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MARIAN NOGA  (1939 – 2018) 

 

Prof. dr hab. inż. 

Marian Noga 
urodził się 2 lute-
go 1939 we Lwo-
wie. W roku 1945 
rodzina przeniosła 
się do Krakowa. 
Marian studia wy-
ższe ukończył  
w 1961 roku na 
Wydziale Elek-
trotechniki Górni-
czej i Hutniczej, 
obecnie Elektro-

techniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii 
Biomedycznej, AGH w Krakowie. Bezpośre-
dnio po studiach został asystentem w Katedrze 
Maszyn i Pomiarów Elektrycznych AGH 
kierowanej przez prof. Władysława Kołka. 
Współpracował z prof. Arkadiuszem Puchałą. 
W roku 1969 obronił pracę doktorską na Wy-
dziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej 
AGH i uzyskał stopnień naukowy doktora.  
Temat rozprawy doktorskiej  „Zagadnienia dy-

namiki przetworników asynchronicznych”. 
Promotorem przewodu był prof. Arkadiusz Pu-
chała. Marian Noga był pierwszym doktorem 
wypromowanym przez Profesora. W pierwszej 
połowie lat 70. XX wieku, wspólnie z prof. A. 
Puchałą, prowadził dodatkowo zajęcia dydak-
tyczne i prace dyplomowe na Wydziale Elek-
trycznym Politechniki Częstochowskiej. W tym 
czasie prowadził także, wspólnie z prof.  A. Pu-
chałą, wykłady dla pracowników BOBRME 
Komel na temat „Dynamiki elektromechanicz-

nych przetworników energii”.  Po śmierci prof. 
A. Puchały w 1974 r. blisko współpracuje  
z prof. W. Kołkiem. Kolokwium habilitacyjne 
odbyło się przed Radą Wydziału Elektrotech-
niki, Automatyki i Elektroniki AGH, która  
w dniu 27 czerwca 1975 r. nadała Mu stopień 
naukowy doktora habilitowanego.  Tytuł mono-
grafii habilitacyjnej „Analizy awaryjne zwią-

zane z wewnętrzną niesymetrią silników asyn-

chronicznych".  
Profesorowie W. Kołek i A. Puchała zainicjo-
wali badania dynamiki maszyn i układów elek-
tromechanicznych oraz diagnostyki stanu tech-
nicznego maszyn elektrycznych, które konty-

nuowali Ich współpracownicy: ówcześni dokto-
rzy: H. Wachta, M. Noga, T. Sobczyk, S. Kulig, 
W. Rams, J. Rusek, L. Gołębiowski, A. Jagieł-
ło, tworząc znaną w Polsce Krakowską Szkołę 
Maszyn Elektrycznych. Wypracowane metody 
badań stanowiły użyteczne narzędzie realizacji 
licznych prac naukowych prowadzonych  
w AGH, które były weryfikowane pomiarami 
na maszynach dużej mocy w przemyśle.  Meto-
dyka badań wzbudziła zainteresowanie innych 
ośrodków naukowych w Polsce i zagranicą,  
w szczególności na Dolnym i Górnym Śląsku. 
Dr hab. M. Noga kieruje i wykonuje szereg prac 
dla przemysłu, w tym pomiary na maszynach 
elektrycznych dużej mocy. Staje się znanym 
naukowcem i fachowcem w zakresie maszyn  
i napędów elektrycznych. Po wyjeździe prof. 
W. Kołka do pracy za granicą, w roku 1980, 
ówczesny doc. M. Noga zostaje kierownikiem, 
do 1994 roku, Zakładu Maszyn Elektrycznych, 
przekształconym później w samodzielną Kate-
drę Maszyn Elektrycznych. W roku 1983 uzy-
skuje decyzją Rady Państwa tytuł profesora 
nadzwyczajnego, a równolegle stanowisko pro-
fesora nadzwyczajnego zwyczajnego w AGH. 
W roku 1997 uzyskuje stanowisko profesora 
zwyczajnego. Równolegle w latach 1975 do 
1988 pracuje na Uniwersytecie Śląskim w Ka-
towicach prowadząc wykłady i kierując tam, od 
1981 roku, Zakładem Elektrotechniki i Au-
tomatyki. Od 1977 roku zostaje członkiem Sek-
cji Maszyn Elektrycznych i Transformatorów 
Komitetu Elektrotechniki PAN. Od tego też 
roku zostaje członkiem Rady Naukowej 
BOBRME Komel-Katowice (obecnie Instytut 
Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL),  
a potem jej wiceprzewodniczącym, aż do roku 
2017. 
W latach 1978 do 1984 pełni funkcję prodzie-
kana na Wydziale Elektrotechniki Automatyki 
Elektroniki i Informatyki AGH w Krakowie. 
W połowie lat 80-tych Jego zainteresowanie 
przesuwa się w kierunku zastosowań praktycz-
nych informatyki. Nie przerywając pracy  
w dotychczasowej Katedrze, w latach 1988 do 
1989 kieruje Uczelnianym Centrum Oblicze-
niowym AGH, a od 1989 do 2004 roku kieruje 
ośrodkiem obliczeniowym CYFRONET  
w Krakowie. Zainstalowane tam komputery  
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o dużej mocy obliczeniowej, umożliwiają 
realizację obliczeń bardziej złożonych układów, 
w szczególności w zakresie elektrotechniki  
z wykorzystaniem metod polowych. Rozumie-
jąc dobrze rolę sieci komputerowych aktywnie 
uczestniczy w tworzeniu akademickiej sieci 
NASK, a następnie w przedsięwzięciu Budowa 
Sieci Teleinformatycznej dla Nauki „PIONIER” 
oraz w projektowaniu i realizacji akademickiej 
sieci komputerowej MAN w Krakowie.  
Od roku 2006 do roku 2010, pracuje w Kate-
drze Automatyki Napędu i Urządzeń Przemy-
słowych AGH, rozwijając tam tematykę stero-
wania mediami w budynkach i pozyskiwania 
energii ze źródeł odnawialnych. W roku 2010 
przeszedł na emeryturę, lecz pracował jeszcze 
na AGH do roku 2013 realizując grant o wyżej 
wymienionej tematyce. W ramach tego grantu 
w AGH zostało zbudowane specjalne laborato-
rium badawcze „Inteligentny i energooszczędny 
budynek”. W laboratorium tym Jakub Grela 
zrealizował w 2017 r. pracę doktorską obro-
nioną z wyróżnieniem na Wydziale EAIiE 
AGH, której promotorem był prof. M. Noga. 
Prof. Marian Noga był cenionym, kompetent-
nym naukowcem: w teorii maszyn elektrycz-
nych, modelach matematycznych maszyn  
i układów elektromechanicznych, dynamice 
maszyn i systemów elektromechanicznych przy 
wykorzystaniu informatyki w badaniach. Miał 
także twórczy wkład w rozwój sieci komputero-
wych i baz danych. W ostatnich latach zajmo-
wał się systemami automatyki instalacji obiek-
tów budowlanych i ich wpływem na efektyw-
ność energetyczną budynku. Jak widać zakres 
tematyczny działalności naukowej prof. Ma-
riana Nogi był bardzo szeroki.  Potrafił łatwo 
dostosowywać się do postępujących kierunków 
rozwojowych w technice i gospodarce. Zasad-
niczym trzonem pozostała elektrotechnika  
i elektromechanika z wykorzystaniem nowych 
technik i narzędzi badań. 
Prof. Marian Noga był autorem 12 patentów, 
samodzielnym lub we współautorstwie, oraz 
130 artykułów (w tym siedem artykułów współ-
autorskich z prof. A. Puchałą) i trzech książek. 
Na szczególną uwagę, ze względu na jej no-
watorstwo tematyczne i aktualność także obe-
cnie, zasługuje książka:  
Puchała A., Noga M., Gołębiowski L.: Zbiór 
zadań z dynamiki maszyn i układów elektrome-
chanicznych. PWN, 1979, s. 263.  
Był członkiem Polskiego Towarzystwa 
Informatycznego (PTI). W Polskim Towarzy-

stwie Informatycznym cieszył się zasłużonym 
uznaniem i wielkim zaufaniem: był przewodni-
czącym Głównej Komisji Rewizyjnej, człon-
kiem Rady Naukowej Towarzystwa, dwukrot-
nie powierzano mu zaszczytną i odpowie-
dzialną funkcję prezesa PTI: w roku 2011 i roku 
2014. Przewodził PTI skutecznie, z oddaniem i 
zaangażowaniem, umiejętnie rozwiązując trud-
ne problemy. Dbał o utrzymanie niezależności 
PTI i jego pozytywny wizerunek, wspierał 
przedsięwzięcia podnoszące znaczenie To-
warzystwa, jako organizacji naukowej i profe-
sjonalnej. W roku 2017 uzyskał godność Człon-
ka Honorowego PTI, a w roku 2018 Kapituła 
PTI przyznała Mu Medal 70-lecia Polskiej 
Informatyki. We wspomnieniu po śmierci 
Profesora napisano „w naszych działaniach 

wspierajmy się tym, czym nas obdarzył - Jego 

doświadczeniem i Jego wkładem w budowę po-

zycji PTI.”  
 

 
Na posiedzeniu nowo wybranej Rady Naukowej 

w Instytucie KOMEL w 2012 r. (z prawej) 
 

W latach 1983 – 2017 prof. M. Noga był człon-
kiem i zastępcą przewodniczącego Rady Na-
ukowej Instytutu KOMEL. W dyskusji na 
posiedzeniach Rady zabierał głos i wnosił wiele 
inicjatyw naukowych, cennych dla działalności 
Instytutu. 
Prof. M. Noga należał do wielu stowarzyszeń 
naukowych, społecznych i kulturalnych, między 
innymi był członkiem: 
Komitetu Informatyki PAN,  
 International Society for Telemedicine and 

eHealth i Sekcji Geoinformatyki PAU, 
The Institute of Electrical and Electronics 

Engineers IEEE,  
Association for Computing Machinery 

ACM,  
Rotary Fundation, 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich, 
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Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału 
EAIiE AGH i był jego prezydentem, 

Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych  
w Krakowie i był członkiem jego Zarządu.  

Profesor Marian Noga zmarł 28 lipca 2018 r.  
w Krakowie. Uroczystości pogrzebowe odbyły 
się 2 sierpnia 2018 r. w Kaplicy Cmentarza Sal-
watorskiego w Krakowie i został pochowany na 
tym cmentarzu. 

 
Tadeusz Glinka 

Witold Rams 


