
Ryszard Ganowicz
Senator z wojewbdztwa poznahskiego

W wyborach do Senatu 4 czerwca 1989 r. otrzymat 386615 glosow, czyli 68,35% oddanych gtosbw waznych
(565641).

Cztonek Komisji: Kultury, Srodkow Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej;
Samorza.du Terytoriainego.

Urodzit sie. 2.06.1931 w Wilnie w rodzinie inteligenckiej.
Ojciec byt inzynierem-meliorantem.

W czasie wojny uczyt sie. na tajnych kompletach w Wil-
nie. Mata mature, zdat w Gimnazjum im. M. Kopernika w
Lodzi, duza — w Gimnazjum i Liceum im. K. Marcinkow-
skiego w Poznaniu. Jednoczesnie uczeszczal do Sred-
niej Szkoty Muzycznej, ktora ukohczyt w 1952. Studio-
wal poczatkowo (pierwszy stopieii) w Szkole Inzyniers-
kiej w Poznaniu, a naste.pnie na Politechnice Gdahskiej,
gdzie w 1956 uzyskat stopieri mgr. inl, a w 1960 dr.
nauk technicznych. Habiiitowat sie. w 1967 na Politechni-
ce Warszawskiej, w 1978 mianowany zostat prof, nadz-
wyczajnym. Jest specjalistg w dziedzinie mechaniki sto-
sowanej — teorii konstrukcji (gt. drewnianych), autorem
wielu rozpraw i artykulbw naukowych w polskich i zagra-
nicznych czasopismach fachowych, setek ekspertyz
oraz tworca licznych koncepcji konstrukcji budowlanych,
projektow wzmacniania budowli zagrozonych awaria.

W1954—1964 pracowat na Politechnice Gdariskiej oraz
w biurach projektow budownictwa w Gdarisku i Sopocie.
W 1964 przeniost si? do Poznania i podjal prac^ w Wyz-
szej Szkole Rolniczej (obecnie Akademii Rolniczej) jako
adiunkt w Katedrze Mechaniki Budowli i Konstrukcji Bu-
dowlanych. W 1967—1969 wyktadat teori? konstrukcji
na Wydziale Inzynierii Uniwersytetu w Chartumie (Su-
dan). Od powrotu z Sudanu pracuje w AR w Poznaniu,
obecnie jest profesorem w Katedrze Mechaniki i Techni-
ki Cieplnej na Wydziale Technologii Drewna. Cztonek
Komitetu Technologii Drewna i Sekcji Mechaniki Kon-
strukcji Komitetu Inzynierii Ladowej i Wodnej PAN oraz
Komisji Nauk Mechanicznych i Budowlanych Oddziatu
PAN w Poznaniu. W 1988 zostat wybrany wiceprzewod-
niczacym 2G Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teore-
tycznej i Stosowanej.

Od 1980dziataw NSZ2 ,,S", od wyborbw na poczatku
1981 dodzis przewodniczacy Komisji Uczelnianej wAR,

brat udziat w pracach Komitetu Porozumiewawczego
Nauki. Po wprowadzeniu stanu wojennego byt przez 7
miesiQcy internowany. W wie.zieniu prowadzit wraz z
prof. L Nowakiem stynne seminaria z Jilozofii matema-
tyki". Od lat wspotpracuje tez z NSZZ Rt ,,S". Dziata w
duszpasterstwie rolnikow i duszpasterstwie ludzi pracy.

Zonaty; zona Krystyna, mgr inz. budownictwa, jest
kierownikiem dziaiu w Okr?gowej Dyrekcji Gospodarki
Wodnej w Poznaniu; ma troje dzieci: syn Grzegorz (29
I.), asystent na Politechnice Poznariskiej, byt w 1984/85
wie,ziony za dziatalnosc polityczna, corka Joanna (26 I.),
socjolog, pracuje w Poznahskim Towarzystwie Przyjaciot
Nauk, a najmtodsza Monika (17 I.) uczy sie, w Liceum
Muzycznym.


