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Pożegnanie śp. Andrzeja Buxakowskiego 
 

 

 

W piątek 20 grudnia 2019 na cmentarzu komunalnym Miłostowa z głębokim żalem i 

smutkiem pożegnaliśmy naszego kolegę i przyjaciela śp. Andrzeja Buxakowskiego, 

wieloletniego aktywnego członka Naszego Stowarzyszenia, Członek Zarządu 

Oddziału, Członek Zarządu Koła Seniorów, Członek Zespołu ds. Nowości i Zabytków 

Techniki. Pozostanie w naszej pamięci jako dobry kolega, rzetelny i dokładny w swej 

pracy chętny do pomocy i współpracy. 

Śp. Andrzejowi  

                 My, koledzy z Koła Seniorów i innych Kół Stowarzyszenia Inżynierów i 

Techników Mechaników Polskich w Poznaniu, pochylamy się nad Twoim Andrzeju 

odejściem, Wyrażamy głęboki żal oraz smutek i łączymy się nim z Twoją żoną, a także 

z najbliższą Ci rodziną. 

Drogi kolego, przyjacielu, 

zebraliśmy się dzisiaj przy Tobie, a właściwie przyszliśmy do Ciebie, przynosząc Ci 

nasze uczucie wierności w koleżeństwie i przyjaźni. 



Smutno nam, że nie będziesz już z nami na spotkaniach senioralnych Koła, że nie 

poprowadzisz tak pięknej Kroniki, Twojego dzieła, które jest chlubą Stowarzyszenia, 

że nie będziesz już naszym doradcą, redaktorem, 

ale zapewniam Cię, 

że w naszej pamięci, pozostaniesz kolegą i przyjacielem na zawsze. 

Oby Twój niebiański pociąg, kierowany światłem mocy, zatrzymał się w domu Ojca, 

abyś mógł uczestniczyć w wieczerzy narodzenia Bożego syna. 

Niech Ci się spełni łaska pańska. 

Koledzy Seniorzy i inni Simpowcy 

Poznań Miłostowo 20.12.2019 r.  

Niedokończona rozmowa 

                                          Andrzejowi Buxakowskiemu 

Pochylają się lata miłości do Ciebie, 

pochylają gorące smutkiem serca, 

pochylają siwe głowy przyjaciół. 

Ze świątyni pożegnań   

patrzysz w wyciszeniu na zasmucone twarze. 

 

Udajesz się w drogę do wieczności, 

do której powołała Cię Moc Boża. 

Ona dotyka wszystkich, 

przychodzi po swoje dzieci w swoim czasie. 

Dzisiaj Ty, jutro, pojutrze my. 

 

Spoczniesz w miłostowskim ogrodzie pamięci 

i będziesz wraz z innymi, 

wyczekiwał proroka zmartwychwstania. 

Nadejdzie czas,  

ze dokończymy naszą rozmowę o kalamburach. 

                                                     Stanisław Chutkowski 

Życiorys mgr inż. Andrzeja Buxakowskiego  

Mgr inż. Andrzej Buxakowski urodził się 26.10.1933 r. w Poznaniu. Świadectwo dojrzałości - uzyskał w 

1951 r. w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. św. Stanisława Kostki w Kościanie. Studia inżynierskie 

ukończył w Szkole Inżynierskiej w Poznaniu, na Wydziale Budowy Maszyn – specjalność „Technologia 



Napraw i Obsługi Samochodów. W 1969 ukończył studia magisterskie na Politechnice Poznańskiej – 

Wydział Mechaniczno – Technologiczny w zakresie mechaniki w specjalności „Pojazdy Szynowe”, 

uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika. W 1982 ukończył Studium Podyplomowe na Politechnice 

Poznańskiej w specjalności „Systemy Paliwowe Silników Wysokoprężnych”. Od roku 1955 do 1957 

pracował na nakazie pracy w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie. Od roku 1957 do 1997 

pracował w firmie H. Cegielski na różnych stanowiskach zawsze związanych z badaniami silników. Przez 

wiele lat z ramienia HCP – Ośrodka Badawczego Silników HCP był członkiem Komisji Problemowej PKN 

Nr 132 ds. Silników Spalinowych, w którym po przejściu na emeryturę nadal działał, jako ekspert 

niezależny. Brał udział w ruchu wynalazczym – zgłosił kilka projektów wynalazczych i jest współtwórca 

szeregu patentów. W latach 1993 – 1997 był członkiem międzynarodowej grupy złożonej z ekspertów 

z największych firm silnikowych oraz producentów olei i paliw do silników okrętowych.  

Od 1956 roku był członkiem zwyczajnym SIMP w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie. Od 

1957 członek SIMP HCP w Poznaniu. W latach 1960 – 1967 był członkiem zarządu Koła SIMP w Fabryce 

Silników Okrętowych W2. W latach 1960 – 1970 był członkiem zarządu Koła SIMP nr 15 w Ośrodku 

Badawczym Silników HCP i od 1990 r. pełnił funkcje Przewodniczącego Koła przez dwie kadencje, do 

roku 1998. W tym okresie otrzymał Brązową Honorową Odznakę SIMP. W roku 1975 został 

Rzeczoznawcą SIMP w specjalności „silniki spalinowe” i „silniki okrętowe” · W 1984 r. otrzymał Srebrną 

Honorową Odznakę SIMP, w 1995 r otrzymał Złota Honorową Odznakę SIMP, a w 2011 r. otrzymał 

Odznakę im. Henryka Mierzejewskiego. W 1998 r na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Oddziału SIMP 

w Poznaniu został wybrany członkiem Komisji Rewizyjnej. W 1999 r. powierzono mu funkcję Redaktora 

Naczelnego pisma SIMP WIELKOPOLSKI. którą pełnił przez 4 lata. Jest autorem ponad 30 publikacji w 

tym wydawnictwie. Od 2005 jest członkiem powołanego przez Prezydium Zarządu Oddziału Zespołu 

ds. Nowości i Zabytków Techniki. W roku 2005 wstąpił do Koła Seniorów SIMP w Poznaniu. W 2009 

roku nadano mu Godność Zasłużonego Seniora SIMP, został dokooptowany do Zarządu Koła Seniorów 

– powierzono mu prowadzenie Kroniki Koła Seniorów którą prowadził do końca życia. Na zebraniu 

wyborczym Koła Seniorów w 2010, 2014 i 2018 został wybrany na członka Zarządu Koła. W latach 1063 

i 1997 – 1998 był członkiem zespołu redakcyjnego kwartalnika „Silniki Spalinowe” wydawanego HCP 

pod patronatem Sekcji Silników Spalinowych SIMP. Był aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa 

Turystyczno – Krajoznawczego HCP. Zmarł 14 grudnia 2019 roku. Ze smutkiem pożegnaliśmy Naszego 

Kolegę Andrzeja w dniu 20 grudnia 2019 roku na cmentarzu miłostowskim.  

Zachowajmy Go w naszej pamięci.  

Opracował: Ryszard Tietz 


