Wspomnienie o komandorze profesorze Leszku Piasecznym

Kmdr prof. dr hab. inż. Leszek Piaseczny urodził się 01.01.1947 r. w
Puławach. W 1968 r. ukończył Wyższą Szkołę Marynarki Wojennej w Gdyni
uzyskując tytuł inżyniera mechanika w specjalności „Maszyny i siłownie
okrętowe” i stopień wojskowy podporucznika marynarki. W 1976 r.
uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych, nadany uchwałą
Rady Instytutu Okrętowego Politechniki Gdańskiej
W 1995 r. Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki
Poznańskiej nadała dr
Leszkowi Piasecznemu
stopień doktora
habilitowanego nauk technicznych.
W 1996 r. dr hab. inż. Leszek Piaseczny został mianowany na
stanowisko profesora nadzwyczajnego Akademii Marynarki Wojennej.
Profesor Leszek Piaseczny pełnił w latach 1993 – 2003 funkcję szefa
Oddziału Naukowego Akademii Marynarki Wojennej, a następnie był w
latach 2003 – 2006 Komendantem-Dziekanem Wydziału MechanicznoElektrycznego AMW. W 2003 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał
Leszkowi Piasecznemu tytuł naukowy profesora nauk technicznych.
Zainteresowania naukowe Profesora Leszka Piasecznego były
związane z eksploatacją i konstrukcją obiektów technicznych ze
szczególnym uwzględnieniem techniki okrętowej i silników spalinowych.
Profesor Leszek Piaseczny prowadził badania naukowe w zakresie
trwałości i niezawodności okrętowych systemów technicznych oraz
optymalizacji systemów obsługi technicznej okrętów, m.in. technologii
napraw okrętowych tłokowych silników spalinowych oraz zastosowania
kompozytów polimerowych w procesach naprawy okrętowych urządzeń
technicznych. Na szczególną uwagę zasługują pionierskie prace Profesora,
zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, w zakresie silników spalinowych.

Badania Profesora nad emisją zanieczyszczeń okrętowych z silników
spalinowych przyniosły praktyczne efekty.
Ogólny dorobek naukowy Profesora obejmuje autorstwo
monografii naukowych, 2 patenty, ponad 200 artykułów naukowych.
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Profesor Leszek Piaseczny wypromował 4 doktorów, był
recenzentem wielu rozpraw doktorskich i przewodów habilitacyjnych oraz
wniosków o nadanie tytułu profesora.
Profesor Leszek Piaseczny był członkiem-założycielem Polskiego
Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych oraz członkiem Polskiego
Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego. Profesor był
członkiem Rady Naukowej kwartalnika Eksploatacja i Niezawodnosc –
Maintenance and Reliability.
Był wychowawcą wielu pokoleń inżynierów i magistrów inżynierów,
cenionym wykładowcą, autorem nowatorskich wykładów i seminariów
dyplomowych.
Swą niekwestionowaną pozycję zawodową Profesor łączył z bogatą
osobowością humanisty, erudyty w wielu dziedzinach kultury. Dzięki swej
aktywności, wiedzy i poziomowi naukowemu, a także wyjątkowo
pozytywnym cechom swej osobowości, Profesor Leszek Piaseczny był
postacią powszechnie szanowaną i lubianą.
Zmarł 4 kwietnia 2014 po długiej i ciężkiej chorobie

Prof. Zdzisław Chłopek
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