nad rozwojem konwencjonalnych stali szybkotnących realizowane były ba-

dania stali wytwarzanych technologią metalurgii proszków przez szwedzką firmę ASEA-

STORA. Narzędzia skrawające wykonane z tych stali wdrażane były przez instytut w wielu 

zakładach przemysłowych w Polsce ze znakomitym skutkiem. 

Ponadto dzięki inicjatywie i działalności Pani Docent, we współpracy z mgr inż. Stani-

sławem Dziewońskim, rozwinęła się w IOS obróbka cieplna narzędzi, a także podniósł się 

poziom obróbki cieplnej w licznych zakładach przemysłowych w Polsce.  

W kierowanej przez Panią Docent Pracowni prowadzone były także różne badania z za-

kresu inżynierii materiałowej, dotyczące takich materiałów jak węgliki spiekane i materiały 

ceramiczne. 

Dzięki niezwykłej energii Pani Docent i jej wytrwałym staraniom w instytucie pojawiła 

się najnowocześniejsza aparatura, służąca do badań w dziedzinie inżynierii materiałowej, w 

tym bardzo wówczas nowoczesny skaningowy mikroskop elektronowy z mikroanalizatorem 

rentgenowskim produkcji japońskiej, za pomocą którego prowadzone były liczne niezwykle 

ciekawe badania.  

Oprócz szerokiej współpracy z przemysłem  i instytucjami naukowo-badawczymi w kraju, 

prowadzone były wspólne projekty badawcze z instytucjami zagranicznymi w ZSRR, NRD, 

na Węgrzech, Czechosłowacji, a także w nieco mniejszym zakresie – w Szwecji, RFN i Wiel-

kiej Brytanii.  

 Wyniki badań realizowanych w Pracowni Pani Docent publikowane były w czasopi-

smach i prezentowane na licznych konferencjach naukowo-technicznych, w tym na konferen-

cjach organizowanych przez IOS, z inicjatywy Pani Docent i pod jej kierunkiem. 



Pani Docent zakończyła pracę w IOS około 1981 roku z powodów zdrowotnych; Jej odej-

ście z pracy stanowiło niepowetowaną stratę dla Instytutu, a w szczególności dla kierowanej 

przez Nią Pracowni. Zostawiła po Sobie wspomnienie dynamicznego, bardzo zaangażowane-

go naukowca i kierownika, niezwykle życzliwego dla pracowników, służącego pomocą w 

sprawach zawodowych i prywatnych. Osobiście doświadczyłam ze strony Pani Docent wiel-

kiego wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych, także po wielu latach od formalnego za-

kończenia pracy pod Jej kierunkiem. Poczytuję sobie za zaszczyt to, że Pani Docent zechciała 

utrzymywać ze mną kontakt niemal do ostatnich chwil Jej życia. Każde spotkanie z Panią 

Docent lub rozmowa telefoniczna było wielką przyjemnością, dodawało sił do pokonywania 

trudności. Podziwiałam działalność Pani Docent jako współautora wspaniałych książek, stro-

ny internetowej poświęconej Rodzinie Wietrzykowskich oraz twórczyni Klubu Poszukiwaczy 

Dobrych Zdarzeń. Jej opracowanie „Refleksje Ewangeliczne i nie tylko” z 2020 roku jest 

świadectwem Jej niezwykłego umysłu i wspaniałej osobowości.  

Nie spotkałam w życiu żadnej osoby tak bardzo pozytywnie i tolerancyjnie nastawionej 

do ludzi i otaczającego świata jak Pani Docent. Ja i moi bliscy, którzy mieli sposobność Ją 

poznać, wszyscy byliśmy oczarowani Jej bystrym intelektem, młodym głosem i śmiechem,  

ujmującym sposobem bycia w każdym okresie jej życia, także w zaawansowanym wieku. 

Bardzo mi Jej brak.  

 

 



    

Iwona Wronska (Pofelska-Filip)   

 


