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Wspomnienie
W dniu 5 lutego 2014 roku, po trwającej wiele lat chorobie nowotworowej, zmarł płk w st.
spocz. dr inż. Jan Bis. Przez wiele lat swojej działalności zawodowej i organizacyjnej, bogatej w liczne
inicjatywy i nadzwyczajne zaangażowanie w ich realizację, zasłużył aby w naszej pamięci pozostać
jako człowiek życzliwy, odnoszący się do innych z wielką empatią i szacunkiem.
Płk dr inż. Jan Bis urodził się 13 czerwca 1951r w Nysie. W latach 1970-75 studiował na
Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej. Po ukończeniu studiów, w 1976r został
skierowany do pułku szkolnego WOSL Dęblin w Modlinie na stanowisko dowódcy klucza, i tam od
września 1976 do października 1978 pełnił służbę.
W okresie od 1 października 1978 do 30 grudnia 1981r odbył studia doktoranckie w
Instytucie Techniki Lotniczej WAT i po obronie pracy doktorskiej podjął pracę w Zakładzie Osprzętu
Lotniczego na stanowisku najpierw asystenta, a następnie adiunkta. Od września 1995r do września
1999r pracował w Zakładzie Eksploatacji i Diagnostyki Technicznej jako adiunkt, a następnie jako
Kierownik Zakładu. Równolegle, począwszy od 1984, pełnił funkcję Rzecznika Patentowego w
Wojskowej Akademii Technicznej. We wrześniu 1999r przeszedł na emeryturę. Od tego czasu aż do
marca 2010r już jako pracownik cywilny pracował w Zakładzie Komputerowego Wspomagania
Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji. W marcu 2010r, ze względu na pogarszający się stan
zdrowia, zakończył pracę zawodową.

Posiadał znaczące osiągnięcia dydaktyczne, za które był honorowany nagrodami i
wyróżnieniami. Był inspiratorem wielu działań innowacyjnych i modernizacyjnych w programach
studiów i procesach nauczania. W szczególności był wielkim entuzjastą technik komputerowego
wspomagania projektowania i wytwarzania. Swoje pomysły w tym zakresie wdrażał z wielkim
zaangażowaniem min. będąc promotorem ponad 50 prac dyplomowych studentów WAT.
Należał do wąskiego grona inicjatorów powołania Konferencji Naukowej
„Szkoła
Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji”. Pierwsza edycja tej
konferencji odbyła się w 1997r. Przez wiele lat brał udział w jej organizacji jako Przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego. Bardzo aktywnie uczestniczył w obradach. W dyskusjach naukowych był
krytyczny, ale życzliwy.
Począwszy od 2000r rozpoczął nowy etap swojej działalności w ramach Polskiego
Stowarzyszenia Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich ProCAx. Był jednym z
twórców tej organizacji i członkiem Zarządu wszystkich dotychczasowych kadencji, pełnił funkcję
Sekretarza Generalnego, a od 2004 r Prezesa Zarządu. Z niezwykłą pasją realizował główny cel
działalności Stowarzyszenia: upowszechnianie technologii CAx zarówno w edukacji jak i w praktyce
działalności firm. Swoim optymizmem, konsekwencją postępowania i bezpośredniością w kontaktach
z ludźmi potrafił gromadzić wokół siebie liczne zespoły osób zwłaszcza młodych ludzi skupionych
wokół Jego osoby przedsięwzięć realizowanych pod egidą Stowarzyszenia. Do najważniejszych
należały: doroczne FORUM ProCAx, kilkanaście edycji Warsztatów CAD/CAM I Mechatronika dla
nauczycieli, współudział w organizacji Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik,
Wydarzenie Inżynierskie CAx Innovation.
Działalność w Stowarzyszeniu łączył z działalnością zawodową w Centrum Kompetencyjno
Edukacyjnym BREBISTOM Sp. z oo, którego był współzałożycielem i od początku członkiem Zarządu.
Był zwolennikiem i animatorem różnych form kształcenia ustawicznego, w szczególności inżynierów,
techników i nauczycieli przedmiotów zawodowych. Min. przy Jego udziale uruchomione zostały
Studia Podyplomowe dla Nauczycieli na kierunkach: Komputerowo Wspomagane Projektowanie i
Wytwarzanie, Mechatronika, Zarządzanie Informacją prowadzone we współpracy z Instytutem Badań
Edukacyjnych Miał znaczący wpływ na zawartość programową tych studiów. Opracowywał
nowatorskie i unikatowe materiały dydaktyczne dla słuchaczy. Z Jego inicjatywy powstało także,
działające przez wiele lat w CKE Brebistom, Autoryzowane Centrum Szkoleniowe Autodesk, którego
był kierownikiem. Aktywnie uczestniczył w wielu formach doskonalenia zawodowego ww. grup
zawodowych prowadząc zajęcia dydaktyczne w trakcie kursów i szkoleń organizowanych w CKE
Brebistom.
Pracował z poświęceniem prawie do ostatniej chwili swego życia, ciągle miał wiele pomysłów
na dalszą działalność w Stowarzyszeniu. Pozostanie w naszej pamięci jako niezwykła osobowość,
wybitny nauczyciel i wielki entuzjasta nowych technologii .
Żegnamy Go z wielkim żalem.
Cześć jego pamięci

