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Wstęp 
prof. Tadeusza Słomki 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie

Szanowni Państwo,
w naszej tradycji listopad jest okresem, kiedy w sposób szczególny oddajemy cześć 

i świadectwo pamięci zmarłym. Czynimy to przede wszystkim w naszych rodzinach, ale 
stajemy także nad mogiłami tych, którzy swe życie związali z naszą uczelnią, którzy przed 
nami kreowali jej wizerunek i dbali o jej rozwój.

Szczególnym szacunkiem i pamięcią otaczamy tych, którzy życie oddali w niezwy-
kłych okolicznościach. Pochylamy się nad mogiłami żołnierzy poległych w walce o naszą 
wolność i niepodległość. W AGH zapalamy znicze pod tablicami ofiar „Sonderaktion 
Krakau”, ale chcemy także swą pamięcią wracać do wszystkich na krakowskich nekropo-
liach wiedząc, że nasi bliscy będą żyć tak długo jak długo będą w naszej pamięci. Dlatego 
też z inicjatywy Stowarzyszenia Wychowanków AGH pragniemy oddać w Państwa ręce 
pierwsze opracowanie, które pomoże przybliżyć sylwetki naszych poprzedników oraz 
wskazać miejsca ich wiecznego spoczynku. Starać się będziemy, aby w kolejnych zeszytach 
tego wydawnictwa pojawiły się osoby, do których uda się dotrzeć naszym bibliografom, 
którym w tym miejscu pragnę gorąco podziękować.

Pierwszy zeszyt dotyczy Cmentarza Rakowickiego, a kolejne będą przywoływać 
osoby spoczywające na innych cmentarzach Krakowa i jego okolic. Tak jak nas pracujących 
w AGH łączy wiedza, pasja i więź, niech połączy nas również wspólna pamięć o tych którzy 
nas poprzedzili.

Niech odpoczywają w pokoju.

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka
Rektor AGH





Wstęp 
prof. Piotra Czai 
Przewodniczącego Stowarzyszenia Wychowanków AGH

Jedno jest pewne, że przychodząc na świat, kiedyś z niego musimy odejść. Całe życie 
poświęcamy pracy, wychowywaniu dzieci, potem wnuków po to, aby wypełnić dany nam 
czas, aby zapisać na kartach historii swoje imię wraz z listą dobrych uczynków. Po odejściu 
nasi bliscy uformują kształtną mogiłę i na najtwardszej skale wyryją nasze imię – by pamięć 
pozostała. W imię tej poeci piszą wiersze, jak choćby ten Reni Sobik:

Dla tych, którzy odeszli

Lampiony i świece zapalone
na płycie mogiły przeznaczenia
w dowód pamięci Tych co odeszli
których los skreślił z księgi istnienia

Na twarzy już dawno obeschły łzy
nie został po nich nawet ślad mały
czas leczy rany serca i duszy
a nasze tęsknoty z wiatrem odleciały

Dla Tych co odeszli czas się zatrzymał
lecz dla nas płynie nieubłaganie
zabierze nam wszystkie nasze marzenia
jedynie wspomnienie po nas zostanie

Na świecie, miejsce wiecznego spoczynku, a tym samym pamięć o zmarłych doku-
mentowana jest bardzo różnie. Chińczycy swoich przodków chowają miedzy innymi w naro-
żach swoich posiadłości usypując kopiec, nad którym powiewają kolorowe wstążki. Hindusi 
ciała lub prochy po zmarłych topią w świętej rzece Ganges. Japończycy podobnie jak my na 
kamiennych nagrobkach piszą dziesiątki imion spoczywających w jednej rodzinnej mogile. 
W Izraelu cmentarz przypomina kamienną pustynię bez zieleni bez kwiatów, a dowodem 
pamięci są kamyki układane na szorstkiej kamiennej nagrobnej płycie. Na niemieckim 
cmentarzu dominuje zieleń i piękne kompozycje z mini roślin ozdobnych, pośród których 
znajdziemy kamień z nazwiskiem i imieniem zmarłego.
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A w naszej polskiej tradycji mogiły naszych bliskich mają różny charakter. Od 
prostego krzyża z tabliczką nagrobną wbitego w ziemną mogiłę po monumentalne dzieła 
sztuki cmentarnej, które nie rzadko są dumą nekropolii wielkich miast jak warszawskie 
Powązki, lwowski Cmentarz Łyczakowski, czy krakowski Cmentarz Rakowicki.

W naszej pięknej polskiej tradycji początek listopada to czas poświęconą tym którzy 
odeszli przed nami. W tym okresie my społeczność Akademii Górniczo-Hutniczej chcemy 
ożywić w naszej pamięci osoby związane z naszą uczelnią. Autor niniejszych wspomnień 
zatytułowanych NON OMNIS MORIAR… – Hieronim Sieński, we wstępie do pierwszego 
i miejmy nadzieje nie ostatniego zeszytu z tej serii – zacytował słowa znamienne: „pamięć 
o zmarłych trwa tak długo, jak długo istnieją ich groby”. Dobrze, że pamiętamy, że przed 
świętem zmarłych na grobach naszych rektorów, profesorów i wszystkich, o których wiemy 
gdzie spoczywają – zapalamy znicze, kładziemy wiązanki kwiatów. Osobiście z nieliczną 
grupą współpracowników corocznie odwiedzam miejsca spoczynku naszych profesorów. 
Często da się słyszeć słowa usprawiedliwienia „też byśmy poszli, ale nie wiemy gdzie 
i kogo szukać”.

Stowarzyszenie Wychowanków AGH postanowiło od bieżącego roku – roku jubi-
leuszu 100-lecia naszej uczelni – wydawać corocznie zeszyty z biogramami oraz foto-
grafiami nagrobków i precyzyjnych opisów miejsca spoczynku osób związanych z AGH. 
Rozpoczynamy od Cmentarza Rakowickiego i od osób, do których dotarcie było możliwie 
najprostsze. Zarówno Cmentarz Rakowicki jak również pozostałe krakowskie nekropolie 
są miejscem spoczynku setek, a może i tysięcy osób związanych z 100-letnią już AGH. 
Jak pisze H. Sieński – „niezależnie od zasług” chcemy przypomnieć każdą i każdego, kto 
związał swój los z krakowską Jubilatką. Żywimy nadzieję, że ta mała broszurka pozwoli 
wielu z Was odnaleźć groby osób wam znanych. Pozwoli Wam przy okazji pobytu w rejonie 
cmentarza odszukać mogiłę, westchnąć nad osobą Wam bliską, może zapalić znicz pamięci 
lub wypełnić prośbę zmarłego wyszeptanymi słowami modlitwy.

Jest pewną prawdą, że tak jak my pamiętamy o naszych przodkach tak nasi następcy 
będą pamiętać o nas. Odwiedzajmy więc cmentarze, odwiedzajmy groby nam bliskich bo 
winni jesteśmy im pamięć deklarowaną zawsze w trakcie uroczystości pogrzebowej.

Nasza pamięć o Zmarłych jest tym, co rzuca promyk światła w mrok przemijania 
i potwierdza głęboką prawdę zawartą w sentencji III Horacego Horacego: NON OMNIS 
MORIAR… – czyli „NIE WSZYSTEK UMRĘ”

Odwiedzajmy groby naszych bliskich !

Piotr Czaja
Przewodniczący Stowarzyszenia Wychowanków AGH



NON OMNIS MORIAR… – zeszyt I 
Groby profesorów AGH – Cmentarz Rakowicki

Rok jubileuszowy 100-lecia AGH. jest dobrą okazją aby przypomnieć Tych, którzy 
tworzyli jej dzieje i w jej historii odcisnęli swój ślad. Pamięć ludzka jest ulotna. Pamiętamy, 
pamiętamy…, a tu już nowe pokolenia. Przywracanie pamięci o zmarłych profesorach AGH 
i ich osiągnięć na rzecz środowiska akademickiego, nauki, Krakowa, a w niektórych wypad-
kach i kraju, to nasz obowiązek. Przypomnieć ich postaci, zadbać o miejsce wiecznego 
spoczynku, to spłata długu wobec Ich osiągnięć. To są nie tylko zasłużeni profesorowie 
i wielcy uczeni, w wielu wypadkach to są nasi koledzy, których znaliśmy. Ktoś poetycko 
powiedział, że „pamięć o zmarłych trwa tak długo, jak długo istnieją ich groby”.

Na cmentarzu Rakowickim, najstarszej krakowskiej nekropolii, spoczywa około 500 
profesorów AGH i w pierwszej kolejności ich przedstawimy. Jest to pierwszy zeszyt zawie-
rający tylko 35 z nich. Zamierzamy w kolejnych edycjach zamieścić biogramy wszystkich 
niezależnie od ich zasług. Niechaj ten cykl wspominkowy będzie pomnikiem wdzięcznej 
pamięci. Praca ta jest hołdem składanym przez AGH i Stowarzyszenie Wychowanków 
AGH tym, którzy odeszli a przecież są z nami nadal poprzez swoje dokonania i obecność 
w historii akademii i w nauce polskiej. Z dorobku wielu z Nich korzystają kolejne pokolenia. 
Niektórzy w sposób znaczny, powszechnie uznany, przyczynili się do rozwoju akademii 
i nauki – będąc wielkim w nauce i przemyśle oraz pełnili w AGH istotne funkcje dydak-
tyczne i organizacyjne. Inni zaznaczyli swoją obecność w społeczności uczelni wyjątkowo-
ścią swojej osobowości, działalnością twórczą i zawodową niepowtarzalnością.

„Pamięć – to cmentarz: uczucia przeżyte
Człowiek w niej składa na wieczny spoczynek,
Na grobach sieje kwiat niezapominek,
Z napisem rytym kładzie na nich płyt”.

Kazimierz Przerwa-Tetmajer „Pamięć – to cmentarz…”

Wszystkim, niezależnie od zasług, poświęcono tyle samo miejsca. Dla tych, którzy 
poczują niedosyt, podajemy adres internetowy portalu opracowywanego w Bibliotece 
Głównej AGH: historia.agh.edu.pl, gdzie można znaleźć bibliografię związaną z każdą 
z tych osób.

Hieronim Sieński – AGH w Krakowie





Karol Adwentowski 
1883–1957

Urodził się 8 sierpnia 1883 roku w Tarno-
polu. W 1902 roku rozpoczął studia chemiczne na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. Już podczas studiów 
zwrócił na Niego uwagę prof. Karol Olszewski 
i zaangażował Go jako swego asystenta w I Zakła-
dzie Chemicznym UJ. W  1905 roku ukończył 
Wydział Filozoficzny w  Sekcji Chemicznej. 
W listopadzie 1905 roku zdał egzamin na nauczy-
ciela szkoły średniej. Asystenturę pełnił do 
sierpnia 1907 roku, po czym we wrześniu tegoż roku objął obowiązki nauczyciela w I Szkole 
Realnej w  Krakowie. Obowiązki te pełnił do sierpnia 1912 roku. Równocześnie cały czas 
pracował, jako wolontariusz w Zakładzie prof. Olszewskiego, do 1912 roku. Owocem tej dzia-
łalności była praca „O zachowaniu się tlenku azotu w niskich temperaturach” na podstawie, 
której w 1910 roku otrzymał stopień doktora filozofii w zakresie chemii. W 1912 roku opuścił 
Kraków i poświęcił się działalności pedagogicznej. Po I wojnie światowej zorganizował Szkołę 
Realną w Tarnobrzegu, był inspektorem szkolnym okręgu iłżeckiego. Po 1919 roku został radcą 
ministerialnym w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, w 1923 roku 
został mianowany dyrektorem Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w  Wolsztynie. 
Obowiązki dyrektora pełnił do lipca 1935 roku, kiedy to na własną prośbę przeniesiony został 
w stan spoczynku. W okresie przed II wojną światową, jako emeryt uczył w prywatnych szko-
łach średnich w Poznaniu. Okres okupacji spędził w Warszawie, ucząc w szkołach jawnych oraz 
w kompletach tajnych. W listopadzie 1944 roku przybył do Krakowa. Od wiosny 1945 roku 
uczył w Państwowym Gimnazjum i Liceum w Wieliczce.

Od marca 1947 roku został powołany do pracy w  Akademii Górniczej. Powrócił 
do akademickiej pracy naukowej po 35-letniej przerwie. Pracował w Wydziale Hutniczym 
w  Zakładzie Chemii Ogólnej i  Analitycznej, a  później w  Wydziale Odlewnictwa. Zatrud-
niony początkowo, jako adiunkt, do 1951 roku, a później pracował, jako zastępca profesora. 
Zajmował się stroną administracyjną katedry. Jako doświadczony organizator i administrator 
wpajał młodym pracownikom poczucie dyscypliny. Równocześnie z całą pasją organizował 
pracownię niskich temperatur, udało mu się uruchomić instalację do skraplania powietrza 
niezbędnego do prac naukowych w uczelni. Uruchomienie instalacji pozwoliło na rozpo-
częcie prac w niskich temperaturach, a zwłaszcza nad poszukiwaniem źródeł helu w gazach 
ziemnych, okazało się, że polskie gazy ziemne są zbyt ubogie w hel, by można je było wyko-
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rzystać. Wtedy to postanowił przebadać gazy odlotowe z  kolumn Lindego w  Chorzowie 
i Tarnowie. Opracowanie metod analizy gazowej, budowa aparatów i wykonanie pomiarów 
trwały do 1954 roku. W  wyniku tych badań opublikowana została praca „Poszukiwanie 
krajowych źródeł gazów szlachetnych”, która stała się punktem wyjścia do opracowania 
metod otrzymywania helu i  neonu. Za zasługi położone w  organizacji pracowni niskich 
temperatur oraz wymienioną wyżej pracę, został w  1955 roku docentem. Planował także 
próby nad wydzieleniem helu przez dyfuzję i na drodze przenikania przez masy plastyczne.

Zmarł 26 grudnia 1957 roku w Krakowie.
Kwatera XVIII, rząd 3, miejsce 16



Zygmunt Bielski-Saryusz 
1869–1944

Urodził się 2 maja 1869 roku we Widawie. 
W 1892 roku ukończył Wydział Budowy Maszyn 
Politechniki Lwowskiej i rozpoczął pracę w Hucie 
„Bankowa” w Dąbrowie Górniczej. Od 1896 roku 
pracował w firmie W. Wolski i K. Odrzywolski 
w Schodnicy, którą w 1897 roku zreorganizował. 
Potem pracował w Sanockiej Fabryce Wagonów 
i Maszyn K. Lipińskiego w Sanoku. W 1900 roku powrócił do Huty „Bankowa”, kierował 
wierceniami poszukiwawczymi węgla w okolicach Będzina, Olkusza i Witkowic. Od 1904 
roku kierownik kopalń nafty „Polskiej Spółki Naftowej” w Potoku. W 1905 roku powrócił 
do Schodnicy i został dyrektorem technicznym kopalń nafty „Spółki Akcyjnej Schodnica”. 
W latach 1906–1910 prowadził własne przedsiębiorstwo, wybudował pierwsze zbiorniki 
ziemne na ropę, przeprowadził wiercenia poszukiwawcze soli potasowych w Morszczynie 
i Bolechowie oraz gazu ziemnego w Kałuszu. W latach 1910–1913 kierował Fabryką Maszyn 
i Aparatury Gorzelnianej w Sokalu. W 1913 roku w Towarzystwie Naftowym „OPIAG” 
w Bitkowie objął stanowisko kierownika wierceń poszukiwawczych. W latach 1914–1915 
pracował w Centralnym Zarządzie firmy „OPIAG” w Wiedniu. W 1916 roku austriackie 
Ministerstwo Wojny wysłało Go, jako eksperta naftowego, do Turcji i do Iraku. W 1920 
roku przeniósł się na teren Galicji, został kierownikiem kopalń naftowych firmy „Franco-
-Polonaise” w Bitkowie. Od 1921 roku był kierownikiem kopalń naftowych w koncernie 
naftowym „Pionier” w Borysławiu, a od 1923 roku dyrektor kopalń tego koncernu.

Od 1923 roku był kierownikiem Katedry Wiertnictwa i Eksploatacji Nafty na 
Wydziale Górniczym Akademii Górniczej, równocześnie został mianowany profesorem 
nadzwyczajnym. Od tego momentu Jego życie zawodowe dzielił między przemysł naftowy 
i działalność akademicką. Jako kierownik katedry utworzył dość bogatą bibliotekę dzieł 
naukowych z zakresu geologii naftowej, wiertnictwa, eksploatacji ropy naftowej i gazu 
ziemnego oraz zgromadził znaczną liczbę modeli, fotografii i rysunków urządzeń i narzędzi 
wiertniczych oraz do wydobywania ropy naftowej, a także zebrał wiele katalogów różnych 
firm naftowych, krajowych i zagranicznych, wytwarzających urządzenia i narzędzia dla 
przemysłu naftowego. Jako profesor AG wykształcił liczne grono specjalistów, zachęcał 
do podejmowania badań naukowych w dziedzinie wiertnictwa i wydobycia oraz lansował 
nowe metody wiertnicze i stymulował badania naukowe w zakresie wiertnictwa i eksplo-
atacji. W 1924 roku został profesorem zwyczajnym Akademii Górniczej. Równolegle pełnił 
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obowiązki dyrektora kopalń w firmie „Premier”. W 1928 roku objął stanowisko naczelnego 
dyrektora kopalń w Koncernie Naftowym „Małopolska” we Lwowie.

Od października 1930 roku związał się wyłącznie z działalnością naukową i dydak-
tyczną w Akademii Górniczej. W latach 1931–1933 był rektorem Akademii Górniczej.

Po wybuchu drugiej wojny światowej został 6 listopada 1939 roku aresztowany 
i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. Po powrocie z obozu – 9 lutego 
1940 roku – pracował w Państwowej Szkole Technicznej Górniczo-Hutniczo-Mierniczej. 
W tym czasie opracował kilka podręczników. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 80 
pozycji. Zajmował się również pracą organizacyjną i społeczną. 1925 roku był jednym 
z założycieli Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Przemysłu Naftowego – SPIPN – w Bory-
sławiu i któremu w latach 1925–1928 przewodniczył. Zainicjował Zjazdy Naftowe i był 
przewodniczącym Rady Zjazdów. Podczas IX Zjazdu – w 1936 roku w Borysławiu – polskie 
środowisko naftowe uroczyście obchodziło 40-lecie Jego pracy zawodowej i przyznało Mu 
Medal im. Ignacego Łukasiewicza za wybitne zasługi położone dla rozwoju polskiego prze-
mysłu naftowego. W latach 1926–1939 był jednym z redaktorów miesięcznika „Przemysł 
Naftowy”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Polonia Restituta.

W siedzibie Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH – A-4 – znajduje się tablica 
pamiątkowa poświęcona Jego pamięci.

Zmarł 12 kwietnia 1944 roku w Krakowie.
Kwatera XXXII, rząd zachodni, miejsce 20



Witold Budryk 
1891–1958

Urodził się 8 marca 1891 roku w Białymstoku. 
W latach 1908–1914 studiował w Instytucie Górni-
czym w Petersburgu. W 1914 roku przerwał studia 
i rozpoczął pracę w kopalniach węgla kamiennego 
Zagłębia Dąbrowskiego: „Milowice”, Moritmer” 
i „Niwka”. W 1917 roku zapisał się na Wydział Inży-
nierii Dróg, Kolei i Mostów Szkoły Politechnicznej 
we Lwowie, pracując równocześnie w Centrali Odbudowy Galicji. W latach 1919–1922 
pracował w Ministerstwie Robót Publicznych i studiował na Wydziale Inżynierii Lądowej 
Politechniki Warszawskiej. W międzyczasie – 1920 rok – służył w wojsku, w Zarządzie 
Budownictwa Wojskowego III Armii WP. W 1922 roku rozpoczął pracę w Zarządzie Dróg 
Wodnych w Krakowie i kontynuował studia na Wydziale Górniczym Akademii Górniczej, 
gdzie 2 czerwca 1924 roku uzyskał dyplom inżyniera górniczego. Podjął pracę w kopalni 
węgla kamiennego „Modrzejów” w Sosnowcu. Zetknięcie z trudnymi warunkami eksplo-
atacji złóż skłoniło Go do poszukiwania rozwiązań na drodze naukowej. Na podstawie pracy 
„Ruch podsadzki płynnej w rurociągach zamulaniowych”, w 1928 roku na Wydziale Górni-
czym AG otrzymał pierwszy w Polsce doktorat z zakresu górnictwa. Wtedy też został zatrud-
niony w Katedrze Górnictwa I i Przeróbki Mechanicznej Wydziału Górniczego, a w kilka 
miesięcy później objął jej kierownictwo. Na podstawie opracowania kolejnego zagadnienia 
„Depresja cieplna”, w 1929 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego. W stosunkowo 
krótkim czasie zdobył światowy rozgłos i postawił naukę górnictwa i przeróbki mecha-
nicznej w Polsce na najwyższym poziomie. Obok działalności naukowej prowadził dzia-
łalność dydaktyczną i organizacyjną. W 1930 roku został mianowany profesorem nadzwy-
czajnym, a w 1937 roku został profesorem zwyczajnym. W latach 1936–1939 pełnił funkcję 
dziekana Wydziału Górniczego. W okresie okupacji, 6 listopada 1939 roku został areszto-
wany i zesłany do obozu w Sachsenhausen, a następnie w Oranienburgu. W lutym 1940 roku 
został zwolniony i powrócił do Krakowa. W Państwowej Szkole Technicznej Górniczo-
-Hutniczo-Mierniczej prowadził wykłady z zakresu górnictwa i przeróbki mechanicznej. 
Po wyzwoleniu Krakowa włączył reaktywowanie Wydziału Górniczego AG i równolegle 
w odbudowę zniszczonego przemysłu węglowego. W tym czasie równolegle pełnił kilka 
funkcji, między innymi: w latach 1945–1948 dziekanem Wydziału Górniczego, kierowni-
kiem zakładu Górnictwa I i Przeróbki Mechanicznej, doradcą naukowym w Centralnym 
Zarządzie Przemysłu Węglowego oraz członkiem Rady Naukowej Instytutu Naukowo-
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-Badawczego Przemysłu Węglowego. W roku akademickim 1947/1948 pełnił obowiązki 
dziekana Wydziału Geologiczno-Mierniczego. W 1956 roku został wybrany Rektorem 
Akademii Górniczo-Hutniczej i funkcję tę sprawował do końca życia. Z dużym wkładem 
energii i osobistej inicjatywy kontynuował prace związane z rozwojem akademii, specjalny 
nacisk kładł na dostosowanie struktury kształcenia do potrzeb przemysłu górniczego. Mimo 
wielu zajęć związanych z pełnieniem obowiązków rektora prowadził intensywnie swoje 
prace naukowe oraz kierował pracami innych. Był wybitnym, uznanym w kraju i na świecie 
uczonym. Jego działalność naukowa obejmuje zagadnienia ze wszystkich dziedzin górnictwa 
i przeróbki mechanicznej. Wiedzę teoretyczną łączył z szeroką praktyką zawodową.

W latach 1928–1958 doktoryzowało się u Niego 10 osób, habilitowało 9. Opubli-
kował ponad 100 prac, było to 83 prac naukowych, 17 podręczników i 14 skryptów oraz 
wykonał ponad 200 ekspertyz. Stworzył oryginalną polską szkołę inżynierów górniczych 
zwaną „szkołą Budryka”. Podstawę szkoły stanowiły zasady, że działalność naukowa ma 
charakter zespołowy, a jej efekty powinny służyć rozwojowi przemysłu. Równie aktywnie 
zaznaczył swoją obecność w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych.

W uznaniu zasług otrzymał wiele nagród i wyróżnień, między innymi: Order Sztan-
daru Pracy I klasy tytuł Zasłużonego Górnika Polski Ludowej, Złoty Krzyż Zasługi, Medal 
Zwycięstwa i Wolności, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Medalem 10-lecia 
Polski Ludowej, Złotą Odznaką Honorową Naczelnej Organizacji Technicznej, indywidu-
alną Nagrodę Państwową I stopnia.

Pawilon A-4, siedziba Wydziału Górniczego nosi „imię profesora Witolda Budryka”, 
w budynku znajduje się tablica pamiątkowa dedykowana Jego osobie. W latach 1960–1965 
Stowarzyszenie Wychowanków AGH fundowało stypendium naukowe imieniem Profesora 
W. Budryka, a w latach 1965–1970 przyznawano nagrodę im. prof. W. Budryka. Na terenie 
miasteczka studenckiego jedna z ulic nosi imię Witolda Budryka.

Zmarł 18 listopada 1958 roku w Krakowie.
Kwatera LXVII, Aleja Zasłużonych, rząd płn. 2, miejsce 4



Mikołaj Czyżewski 
1890–1954

Urodził się 1 października 1890 roku w Hadziaczu 
na Ukrainie W 1910 roku rozpoczął studia na Wydziale 
Chemicznym Kijowskiego Instytutu Politechnicznego. 
Wybuch I wojny światowej nie pozwolił Mu na ukoń-
czenie studiów. W latach 1914–1917 służył w wojsku. 
Następnie emigrował do Polski, gdzie w 1933 roku uzyskał obywatelstwo. W 1921 roku rozpo-
czął studia na Wydziale Hutniczym Akademii Górniczej i w 1928 roku zdał egzamin dyplomowy 
uzyskując stopień inżyniera metalurga. Niemal równocześnie ze studiami – od 1 października 
1923 roku – pełnił funkcję zastępcy asystenta w Katedrze Opałoznawstwa Wydziału Hutni-
czego. W 1934 roku na podstawie pracy „Skład i własności koksów górnośląskich” uzyskał 
stopień doktora nauk technicznych. W następnym roku, po opublikowaniu pracy „Najkorzyst-
niejsza wysokość warstwy strefy spalania koksu”, uzyskał habilitację i tytuł docenta koksow-
nictwa oraz technologii ciepła i paliwa. Rozprawa habilitacyjna stanowiła przejście do prac 
związanych bezpośrednio z odlewnictwem.

Aresztowany 6 listopada 1939 roku w ramach akcji „Sonderaktion Krakau”, został 
zwolniony, jako przyznający się do narodowości ukraińskiej. W okresie II wojny światowej 
przebywał w Krakowie. W połowie 1940 roku podjął pracę w Państwowej Szkole Tech-
nicznej Górniczo-Hutniczo-Mierniczej oraz prowadził tajne nauczanie studentów AG. Jego 
postawa i lojalność wobec Polski zyskała powszechny szacunek kolegów i współpracow-
ników.

Po wojnie powrócił do pracy w AG, gdzie 4 grudnia 1946 roku został mianowany 
profesorem nadzwyczajnym i kierownikiem nowo utworzonej Katedry Odlewnictwa 
Wydziału Hutniczego. Dzięki Jego staraniom w 1951 roku powstał samodzielny Wydział 
Odlewnictwa, którego był organizatorem i pierwszym dziekanem (1952–1953), pełniąc 
zarazem funkcję kierownika Katedry Odlewnictwa. Pomimo nawału pracy organizacyjnej 
nie zaniedbywał swojej działalności naukowej. Był jednym z inicjatorów wprowadzenia 
do krajowych odlewni nowoczesnych metod otrzymywania wysokojakościowego żeliwa 
modyfikowanego. Pod Jego kierunkiem przygotowano około 100 prac magisterskich i inży-
nierskich. W katedrze wykształcił liczne grono pracowników naukowo-dydaktycznych, 
z których rekrutowała się kadra naukowa odlewników w latach 1951–1952. Opublikował 
indywidualnie lub we współpracy 47 prac, w tym 7 skryptów. Kilkakrotnie prezentował 
swoje prace na Międzynarodowych Kongresach Odlewniczych. W okresie powojennym 
ogłosił 20 prac.
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Oprócz pracy naukowej i pedagogicznej wiele czasu poświęcał pracy społecznej. Był 
współorganizatorem wznawiającego po wojnie działalność Stowarzyszenia Naukowo-Tech-
nicznego Odlewników Polskich – STOP i pełnił z wielkim zapałem i oddaniem funkcję 
prezesa (od 1951 roku). Brał czynny udział w komisjach powołanych przez STOP, pracach 
komitetu redakcyjnego „Przeglądu Odlewnictwa”. Od 1951 roku był przewodniczącym 
Rady Naukowej Instytutu Odlewnictwa.

W uznaniu zasług i dokonań naukowych dwukrotnie został wyróżniony Nagrodą 
Państwową w 1951 i 1952 roku, a w 1954 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

W budynku Wydziału Odlewnictwa znajduje się tablica pamiątkową ku czci prof. 
Mikołaja Czyżewskiego.

Zmarł 1 grudnia 1954 roku w Krakowie
Kwatera XXXVII, rząd 4, miejsce 9



Roman Dawidowski 
1883–1952

Urodził się 9 grudnia 1883 roku w Krakowie. 
W 1903 roku rozpoczął studia w Akademii Górniczej 
w Przybramie (Czechy). Po pierwszym egzaminie 
państwowym przeniósł się do Akademii Górniczej 
w Leoben (Austria), gdzie w 1906 roku otrzymał 
dyplom inżyniera górniczego, a w następnym roku dyplom inżyniera hutnika. Jego praca 
zawodowa miała dość typowy przebieg. Najpierw zdobywał doświadczenie w pracy zwią-
zanej z przemysłem, które później wykorzystywał w pracy naukowej i dydaktycznej. 
W 1908 roku rozpoczął pracę w Walcowni Blach Cienkich i Średnich oraz w Fabryce 
Pługów i Cynkowni Huty „Fryderyk” Trzynieckiego Towarzystwa Górniczo-Hutniczego na 
Śląsku Cieszyńskim. W latach 1910–1911 był kierownikiem walcowni angielskich blach 
cynkowych w Neudeck oraz Rothau koło Karlsbadu, a od grudnia 1911 roku do czerwca 
1912 roku był zatrudniony w firmie Johann Hopf i S-ka w Wiedniu, jako konstruktor maszyn 
specjalnych i górniczych. W latach 1912–1915 roku pracował w departamencie salinarnym 
Krajowej Dyrekcji Skarbu we Lwowie. Następnie zatrudniony w departamencie mono-
polu solnego Ministerstwa Skarbu w Wiedniu. Od grudnia 1918 roku do kwietnia 1919 
roku był referentem technicznym w wydziale górniczym Polskiej Komisji Rządzącej dla 
Galicji, Śląska Cieszyńskiego, Spisza i Orawy w Krakowie. W okresie 1919–1927 zatrud-
niony w Państwowej Żupie Solnej. W lipcu 1920 roku otrzymał tytuł radcy górniczego, 
a 21 października 1921 roku starszego radcy górniczego. Równocześnie z pracą zawodową 
w górnictwie solnym – od 1919 roku – współpracował przy organizacji Akademii Górniczej. 
Na przygotowanie wykładów i organizację dydaktyki otrzymał w 1920 roku stypendium 
Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, dzięki któremu z początkiem 
1921 roku przebywał w Wiedniu i Zurychu. W lutym 1922 roku rozpoczął wykłady z tech-
niki cieplnej i tę datę można uznać za początek działalności Katedry Technologii Ciepła 
i Paliwa AG, która formalnie powstała 2 stycznia 1925 roku. Był jej twórcą i kierownikiem. 
Od lutego 1925 roku był zastępcą profesora, w październiku 1925 roku otrzymał nominację 
na nadzwyczajnego profesora kontraktowego, a w lutym 1932 roku – na profesora nadzwy-
czajnego. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał 13 lipca 1935 roku w Technische 
Montanistiche Hochschule Graz-Leoben. We wrześniu 1935 roku został mianowany profe-
sorem zwyczajnym. W latach 1933–1939 był prorektorem AG. 6 listopada 1939 roku został 
aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, gdzie przebywał 
do lutego 1940 roku. Po powrocie do Krakowa, uczył w Państwowej Szkole Technicznej 
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Górniczo-Hutniczo-Mierniczej. Od lipca 1942 roku aż do wyzwolenia był kierownikiem 
laboratorium techniki cieplnej w utworzonym przez Niemców Państwowym Zakładzie 
Badania Materiałów. Uczestnicząc w procesie tajnego nauczania, umożliwił wielu studentom 
Akademii Górniczej zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych i zdanie egzaminu z termodyna-
miki oraz technologii ciepła i paliw. Po wojnie został powołany w skład komisji oceniającej 
zbrodnie hitlerowskie popełnione na terenie obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.

Po wojnie, od lutego 1945 roku rozpoczął pracę dydaktyczną i naukową w Kate-
drze Technologii Ciepła i Paliwa AG. Jako doradca i ekspert biur projektowych aktywnie 
uczestniczył w odbudowie i rozbudowie polskiego przemysłu górniczego, hutniczego i cera-
micznego. Był współzałożycielem Towarzystwa Budowy Pieców i Urządzeń Hutniczych 
„IGNIS”, w którym pod jego kierunkiem powstały zrealizowane projekty pionierskich 
rozwiązań pieców przemysłowych. Był naukowcem utrzymującym stałą i ścisłą współ-
pracę z przemysłem. Należał do pionierów inicjujących walkę przeciwko zanieczyszczaniu 
i o wprowadzenie przepisów, zabezpieczających przed degradacją środowiska. Opublikował 
24 prace i 9 patentów, kierował przygotowaniem kilkudziesięciu prac dyplomowych, ogłosił 
wiele instrukcji dotyczących ekonomii palenia i usprawnień. Brał czynny udział w pracy 
stowarzyszeń zawodowych i komisji technicznych. W uznaniu zasług w dziedzinie techniki 
ciepła Akademia Górnicza w Leoben przyznała mu w 1932 roku tytuł doktora honoris causa. 
Był też odznaczony wieloma odznaczeniami, między innymi: Krzyżem Oficerskim Gwiazdy 
Rumunii, Medalem Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości, Srebrnym Medalem za 
Długoletnią Służbę, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Zwycięstwa i Wolności.

Profesorowi poświęcona jest tablica pamiątkowa znajdująca się w pawilonie B-4 – 
siedzibie Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.

Zmarł 3 grudnia 1952 roku w Krakowie.
Kwatera XXXV, rząd zach., miejsce 2



Anna Derdacka-Grzymek 
1924–2016

Urodziła się 29 stycznia 1924 roku we 
Lwowie. W 1948 roku uzyskała dyplom na Wydziale 
Chemicznym Politechniki Śląskiej. W latach 1948–
1954 była kierownikiem Laboratorium Doświadczal-
nego przy cementowni „Groszowice”, przekształco-
nego następnie w Zakład Cementu Instytutu Technologii Krzemianów. W latach 1954–1960 
organizator i dyrektor Instytutu Przemysłu Wiążących Materiałów Budowlanych w Groszo-
wicach, następnie w latach 1960–1969 była zastępcą dyrektora do spraw naukowo-badaw-
czych Instytutu Przemysłu Wiążących Materiałów Budowlanych w Oddziale Krakowskim. 
W 1966 roku na Wydziale Ceramicznym AGH uzyskała stopień doktora nauk technicznych. 
W latach 1969–1991 związana była z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. 
W okresie – 1974–1991 – była kierownikiem Zakładu Materiałów Wiążących i Betonów, 
Międzyresortowego Instytutu Materiałów Budowlanych i Ogniotrwałych AGH. W latach 
1975–1981 pełniła funkcję Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Jej dzia-
łalność naukowo-badawcza związana była z przemysłem materiałów wiążących, opracowa-
niem nowych technologii oraz wykorzystywaniem surowców odpadowych do tak zwanych 
kompleksowych produkcji. Głównymi kierunkami Jej pracy były: badania nad strukturą 
wysokoalitowego klinkieru portlandzkiego, technologię wytwarzania cementów szybko-
sprawnych i specjalnych. Wiele prac związanych było z zastosowaniem zagranicznych glino 
i zelazonośnych surowców odpadowych do produkcji tlenku glinu, żelaza i tytanu. Autorka 
lub współautorka ponad 50 publikacji oraz współautorka 39 patentów. Wygłosiła referaty na 
ponad 40 konferencjach i sympozjach naukowych krajowych i zagranicznych.

W 1991 roku przeszła na emeryturę.
Działała w wielu organizacjach i stowarzyszeniach resortowych, między innymi: 

Centralna Komisja Nagród przy Ministrze Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budow-
lanych, Komisja Ceramiczna PAN w Krakowie, Rada Naukowa Instytutu Techniki Budow-
lanej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych. 
Wyróżniona wieloma medalami i odznaczeniami, między innymi: Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej, Nagrodą Komitetu Nauki i Techniki, Zespołową Nagrodą Państwową 
I stopnia, nagrodą specjalną w Roku Nauki Polskiej, „Zasłużony Nauczyciel PRL”.

Zmarła 22 września 2016 roku.
Kwatera PAS LB, rząd zach., miejsce po prawej, Grobowiec Rodziny 
Westwalewiczów
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Mikołaj Dubowicki 
1903–1985

Urodził się 13 września 1903 roku w Mikuli-
czynie koło Stanisławowa na Ukrainie. W latach 1923–
1929 studiował na Wydziale Hutniczym Akademii 
Górniczej. Przed uzyskaniem dyplomu zaczął pracować 
w Katedrze Metalografii i Obróbki Termicznej, a po 
ukończeniu studiów pozostał na uczelni. Do 1939 roku 
wykładał następujące przedmioty: stale specjalne, 
obróbka cieplna, wytrzymałość materiałów. W 1939 roku włączył się w akcję ratowania 
mienia akademii, której celem była ochrona budynków, wyposażenia i sprzętu. W czasie 
okupacji pracował w gmachu na Krzemionkach, gdzie władze okupacyjne urządziły Zakład 
Badania Materiałów – Staatliche Technische Prüfanstalt. Jako pracownik tego zakładu miał 
możliwość kontynuowania akcji i ochronił cenną aparaturę przed zniszczeniem i grabieżą. 
Uczestniczył również w tajnym nauczaniu prowadzonym przez AG. Dzięki Jego działaniom 
udało się ukryć blisko dwieście kilogramów metali czystych: niklu, chromu, wolframu, 
manganu, molibdenu, które tuż przed wojną laboratoria akademii otrzymały od polskiego 
przemysłu. Po wojnie natychmiast włączył się w działalność akademii. W latach 1952–1954 
był zastępcą profesora w Katedrze Metalografii i Obróbki Termicznej oraz pełnił funkcję 
prodziekana Wydziału Metalurgicznego. Był współorganizatorem Wydziału Odlewnictwa 
i dwukrotnie prodziekanem (1954–1958), a przez dwie kadencje dziekanem (1958–1962). 
Zorganizował Katedrę Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Odlewów, którą kierował aż do 
przejścia na emeryturę w 1973 roku. W 1954 roku otrzymał tytuł docenta. W roku akade-
mickim 1958/1959 otrzymał nominację na profesora nadzwyczajnego. Zajęcia dydaktyczne 
prowadził do 1982 roku Był też organizatorem Katedry Metaloznawstwa w Politechnice 
Częstochowskiej i w latach 1953–1956 wykładał tam metaloznawstwo i obróbkę cieplną. 
Przez kilkanaście lat pracował w średnim szkolnictwie technicznym, gdzie uczył metalo-
znawstwa i obróbki cieplnej, między innymi w Szkole Górniczo-Hutniczej w Dąbrowie 
Górniczej (1934–1939), w Technikum Górniczym w Krakowie (1945–1951) oraz 
Państwowej Szkole Przemysłowej w Krakowie (1936–1939 i 1940–1945).

Był autorem 55 publikacji, recenzentem 6 rozpraw habilitacyjnych i 45 prac doktor-
skich. Wypromował 16 doktorów. W pierwszych latach pracy naukowej zajmował się 
stalami stopowymi oraz metaloznawstwem dyfuzyjnym żelaza, kobaltu i niklu. W okresie 
powojennym Jego główne prace badawcze dotyczyły metaloznawstwa oraz obróbki 
cieplnej żeliwa i staliwa. Był w tej dziedzinie prekursorem w Polsce i cenionym w prze-
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myśle ekspertem. Jego wieloletnia współpraca z przemysłem wyrażała się nie tylko w opra-
cowaniach naukowo-badawczych z zakresu metaloznawstwa i obróbki cieplnej, a także 
w pełnieniu funkcji konsultanta w wielu zakładach przemysłowych. Był członkiem Komi-
tetu Hutnictwa, a następnie Komitetu Metalurgii i Nauki o Materiałach PAN, a także Komisji 
Metalurgiczno-Odlewniczej PAN oraz członkiem Rady Naukowej Instytutu Odlewnictwa 
w Krakowie. W działalności społecznej na podkreślenie zasługuje prawie trzydziesto-
letnia (1954–1982) aktywna praca najpierw w Oddziale Krakowskim, a później w Zarzą-
dzie Głównym Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich – STOP. Odznaczony 
miedzy innymi: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz złotymi i srebrnymi odznakami honorowymi 
NOT i STOP.

Związany ze Stowarzyszeniem Wychowanków AGH od początku jego istnienia, 
otrzymał odznakę honorową Stowarzyszenia oraz został członkiem honorowym. Jego 
nazwisko znajduje się na tablicy członków honorowych SW AGH w Budynku Głównym. 
Był zięciem profesora Romana Dawidowskiego, a żona Renata (22.071911 – 1.08.1996) 
była lektorką języka niemieckiego w AGH.

W budynku Wydziału Odlewnictwa AGH – D-8 znajduje się tablica poświęcona 
prof. Mikołajowi Dubowickiemu.

Zmarł 23 lutego 1985 roku w Krakowie.
Kwatera XXXV, rząd zach., miejsce 2



Walery Goetel 
1889–1972

Urodził się 14 kwietnia 1889 roku w Suchej 
(obecnie Sucha Beskidzka). W 1907 roku podjął studia 
w zakresie geologii i paleontologii na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, studiował w latach 1907–1910. W latach 
1910–1913 kontynuował studia na Uniwersytecie 
Wiedeńskim. W 1913 roku uzyskał doktorat z geologii 
i paleontologii. W połowie 1913 roku powrócił na 
Uniwersyt Jagielloński, gdzie w 1917 roku uzyskał habilitację na podstawie rozprawy „Die 
rhätische Stufe und der unterste Lias der subtatrische Zone in Tatra”. Od 1918 roku wykładał 
geologię dla przyrodników i rolników. Niezależnie od tego prowadził badania karpackich 
terenów naftowych na zlecenie różnych spółek eksploatacyjnych. W 1920 roku Komitet 
Organizacyjny Akademii Górniczej powołał Go na kierownika Zakładu Geologii i Paleonto-
logii AG. Profesorem nadzwyczajnym został w 1920 roku, a zwyczajnym w 1922 roku, już 
jako kierownik Zakładu Geologii Ogólnej AG, kierował nim aż do przejścia na emeryturę 
w 1960 roku. Nadmiar zajęć związanych z organizowaniem pracy zakładu i z działalnością 
na Podhalu utrudniał profesorowi intensywne kontynuowanie badań naukowych. Zaintere-
sowania Jego koncentrowały się nadal głównie na serii reglowej Tatr. Wspólnie z F. Rabow-
skim i S. Sokołowskim opublikował w latach 1925–1929 szczegółową mapę geologiczną 
i przekroje oraz kilka prac, wyjaśniających bardzo skomplikowaną strukturę płaszczowiny 
reglowej Tatr. Jednocześnie coraz bardziej Jego uwagę przyciągały zagadnienia związane 
z ochroną przyrody, a zwłaszcza idea tworzenia parków narodowych w Tatrach i Pieninach. 
Od 1923 roku, jako profesor AG i czynny działacz w zakresie turystyki i ochrony przy-
rody, uczestniczył w wielu kongresach międzynarodowych i podejmował wiele podróży 
naukowych. W 1929 roku został wybrany prodziekanem Wydziału Górniczego, a w latach 
1930–1934 był dziekanem. W latach 1937–1939 był prorektorem AG, następnie został 
wybrany rektorem na rok akademicki 1939/1940 i 1940/1941 i 31 sierpnia 1939 roku miał 
oficjalnie przejąć funkcję rektora. Pracę na tym stanowisku podjął w dniu wybuchu II wojny 
światowej i rozpoczął od ewakuacji najcenniejszych dokumentów. Do Krakowa powrócił 
7 listopada 1939 roku, dzień po aresztowaniu profesorów. Jako rektor AG z pełnym poświę-
ceniem zajął się ratowaniem majątku uczelni. W 1940 roku założył Państwową Szkołę Tech-
niczną Górniczo-Hutniczo-Mierniczą i został jej dyrektorem. Po oswobodzeniu Krakowa 
natychmiast przystąpił do odbudowy zniszczonego głównego gmachu i działalności AG. 
Inauguracja nowego roku akademickiego odbyła się 16 kwietnia 1945 roku i natychmiast 



NON OMNIS MORIAR – Groby profesorów AGH – Cmentarz Rakowicki26

przystąpiono do planów rozbudowy uczelni. Wypromował i doprowadził do realizacji 
perspektywiczny plan rozwoju uczelni. Wiele czynników złożyło się na to, że jako rektor, 
w latach 1945–1950 zdołał przeprowadzić spektakularną rozbudowę akademii. Przede 
wszystkim miał dobre rozeznanie istniejących stosunków i zależnie od okoliczności potrafił 
działać niezwykle skutecznie. Uchronił uczelnię przed przeniesieniem do Katowic. Podsu-
mowując okres Jego działalności należy pamiętać, że wyprowadził AG z działalności konspi-
racyjnej i w bardzo krótkim czasie uczynił z niej wielowydziałową Akademię Górniczo-
-Hutniczą. Odchodząc, pozostawił ją w rozbudowie, ze znakomitą kadrą nauczającą. Jako 
prorektor i rektor prowadził uczelnię przez 13 lat. Z funkcji rektora został odwołany dość 
nagle w końcu września 1950 roku. Patronował I Zjazdowi Wychowanków Akademii oraz 
przyczynił się do założenia Stowarzyszenia Wychowanków AGH, którego był wieloletnim 
przewodniczącym, a w 1955 roku otrzymał tytuł członka honorowego stowarzyszenia. Na 
emeryturę przeszedł w 1960 roku. Opublikował ponad 250 prac. W 1965 roku wprowadził 
używaną na całym świecie nazwę nauki – sozologia.

Jego praca i osiągnięcia spotykały się z powszechnym uznaniem i szacunkiem. 
Wyrazem tego były liczne, przyznawane odznaczenia, medale i wyróżnienia. W sumie 
otrzymał kilkadziesiąt medali, odznak i wyróżnień, między innymi: Krzyż Komandorski 
Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski z Gwiazdą OOP, Złoty Krzyż Zasługi – czte-
rokrotnie. Komandorię Orderu Lwa Białego w Czechosłowacji, Komandorię Orderu Sawy 
w Jugosławii, Komandorię Orderu Coronad d’Italia we Włoszech i Krzyż Komandorski 
Legii Honorowej we Francji. Akademia Górnicza w Ostrawie, Politechnika Krakowska 
i AGH nadały Mu doktoraty honoris causa. Jest najbardziej znaną postacią związaną z AGH.

Gmach Główny AGH nosi imię prof. Walerego Goetla, a wewnątrz znajduje się 
tablica pamiątkowa poświęcona profesorowi.

Zmarł 6 listopada 1972 roku w Krakowie.
Kwatera LXVII, Aleja Zasłużonych, rząd płn., miejsce 1



Stanisław Gołąb 
1902–1980

Urodził się 26 lipca 1902 roku w Travniku 
w Bośni. Bardzo wcześnie okazało się, że jest 
niezwykle uzdolniony matematycznie, na co zwrócił 
uwagę wybitny matematyk – prof. Antoni Hoborski – 
późniejszy pierwszy rektor AG. W 1920 roku rozpo-
czął studia na Wydziale Matematyczno-Fizycznym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, które ukończył w 1924 
roku, a dwa lata później złożył egzamin nauczycielski. W latach 1928–1931 odbył studia 
uzupełniające w Holandii, we Włoszech, w Czechosłowacji i w Niemczech. W 1929 roku 
napisał pracę doktorską „Über verallgemeinerte projektive Geometrie”, którą obronił 
w Uniwersytecie Jagiellońskim w 1931 roku. Tam też, rok później habilitował się na 
podstawie pracy „Zagadnienia metryczne geometrii Minkowskiego”. Wtedy też zaintere-
sował się klasyczną geometrią różniczkową. Pracę zawodową rozpoczął w 1922 roku w AG 
i pracował do 1955 roku. W latach 1922–1939 pracował w Katedrze Matematyki Wydziału 
Górniczego. W kwietniu 1939 roku został mianowany przez Ministerstwo Wyznań Reli-
gijnych i Oświecenia Publicznego profesorem tytularnym Akademii Górniczej. 6 listopada 
1939 roku został aresztowany podczas „Sonderaktion Krakau” i osadzony w obozie koncen-
tracyjnego w Sachsenhausen. Wśród aresztowanych był też jego nauczyciel i mentor – prof. 
Hoborski, którym opiekował się w trudnych obozowych warunkach i był świadkiem Jego 
śmierci 9 lutego 1940 roku. 4 marca 1940 roku został przewieziony do obozu koncentra-
cyjnego w Dachau, zwolniony został 21 grudnia 1940 roku. W latach 1941–1944 pracował, 
jako księgowy w Dyrekcji Lasów. Od 1943 roku pracował w Państwowej Szkole Tech-
nicznej Górniczo-Hutniczo-Mierniczej oraz uczestniczył w tajnym nauczaniu. W 1945 roku 
powrócił do pracy w akademii, jako zastępca profesora. W 1946 roku uzyskał nominację na 
profesora nadzwyczajnego, a w 1948 roku na profesora zwyczajnego. W latach 1946–1948 
był prodziekanem Wydziału Górniczego, a latach 1948–1950 dziekanem tego wydziału. 
W latach 1945–1955 (z przerwami) był kierownikiem Katedry Matematyki I, początkowo 
znajdującej się w strukturze Wydziału Górniczego, a następnie Wydziału Geodezji Górni-
czej. W 1955 roku został służbowo przeniesiony na Uniwersytet Jagielloński, gdzie został 
kierownikiem Katedry Geometrii. Na UJ pracował do 1972 roku. W latach 1955–1962 był 
profesorem Katedry Matematyki I AGH w wymiarze 1/2 etatu, następnie do 1970 roku miał 
wykłady zlecone. W latach 1950–1955 pracował również w Wyższej Szkole Pedagogicznej 
w Krakowie. W 1949 roku został kierownikiem Działu Geometrii Państwowego Instytutu 
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Matematycznego (późniejsza nazwa Instytut Matematyczny PAN) i pracował tam do 1972 
roku. W 1968 roku – z powodów politycznych – został pozbawiony kierownictwa katedry 
w Instytucie Matematycznym UJ, a sprawował wówczas funkcję dziekana Wydziału Mate-
matyki, Fizyki i Chemii UJ. Należy podkreślić, że był bezpartyjny i nie krył się z opiniami 
o ówczesnej rzeczywistości politycznej.

W 1972 roku przeszedł na emeryturę. Odbywał liczne podróże naukowe za granicę 
i prowadził wykłady w wielu ośrodkach uniwersyteckich prawie wszystkich krajów euro-
pejskich. Był badaczem wszechstronnym, Jego publikacje były związane z wieloma dzie-
dzinami matematyki. Oprócz geometrii i równań funkcyjnych można wymienić topologię, 
algebrę, analizę, równania różniczkowe, logikę, teorię metod numerycznych, metody 
przybliżone. Zajmował się również rozmaitymi zastosowaniami matematyki. Był jednym 
z twórców współczesnej teorii obiektów geometrycznych. Jego dorobek naukowy obejmuje 
około 250 publikacji. Był promotorem 26 doktoratów oraz recenzentem w 45 przewodach 
habilitacyjnych i 80 doktorskich. Nieobca była Mu również działalność społeczna.

W uznaniu zasług otrzymał wiele odznaczeń, nagród i wyróżnień, między innymi: 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, 
Krzyż Kawalerski Orderu Polonia Restituta, Złota Odznaka ZNP, Medal 1000-lecia 
Górnictwa Polskiego. AGH nadała Mu tytuł doktora honoris causa, a Polskie Towarzystwo 
Matematyczne, nadało dyplom członka honorowego PTM.

W siedzibie Wydziału Matematyki Stosowanej – B-7 – jedna z sal wykładowych nosi 
imię profesora Stanisława Gołąba.

Zmarł 30 kwietnia 1980 roku w Krakowie.
Kwatera 66, rząd. wsch., po lewej



Stanisław Gorczyca 
1925–2000

Urodził się 10 czerwca 1925 roku w Prze-
ciszowie koło Oświęcimia. W 1950 roku ukończył 
Wydział Hutniczy AGH. Już podczas studiów – 
1946 rok – rozpoczął pracę w Katedrze Metalografii 
i Obróbki Cieplnej Wydziału Hutniczego. Z Katedrą 
tą związany był przez całe swoje życie zawodowe. 
Do 1958 roku Jego praca naukowa dotyczyła głównie 
klasycznych zagadnień metaloznawczych, a w szczególności struktury stali odkształconych 
oraz rekrystalizacji. W roku akademickim 1958/1959 odbył staż naukowy w Uniwersy-
tecie Harvarda Cambridge w zakresie fizyki metali. Staż obejmował głównie zagadnienia 
defektów sieciowych kryształów metali, ze szczególnym uwzględnieniem dyslokacji. 
W 1959 roku obronił pracę doktorską „Rekrystalizacja austenitu po przeróbce plastycznej 
na gorąco”. Uzyskane w tej pracy wyniki należą do pierwszych, które zapoczątkowały 
zainteresowanie się obróbką cieplno-plastyczną. Był pionierem transmisyjnej mikroskopii 
elektronowej w Polsce. W 1960 roku zorganizował i kierował Pracownią Mikroskopii Elek-
tronowej w Katedrze Metalografii AGH, kierował nią do 1995 roku. W 1961 roku zapocząt-
kował w Polsce wykłady z zakresu podstaw teoretycznych i zastosowania teorii dyslokacji 
oraz mikroskopii elektronowej. W 1974 roku został kierownikiem Zakładu Metaloznawstwa 
I Obróbki Cieplnej – z zachowaniem dotychczasowego kierownictwa. W latach 1972–1978 
pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Metalurgii AGH ds. Metaloznawstwa i Fizyki 
Ciała Stałego. W październiku 1967 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego. W 1969 
roku otrzymał stanowisko docenta, a w 1973 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. 
Profesorem zwyczajnym został w 1979 roku. W latach 1981–1987 był prorektorem AGH 
i pierwszym zastępcą rektora.

Opublikował około 200 prac, z czego ponad 30 zostało opublikowanych w renomo-
wanych czasopismach zagranicznych. Był promotorem 19 doktoratów oraz recenzentem 62 
prac doktorskich, 30 rozpraw habilitacyjnych i 27 recenzji dorobku naukowego kandydatów 
do tytułu naukowego profesora. Działał niezwykle aktywnie w wielu stowarzyszeniach 
i organizacjach zawodowych, między innymi: w Radzie Naukowo-Technicznej przy Mini-
strze Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego, Radzie Głównej Technicznej Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, Radach Naukowych Instytutu Metalurgii 
Żelaza, Instytutu Metaloznawstwa i Przeróbki Plastycznej AGH, Instytutu Chemii i Fizyki 
Metali Uniwersytetu Śląskiego, Instytutu Metalurgii w Gliwicach, Instytutu Materiałoznaw-
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stwa Politechniki Krakowskiej. Zapoczątkował współpracę z ponad 20 instytucjami akade-
mickimi i badawczymi na świecie.

W 1994 roku otrzymał doktorat honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej. Wyróż-
niony wieloma odznaczeniami, między innymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrną i Złotą Odznaka Stowa-
rzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego SITPH, Srebrną Odznaka Hono-
rową NOT, Złotą Odznaką Honorowa NOT, odznaczeniami regionalnym, nagrodą PIASA 
— „Tadeusz Sendzimir Applied Science Award” przyznaną przez Polish Institute of Arts and 
Science w USA.

Otrzymał tytuł Zasłużony dla AGH i Jego nazwisko znajduje się na tablicy „Zasłu-
żeni dla AGH” umieszczonej na parterze Gmachu Głównego AGH – A-0.

Zmarł 16 października 2000 roku w Krakowie.
Kwatera XLVI, rząd 11, miejsce 28



Jerzy Grzymek 
1908–1990

Urodził się 9 kwietnia 1908 roku w Iwkowej, 
w powiecie brzeskim. W 1935 roku ukończył Wydział 
Chemiczny Politechniki Lwowskiej, uzyskując stopień 
inżyniera chemika. W trakcie studiów – od 1932 do 
1936 roku – pracował w Katedrze Chemicznej Tech-
nologii Nieorganicznej i Elektrochemii na stanowisku 
starszego asystenta. Jako student – w 1934 roku – 
rozpoczął swoją działalność badawczą, którą konsekwentnie kontynuował do końca życia. 
W 1936 roku rozpoczął pracę w Zakładach „Solvay” w Krakowie, a następnie w Cemen-
towni „Grodziec” w Będzinie.

W czasie okupacji, w latach 1940–1941, wykonywał czynności chemika, a także 
palacza pieców obrotowych. Od 1942 roku działał w szeregach Armii Krajowej. W 1945 
roku został pełnomocnikiem rządu ds. odbudowy przemysłu cementowego na Śląsku Opol-
skim. Do 1948 roku brał czynny udział w odbudowie przemysłu cementowego na ziemi opol-
skiej, a następnie został dyrektorem Zjednoczenia Fabryk Cementu w Sosnowcu. W 1951 
roku został powołany na wiceministra Przemysłu Lekkiego. Był pierwszym organizatorem 
i kierownikiem powstałego w 1953 roku Ministerstwa Przemysłu Materiałów Budowlanych, 
a w latach 1955–1960 podsekretarzem stanu Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Mate-
riałów Budowlanych. Równolegle z pracą w przemyśle zajmował się również działalnością 
naukowo-dydaktyczną. Przyczynił się do powstania w 1951 roku w AGH Wydziału Cera-
micznego i objął kierownictwo Katedry Technologii Wiążących Materiałów Budowlanych 
i Betonów. W 1954 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym, tytuł doktora nauk 
technicznych uzyskał w AGH 1957 roku, a w 1971 roku profesora zwyczajnego. W latach 
1964–1968 był dziekanem Wydziału Ceramicznego. W tym czasie zainicjował pracę nad 
przebudową struktury uczelni. Jego imię nosi zbudowany w latach 1969–1974 budynek 
Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki – Pawilon B-6, zwany popularnie na akademii 
„Grzymkówką”, a wewnątrz znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona profesorowi. Po 
utworzeniu na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH – Międzyresortowego 
Instytutu Materiałów Budowlanych i Ogniotrwałych – objął w lipcu 1968 roku funkcję 
dyrektora tegoż instytutu. Kierował nim aż do przejścia na emeryturę w 1980 roku. W tym 
okresie pogłębił współpracę z przemysłem, zrealizował i wdrożył wiele ważnych tematów 
badawczo-rozwojowych. W 1973 roku został powołany na członka rzeczywistego Polskiej 
Akademii Nauk.
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Pierwszymi i podstawowymi Jego pracami były, przeprowadzone w okresie jego 
asystentury na Politechnice Lwowskiej, badania nad metastabilnymi stanami równowag 
jonowych w wodnych roztworach i nad ich wpływem na pokrój kryształów, wydzielających 
się z przesyconych roztworów. Najważniejszym osiągnięciem naukowym prof. Grzymka 
była kompleksowa metoda spiekowo-rozpadowa otrzymania wodorotlenku i tlenku glinu 
oraz cementu z ubogich surowców glinonośnych. Została ona objęta czterema patentami, 
a licencje zakupiła firma Krupp z Niemiec Zachodnich oraz Węgry i Brazylia. Zaintereso-
wanie naukowe profesora skupiały się również na pracach badawczych nad rozpoznaniem 
wpływu dodatków powierzchniowo czynnych na stopień dezintegracji surowców przemie-
lanych w procesie wytwarzania cementu i wapna. Opublikował około 170 prac naukowych 
i opracowań technicznych oraz około 30 patentów, w tym 16 uzyskanych zagranicą. W kate-
drze, którą kierował ukończyło studia około 350 inżynierów i magistrów inżynierów. Wypro-
mował 17 doktorów oraz był recenzentem 27 prac doktorskich i habilitacyjnych. Wygłosił 50 
referatów w 24 uczelniach. Prowadził bardzo aktywną działalność, jako doradca przemysłu 
materiałów budowlanych. Poza pracą w administracji państwowej, działalnością naukową 
i dydaktyczną dał się również poznać poprzez działalność stowarzyszeniową. Odznaczony, 
między innymi: Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim 
OOP, Orderem Budowniczego Polski Ludowej, medalem i tytułem honorowym „Zasłużony 
Nauczyciel PRL”, Medalem KEN, Orderem Sztandaru Pracy I kl., Medalem Zasłużonego 
dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Srebrnym i Złotym Krzyżem 
Zasługi, Złotymi Honorowymi Odznakami NOT i SITPMB. Był również trzykrotnym laure-
atem Nagród Państwowych otrzymał doktorat honoris causa AGH.

Zmarł 4 maja 1990 roku w Krakowie.
Kwatera  PAS LB, rząd zach., miejsce po prawej, Grobowiec Rodziny 
Westwalewiczów (patrz str. 24)



Jan Janowski 
1928–1998

Urodził się 20 czerwca 1928 roku w Kielcach, 
od 1930 roku związany był z Krakowem. W 1947 roku 
rozpoczął studia w AGH – Wydział Hutniczy. Pracę 
dyplomową obronił w 1952 roku, uzyskując tytuł inży-
niera metalurga i stopień magistra nauk technicznych. 
Już w czasie studiów – od maja 1950 roku do sierpnia 
1951 roku – pracował w zakładzie Technologii Ciepła 
i Paliwa. Od maja 1952 roku pracował w Biurze Projektów Przemysłu Materiałów Budow-
lanych w Krakowie. W 1954 roku powrócił do pracy dydaktycznej w AGH – Katedra Meta-
lurgii Surówki Wydziału Metalurgicznego. Stopień naukowy doktora nauk technicznych 
uzyskał w marcu 1963 roku na podstawie pracy „Proces redukcji rud żelaza w zalezności 
od warunków ich rozkładu”, a stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych 
otrzymał w październiku 1968 roku na podstawie rozprawy „Ocena równowagi procesów 
redukcyjnych tlenków żelaza w warunkach zblizonych do strefy rezerwy w szybie wiel-
kiego pieca”. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1972 roku, zaś profe-
sora zwyczajnego w 1978 roku. Środowisko naukowe AGH bardzo wcześnie dostrzegło 
w profesorze utalentowanego organizatora, powierzając Mu już w 1964 roku stanowisko 
kierownika Zakładu Metalurgii Surówki w katedrze o tej samej nazwie, a następnie kolejno 
funkcję Dziekana Wydziału Metalurgicznego na okres dwóch kadencji 1972–1978, dyrek-
tora Instytutu Metalurgii w latach 1974–1978, prorektora akademii w latach 1978–1981, 
kierownika Zakładu Wielkopiecownictwa od 1980 do 1987 roku a w latach 1987–1993 
dwukrotnie piastował najwyższą godność akademii – był jej rektorem. Ponadto w latach 
1961–1967 wykładał w Politechnice Śląskiej. W 1972 roku przebywał na stypendium ONZ 
w Royal Collede of Technology w Sztokholmie. W latach 1973–1976 wchodził w skład 
Rady Naukowej Instytutu Inżynierii Materiałowej AGH.

Prze z cały okres pracy w AGH bardzo czynnie uczestniczył w procesie dydaktyczno-
-wychowawczym, był uznanym i bardzo wysoko cenionym pracownikiem naukowym. 
Dociekliwość poznawcza, dążenie do wszechstronnego poznania, a także umiejętność wpro-
wadzania nowoczesnych osiagnięć i postępu w metalurgii były celem wielu prac inicjowa-
nych przez Niego. Pozostawił po sobie znaczacy dorobek publikacyjny – około 180 prac 
naukowych z zakresu teorii i technologii procesu wielkopiecowego oraz własności transpor-
towych i strukturalnych niestechiometrycznych tlenków żelaza i manganu i kilka patentów. 
Opracował około 100 niepublikowanych oryginalnych prac i ekspertyz dla celów nauko-
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wych i przemysłowych. Wypromował 7 doktorów nauk technicznych, około 200 magistrów 
inżynierów o specjalności metalurgia, recenzował 1 pracę habilitacyjną i 12 doktorskich. 
Brał czynny udział i wygłosił referaty na ponad 30 międzynarodowych i krajowych konfe-
rencjach naukowych. Prowadził i rozwijał nadzwyczaj owocną współpracę naukowo-tech-
niczną z krajowym przemysłem metalurgicznym będąc konsultantem naukowym najwięk-
szych polskich hut stali oraz okresowo członkiem Rad Naukowo-Technicznych. Z jego 
inicjatywy powołany został w 1995 roku Zespół Akademicko-Gospodarczy Hutnictwa, 
któremu przewodniczył od poczatku istnienia. Był członkiem wielu krajowych i zagra-
nicznych stowarzyszeń zawodowych. Po za praca naukową dał się poznać jako niezwykle 
prężny działacz społeczny i polityczny oraz sportowy. Niezwykle ważnym w Jego doko-
naniach był udział w obradach Okrągłego Stołu w 1989 roku, czego następstwem była 
obecność w pierwszym niekumunistycznym rządzie w latach 1989–1991. Pełnił stanowiska 
wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra – Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicz-
nego i Wdrożeń oraz wiceprzewodniczącego Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. 
Podczas swojej działalności rządowej dokonał wielu zmian polityki naukowej, której zasady 
zostały ujęte w ustawie o Komitecie Badań Naukowych oraz w nowej wersji ustawy o Szkol-
nictwie Wyższym. Przeprowadził również reorganizację Polskiego Komitetu Normalizacji, 
Miar i Jakości. W latach 1991–1995 był członkiem Rady ds. Nauki przy Prezydencie RP. 
W uznaniu zasług wyróżniny został, między innymi: Krzyżem Oficerskim Orderu Odro-
dzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandor-
skim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej, Zasłużony Nauczuciel PRL, Odznaka 1000-lecia Państwa Polskiego, 
Złotymi odznakami: Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa, Związku Nauczycielstwa 
Polskiego i Naczelnej Organizacji Technicznej i Medalem Rady Głównej Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego „Plus Ratio Quam Vis” oraz doktoratem honoris causa AGH i tytułem 
honorowym „Zasłużony dla AGH”. Jego nazwisko widnieje na tablicy „Członkowie Hono-
rowi Stowarzyszenia Wychowanków AGH”. Jego imię nosi budynek Wydziału Inżynierii 
Metali i Informatyki Przemysłowej – B-5.

Zmarł 3 kwietnia 1998 roku w Krakowie.
Kwatera XLVII, rząd wsch., miejsce 2



Zygmunt Jasiewicz 
1897–1966

Urodził się 13 stycznia 1897 roku w Skawinie. 
W 1915 roku uzyskał maturę w Pradze, po czym został 
wcielony do armii austriackiej i wysłany na front. 
W 1916 roku podczas walk, został ranny i dostał się 
do niewoli rosyjskiej. W czasie Rewolucji Paździer-
nikowej wstąpił do organizującej się armii polskiej. Do kraju powrócił w 1921 roku, 
w następnym roku wstąpił na Wydział Hutniczy Akademii Górniczej, który ukończył 
z odznaczeniem. Pracę dyplomową zatytułowaną „Nachromowanie kobaltu i niklu” obronił 
10 maja 1927 roku, uzyskując tytuł inżyniera hutnika. Jego dyplom nosił numer 131. Karierę 
naukową rozpoczął dość wcześnie. Już jako student – w okresie październik 1924 – wrze-
sień 1927 – pracował w Katedrze Metalografii i Obróbki Cieplnej Wydziału Hutniczego. 
Następnie od listopada 1927 roku do kwietnia 1929 roku był starszym asystentem, a od 
maja 1929 roku do listopada 1934 roku adiunktem. W latach 1929–1934 był wykładowcą 
w Państwowej Szkole Górniczo-Hutniczej w Dąbrowie Górniczej. W 1929 roku otrzymał 
stypendium Funduszu Kultury Narodowej i wyjechał do Stanów Zjednoczonych – Uniwer-
sytet Harvarda. Na podstawie pracy „Badania pewnych nieżelaznych metali i stopów przy 
pomocy skręcania” w marcu 1934 roku uzyskał doktorat. Również w 1934 roku, w ramach 
akcji obsadzania odpowiedzialnych stanowisk w przemyśle hutniczym na Śląsku przez 
Polaków, powołany został na kierownika Laboratorium Badawczego w Hucie „Batory” 
w Chorzowie, na którym to stanowisku pracował do wybuchu II wojny światowej. Przez 
cały okres okupacji przebywał w Zakopanem. W 1946 roku powrócił do Krakowa i rozpo-
czął pracę w Akademii Górniczej, gdzie w tym samym roku uzyskał habilitację. Następnie 
objął kierownictwo Katedry Metaloznawstwa na organizowanym Wydziale Hutniczym Poli-
techniki Wrocławskiej. Wskutek zmian w szkolnictwie wyższym dość szybko powrócił do 
Krakowa i już nierozerwalnie związał się z Akademią Górniczą. W 1956 roku został kierow-
nikiem Katedry Metalografii i Obróbki Cieplnej Wydziału Metalurgicznego, będąc również 
kierownikiem Zakładu Metalografii. Rozwinął wówczas w pełni swój talent naukowy, 
dydaktyczny i organizacyjny. Posiadając głęboką wiedzę metaloznawczą był propagatorem 
nowych kierunków naukowych w tej dziedzinie. Jego główne zainteresowania naukowe 
koncentrowały się na zagadnieniach fizyki metali i zastosowaniu w metaloznawstwie metod 
statystycznych. Był inicjatorem i pierwszym wykładowcą nowoczesnego metaloznawstwa 
teoretycznego dbającym o stałe uaktualnianie i kontakt z najnowszymi osiągnięciami wiedzy 
metaloznawczej. Jako gorący zwolennik rozwoju młodej kadry naukowej doprowadził do 
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tego, że po dziesięciu latach, katedra posiadała trzech profesorów, jednego docenta i ośmiu 
pracowników naukowych ze stopniem doktora. Przy współpracy z przemysłem łączył pracę 
katedry z rozwiązywaniem szczególnie ważnych problemów dla przemysłu hutniczego. 
Oprócz tego starał się podnosić kwalifikacje inżynierów pracujących w hutach. W 1957 roku 
otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1962 profesora zwyczajnego. Opublikował 
około 60 prac naukowych dotyczących głównie zagadnień plastyczności metali w świetle 
skręcania i rozciągania zjawiska dyfuzji w metalach oraz możliwości obliczania wykresów 
równowagi stopów podwójnych na drodze dociekań teoretycznych, przy wykorzystaniu 
danych termodynamicznych.

W pawilonie A-2, na parterze, jedna z sal wykładowych nosi nazwę „Audytorium 
profesorów Jasiewicza i Malkiewicza”, a wewnątrz znajdują się tablica poświęcona pamięci 
prof. Zygmunta Jasiewicza.

Zmarł 22 lipca 1966 roku w Krakowie.
PAS 60, rząd płn., miejsce po lewej



Jan Jewulski 
1938-2011

Urodził się 15 stycznia 1938 roku w Charze-
wicach, w powiecie tarnowskim. W latach 1957–1961 
pracował, jako laborant w Zakładach Azotowych 
w Tarnowie, a w okresie 1959–1961, odbył zasad-
niczą służbę wojskową. W 1961 roku rozpoczął 
studia na Wydziale Górniczym AGH, specjalizując 
się w kopalnictwie naftowym. Już w trakcie studiów 
zyskał opinię zdolnego i sumiennego studenta oraz społecznika. Od 1 września 1961 roku 
był członkiem Zrzeszenia Studentów Polskich przy AGH, pełniąc w nim wiele odpowie-
dzialnych funkcji. Na podstawie pracy „Porównanie i ocena wzorów dla obliczenia prze-
pływu gazu w gazociągach dalekosiężnych” w listopadzie 1966 roku uzyskał tytuł magistra 
inżyniera górnika. Po ukończeniu studiów podjął pracę w AGH i już całe życie zawodowe 
z nią związał. W grudniu 1966 roku przyjęty został na staż asystencki do Katedry Kopal-
nictwa Naftowego Wydziału Górniczego. W swojej działalności naukowej zajmował się 
eksploatacją otworową złóż surowców płynnych i stałych, a także transportem, magazyno-
waniem i dystrybucją węglowodorów. W trakcie stażu wykazał się uzdolnieniami do pracy 
naukowej i dydaktycznej. Przełożeni uważali, że w przyszłości będzie pełnowartościowym 
pracownikiem naukowym. W związku ze zmianami organizacyjnymi, od października 
1967 roku został przydzielony do Zakładu Eksploatacji Złóż Ropy Naftowej Instytutu 
Wiertniczo-Naftowego Wydziału Wiertniczo-Naftowego. W 1969 roku otrzymał nomi-
nację na starszego asystenta. W roku szkolnym 1968/1969 był kontraktowym nauczycielem 
w Technikum Geologicznym w Krakowie z przedmiotu „Eksploatacja złóż ropy naftowej”. 
W marcu 1973 roku na podstawie pracy „Eksploatacja złóż ropy o wysokiej lepkości 
w świetle badań laboratoryjnych” uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a wkrótce 
stanowisko adiunkta. Od 1 marca 1979 roku – przez dwa lata – pełnił obowiązki kierow-
nika Zakładu Eksploatacji Otworowej i Inżynierii Złożowej, ponownie te obowiązki pełnił 
w roku akademickim 1987/1988. Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni 
Naukowych na podstawie oceny ogólnej i dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy 
habilitacyjnej zatytułowanej „Modelowanie procesu odropienia złóż ropy naftowej o dużej 
lepkości i gęstości” nadała Mu w listopadzie 1996 roku stopień naukowy doktora habilito-
wanego nauk technicznych w dyscyplinie: górnictwo, w specjalności: eksploatacja otwo-
rowa. W czerwcu 2004 roku został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego 
na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH. Na przestrzeni lat pracy profesor dał się 



NON OMNIS MORIAR – Groby profesorów AGH – Cmentarz Rakowicki38

poznać, jako wzorowy nauczyciel akademicki, osiągający duże sukcesy w pracy dydak-
tyczno-wychowawczej z młodzieżą. Przez wiele lat był organizatorem i opiekunem obozów 
naukowych, a także praktyk zajęć terenowych. Prowadził wykłady i ćwiczenia audytoryjne, 
projektowe i laboratoryjne. Od 1979 roku był opiekunem Studenckiego Koła Naukowego 
„Nafta i Gaz”. Studenci tego koła – przy Jego czynnym współudziale – corocznie uczest-
niczyli w sesjach naukowych, uzyskując wysokie lokaty. Uczestniczył w pracach jury 
Studenckich Sesji Naukowych. Przez kilka lat był członkiem Zespołu Wydziałowego ds. 
Planów i Programów Studiów. W roku akademickim 1979/1980 był członkiem Prezydium 
Rady Wydziałowej ds. Młodzieży na Wydziale Wiertniczo-Naftowym.

Był autorem i współautorem 7 książek i monografii, 6 patentów oraz ponad 80 publi-
kacji i referatów prezentowanych na konferencjach krajowych i zagranicznych. Był recen-
zentem około 70 prac dyplomowych. Ponadto kierował lub uczestniczył w opracowaniu 
ponad 60 prac badawczych, głównie dla potrzeb przemysłu naftowego i siarkowego oraz 
promotorem ponad 100 prac dyplomowych. Na początku 2008 roku przeszedł na emeryturę.

Wspaniały nauczyciel i wychowawca pokoleń górników naftowych, piewca i propa-
gator tradycji górniczych, znakomity mistrz ceremonii tradycyjnych „skoków przez skórę”. 
Posiadał ogromne zasługi dla popularyzacji górniczych tradycji zarówno w AGH jak też 
w przemyśle, co wyrażało się aktywnym udziałem w organizowanych tradycyjnych uroczy-
stościach górniczych z okazji Barbórki oraz innych uroczystości okolicznościowych. Od 
1962 roku był członkiem Komitetu Dnia Górnika. Był charyzmatycznym wielkim mistrzem 
ceremonii górniczych, dbającym o zachowanie tradycji wśród braci górniczej.

W uznaniu zasług otrzymał między innymi: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Stopień Górniczy – Generalny Dyrektor 
Górniczy II stopnia, Złotą Odznakę „Zasłużony dla Górnictwa RP”, Złotą Odznakę „Zasłu-
żony dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa”, Złotą i Srebrną Odznakę Honorową NOT, 
Diamentową, Złotą i Srebrną Odznakę Honorową Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Honorową Szpadę Górniczą oraz pośmiertnie 
Odznakę Honorową za zasługi dla przemysłu naftowego i gazowniczego.

W sali posiedzeń Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii – A-4 umieszczona 
jest tablica pamiątkowa poświęcona pamięci krzewicieli tradycji górniczych – profesorom 
Witoldowi Żabickiemu i Janowi Jewulskiemu.

Zmarł 4 grudnia 2011 roku w Krakowie.
Kwatera XXVA, rząd 12, miejsce 14



Mieczysław Jeżewski 
1890–1971

Urodził się 28 listopada 1890 roku w Warszawie. 
W 1910 roku, w celu uzyskania kwalifikacji wojsko-
wych, zdał egzamin na kursie Korpusu Kadetów 
w Warszawie oraz zapisał się, jako student nadzwy-
czajny na Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. Po dwóch latach studiów uzyskał indeks oraz 
prawa studenta zwyczajnego. Wybuch I wojny w 1914 
roku uniemożliwił kontynuowanie studiów. W 1919 roku powrócił do Krakowa i rozpoczął 
w macierzystej uczelni przygotować pracę doktorską noszącą tytuł „O rezonacyjnej metodzie 
mierzenia stałych dielektrycznych”. W październiku 1920 roku uzyskał tytuł doktora filo-
zofii. Brał też udział, jako ochotnik, w wojnie polsko-sowieckiej. Od lipca 1919 roku został 
mianowany asystentem, w organizowanej Akademii Górniczej w Krakowie. W lipcu 1921 
roku zrezygnował z pracy w AG i przeszedł do UJ. W marcu 1924 roku uzyskał „veniam 
legendi” – prawo do prowadzenia wykładów przez niesamodzielnych pracowników nauko-
wych ze stopniem doktora – z zakresu fizyki doświadczalnej na Wydziale Fizyki UJ. Jesienią 
1924 roku wyjechał do Zurychu i jako stypendysta Fundacji Rockefellera, specjalizując się 
w dziedzinie optyki.

W listopadzie 1925 roku, objął kierownictwo Katedry Fizyki oraz wykłady i prowa-
dzenie ćwiczeń z fizyki w Akademii Górniczej. Kierownictwo to sprawował aż do 1960 
roku, czyli do przejścia na emeryturę. W styczniu 1926 roku został mianowany profesorem 
nadzwyczajnym z zakresu fizyki. W latach 1929–1932 pełnił funkcję dziekana Wydziału 
Hutniczego AG. We wrześniu 1930 roku został mianowany egzaminatorem w Państwowej 
Komisji Egzaminów dla Nauczycieli Szkół Średnich. Od 1922 roku, z jednoroczną przerwą, 
prowadził wykłady z zakresu dydaktyki fizyki w Studium Pedagogicznym UJ. W oparciu 
o cały dorobek naukowy – w maju 1934 roku – został mianowany profesorem zwyczajnym 
fizyki. W 1934 roku został wybrany na członka korespondenta, a w 1936 roku – na członka 
czynnego Akademii Nauk Technicznych w Warszawie, a w 1937 roku został członkiem 
korespondentem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego PAU. W 1939 roku został 
prorektorem AG, jednak nie dane Mu było pełnić tej funkcji. W ramach akcji „Sonderaktion 
Krakau” – 6 listopada 1939 roku – został aresztowany i osadzony w obozie koncentra-
cyjnym w Sachsenhausen. Z obozu zwolniony został 6 lutego 1940 roku. Okupację spędził 
w Krakowie, oficjalnie ucząc w Państwowej Szkole Technicznej Górniczo-Hutniczo-Mier-
niczej, a nieoficjalnie – w grupach tajnego kształcenia akademickiego. Po wyzwoleniu, 
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aktywnie włączył się w odbudowę Akademii Górniczej, będąc w latach 1945–1947 jej 
prorektorem. Został też mianowany kierownikiem Instytutu Fizyki UJ, wykładając równo-
cześnie w latach 1950–1954 w Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. 
W latach 1945–1946 był współorganizatorem, a potem stałym prezesem – do 1949 roku 
– zarządu Spółdzielni Wydawniczej Pracowników Technicznych Szkół Akademickich 
z siedzibą w Akademii Górniczej. Pełnił wiele funkcji administracyjnych i społecznych. 
Opublikował ponad 100 prac i monografii z zakresu elektromagnetyzmu, materiałoznaw-
stwa elektrotechnicznego. Uzyskał kilka patentów. Zapoczątkował w Polsce badania nad 
ciekłymi kryształami, w dużym stopniu wpłynął na unowocześnienie nauczania fizyki 
w szkołach średnich. Poświęcał dużo energii dydaktyce fizyki, a w szczególności meto-
dyce jej nauczania na poziomie gimnazjalnym i uniwersyteckim. Był jednym z nielicznych 
specjalistów w Polsce międzywojennej w dziedzinie radiofonii. Po drugiej wojnie światowej 
zajmował się praktycznym zastosowaniem zmian pola magnetycznego do badań uszkodzeń 
wewnętrznych lin. W 1960 roku przeszedł na emeryturę.

Odznaczony, między innymi: Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Zwycięstwa 
i Wolności, Medalem X-lecia Polski Ludowej, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia 
Polski i złotą Odznaką „Za pracę społeczną dla Miasta Krakowa”.

W pawilonie C-1, jedna z sal Katedry Fizyki Ciała Stałego Wydziału Fizyki i Infor-
matyki Stosowanej nosi nazwę „Audytorium imienia prof. Mieczysława Jeżewskiego”.

Zmarł 28 grudnia 1971 roku w Krakowie.
Kwatera XII A, rząd 23, miejsce 1



Leopold Jurkiewicz 
1906–1966

Urodził się 10 lipca 1906 roku w Kocku. W 1926 
roku rozpoczął studia w zakresie fizyki na Wydziale 
Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Po roku, z powodów materialnych, przerwał 
studia i zapisał się na Państwowe Kursy Nauczycielskie 
im. Wacława Nałkowskiego w Warszawie (1927/1928). 
Po ich ukończeniu w 1928 roku został nauczycielem 
przy tych kursach. W 1930 roku ponownie rozpoczął studia. W 1935 roku po przedstawieniu 
pracy „Składnik żywiczny drzewa w świetle badań rentgenowskich”, uzyskał dyplom magi-
stra. Bezpośrednio po ukończeniu studiów podjął pracę w Instytucie Fizycznym Muzeum 
Przemysłu i Rolnictwa. W 1936 roku podjął pracę w Zakładzie Fizyki Doświadczalnej UW 
i pracował tam do wybuchu drugiej wojny światowej. W czasie wojny pracował dalej w tym 
zakładzie przemianowanym na Zakład Pomiarów Fizycznych. Od 1941 roku prowadził 
wykłady z fizyki na Wydziale Medycznym Tajnego Uniwersytetu Warszawskiego. W 1942 
roku został przyjęty do laboratorium fizycznego Polskich Zakładów Philips w Warszawie. 
W zakładach tych pracował do wybuchu Powstania Warszawskiego w 1944 roku. Po jego 
upadku został wywieziony do obozu w Pruszkowie, skąd udało się Mu wydostać.

W lutym 1945 roku objął stanowisko asystenta w Zakładzie Fizyki Doświadczalnej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od października 1945 roku Jego praca zawodowa na stałe 
związała się z Katedrą Fizyki II Akademii Górniczej, gdzie zajmował kolejne stanowiska, 
począwszy od starszego asystenta do profesora włącznie. W 1948 roku jako, stypendysta 
Rządu RP wyjechał do Manchester w Anglii. W kwietniu 1949 roku powrócił do kraju. 
W roku akademickim 1949/1950 objął wykłady fizyki na Wydziale Geologicznym AGH. 
Problematyki promieniowania dotyczyła Jego praca doktorska „Widmo składowej elektro-
nowej promieniowania kosmicznego” obroniona w marcu 1951 roku na Wydziale Mate-
matyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na podstawie prac nad wielkimi 
pękami promieniowania kosmicznego uzyskał w 1954 roku tytuł profesora nadzwyczajnego 
w dziedzinie fizyki. W latach 1948–1950 współuczestniczył w konstruowaniu pierwszej 
w kraju aparatury do profilowania radiometrycznego otworów wiertniczych, zaś wstępne 
pomiary tą – wówczas nową metodą – odbyły się w miejscowości Żółkwia w 1948 roku. 
W latach 1956–1959, zespół pracowników Zakładu Fizyki Ogólnej AGH pod Jego kierun-
kiem, prowadził pierwsze radiometryczne profilowania odwiertów kierunkowych w celu 
lokalizacji i rozróżniania poszczególnych rodzajów soli potasowych w wysadzie solnym 
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w Kopalni Kłodawa. Metoda ta została następnie szeroko spopularyzowana. W 1958 roku 
uczestniczył, jako ekspert ONZ, w Konferencji Genewskiej poświęconej zakazowi prób 
z bronią jądrową. W 1961 roku osiągnięcia Katedry Fizyki II AGH były już na tyle znane, 
że Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego w grudniu 1961 roku zdecydowało się powołać na 
jej miejsce pierwszy w kraju instytut uczelniany o nazwie „Instytut Techniki Jądrowej”, jako 
samodzielną jednostkę naukowo-badawczą szkoły wyższej. Jego dyrektorem został prof. 
Leopold Jurkiewicz (1962–1966). W 1962 roku instytut zorganizował w Krakowie pierwszą 
Międzynarodową Konferencję Geofizyki Jądrowej z udziałem wybitnych przedstawicieli tej 
dyscypliny nauki z całego świata. Pozostawiony przez Niego dorobek naukowy liczy około 
50 publikacji naukowych. Połowa z nich została poświęcona zagadnieniom stosowanej 
fizyki jądrowej. Poza licznymi obowiązkami naukowo-dydaktycznymi znalazł również czas 
na działalność społeczną. W uznaniu licznych osiągnięć dwukrotnie otrzymał zespołową 
Nagrodę Państwową w Dziale Nauki – II i III stopnia oraz Medal 10-lecia Polski Ludowej.

W siedzibie Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej AGH – pawilon D-10 – Jego imię 
otrzymała Sala Amfiteatralna.

Zmarł 30 marca 1966 roku w Krakowie.
Kwatera XIV A, rząd 21, miejsce 13,14



Czesław Kalata 
1901–1964

Urodził się 10 maja 1901 roku w Jordanowicach 
na Mazowszu. W 1926 roku ukończył Wydział Chemii 
Politechniki Warszawskiej uzyskując dyplom inży-
niera chemika. W 1927 roku rozpoczął pracę w prze-
myśle, początkowo w Polskich Fabrykach Maszyn 
i Wagonów „L. Zieleniewski” w Krakowie. W 1945 
roku został powołany na stanowisko naczelnego 
dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Odlewniczego w Krakowie. W ciągu 5 lat działalności 
na tym stanowisku położył duże zasługi w dziele odbudowy i reorganizacji zniszczonego 
w czasie wojny przemysłu odlewniczego. W 1945 roku rozpoczął swą działalność pedago-
giczną, jako wykładowca „odlewnictwa” na ówczesnym Wydziale Komunikacji Wydziałów 
Politechnicznych Akademii Górniczej, późniejszym Wydziale Mechanicznym Politechniki 
Krakowskiej. W latach 1956–1963 pełnił tam funkcję kierownika Katedry Metaloznawstwa. 
Pod Jego kierunkiem wykonano około 80 prac dyplomowych i wiele prac przejściowych. 
W 1951 roku opracował dla studentów Politechniki dwuczęściowy skrypt „Odlewnictwo”, 
a w latach 1952–1953 ukazało się drugie wydanie tego skryptu, a w 1958 roku – nowe – 
3 częściowe opracowanie.

W 1946 roku podjął też wykłady z „odlewnictwa żeliwa wysokojakościowego”, 
„formowania” i „modelarstwa” w Oddziale Odlewnictwa Wydziału Hutniczego Akademii 
Górniczej. W 1952 roku został mianowany zastępcą profesora. W latach 1951–1953 pełnił 
obowiązki zastępcy organizatora Wydziału Odlewnictwa. W 1953 roku został mianowany 
dziekanem tego wydziału i funkcję tę pełnił do 1957 roku. W 1954 roku otrzymał tytuł 
naukowy docenta, a w 1958 roku tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego. Swoją działal-
ność rozwijał w Katedrze Odlewnictwa, początkowo, jako kierownik Zakładu Żeliwa Wyso-
kojakościowego, a następnie kierownik Katedry Odlewnictwa Żeliwa. Podjął ożywioną 
działalność naukową, obejmującą przede wszystkim zakres odlewnictwa żeliwa wysoko-
jakościowego. W latach 1950–1953 kierował zorganizowaną przy Instytucie Odlewnictwa, 
Komisją Żeliwa Modyfikowanego, której członkowie przeprowadzili badania naukowe oraz 
wdrożyli do produkcji przemysłowej nowy rodzaj wysokojakościowego żeliwa modyfikowa-
nego. Do innej grupy Jego działalności naukowej zaliczyć trzeba badania z zakresu procesu 
żeliwiakowego. Głównym zainteresowaniem naukowym w ostatnich latach życia były prace 
nad doborem żeliwa na odlewy części aparatury chemicznej. Do Jego z najpoważniejszych 
osiągnięć należy uruchomienie w 1955 roku przy Katedrze Odlewnictwa, odlewni doświad-
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czalnej, miało to decydujące znaczenie dla rozwoju katedry i przyspieszyło wykonanie prac 
doktorskich, habilitacyjnych i innych. W 1963 roku zorganizował pierwsze Studium Pody-
plomowe na Wydziale Odlewnictwa przeznaczone dla magistrów inżynierów z długoletnią 
praktyką przemysłową. Autor wielu publikacji z zakresu odlewnictwa żeliwa wysokojako-
ściowego, procesu żeliwiakowego, w tym 7 książek i 8 skryptów. Promotor 5 doktoratów, 
a 4 przewody doktorskie były w toku. Pod Jego kierunkiem wykonano około 100 prac dyplo-
mowych. Pracował z wielkim zamiłowaniem z młodzieżą studencką. Od chwili zakończenia 
kadencji dziekana w 1957 roku pełnił bez przerwy funkcję opiekuna roku. Od chwili rozpo-
częcia wydawania „Przeglądu Odlewnictwa” w 1951 roku, aż do końca życia pełnił funkcję 
redaktora naczelnego. W 1950 roku został powołany na członka Rady Naukowej Instytutu 
Odlewnictwa, a od 1955 roku na jej przewodniczącego, funkcję tę pełnił do śmierci. Ponadto 
w AGH sprawował wiele funkcji organizacyjnych, był też aktywnym działaczem stowarzy-
szeń naukowo-technicznych. Pełnił obowiązki przewodniczącego Koła Odlewników przy 
Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – SIMP, był też jednym 
z organizatorów Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich – STOP. Wyróżniono 
Go, między innymi: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, otrzymał Złote Honorowe Odznaki 
Naczelnej Organizacji Technicznej i Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich.

W budynku Wydziału Odlewnictwa D-8 znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona 
profesorowi Czesławowi Kalacie.

Zmarł 17 grudnia 1964 roku w Krakowie.
Kwatera LXX, rząd 23, miejsce 16



Antoni Stanisław Kleczkowski 
1922–2006

Urodził się 5 maja 1922 roku w Poznaniu. 
W czasie okupacji uczył się w Państwowej Szkole 
Budowy Maszyn i Elektrotechniki w Krakowie, jedno-
cześnie pracując, jako robotnik w krakowskiej filii 
firmy Daimler-Benz. W 1945 roku rozpoczął studia na 
Wydziale Hutniczym Akademii Górniczej, rok później 
przeniósł się na nowo otwarty Wydział Geologiczno-
-Poszukiwawczy. W 1946 roku podjął też studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Będąc na drugim roku zaczął pracować w Zakładzie Mineralogii i Petrografii 
AG. Włączył się w działalność Stowarzyszenia Studentów AG. Dyplom magistra inżyniera 
geologii uzyskał w 1950 roku w AGH, a w następnym roku magistra filozofii UJ. W 1950 
roku przeszedł do Zakładu Geologii Ogólnej II, następnie do Zakładu Geologii I. Pozostając 
wierny zainteresowaniom przyrodniczym, ostatecznie swoje zainteresowania badawcze skie-
rował jednak ku geologii inżynierskiej, a później hydrologii. Wyraźnie ewaluował od geologii 
ogólnej ku stosowanej. W latach 1953–1958 wykładał geologię inżynierską w Uniwersytecie 
Wrocławskim. W 1958 roku na podstawie rozprawy „Wapień muszlowy północnego obrzeza 
Gór Świętokrzyskich na zachód od Skarżyska-Kamiennej” uzyskał doktorat. Po doktoracie 
zajmował się intensywnie hydrogeologią. Rok 1958 był przełomowy dla Jego zainteresowań 
naukowych. Udał się wówczas do Chin i pracował tam przez dwa lata w charakterze eksperta 
z dziedziny hydrogeologii i geologii inżynierskiej zapór wodnych. Zebrane tam materiały 
geologiczne i hydrogeologiczne zostały przedstawione w pracy „Hydrogeologia równiny 
Hopei”, na podstawie której w 1963 roku otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego, 
a rok później został powołany na stanowisko docenta. Z początkiem 1961 roku, gdy hydro-
geologia stała się głównym nurtem Jego pracy badawczej, przeniósł się do Katedry Geologii 
Stosowanej I. W 1967 roku został kierownikiem w nowo tworzonej Katedry Hydrogeologii 
Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego, a po jej włączeniu do Instytutu Hydrogeologii 
i Geologii Inżynierskiej pełnił do emerytury funkcję kierownika Zakładu Hydrogeologii 
Regionalnej. W 1974 roku objął funkcję dyrektora Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inży-
nierskiej i pełnił ją do 1982 roku. W 1972 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nadzwyczaj-
nego, a w 1979 roku profesora zwyczajnego nauk technicznych. W latach 1981–1987 pełnił 
funkcję rektora AGH.

Był pierwszym, w okresie powojennym, rektorem wybranym z woli i wyboru 
społeczności akademickiej. W okresie stanu wojennego bronił godności uczelni i stał na 
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straży bezpieczeństwa pracowników i studentów. Walnie przyczynił się do wyciszenia 
nastrojów wzburzenia wśród studentów oraz zwolnienia wielu pracowników z obozów 
internowania. Zorganizował Konwent Seniorów – ciało doradcze złożone z byłych rektorów 
i emerytowanych profesorów – który funkcjonuje do dziś (obecnie konwent funkcjonuje 
pod nazwą Rada Seniorów). Ważną zasługą było przywrócenie dawnych tradycji na uczelni. 
Tworzył też nowe. Z zamiłowania był historykiem, więc poszukiwał i stopniowo odkrywał, 
jakich dawnych akcesoriów brakuje na uczelni. Dzięki Niemu wróciły sztandary akademii, 
wydobył stary fotel rektorski i przywrócił go dawnej świetności. Tak samo pierścień rektora.

Wypromował około 200 inżynierów i magistrów i 15 doktorów, 10 z nich habilitowało 
się z Jego recenzenckim udziałem, a 8 uzyskało tytuły profesorskie. Opublikował niemal 
400 prac naukowych (w tym 95 książek, monografii i map. Około 120 prac napisanych we 
współautorstwie ukazało się w 48 językach obcych. Był członkiem wielu krajowych i zagra-
nicznych towarzystw naukowych i rad naukowych. Z chwilą reaktywacji Polskiej Akademii 
Umiejętności stał się także członkiem czynnym tej korporacji. W uznaniu zasług odzna-
czony, między innymi: Krzyżem Kawalerskim OOP, Krzyżem Komandorskim OOP, Złotym 
Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką „Za zasługi dla Ziemi Krakowskiej”, Złotą Odznaką „Za 
pracę społeczną dla Miasta Krakowa”, Medalem Leopolda von Bucha (najwyższe odzna-
czenie nadawane cudzoziemcom przez Niemieckie Towarzystwo Geologiczne). Otrzymał 
doktorat honoris causa AGH oraz belgijskiej École Polytechnique de Mons. Stowarzyszenie 
Wychowanków AGH również uhonorowało profesora, Jego nazwisko widnieje na tablicy 
„Członkowie Honorowi Stowarzyszenia Wychowanków AGH”, w Budynku Głównym 
akademii, A-0, a na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska znajduje się Sala 
Konferencyjna imienia prof. Antoniego S. Kleczkowskiego.

Zmarł 19 stycznia 2006 roku w Krakowie.
Kwatera LXIX, Aleja Zasłużonych, pas B, rząd 1, miejsce 2



Gabriel Kniaginin 
1905–1980

Urodził się 8 maja 1905 roku w Mediolanie. 
W latach 1923–1930 studiował na Wydziale Hutni-
czym Akademii Górniczej. Dyplom ukończenia 
studiów uzyskał dopiero w 1933 roku. Tak długi 
czas studiowania wynikał z tego, iż równocześnie ze 
studiami technicznymi kształcił się w Konserwato-
rium Towarzystwa Muzycznego w Krakowie w klasie 
śpiewu solowego, był dobrze zapowiadającym się śpiewakiem operowym. W 1930 roku 
został laureatem konkursu śpiewaczego we Wiedniu. Jako ciekawostkę można dodać, że 
Jego występ w 1933 roku w Filharmonii Krakowskiej w operze „Faust”, odbył się w dniu, 
w którym otrzymał dyplom ukończenia Akademii Górniczej. Po uzyskaniu dyplomu w 1933 
roku rozpoczął pracę zawodową w hucie „Pokój”, w Rudzie Śląskiej. Następnie był kierow-
nikiem dwu odlewni w Dąbrowie Górniczej: Zieleniewski-Fitzner-Gamper (1934–1937) 
oraz Huty „Bankowa” (1937–1945). W czasie okupacji niemieckiej ratował przed więzie-
niem pracowników odlewni, ostrzegając ich o przybyciu do zakładu Niemców. W końco-
wych dniach wojny przyczynił się znacznie do ochrony zakładu przed zniszczeniem i przej-
ścia Huty pod polskie kierownictwo. W pierwszych latach po II wojnie światowej pełnił 
wiele odpowiedzialnych funkcji w polskim hutnictwie. W latach 1945–1947 był dyrektorem 
technicznym, a później dyrektorem naczelnym Huty „Zabrze”. Następnie został dyrek-
torem naczelnym Gliwickiego Zjednoczenia Hutnictwa (1949–1950) i doradcą „Biprohutu” 
(1950–1953). W tym okresie przyczynił się do uruchomienia wielkiego pieca w Hucie 
„Bobrek”, walcowni „Demag” w Hucie „Kościuszko”, walcowni zimnej w Hucie „Łabędy”. 
Był współautorem wielu projektów odlewni staliwa w hutach: „Zygmunt”, „Dzierżyński”, 
„Stalowa Wola” i „Mystal”. Równolegle z pracą w przemyśle nie zaniedbywał działalności 
dydaktycznej w szkolnictwie średnim i wyższym, z którym od 1950 roku się związał całko-
wicie. W latach 1933–1939 i 1945–1946 wykładał w Szkole Górniczo-Hutniczej im. Stani-
sława Staszica w Dąbrowie Górniczej. Następnie, jako profesor kontraktowy (1945–1950), 
a od 1950 roku profesor nadzwyczajny w Politechnice Śląskiej w Gliwicach. W uczelni 
tej, w latach 1950–1957, był kierownikiem Katedry Odlewnictwa oraz czasowo sprawował 
funkcję prorektora (1950–1952) a w latach 1952–1954 rektora.

Od 1946 roku zatrudniony został jako profesor kontraktowy w Katedrze Odlewnictwa 
Wydziału Hutniczego Akademii Górniczej, a od 1951 roku nowo powstałego Wydziału 
Odlewnictwa. Od października 1957 roku związał się na stałe z Wydziałem Odlewnictwa 
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AGH, jako profesor nadzwyczajny, gdzie wykładał i organizował Zakład Odlewnictwa 
Staliwa, przemianowany następnie na Katedrę Metalurgii i Odlewnictwa Staliwa. W 1958 
roku został profesorem zwyczajnym i kierownikiem tej katedry. Od tego czasu poświęcił się 
całkowicie pracy naukowo-badawczej w zakresie odlewnictwa staliwa. Już, jako profesor, 
obronił w 1963 roku w AGH pracę doktorską „Austeniczne paliwo manganowe”. Prace 
badawcze z obszaru staliwa Hadfielda były Jego ulubionym kierunkiem zainteresowań. 
Dla tej tematyki opracował metodę określania szybkości zużycia tego staliwa w warunkach 
dynamicznych. Z jednej strony Jego zainteresowania naukowe związane były z proble-
matyką staliwa, a z drugiej strony z konstrukcją pieca płomiennego, opalanego gazem do 
ciągłego wytapiania żeliwa. W latach 1969–1975 był kierownikiem Katedry Metalurgii 
i Odlewnictwa Staliwa Wydziału Odlewnictwa. W czasie pracy w AGH pełnił wiele funkcji 
resortowych i społecznych. Był, między innymi: członkiem Centralnej Komisji Kwalifi-
kacyjnej, przewodniczącym Zespołu Odlewnictwa Komitetu Hutnictwa PAN, przewod-
niczącym Rady Redakcyjnej „Archiwum Hutnictwa”, redaktorem działowym „Przeglądu 
Odlewnictwa”, członkiem Rady Naukowej Instytutu Odlewnictwa Ministerstwa Przemysłu 
Ciężkiego, przewodniczącym Zespołu V Komitetu Hutnictwa PAN, członkiem Głównej 
Komisji Rewizyjnej Naczelnej Organizacji Technicznej, prezesem Koła Śląskiego STOP 
w Gliwicach.

Był wielokrotnie wyróżniany wysokimi odznaczeniami państwowymi i resortowymi, 
między innymi: Orderem Sztandaru Pracy II klasy, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, Krzyżami Zasługi: Złotym i Srebrnym oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej, 
a także złotymi odznakami honorowymi NOT i STOP, tytułem Zasłużony Hutnik PRL 
i Nagrodą im. J. Buzka (profesora AG). Był autorem 78 publikacji i 5 patentów oraz wypro-
mował 9 doktorów. Na emeryturę przeszedł w 1975 roku.

W budynku Wydziału Odlewnictwa, na 4 piętrze umieszczona jest tablica poświę-
cona pamięci profesora Gabriela Kniaginina

Zmarł 23 czerwca 1980 roku w Warszawie.
Kwatera LXIX, Aleja Zasłużonych, PAS A, rząd 2, miejsce 5



Zygmunt Kowalczyk 
1908–1985

Urodził się 29 maja 1908 roku w Porębie, koło 
Zawiercia. W 1928 roku rozpoczął studia górnicze 
w Akademii Górniczej, które ukończył w 1936 roku. 
Jeszcze przed ukończeniem studiów przez trzy lata był 
asystentem w Katedrze Geodezji i Miernictwa Górni-
czego Wydziału Górniczego oraz pracował dorywczo 
w Kopalni Węgla Kamiennego „Paryż”. Po ukoń-
czeniu studiów, do wybuchu II wojny światowej, pracował w kopalni węgla kamiennego 
„Kazimierz-Juliusz” w okolicach Sosnowca. W 1937 roku złożył egzamin państwowy 
na mierniczego górniczego. W tym czasie uzupełnił na Politechnice Warszawskiej studia 
górnicze – geodezyjnymi, uzyskując w 1939 roku uprawnienia mierniczego przysięgłego. 
W latach 1936–1939 uczył w Państwowej Szkole Górniczo-Hutniczej im. Stanisława 
Staszica w Dąbrowie Górniczej.

Od lutego 1940 roku do maja 1941 roku pracował w kopalni „Kazimierz-Juliusz”. 
Później rozpoczął działalność konspiracyjną. We wrześniu 1941 roku podjął pracę 
w Państwowej Szkole Technicznej Górniczo-Hutniczo-Mierniczej.

Po wyzwoleniu powrócił do pracy w organizującej się Akademii Górniczej, począt-
kowo jako wykładowca, od października 1945 roku – po uzyskaniu doktoratu – jako 
adiunkt. W 1946 roku na Politechnice Warszawskiej uzyskał habilitację. W 1948 roku 
został mianowany profesorem nadzwyczajnym, a w 1956 roku profesorem zwyczajnym. 
Jego działalność na rzecz akademii była niezwykle owocna. W 1945 roku zorganizował dla 
uczelni resztówkę majątku Goszyce o powierzchni 30 ha, wraz z zabudowaniami i inwen-
tarzem, w którym utworzono Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy. Tam odbywały się 
praktyki terenowe z geodezji dla studentów pionu górniczego. W 1946 roku został współor-
ganizatorem Wydziału Geologiczno-Mierniczego i został pierwszym kierownikiem Katedry 
Geodezji. W roku akademickim 1947/1948 pełnił obowiązki prodziekana, a w latach 1948–
1951 był dziekanem wydziału. W tym czasie rozbudował wydział, dbając o jego wyposa-
żenie naukowo-badawcze. W roku akademickim 1951/1952 został powołany na stanowisko 
rektora Akademii Górniczo-Hutniczej, którą to funkcję pełnił do 1 grudnia 1956 roku. Był 
pełen inwencji i dużych zdolności organizatorskich, dbał bardzo o rozwój akademii i z dużym 
powodzeniem realizował plany jej rozbudowy. Był rzecznikiem ścisłego powiązania prac 
naukowo-badawczych uczelni z potrzebami przemysłu. Jako rektor zawarł w 1954 roku 
pierwszą wieloletnią umowę o współpracy, między AGH, a ministrami resortów: górnictwa 
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i przemysłu ciężkiego, będącą fundamentem intensywnego rozwoju akademii. W umowie 
tej nastąpiło uściślenie i powiązanie kierunków prac naukowo-badawczych uczelni z progra-
mami i potrzebami tych resortów. Umowa ta przyczyniła się do znacznego rozwoju akademii 
i budowy 6 pawilonów dydaktycznych i wyposażenia obiektów. Wydział Geodezji Górni-
czej Jemu zawdzięczał wybudowanie pawilonu C-4. W latach 1964–1966 był prorektorem 
AGH. Jego dorobek i działalność naukowa była ściśle związana z akademią. Dotyczyły one 
geodezji górniczej, fotogrametrii i badań współczesnych ruchów skorupy ziemskiej na tere-
nach górniczych. Opracował, między innymi teorię prognozowania skutków eksploatacji 
górniczej na powierzchnię terenu. W 1972 roku opuścił AGH i przeniósł się na Wydział 
Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, pracował tam w latach 1972–1977.

Opublikował około 200 prac z zakresu geodezji górniczej, fotogrametrii, geodezji 
ogólnej, mechaniki przemieszczeń górotworu, eksploatacji złóż, w tym trzytomowy 
podręcznik akademicki z geodezji górniczej. Było to pierwsze tego rodzaju dzieło w Polsce. 
Autor 12 patentów krajowych i zagranicznych. W okresie ponad 40-letniej pracy w szkol-
nictwie wyższym był opiekunem ponad 300 prac magisterskich, promował 20 doktorów, 
opiekował się sześcioma oraz recenzował wszystkie rozprawy habilitacyjne z geodezji 
górniczej w Polsce, ponadto recenzował 40 rozpraw doktorskich i opiniował 35 wniosków 
na stanowiska docentów i profesorów. Reprezentował naukę polską na 28 kongresach 
i sympozjach międzynarodowych. Poza pracą naukową, dydaktyczną i zawodową profesor 
działał niezwykle intensywnie w wielu organizacjach naukowych i zawodowych. W 1977 
roku przeszedł na emeryturę.

Odznaczony, między innymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Medalem X-lecia PRL, Medalem 1000-lecia Państwa Polskiego, Honorową Złotą Odznaka 
Miasta Krakowa, Orderem Sztandaru Pracy I i II klasy, Nagrodą PAN II st., Zasłużony dla 
AGH. Za działalność na rzecz młodzieży Zrzeszenie Studentów Polskich przyznało Mu 
Odznakę Honorową. Nadano Mu tytuł doktora honoris causa AGH.

Pawilon Wydziału Geodezji Górniczej C-4 nosi Jego imię, które również widnieje na 
tablicy „Zasłużeni dla Akademii Górniczo-Hutniczej”.

Zmarł 17 kwietnia 1985 roku, w Leoben, w Austrii.
 Kwatera AB, rząd 4, miejsce 9



Jan Konrad Eligard Krauze 
1882–1969

Urodził się 11 września 1882 roku w Rako-
wiczach w województwie wileńskim. Posiadał tytuł 
barona. Od 1900 roku studiował na Wydziale Fizyko-
-Matematycznym Uniwersytetu Św. Włodzimierza 
w Kijowie i na Wydziale Mechanicznym Politech-
niki Kijowskiej. W latach 1905–1906 studiował na 
Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Lwowskiej, 
gdzie w 1907 roku uzyskał dyplom inżyniera mechanika. Objął wówczas stanowisko 
konstruktora w fabryce „Hoffherr i Schrantz” we Wiedniu, pracując przy konstruowaniu 
kotłów parowych i młocarń, pracował tam do 1909 roku. W listopadzie 1909 roku w Szkole 
Politechnicznej we Lwowie został docentem i do 1916 roku prowadził wykłady z budowy 
maszyn rolniczych. Jednocześnie pełnił obowiązki asystenta w Katedrze Maszynoznaw-
stwa, a od 1912 roku obowiązki konstruktora w Katedrze Elementów Maszyn, wykładał 
również „Encyklopedię Maszyn” dla wydziałów: Inżynierii, Architektury i Chemii. W tym 
czasie opublikował także w języku francuskim kilka rozpraw o maszynach rolniczych. 
W 1912 roku na podstawie dysertacji „Krytyczne rozważania nad teorią pługa” uzyskał 
stopień doktora nauk technicznych. W związku z wybuchem I wojny światowej wyjechał 
do Wiednia, gdzie przebywał do końca 1916 roku pełniąc funkcję sekretarza ekspozytury 
Polskiego Towarzystwa Politechnicznego ze Lwowa. Został tam powołany do Komitetu 
Odbudowy Kraju. Po powrocie do Lwowa, oprócz obowiązków na uczelni, podjął się 
pełnienia funkcji referenta do spraw odbudowy wielkiej i średniej własności rolniczej, przy 
Wydziale Krajowym we Lwowie. W 1917 roku został mianowany referentem w Centrali 
Krajowej dla Gospodarczej Odbudowy Kraju z siedzibą w Krakowie. Gdy w 1919 roku 
Centrala została przejęta przez Rząd RP – jako Oddział Małopolski Ministerstwa Przemysłu 
i Handlu – pozostając na dotychczasowym stanowisku, objął funkcję zastępcy kierownika 
oddziału w Krakowie. Przez kilka lat sprawował różne funkcje w administracji państwowej.

W 1920 roku otrzymał nominację na profesora kontraktowego maszynoznawstwa 
w organizującej się Akademii Górniczej w Krakowie. W listopadzie przystąpił do organizo-
wania Katedry Maszynoznawstwa Ogólnego. W 1922 roku otrzymał nominację na profesora 
zwyczajnego Katedry Maszynoznawstwa I na Wydziale Górniczym. W latach 1923–1924 
oraz 1926–1927 został wybrany prorektorem, zaś w latach 1924–1926 rektorem akademii, 
w latach 1927–1930 był Dziekanem Wydziału Górniczego. Brał czynny udział w zreorgani-
zowaniu studiów, opracowaniu statutu, regulaminów i programów studiów. Po raz pierwszy 
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w Polsce wprowadził rygory. Student, który dopuścił się przekroczenia regulaminu studiów, 
musiał złożyć prośbę o zezwolenie na dalsze studia. W 1925 roku podjął równolegle prowa-
dzenie wykładów z zakresu gospodarki energetycznej i transportowej w Wyższym Studium 
Handlowym w Krakowie, a od 1928 roku z zakresu maszynoznawstwa rolniczego na 
Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładał również maszynoznawstwo 
budowlane w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W okresie międzywojennym rozwijał 
ożywioną działalność społeczną.

Po wybuchu II wojny światowej, zgodnie z planem ewakuacji AG, wyjechał do 
Lwowa. Powrócił do Krakowa, już po uwięzieniu profesorów 6 listopada. W poczuciu soli-
darności z uwięzionymi, zgłosił się do władz niemieckich, żądając dołączenia Go do grupy 
aresztowanych profesorów. Został odesłany do więzienia w Wiśniczu Nowym. Zwolniony 
w czerwcu 1940 roku, włączył się w nurt tajnego nauczania. W 1946 roku doprowadził do 
utworzenia Wydziału Elektromechanicznego AG i w latach 1946–1950 był jego dziekanem. 
Ponadto od 1946 roku był kierownikiem Zakładu Maszynoznawstwa I oraz w latach 1952–
1960 kierownikiem Katedry Części Maszyn Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych. 
Po wojnie również uczestniczył w działalności organizacji resortowych I społecznych. 
Wydał litografowane wykłady „Elementów maszyn” i „Technologii mechanicznej metali 
i drzewa”, opublikował również wiele artykułów o organizacji szkolnictwa akademickiego 
i organizacji państwa. Odznaczony, między innymi: Krzyżem Komandorskim Orderu Odro-
dzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 10-lecia Odzyskania Niepodległości, 
Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

W sierpniu 1960 roku przeszedł na emeryturę. W pawilonie B-2 znajduje się tablica 
poświęcona profesorowi.

Zmarł 10 listopada 1969 roku w Krakowie.
Kwatera XXII A, rząd zach., miejsce 8



Aleksander Krupkowski 
1894-1978

Urodził się 27 marca 1894 roku w Nadarzynie 
koło Warszawy. Od 1912 roku Studiował metalurgię 
w Instytucie Politechnicznym w Petersburgu. W 1917 
roku uzyskał tytuł inżyniera i wrócił do Polski. W latach 
1918–1921 był nauczycielem. Od 1921 roku Pracował 
w Katedrze Technologii Metali Politechniki Warszaw-
skiej. W 1928 roku na podstawie pracy „Badania nad 
stopami niklu z miedzią” uzyskał tytuł doktora, a dwa lata później na podstawie rozprawy 
„Mechaniczne własności miedzi” uzyskał habilitację. Jako młody naukowiec miał możliwość 
pracy dla Marii Skłodowskiej-Curie. W 1930 roku został mianowany profesorem nadzwy-
czajnym. W tym też roku otrzymuje propozycję pracy w Akademii Górniczej. Otrzymał 
stanowisko kierownika Katedry Metalurgii Metali Nieżelaznych i od tego momentu Jego 
działalność na stałe związała się z akademią. W latach 1936–1939 pełnił funkcję dziekana 
Wydziału Hutniczego. Prowadził liczne prace badawcze w zakresie metalurgii i metalo-
znawstwa. Początkowo pracował nad odkształceniem plastycznym metali i nad wpływem 
zgniotu na właściwości mechaniczne. W 1939 roku został profesorem zwyczajnym. 6 listo-
pada 1939 roku w ramach akcji „Sonderaktion Krakau” został aresztowany i wywieziony do 
obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. Zwolniony został 6 lutego 1940 roku. W kolej-
nych latach okupacji uczył w Państwowej Szkole Technicznej Górniczo-Hutniczo-Mier-
niczej. Równocześnie prowadził tajne kursy Akademii Górniczej w zakresie hutnictwa. 
Od połowy 1942 roku pracował w utworzonym wówczas Zakładzie Badań. Opracował 
popularną broszurkę „Metale w gospodarstwie domowym, ich użytkowanie i konserwacja” 
(1941) oraz w 1944 roku skrypt „Metalografia”. Po wyzwoleniu włączył się w prace nad 
reaktywowaniem AG. W latach 1945–1947 ponownie był dziekanem Wydziału Hutniczego. 
Równocześnie był kierownikiem Katedry Metalurgii Metali Nieżelaznych, prowadząc ją do 
września 1964 roku. Zapoczątkował w Polsce i rozwinął badania w zakresie teorii procesów 
metalurgicznych. Opracował wiele oryginalnych wzorów i sposobów obliczania zmiany 
energii swobodnej tych procesów oraz ich stałych równowagi, a następnie zaproponował 
klasyfikację metali ze względu na ich utlenianie za pomocą dwutlenku węgla i pary wodnej 
oraz redukcję ich tlenków tlenkiem węgla i wodorem. Szczególną uwagę zwracał na kształ-
cenie kadry naukowej, kierując pracami doktorskimi i habilitacyjnymi 30 naukowców. W ten 
sposób został przygotowany zespół pracowników naukowych dla utworzonego w 1962 roku 
Wydziału Metali Nieżelaznych, na którym kierował Katedrą Metalurgii Metali Nieżela-
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znych aż do przejścia na emeryturę w 1964 roku. Dzięki tej działalności często określany 
jest twórcą największej w Polsce szkoły metalurgicznej – szkola Krupkowskiego.

Drugim, nie mniej istotnym, terenem Jego działania były stowarzyszenia i towarzy-
stwa naukowe. W 1953 roku został kierownikiem powstałego – w ramach Instytutu Podsta-
wowych Problemów Techniki PAN – Zakładu Metali. Poza pracami organizacyjnymi główny 
wysiłek skoncentrował na nadaniu odpowiedniego kierunku naukowego tej placówce. 
Starania jego obejmowały ponadto kompletowanie nowoczesnej aparatury i odpowiednio 
wyszkolonej kadry. Jego zasługą jest również wybudowanie nowego pawilonu dla Zakładu 
Metali. Rozwój jakościowy i ilościowy Zakładu Metali oraz wysoki poziom prowadzonych 
prac sprawił, że zostaje on przekształcony w samodzielny Instytut Metali PAN, w skład 
którego weszły dwa duże zakłady i liczne pracownie. O Jego dużym autorytecie świadczy 
wybór na prezesa Krakowskiego Oddziału PAN (1959–1965), członka Prezydium PAN 
(od 1962) i wreszcie na wiceprezesa PAN (1962–1965). Od 1952 roku był Redaktorem 
Naczelnym „Archiwum Hutnictwa”. W 1964 roku przeszedł na emeryturę. Jego dorobek 
naukowy obejmuje publikacje z dziedziny metalurgii, metaloznawstwa, teorii procesów 
metalurgicznych i przeróbki plastycznej, w tym kilka prac z historii metalurgii, dotyczących 
polskich metod wytapiania i odsrebrzania ołowiu w XVI wieku. Prace swe przedstawiał 
na licznych międzynarodowych konferencjach i kongresach. Opublikował – również we 
współpracy – około 300 prac, w tym cztery książki, był autorem 20 patentów. W uznaniu 
zasług i osiągnięć naukowych otrzymał doktoraty honoris causa Akademii Górniczej we 
Fryburgu oraz AGH. Odznaczony został między innymi: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Sztandaru Pracy I i II kl., Medalem 10-lecia 
Polski Ludowej, Orderem Budowniczych Polski Ludowej, Medalem Honorowym Francu-
skiego Towarzystwa Metalurgicznego, tytułem „Zasłużonego Hutnika PRL”. Otrzymał tytuł 
Członka Honorowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego był 
również członkiem honorowym Stowarzyszenia Wychowanków AGH.

Bunek Wydziału Metali Nieżelaznych – pawilon A-2 – nosi Jego imię, a na pierw-
szym piętrze znajduje się tablica pamiątkowa. Instytut Metali PAN otrzymał nazwę „Instytut 
Podstaw Metalurgii im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk” i wewnątrz 
również znajduje się tablica pamiątkowa.

Zmarł 1 maja 1978 roku w Krakowie.
Kwatera XXVI B, rząd płn., miejsce 3



Wacław Lesiecki 
1905–1962

Urodził się 16 marca 1905 roku w Porycku na 
Wołyniu. W 1927 roku rozpoczął studia na Wydziale 
Górniczym Akademii Górniczej, które kilkakrotnie 
przerywał podejmując pracę zarobkową. Będąc 
studentem IV roku – październik 1934 roku – został 
zatrudniony w Zakładzie Górnictwa I. W czasie studiów 
odbył kilka praktyk w kopalniach podziemnych węgla 
kamiennego. W styczniu 1938 roku uzyskał stopień inżyniera górniczego. W kwietniu 1938 
roku wyjechał na Wołyń i zatrudnił się w kamieniołomie granitu w Klesowie, należącym do 
Związku Powiatów Śląskich. Tam zastała Go II wojna światowa, a tereny te zostały zajęte 
przez ZSRR. Przez cały okres okupacji pracował w kopalnictwie i w firmie budowlano-
-drogowej. W lutym 1944 roku, po wyzwoleniu Wołynia przez wojska radzieckie, został 
zatrudniony, jako kierownik techniczny kamieniołomu i cementowni w Zdołbunowie. 
W grudniu 1944 roku, jako repatriant, powrócił do Polski. W styczniu 1945 roku przyje-
chał do Krakowa i włączył się w odbudowę i organizację Akademii Górniczej, zwłaszcza 
Zakładu Górnictwa I i Przeróbki Mechanicznej. Po zakończeniu wojny pozostał w zakła-
dzie na stanowisku adiunkta i prowadził równocześnie wykłady z maszyn do urabiania 
skał. W maju 1946 roku, razem z grupą pracowników AG, przeniósł się na Dolny Śląsk do 
Świdnicy. Został naczelnym inspektorem i zastępcą dyrektora technicznego Zjednoczenia 
Kamieniołomów Okręgu Zachodniego. Zorganizował tam pięć półrocznych kursów przy-
sposobienia przemysłowego i stał się projektodawcą oraz założycielem Szkoły Skalno-
-Kamieniarskiej w Świdnicy. Mimo pracy w przemyśle nie zaniedbywał pracy naukowej.

Na podstawie rozprawy „Stan mechanizacji procesów związanych z odbudową 
w kamieniołomach dolnośląskich” w czerwcu 1947 roku uzyskał habilitację na Wydziale 
Górniczym AG i uzyskał tytuł docenta maszyn górniczych i eksploatacji kamieniołomów. 
W tym samym roku otrzymał nominację na zastępcę profesora i kierownika Zakładu 
Maszyn Górniczych na Wydziale Górniczym AG. W lipcu 1949 roku został mianowany 
profesorem kontraktowym w Zakładzie i Katedrze Maszyn Górniczych. W styczniu 1951 
roku zrezygnował ze wszystkich stanowisk w przemyśle i poświęcił się wyłącznie pracy 
naukowej na terenie AGH. W 1952 roku przeniósł się na nowo utworzony Wydział Mecha-
nizacji Górnictwa i Hutnictwa. Został tam kierownikiem Katedry Maszyn i Urządzeń Górni-
czych oraz Zakładu Maszyn do Urabiania i Ładowania i funkcje te sprawował aż do śmierci. 
W latach 1953–1956 był dziekanem tego Wydziału. W 1954 roku otrzymał nominację na 



NON OMNIS MORIAR – Groby profesorów AGH – Cmentarz Rakowicki56

profesora nadzwyczajnego, a 1959 roku na profesora zwyczajnego. Przez lata pracy był 
niezwykle aktywny w pracach organizacyjnych i społecznych. Dla pracowników nauko-
wych (począwszy od asystenta do profesora) ustalił przyznanie odpowiednich stopni górni-
czych (na patkach koloru zielonego) oraz opracował odpowiednie wzory haftów dystynk-
cyjnych na patkach (koloru zielonego) dla mundurów studenckich wszystkich lat studiów. 
Jego wielką zasługą było zorganizowanie laboratorium dydaktyczno-naukowego dla maszyn 
górniczych AGH. Laboratoria tego rodzaju istniały wówczas tylko w Anglii i ZSRR. Dzięki 
Jego determinacji powstała wielka hala maszyn górniczych i podziemna kopalnia doświad-
czalna. Opublikował 14 opracowań naukowych, 1 skrypt, 17 artykułów fachowych, 22 
podręczniki, 4 komunikaty i 4 patenty oraz wygłosił 30 odczytów na zjazdach, konferen-
cjach i naradach. Miał również ważne osiągnięcia w dziedzinie konstrukcji maszyn górni-
czych. Był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Wychowanków AGH. Odznaczony został, 
między innymi: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, Medalem X-lecia Polski Ludowej. Posiadał Stopień Generalnego Dyrektora Górni-
czego trzeciego stopnia.

Pawilon B-2 nosi imię prof. Wacława Lesieckiego, a wewnątrz znajduje się tablica 
pamiątkowa.

Zmarł 1 marca 1962 roku.
Kwatera LXXII, rząd 28, miejsce 1



Marian Mięsowicz 
1907–1992

Urodził się 21 listopada 1907 roku we Lwowie. 
W 1924 roku rozpoczął studiowanie matematyki 
i fizyki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Pierwsze dwa lata studiów poświęcił 
przede wszystkim matematyce, ostatecznie zdecy-
dował się tylko na fizykę. W 1930 roku ukończył studia 
uzyskując dyplom magistra filozofii w zakresie fizyki na podstawie pracy „O krótkich falach 
elektrycznych wytwarzanych metodą lamp elektronowych”. Po krótkim okresie służby 
wojskowej podjął pracę nauczyciela w V Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Krakowie. 
W 1931 roku rozpoczął pracę w Katedrze Fizyki Wydziału Hutniczego Akademii Górniczej. 
Rozpoczął wówczas badania własności ciekłych kryształów. W 1932 roku na podstawie 
pracy „O krótkich, powoli zanikających falach elektrycznych” uzyskał na UJ stopień 
doktora filozofii W roku akademickim 1936/1937 przebywał na stypendium w Utrechcie 
w Holandii. Tam zetknął się z fizyką jądrową i zajął się budową liczników Geigera-Müllera 
do badań w tej dziedzinie fizyki. Po powrocie do Krakowa był jednym z współtwórców 
aparatury licznikowej do badania promieniowania kosmicznego, która miała być zainsta-
lowana w gondoli balonu stratosferycznego „Gwiazda Polski”. W 1939 roku na podstawie 
pracy „Z badań nad ciekłymi kryształami” uzyskał habilitację, a następnie nominację na 
docenta fizyki na Wydziale Hutniczym AG. Przez przypadek udało Mu się uniknąć areszto-
wania 6 listopada 1939 roku podczas „Sonderaktion Krakau”. W okresie okupacji pracował 
w Państwowej Szkole Technicznej Górniczo-Hutniczo-Mierniczej. Jednocześnie w latach 
1941–1944 wykładał fizykę na Wydziale Lekarskim tajnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zaraz po wojnie wrócił do pracy w Akademii Górniczej. Przystąpił do uruchomienia 
pomieszczeń dla potrzeb fizyki i do pracy naukowej, budując aparaturę licznikową do badania 
promieniowania kosmicznego na dużych głębokościach (w kopalni soli w Wieliczce). Ekspe-
rymenty w Wieliczce zaowocowały nie tylko interesującymi wynikami naukowymi, ale dały 
początek zastosowaniu metod fizyki jądrowej w geofizyce – tak zwanym profilowaniu jądro-
wemu odwiertów geologicznych. Pierwsza sonda została zapuszczona do odwiertu w 1949 
roku i już w kilka lat później powstała w AGH pracownia geofizyki jądrowej, kierowana 
przez jednego z najbliższych współpracowników Mięsowicza – Leopolda Jurkiewicza. 
Pracownia ta stała się zalążkiem późniejszego Międzyresortowego Instytutu Fizyki i Tech-
niki Jądrowej (obecnie Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej AGH), zajmującego się zasto-
sowaniami metod fizyki jądrowej w geologii i różnych gałęziach przemysłu. W 1947 roku 



NON OMNIS MORIAR – Groby profesorów AGH – Cmentarz Rakowicki58

został mianowany profesorem nadzwyczajnym, a dwa lata później profesorem zwyczajnym. 
Na początku lat pięćdziesiątych zorganizował grupy kliszowe, w których badano oddziały-
wania cząstek promieniowania kosmicznego w kliszach jądrowych naświetlonych w balono-
wych lotach stratosferycznych. Technika ta umożliwiała włączenie się do aktualnych świa-
towych badań fizykom pracującym na miejscu w kraju – i poza zakupem kilku mikroskopów 
– nie wymagała dużych nakładów finansowych. Mimo nawału prac naukowych, znajdował 
również czas na pracę w strukturach uczelnianych. W latach 1946–1953 był kierownikiem 
Katedry Fizyki na Wydziale Górniczym, w latach 1952–1955 Prorektorem AGH ds. Nauki, 
w latach 1953–1957 kierownikiem Zakładu Fizyki Ogólnej, następnie od 1957 roku był 
kierownikiem Katedry Fizyki na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej. W latach 
1966–1973 był dyrektorem Instytutu Techniki Jądrowej, a następnie – w latach 1973–1977 
– dyrektorem Instytutu Fizyki i Techniki Jądrowej. Prowadził wykłady z fizyki doświad-
czalnej, fizyki jądrowej i zastosowań fizyki w geologii i geofizyce. W latach siedemdzie-
siątych i osiemdziesiątych poświęcał dużo czasu i wysiłku organizacji nauki polskiej: był 
wiceprezesem PAN, w latach 1972–1980 posłem na Sejm PRL – mimo, że był bezpartyjny, 
to traktował bardzo poważnie, aby zrobić coś dla nauki. Opublikował wiele prac zwią-
zanych z mechanizacją górnictwa i maszynami górniczymi – 14 opracowań naukowych, 
1 askrypt, 17 artykułów fachowych, 22 podręczniki, 4 komunikaty i 4 patenty. Był promo-
torem kilkudziesięciu prac doktorskich. Podstawową sprawą dla Niego była praca, rozwój 
fizyki polskiej, scalanie środowiska naukowego, doktoryzowanie młodych ludzi, organi-
zowanie wyjazdów zagranicznych. W okresie 1981–1985 był koordynatorem tak zwanego 
Programu Węzłowego „Badanie procesów jądrowych w społeczno-gospodarczym rozwoju 
kraju”, a w latach 1986–1990 – głównym koordynatorem Centralnego Programu Badań 
Podstawowych „Badania cząstek elementarnych i procesów jądrowych”. Aktywnie uczest-
niczył w wielu stowarzyszeniach i instytucjach naukowych. Uzyskał, między innymi: Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, 
Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Wielki Orderu Odro-
dzenia Polski, Order Budowniczych Polski Ludowej, Order Sztandaru Pracy I klasy.

Pawilon D-10 – siedziba Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej – nosi Jego imię, 
a wewnątrz umieszczona jest tablica pamiątkowa, druga znajduje się pawilonie D-11. Jego 
nazwisko znajduje się jeszcze na dwóch tablicach: Członkowie Honorowi Stowarzyszenia 
Wychowanków AGH oraz Zasłużeni dla AGH.

Zmarł 5 kwietnia 1992 roku w Krakowie.
Kwatera XVB rząd 9, miejsce 22



Michał Odlanicki-Poczobutt 
1910–2004

Urodził się 31 marca 1910 roku w Poczobuttach, 
na Wileńszczyźnie. W latach 1929–1934 studiował na 
Wydziale Geodezyjnym Politechniki Warszawskiej. 
W 1935 roku ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy 
Artylerii. Od 1935 roku związany z Krakowem. 
Wykonywał prace pomiarowo-scaleniowe na tere-
nach górskich, a następnie pracował w Biurze Regio-
nalnego Planu Zabudowania Okręgu Krakowskiego. W składzie Armii „Kraków” odbył 
kampanię wrześniową1939 roku i krótko przebywał w obozie jenieckim. W latach 1939–
1945, jako mierniczy przysięgły, przeprowadzał geodezyjne pomiary regulacyjne i scale-
niowe w Krakowie i okolicach. Jednocześnie od 1940 roku był nauczycielem w Państwowej 
Szkole Technicznej Górniczo-Hutniczo-Mierniczej. Z chwilą wyzwolenia Krakowa zajął się 
zagadnieniami planowania przestrzennego. Był współorganizatorem Wydziału Zabudowy 
Osiedli w Ministerstwia Rolnictwa, w latach 1945–1947 był wicedyrektorem  i dyrektorem 
Regionalnej Dyrekcji Planowania Przestrzennego oraz brał udział w przywracaniu działal-
ności krajowego stowarzyszenia geodetów.

W okresie od maja do października 1945 roku pracował w Katedrze Geodezji Poli-
techniki Śląskiej organizowanej w Krakowie. Następnie od listopada pracowł w Oddziałe 
Geodezyjnym Wydziału Inżynierii Wydziałów Politechnicznych Akademii Górniczej, 
początkowo jako zastępca profesora i profesor kontraktowy. Stając się czołowym współ-
twórcą wyższych studiów geodezyjnych w Krakowie. Był akywnym organizatorem i kierow-
nikiem sprawującym liczne funkcje. W latach 1945–1951 kierownik Katedry Urządzeń 
Rolniczych, w latach 1950–1951 prodziekan Wydziału Inżynierii. W 1951 roku był współ-
organizatorem Wydziału Geodezji Górniczej i w latach 1951–1954 był jego prodziekanem 
oraz kierownikiem Katedry Geodezji, do 1969 roku. Następnie w latach 1954 i 1960–1964 
dziekanem. W 1951 roku został profesorem nadzwyczajnym, a w 1960 roku otrzymał tytuł 
profesora zwyczajnego. W okresie 1969–1979 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Geodezji, 
przemianowanego w 1972 roku w Instytut Geodezji Górniczej i Przemysłowej, ponadto 
zorganizował i kierował Zakładem Informatyki Geodezyjno-Kartograficznej (1974–1980). 
W latach 1953–1956 pełnił funkcję prorektora AGH. Przez ponad 20 lat kierował uczel-
nianą Komisją Wydawniczą (1951–1972), a w latach 1952–1979 był redaktorem naczelnym 
Zeszytów Naukowych AGH. Autor ponad 260 opracowań naukowych z zakresu proble-
matyki geodezyjnej i dziedzin pokrewnych, takich jak: planowanie przestrzenne i infor-
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matyka geodezyjno-kartograficzna oraz z przetwarzania informacji o terenie, współautor 
4 patentów, promotor 16 rozpraw doktorskich i 2 doktoratów honoris causa, 40 recenzji 
rozpraw doktorskich i habilitacyjnych i około 70 ocen kandydatów do tytułów naukowych 
i na stanowiska docentów. W latach 1965–1969 był członkiem Komitetu Obchodu 50-lecia 
AGH i przewodniczącym Sekcji Wydawnictw Jubileuszowych. W latach 1976–1979 był 
członkiem Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Kadr Naukowych. Członek wielu krajo-
wych i międzynarodowych organizacji geodezyjnych. Prezes honorowy Polskiego Towa-
rzystwa Miłośników Astronomii, członek honorowy Stowarzyszenia Geodetów Polskich, 
Towarzystwa Urbanistów Polskich, Międzynarodowej Asocjacji Geodezji. Od 1980 roku 
działacz społeczny na rzecz utrwalania więzi pomiędzy Polakami na wschodzie a macierzą. 
Od 1990 roku prezes Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi 
Wileńskiej. Współorganizator Komitetu Geodezji PAN i od 1990 roku honorowy przewod-
niczący. Członek rzeczywisty PAN. W uznaniu zasług otrzymał, między innymi: Krzyż 
Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odro-
dzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Naro-
dowej, Złotą Odznakę „Za pracę społeczną dla Miasta Krakowa”, Złotą Odznakę „Za zasługi 
w dziedzinie geodezji i kartografii”, Medal Marynarki Wojennej RP, Odznaka Weteran Walk 
o Niepodległość oraz doktorat honoris causa Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, 
tytuł honorowy profesor Politechniki Warszawskiej. W 1980 roku przeszedł na emeryturę.

Jego nazwisko znajduje się na dwóch tablicach „Członkowie Honorowi Stowarzy-
szenia Wychowanków AGH” i „Zasłużeni dla Akademii Górniczo-Hutniczej”.

Zmarł 3 października 2004 roku w Krakowie.
Kwatera AB, rząd płn., miejsce 4, Grobowiec Rodziny Pieniążków



Feliks Olszak 
1904–1965

Urodził się 2 grudnia 1904 roku w Karwinie na 
Śląsku Cieszyńskim (obecnie Czechy). W 1922 roku 
rozpoczął studia na Wydziale Hutniczym Akademii 
Górniczej, które ukończył w 1927 roku z bardzo 
dobrym wynikiem i uzyskał dyplom inżyniera meta-
lurga. Już podczas studiów, w latach 1926–1927, był 
asystentem w Katedrze Walcownictwa. Pracę w prze-
myśle hutniczym rozpoczął w listopadzie 1927 roku w Hucie „Laura” w Siemianowicach 
Śląskich. W 1935 roku pracował w Hucie „Baildon” w Katowicach. Stworzył tam pierwsze 
ośrodki polskiej administracji przemysłowej. Wybitne zdolności organizacyjne, głęboka 
znajomość hutnictwa oraz niezwykła pracowitość spowodowały, że rząd Rzeczypospolitej 
Polskiej powierzył Mu w 1934 roku funkcję kierownika budowy, a następnie dyrektora Huty 
„Stalowa Wola” w Centralnym Okręgu Przemysłowym. Nowo wybudowana i nowoczesna 
huta została uruchomiona w połowie 1938 roku i przed samą II Wojną Światową zaczęła 
dostarczać wyroby hutnicze. Była wizytówką rozwoju przemysłowego w Polsce, 90 proc. 
jej produkcji przeznaczone było na cele wojskowe, a broń musiała być produkowana ze stali 
wysokiej jakości. Od sierpnia 1938 roku pełnił funkcję dyrektora Spółki Górniczo-Hutni-
czej Karwina-Trzyniec z siedzibą w Cieszynie (obecnie Cieszyn Czeski) i jednocześnie 
dyrektora naczelnego Huty „Trzyniec”. Wybuch II wojny światowej zmusił Go do dalszej 
ucieczki. Pod koniec 1939 roku znalazł się we Francji, pracował w hutnictwie. Następnie 
od lipca 1940 roku przebywał w Anglii. Początkowo zajmował się hutnictwem, a w grudniu 
1941 roku wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i jako oficer służył nieprzerwanie 
do końca wojny. W 1946 roku powrócił do kraju i rozpoczął pracę w Centralnym Zarzą-
dzie Przemysłu Hutniczego w Katowicach. Z ogromnym zapałem i ofiarnością, na różnych 
stanowiskach, kierował odbudową i rozbudową polskiego hutnictwa żelaza i stali. W 1952 
roku został dyrektorem ds. Nauki Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach.

Od października 1952 roku był wykładowcą w Katedrze Metalurgii Stali Wydziału 
Metalurgicznego AGH. W styczniu 1953 roku otrzymał nominację na zastępcę profesora 
i kierownika Zakładu Elektrometalurgii Stali w tejże Katedrze. W kwietniu 1953 roku 
odszedł z Instytutu w Gliwicach i na stałe związał się z AGH. W 1954 roku został profe-
sorem nadzwyczajnym, a w 1962 oku. profesorem zwyczajnym metalurgii żelaza. W roku 
akademickim 1953/1954 był prodziekanem, a latach 1954–1956 był dziekanem Wydziału 
Metalurgicznego. Następnie w latach 1956–1958 był prorektorem ds. nauki. W grudniu 
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1958 roku został powołany na rektora akademii i godność tę sprawował do października 
1961 roku. Równocześnie od 1958 roku aż do śmierci kierował Katedrą Metalurgii Stali. 
Do szczególnych Jego zasług w tym okresie należy zaliczyć udział w rozbudowie AGH. 
W czasie wieloletniej działalności na stanowisku profesora położył trwałe fundamenty pod 
dalszy rozwój działalności naukowej i dydaktycznej kierowanej przez siebie specjalności 
– metalurgii stali. Jako dziekan dał podstawy pod nowoczesny Wydział Metalurgiczny, na 
którym wzorowały się inne uczelnie. Opracował i wprowadził program nauczania odpo-
wiadający nowoczesnej wiedzy hutniczej, unowocześniając i pogłębiając znajomość teorii 
i praktyki procesu stalowego wśród studiujących, jak też stwarzając początki laboratoryjnych 
badań naukowych z zakresu stalownictwa. Dzięki Jego inicjatywie, staraniom i wysiłkom 
powstały przy akademii 4 budynki mieszkalne dla 200 pracowników. Zwracał szczególną 
uwagę na rozwój bazy materialnej, aparatury, pomieszczeń. Rozpoczął budowę pawilonów 
B, rozwijał laboratoria, pilnował, żeby ludzie jeździli na konferencje i staże zagraniczne, 
dbał o rozwój miasteczka studenckiego. Zainicjował różnorodne formy współpracy nauki 
z przemysłem. Jest autorem około 30 publikacji z zakresu wytwarzania żelazostopów oraz 
elektrometalurgii stali oraz 13 patentów. Aktywnie działał w organizacjach zawodowych, 
również w Stowarzyszenia Wychowanków AGH. Otrzymał między innymi: Order Sztan-
daru Pracy II klasy, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Nagrodę Państwową II 
stopnia, Medal 10-lecia PRL, tytuł honorowy „Zasłużony Hutnik PRL”.

Pawilonowi B-4 nadano imię profesora Feliksa Olszaka, a wewnątrz wmurowano 
tablicę pamiątkową.

Zmarł 27 stycznia 1965 r. w Krakowie.
Kwatera LXVII, Aleja Zasłużonych, rząd zach., miejsce 2



Antoni Pach 
1920–2007

Urodził się 3 listopada 1920 roku w Pawliko-
wicach koło Wieliczki. W 1939 roku został przyjęty na 
Wydział Telekomunikacyjny Państwowej Szkoły Prze-
mysłowej w Krakowie, która w czasie wojny została 
przekształcona w Państwową Szkołę Budowy Maszyn 
i Elektrotechniki (Staatliche Fachschule für Maschi-
nenbau und Elektrotechnik). Szkołę tę ukończył 
w 1941 roku uzyskując dyplom technika elektryka. We wrześniu 1941 roku rozpoczął pracę 
w Urzędzie Telefoniczno-Telegraficznym w Krakowie. Zaraz po wyzwoleniu uruchomił 
pierwsze w województwie krakowskim połączenie telegraficzne w relacji Kraków-Kato-
wice. Do 1949 roku pracował telekomunikacji. Równocześnie – od 1945 roku – studiował 
na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Pracę dyplomową „Omówić 
teorię działania galwanometru balistycznego, sprawdzić ją pomiarowo i wykonać za pomocą 
tego przyrządu zasadnicze pomiary związane z podstawowymi pojęciami magnetycznymi” 
wykonał w Katedrze Fizyki Politechniki Śląskiej i obronił z wyróżnieniem w czerwcu 1950 
roku, otrzymując stopień inżyniera elektryka. Jeszcze w czasie studiów – do stycznia 1949 
roku – rozpoczął pracę Katedrze Fizyki PŚ. We wrześniu 1952 roku rozpoczął pracę Kate-
drze Elektrotechniki Wydziałów Politechnicznych – formalnie należących do AGH. Od 
września 1957 roku pracował również w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie. Jego zada-
niem było zorganizowanie w Instytucie pracowni automatyzacji i telemetrii.

Od lutego 1961 roku przeszedł do pracy w Katedrze Automatyki i Elektroniki 
Przemysłowej Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH. Objął prowadzenie 
wykładów z następujących przedmiotów: podstawy elektroniki, podstawy telekomunikacji, 
telemechanika i telemetria, technika przekazywania informacji, podstawy automatyki i tele-
mechaniki, telemetria, teoria automatów, teoria informacji i sygnałów, systemy telemecha-
niki oraz seminarium z teorii automatów i teorii informacji dla studium doktoranckiego. 
Jednocześnie prowadził zajęcia w Politechnice Krakowskiej, Wyższej Szkole Pedagogicznej 
w Krakowie, Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Politechnice Śląskiej w Gliwicach. 

W czerwcu 1964 roku obronił z wyróżnieniem pracę „Analiza zawodności struktu-
ralnej stykowych układów przełączających się” uzyskując stopień naukowy doktora nauk 
technicznych w zakresie specjalności automatyka i telemechanika. W lutym 1971 roku 
otrzymał nominację na stanowisko docenta, zaś w trzy miesiące później został powołany na 
kierownika Zakładu Automatów i Telemechaniki. W następnym roku został zastępcą dyrek-
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tora Instytutu Informatyki i Automatyki AGH. Tytuł naukowy oraz stanowisko profesora 
nadzwyczajnego otrzymał w 1982 roku. Stanowisko to zajmował do przejścia na emery-
turę w 1991 roku, pełniąc w ostatnim okresie funkcję kierownika Katedry Telekomunikacji. 
Z uwagi na potrzeby dydaktyczne katedry, pracował do końca 1995 roku w wymiarze pół 
etatu. W latach 1966–1989 był redaktorem Zeszytów Naukowych AGH – dział „Automa-
tyka”. W 1972 roku opracował interesującą koncepcję komputeryzacji wyższej uczelni 
technicznej. Na polecenie władz uczelni opracował koncepcję wyłaniania najlepszych 
nauczycieli akademickich AGH. Jego pionierskim osiągnięciem było zorganizowanie 
w AGH kształcenia od podstaw studentów w zakresie telekomunikacji. Opracował plany 
i programy studiów oraz doprowadził do powołania w AGH Katedry Telekomunikacji, którą 
ostatecznie utworzono w lutym 1986 roku. Został jej pierwszym kierownikiem. Fakt ten 
wpłynął między innymi bardzo korzystnie na realizację procesu dydaktycznego. Było to 
również przełomowe wydarzenie z punktu widzenia prowadzenia badań w dyscyplinie tele-
komunikacja. W latach 1972–1978 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Elektrotechniki, 
Automatyki i Elektroniki AGH. Powodowany wielką troską o rozwój informatyki, bardzo 
efektywnie pracował w początkowej fazie rozwoju Środowiskowego Centrum Obliczenio-
wego „CYFRONET-Kraków”, pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego Rady Programowej 
dla zorganizowania systemu abonenckiego CYFRONET, zaś po uruchomieniu systemu 
został powołany na wiceprzewodniczącego Rady Naukowej Środowiskowego Centrum 
„CYFRONET-Kraków”. Opublikował około 50 prac, promotor 18 rozpraw doktorskich. 
Opiekun ponad 200 prac dyplomowych. Recenzent wielu rozpraw doktorskich i habilita-
cyjnych oraz opinii o powołaniu na stanowiska docentów i profesorów na zlecenie prawie 
wszystkich uczelni technicznych w Polsce. Poza działalnością naukową, prowadził bardzo 
ożywioną działalność społeczną, był członkiem wielu instytucji i organizacji naukowych. 
Otrzymał wiele nagród i odznaczeń, między innymi: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrna i Złota Odznaka 
Honorowa Naczelnej Organizacji Technicznej, Nagroda im. Profesora Władysława Takliń-
skiego, Honorowa Złota Odznaka Zasłużonego Pracownika Łączności nadana przez Mini-
stra Łączności, Złota Odznaka Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego. Wielokrotnie był 
laureatem konkursu na najlepszego nauczyciela akademickiego.

Pawilon D-6, siedziba Katedry Telekomunikacji, nosi imię profesora Antoniego 
Pacha.

Zmarł 24 grudnia 2007 r. w Krakowie.
Kwatera LXIII, rząd płd., miejsce 6



Czesław Podrzucki 
1924–2011

Urodził się 30 maja 1924 roku w Jaśle. W  1945 
roku rozpoczął studia na Wydziale Hutniczym Akademii 
Górniczej. W 1949 roku rozpoczął pracę w Katedrze 
Odlewnictwa Wydziału Hutniczego AGH. W 1950 
roku złożył, z wynikiem bardzo dobrym z odznacze-
niem, egzamin dyplomowy uzyskując stopień magistra 
inżyniera metalurga. Na początku swojej działalności 
naukowej zajął się teorią i praktyką procesu żeliwiakowego i wniósł swój istotny i orygi-
nalny wkład, opracowując teorię spalania i zagazowywania koksu w żeliwiaku, ujmującą 
kompleksowo wszelkie czynniki wejściowe i wyjściowe procesu i pozwalającą na świadome 
sterowanie procesem. W ramach tych prac mieszczą się Jego prace – doktorska i habilita-
cyjna. W  1960 roku na podstawie pracy „Określanie liniowej prędkości spalania paliwa 
w strefie spalania żeliwiaka” otrzymał stopień doktora nauk technicznych, w 1963 roku na 
Wydziale Metalurgicznym AGH na podstawie pracy „Badanie procesów spalania i zgazo-
wania koksu w żeliwiaku ze szczególnym uwzględnieniem wpływu ilości dmuchu na skład 
chemiczny gazów odlotowych” uzyskał stopień doktora habilitowanego. W kwietniu 1964 
roku został powołany na stanowisko docenta etatowego w Katedrze Odlewnictwa Żeliwa 
Wydziału Odlewnictwa AGH. W latach 1965–1995 pełnił obowiązki kierownika Katedry 
Żeliwa Wydziału Odlewnictwa AGH. W kwietniu 1971 roku otrzymał tytuł naukowy profe-
sora nadzwyczajnego, a w czerwcu 1981 roku profesora zwyczajnego. Bardzo ważne miejsce 
w Jego działalności naukowej zajmowała problematyka koksu – podstawowego źródła ciepła 
w żeliwiakach. Podjął wówczas współpracę z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla 
w Zabrzu, w którym opracowano technologię wytwarzania koksu metalurgicznego z węgla 
energetycznego z uwagi na niedostatek węgla koksowego. Jednakże brak zainteresowania 
tego rodzaju materiałem skierował Jego uwagę ku Katedrze Odlewnictwa Żeliwa, dysponu-
jącej odlewnią doświadczalną z żeliwiakiem. Współpraca ta trwała blisko 30 lat. W latach 
1960–1961 był kierownikiem tej odlewni.

Poza pracą naukową i dydaktyczną pełnił wiele funkcji kierowniczych, związane 
z dydaktyką i kształceniem kadr naukowych. W latach 1959–1972 był członkiem Rektor-
skiej Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowej, następnie w  latach 1968–1975 był kierow-
nikiem Działu Wydawniczego oraz członkiem Rektorskiej Komisji Wydawniczej w latach 
1969–1978, ponadto był członkiem Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych AGH, 
serii „Metalurgia i Odlewnictwo” (od 1964 roku był członkiem Komitetu Redakcyjnego 
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kwartalnika „Metallurgy and Foundry Engineering” – Metalurgia i Odlewnictwo). W latach 
1969–1992 był kierownikiem Zakładu Odlewnictwa Żeliwa w Instytucie Technologii 
i Mechanizacji Odlewnictwa Wydziału Odlewnictwa, następnie w roku akademickim 
1993/1994 był kierownikiem Katedry Odlewnictwa Żeliwa, był też w latach 1969–1981 
i 1993–1996 kierownikiem Studium Doktoranckiego Wydziału Odlewnictwa oraz w latach 
1964–1966 i 1974–1976 kierownikiem Studium Podyplomowego z zakresu „Odlewnictwo 
stopów żelaza”. W latach 1992–1997 był współzałożycielem i członkiem Prezydium Rady 
Fundacji Wydziału Odlewnictwa AGH, od 1997 roku jej wiceprzewodniczącym. Przez cały 
okresu pracy w AGH współpracował aktywnie z przemysłem. W latach 1965–1991 był 
konsultantem naukowo-technicznym w pięciu zakładach. Odbył zagraniczne staże naukowe. 
W całym okresie pracy zawodowej w AGH zdecydowanie wyróżniała się Jego działalność 
modernizacyjna, obejmująca budowę i zasady funkcjonowania pieców odlewniczych, 
zwłaszcza żeliwiaków. Był autorem bądź współautorem ponad 340 publikacji naukowych 
i naukowo-technicznych, w tym 5 podręczników i 20 skryptów, współautorem 10 porad-
ników i encyklopedii, 15 patentów, promotorem 16 rozpraw doktorskich i recenzentem 29 
rozpraw doktorskich i 13 rozpraw habilitacyjnych. Był aktywnym działaczem organizacji 
naukowych i naukowo-technicznych, w których sprawował wiodące i decyzyjne funkcje. 
Wyróżniony, między innymi: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką „Za pracę społeczną dla Miasta Krakowa”, Złotą 
Odznakę „Za zasługi dla Ziemi Krakowskiej”, Nagrodą im. Jerzego Buzka, tytułem „Hono-
rowego Odlewnika” wraz z „Kapeluszem Odlewniczym” i „Medalionem Honorowym” 
nadanym mu przez Stowarzyszenie Techniczne Odlewników we Freibergu. Otrzymał tytuł 
Profesora Honorowego AGH. W 1995 roku przeszedł na emeryturę.

W siedzibie Wydziału Odlewnictwa – pawilon D-8 – znajduje się tablica pamiątkową 
poświęcona prof. Czesławowi Podrzuckiemu.

Zmarł 8 lipca 2011 roku.
Kwatera XVII, rząd 8, miejsce 20



Antoni Rodziewicz-Bielewicz 
1870–1923

Urodził się 17 lipca 1870 roku w Iłukszcie 
w Kurlandii, obecnie Łotwa. W 1890 roku rozpoczął 
studia na Wydziale Mechanicznym Instytutu Poli-
technicznego w Petersburgu, które ukończył w 1895 
roku uzyskując stopień inżyniera technologa. Pracę 
zawodową rozpoczął w Bałtyckiej Fabryce Okrętów 
w Petersburgu. Następnie od 1896 roku pracował w Petersburskim Towarzystwie Fabry-
kacji Drutów i Gwoździ. W 1897 roku wyemigrował do Duisburga w Niemczech, gdzie 
pracował, w jako konstruktor, w Duisburger Maschinenfabrik, a potem w Deutsche Maschi-
nenfabrik. W 1898 roku został wydelegowany do nadzorowania montażu maszyn dostar-
czanych przez tę fabrykę do Niżniednieprowskiej Huty Żelaza w Jekaterynosławiu w Rosji. 
W latach 1901–1906 kierował połączonym biurem Jekaterynosławskiego Kramatorskiego 
Metalurgicznego Towarzystwa i Towarzystwa Akcyjnego Mitzner-Gamper w Sosnowcu. 
W latach 1906–1911 był konsultantem kilku zakładów hutniczych, był również rejonowym 
inżynierem Stowarzyszenia Dozoru Kotłów i Silników w Południowej Rosji. Niezależnie od 
działalności zawodowej prowadził także działalność dydaktyczną i naukową. Rozpoczął ją, 
jako nauczyciel geometrii wykreślnej i rysunku technicznego w Wyższej Szkole Górniczej 
w Jekaterynosławiu (1906–1911). W 1902 roku został wysłany do Dusseldorfu celem zwie-
dzenia Wystawy Przemysłowej oraz zaznajomienia się z metodami nauczania kierunków 
zawodowych w wyższych uczelniach technicznych w Niemczech. W 1911 roku otrzymał 
nominację na profesora nadzwyczajnego w Dońskim Instytucie Politechnicznym w Nowo-
czerkasku i wykładał tam w latach 1911–1918. Objął kierownictwo Katedry Technologii 
Mechanicznej, w której w szczególny sposób rozwinął zasady konstruowania i technologię 
budowy maszyn hutniczych, prowadził również wykład z maszyn górniczych, obejmujący 
między innymi konstrukcję wentylatorów, sprężarek i pomp. W 1916 roku otrzymał tytuł 
profesora zwyczajnego. Przez cztery lata był sekretarzem Wydziału Górniczego, a w latach 
1915–917 pełnił funkcję dziekana. W 1913 roku – jako przedstawiciel instytutu – zwiedził 
zakłady przemysłowe Górnego Śląska i opisał jego przemysł żelazny w pracy „Postępy 
walcownictwa” (1913). W 1918 roku – po wybuchu rewolucji październikowej – przedostał 
się do Rygi, gdzie w charakterze profesora kontraktowego w Uniwersytecie Łotewskim, 
prowadził wykłady z obróbki stali pod ciśnieniem.

We wrześniu 1921 roku, jako profesor zwyczajny, objął kierownictwo Katedry 
Mechaniki Hutniczej w Akademii Górniczej. W bardzo krótkim czasie zyskał uznanie 
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kolegów i przełożonych, zarówno, jako uczony, jak i dydaktyk. Pracował między innymi 
w komisji do opracowania programu studiów dla IV roku. Udało Mu się przekonać władze, 
przełożonych i kolegów, że akademia powinna powołać do życia oddzielny Wydział 
Hutniczy. W listopadzie 1921 roku odbyły się wybory pierwszego dziekana i organizatora 
Wydziału Hutniczego, został nim prof. inż. A. Rodziewicz-Bielewicz. W lutym 1922 roku 
wybrany został do komisji opracowania planu organizacyjnego AG na okres piętnastoletni. 
Jego wcześniejszy wybór na dziekana Wydziału Hutnictwa został potwierdzony w czerwcu 
1922 roku podczas przeprowadzonych wyborów na rok akademicki 1922/1923. Został 
wybrany dziekanem – już utworzonego – Wydziału Hutniczego. Niestety dziekanem był 
bardzo krótko. Był wybitnym specjalistą w dziedzinie walcownictwa i maszyn hutniczych, 
a Jego autorytet naukowy był uznawany przez ówczesne środowisko hutników europej-
skich, szczególnie zaś rosyjskich. Pozostawił po sobie około 20 prac drukowanych z zakresu 
walcownictwa oraz wiele mniejszych artykułów w czasopismach technicznych.

Poza pracą pedagogiczną prowadził ożywioną działalność społeczną na terenie 
akademii oraz był czynnym członkiem Krakowskiego Koła Stowarzyszenia Polskich Inży-
nierów Górniczych i Hutniczych, w latach 1921–1923 pełnił funkcję sekretarza. Mimo krót-
kiego związku z akademią, niezwykle trwale wpisał się w jej historię i tradycję.

W pawilonie B-4 w sali wykładowej 209 znajduje się tablica pamiątkowa Jemu 
poświęcona. Pierwotnie zlokalizowana była w budynku AG na Krzemionkach. W latach 
1927–1939 działało w AG Koło Metalurgów im. Antoniego Rodziewicza-Bielewicza. Od 
1984 roku – od 1989 roku w latach parzystych – przyznawana jest Nagroda Imienia profe-
sora Antoniego Rodziewicza-Bielewicza za wybitne prace naukowe.

Zmarł 19 października 1923 roku w Cieszynie.
Kwatera XIV B, rząd płn., miejsce 28



Antoni Sałustowicz 
1899–1967

Urodził się 30 sierpnia 1899 roku w Baryczy, 
w powiecie brzozowskim. W roku akademickim 
1918/1919 studiował matematykę na Wydziale Filozo-
ficzno-Matematycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
a następnie od 1919 roku studiował na Wydziale 
Górniczym Akademii Górniczej. Był jednym z pierw-
szych studentów, Jego legitymacja studencka nosiła 
numer 20 i datę 14 października 1919 roku. W 1923 roku przerwał studia i rozpoczął pracę 
w kopalni węgla kamiennego „Zbyszek” w Trzebini. W 1930 roku sfinalizował, z odznacze-
niem, studia i na podstawie pracy dyplomowej „Obliczanie oporu ogólnego, regulacji ilości 
powietrza w złożonych systemach wentylacyjnych” uzyskał stopień inżyniera górnika. 
W kopalni „Zbyszek” przeszedł kolejno wszystkie szczeble zawodowe od praktykanta do 
kierownika, które to stanowisko pełnił w latach 1935–1939. Równocześnie kontynuował 
badania nad zagadnieniem przewietrzania, publikując wiele prac w „Przeglądzie Górniczo-
-Hutniczym”. W październiku 1939 roku został usunięty przez władze okupacyjne ze stano-
wiska kierownika i przydzielony do działu maszynowego, jako zastępca kierownika, gdzie 
pozostał do 1942 roku. Następnie został przeniesiony do kopalni „Artur” w Sierszy do 
biura planowania. Pracował tam do 1945 roku. Po zakończeniu wojny, objął swoje dawne 
stanowisko kierownika kopalni. Pełnił tę funkcję do 31 marca 1945 roku, przyczyniając się 
znacznie do odwodnienia i uruchomienia kopalni, po dewastacji dokonanej przez Niemców.

Następnie przeniósł się do Krakowa, gdzie od 1945 roku rozpoczął pracę w Akademii 
Górniczej na Wydziale Górniczym. W lipcu tego samego roku na podstawie pracy „Zjawiska 
ciśnienia górotworu w świetle mechaniki ciał plastycznych”, napisanej w okresie okupacji, 
uzyskał tytuł doktora nauk technicznych. W następnym roku na podstawie rozprawy 
„Ciśnienie górotworu na obudowę tuneli i wyrobisk górniczych” uzyskał habilitację i został 
mianowany na docenta. W 1946 roku został powołany na stanowisko zastępcy profesora 
w nowo utworzonej Katedrze Mechaniki Technicznej Wydziału Górniczego. Powierzono 
Mu również obowiązki kierownika tej katedry, przekształconej później w Katedrę Mecha-
niki Górniczej. Funkcję tę sprawował do końca życia. Wykładał mechanikę techniczną, 
a następnie zagadnienia mechaniki górotworu i okresowo również wytrzymałość mate-
riałów. W 1948 roku otrzymał nominację na profesora nadzwyczajnego, a w 1956 roku 
został profesorem zwyczajnym. W latach 1948–1950 pełnił funkcję prodziekana, a w roku 
1950/1951 i na początku 1952 roku dziekana Wydziału Górniczego (w lutym ze względu 
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na zły stan zdrowia, ustąpił z tego stanowiska). Od 1955 roku pracował również w Zakła-
dzie Mechaniki Górotworu PAN. W latach 1965 i 1966 wykładał zagadnienia mechaniki 
górotworu na wydziale górniczym Uniwersytetu w Sarajewie. Był jednym z pierwszych 
w Polsce naukowców zajmujących podstawami teoretycznymi mechaniki górotworu 
i autorem nowej teorii ciśnienia skał opartej nie tylko na teorii sprężystości, lecz również na 
mechanice skał plastycznych, przy uwzględnieniu czynnika czasu. Badania jego, dotyczące 
naprężeń i odkształceń górotworu wokół wyrobisk górniczych, były ważne dla praktyki 
górniczej. Od 1959 roku był redaktorem naczelnym „Archiwum Górnictwa” i „Zeszytów 
Problemowych Górnictwa PAN” oraz w latach 1953–1967 „Zeszytów Naukowych AGH” 
– seria Górnictwo. Należał do założycieli w 1958 roku Międzynarodowego Biura Mecha-
niki Górotworu w Berlinie. W 1961 roku został członkiem korespondentem PAN. Opubli-
kował ponad 70 prac, w tym 5 książek i kilka skryptów oraz 4 patenty. Wypromowanych 
11 doktorów. Znany był również działalności społecznej. Aktywnie uczestniczył w działal-
ności Stowarzyszenia Wychowanków AGH, pełniąc funkcję przewodniczącego. Otrzymał 
Złoty Krzyż Zasługi, Medal X-lecia Polski Ludowej, Order Sztandaru Pracy I klasy oraz 
dwukrotnie Nagrodę Państwową.

W pawilonie A-1, na pierwszym piętrze znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona 
Profesorowi, ponadto wymieniany jest również na tablicy „Członkowie Honorowi Stowa-
rzyszenia Wychowanków AGH”.

Zmarł 13 września 1967 roku w Krakowie.
Kwatera CC, rząd 1, miejsce 1



Jerzy Sulikowski 
1909–1977

Urodził się 29 czerwca 1909 roku w Sieradzu. 
W latach 1927–1934 studiował na Wydziale 
Chemicznym Politechniki Warszawskiej. W listopadzie 
1934 roku na podstawie pracy dyplomowej, z dziedziny 
technologii chemicznej nieorganicznej, otrzymał stopień 
i dyplom inżyniera chemika. Bezpośrednio po zakoń-
czeniu studiów Jego praca związana była z działalnością naukowo-dydaktyczną. W latach 
1934–1937 pracował na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej w Laboratorium 
do Badania Cementu z Fundacji im. J.B. i B. Eigerów należącym do Zakładu Technologii 
Chemicznej. W maju 1937 roku objął stanowisko szefa produkcji w Cementowni „Saturn” 
w Wojkowicach Komornych koło Będzina. W cementowni tej pracował również podczas 
okupacji niemieckiej, ale jako chemik. W lutym 1945 roku został powołany na stanowisko 
dyrektora Cementowni „Grodziec” w Grodźcu w okolicach Będzina. Pracował tam do końca 
lutego 1948 roku. Od marca 1948 roku do końca stycznia 1953 roku był zastępcą dyrektora ds. 
Spraw Inwestycji w Zjednoczeniu Przemysłu Cementowego w Sosnowcu. Następnie do końca 
marca 1962 roku był głównym technologiem w Biurze Projektów Przemysłu Materiałów 
Budowlanych w Krakowie, przekształconym później w Biuro Projektów Przemysłu Cemento-
wego i Wapienniczego. W okresie swojej pracy w przemyśle i biurze projektów położył duże 
zasługi dla odbudowy i rozbudowy przemysłu cementowego w Polsce. Był współinicjatorem, 
współautorem i realizatorem pierwszych planów rozwojowych tego przemysłu, a zwłaszcza 
planu 6-letniego. Był także inicjatorem budowy pierwszych po wojnie cementowni: „Pokój 
II” w Rejowcu Fabrycznym i „Przyjaźń” w Wierzbicy, z pierwszym w polskim przemyśle 
cementowym piecem obrotowym o wydajności 500 ton na dobę.

Niezależnie od zajęć w przemyśle, od października 1951 roku prowadził wykłady 
zlecone w AGH z „Technologii materiałów wiążących” dla słuchaczy ostatnich lat studiów. 
W tym samym roku, Wydział Mineralny został przemianowany w Wydział Ceramiczny. 
Jako wieloletni pracownik przemysłu cementowego był niezwykle życzliwie usposobiony 
do tego przedsięwzięcia, w bardzo poważnym stopniu przyczynił się do tej decyzji. Od 
kwietnia 1955 roku już na stałe związał się z Akademią Górniczo-Hutniczą. Wtedy też 
został mianowany zastępcą profesora. W latach 1955–1956 pełnił funkcję prodziekana 
Wydziału Ceramicznego, a następnie w okresie 1956–1960 dziekana. W kwietniu 1959 roku 
otrzymał stopień naukowy docenta. W tym czasie dał się poznać, jako dobry organizator. 
Nadzorował budowę pawilonu A-3 dla Wydziału Ceramicznego i zajmował się urządza-
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niem katedr i zakładów w nowych pomieszczeniach. W grudniu 1966 roku otrzymał tytuł 
profesora nadzwyczajnego nauk technicznych. Od 1969 roku organizował, a następnie 
został kierownikiem Zakładu Technologii Izolacyjnych Materiałów Budowlanych. W Jego 
pracach przebijały się głównie dwa podstawowe nurty chemii i technologii cementu: wyso-
kotemperaturowe procesy otrzymywania klinkieru portlandzkiego i zjawiska hydratacji 
gotowego produktu. Jako rzeczoznawca przemysłu cementowego kilkakrotnie wyjeżdżał 
za granicę. Głosił i realizował zasadę, że praca zakładu naukowego wyższej uczelni, kształ-
cącego przyszłych technologów musi być nastawiona równolegle na dydaktykę i na dzia-
łalność naukowo-badawczą, a wszystkie prace podstawowe konieczne dla poznania fizyko-
chemii procesów powinny mieć swe powiązanie z zagadnieniami przemysłowymi i w ich 
wykonanie należy angażować studentów-dyplomantów. Opublikował 36 prac naukowych 
i technicznych, opatentował kilka rozwiązań technicznych. Był autorem licznych recenzji, 
w tym 7 prac doktorskich, opinii, opracowań i ekspertyz. Dał się poznać, jako znakomity 
pedagog i wielki przyjaciel młodzieży, wypromował około 170 inżynierów i magistrów 
inżynierów ceramików oraz 6 doktorów. Po przejściu do pracy w akademii nigdy nie zerwał 
bliskich więzi z przemysłem cementowym. Pozostając sam w ścisłych kontaktach z przemy-
słem ukierunkowywał zainteresowania swych uczniów na pracę w przemyśle. Był czynnym 
członkiem wielu stowarzyszeń resortowych.

Wyróżniony był, między innymi: Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem X-lecia Polski Ludowej, Złotą Odznaką 
„Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych”, Złotą Odznaką 
Honorową SITPMB.

Na pierwszym piętrze pawilonu A-3, jednej z siedzib Wydziału Inżynierii Materia-
łowej i Ceramiki, znajduje się tablica pamiątkowa poświęconą pamięci prof. Jerzego Suli-
kowskiego.

Zmarł 21 lutego 1977 roku w Krakowie.
Kwatera LXX, rząd 38, miejsce 5



Zdzisław Wilk 
1893–1968

Urodził się 19 sierpnia 1893 roku w Sieniawie 
koło Jarosławia. W latach 1911–1914 studiował na 
Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Lwowskiej. 
W tym też czasie odbywał również praktyki zawo-
dowe w instytucjach związanych z przemysłem 
naftowym. Wiosną 1915 roku został powołany do 
służby wojskowej w armii austriackiej. W czasie walk 
na Wołyniu został ranny. Następnie przebywał we 
Wiedniu. W 1916 roku został skierowany na kurs lotników przy politechnice wiedeńskiej. Po 
jego ukończeniu i odbyciu stażu został zatrudniony, jako samodzielny oficer techniczny przy 
Arsenale Lotniczym we Wiedniu. W listopadzie 1918 roku przeszedł do służby w polskim 
lotnictwie. W latach 1918–1921 kontynuował rozpoczęte studia w Politechnice Lwowskiej. 
W roku akademickim 1922/1923 zdał egzamin dyplomowy na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Lwowskiej i uzyskał stopień inżyniera mechanika. W lutym 1923 roku prze-
szedł do pracy w przemyśle naftowym. Do 1939 roku pracował w kilku przedsiębiorstwach, 
na różnych stanowiskach i zajmował się głównie eksploatacją ropy naftowej i gazu. W 1938 
roku odbył podróż do Stanów Zjednoczonych, gdzie zwiedził liczne zakłady przemysłu 
naftowego. W chwili wybuchu II wojny światowej w 1939 roku przebywał w Rumunii. Nie 
mając możliwości powrotu do kraju podjął pracę w firmach zajmujących się eksploatacją 
gazu. W marcu 1942 roku powrócił do kraju i do 1945 roku pracował w przedsiębiorstwach 
naftowych. W maju 1945 roku rozpoczął pracę w Centralnym Zarządzie Przemysłu Paliw 
Płynnych w Krakowie, w październiku otrzymał nominację na zastępcę dyrektora naczel-
nego, a w listopadzie 1945 roku został naczelnym dyrektorem. Na tym stanowisku pozostał 
do grudnia 1947 roku. W 1948 roku był dyrektorem przedsiębiorstwa „Wiercenia Poszuki-
wawcze” w Krakowie.

W grudnia 1948 roku odszedł na własną prośbę z przemysłu naftowego i przeszedł 
do pracy w Akademii Górniczej. Wykładał gazownictwo ziemne. W maju 1950 roku został 
kierownikiem Katedry Eksploatacji Nafty Wydziału Górniczego. Na Jego wniosek przemia-
nowano katedrę Eksploatacji Nafty na Katedrę Kopalnictwa Naftowego. W października 
1951 roku został mianowany profesorem kontraktowym w tej katedrze. W 1952 roku został 
kierownikiem Katedry Kopalnictwa Naftowego oraz kierownikiem Zakładu Eksploatacji 
Nafty. W październiku 1954 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego i od 
listopada został powołany na stanowisko samodzielnego pracownika nauki w katedrze, 
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którą już od kilku lat kierował. W latach 1952–1954 i 1960–1962 był dziekanem Wydziału 
Górniczego. We wrześniu 1963 roku przeszedł na emeryturę.

Był promotorem 13 prac doktorskich oraz jednej pracy habilitacyjnej. Brał udział 
w licznych konferencjach naukowych i technicznych w kraju i za granicą. Występował jako 
rzeczoznawca w sprawach przemysłu naftowego. Ogłosił drukiem około 80 prac, w tym 5 
książek. Posiadał 5 patentów. Interesował się także dziejami polskiego przemysłu nafto-
wego. Był członkiem Zespołu Polskiej Techniki Naftowej przy Komitecie Historii Nauki 
i Techniki Polskiej Akademii Nauk. Ponadto był członkiem wielu stowarzyszeń i komisji. 
Działał w wielu komisjach przy AGH. W uznaniu zasług otrzymał odznaczenia i wyróż-
nienia takie jak: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal 
X-lecia Polski Ludowej, Brązowy Medal „Górnictwo w 1000-lecie Państwa Polskiego”, 
Złotą Odznakę Honorową Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego 
oraz nagrodę indywidualną II stopnia Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego.

W pawilonie A-4 – siedzibie Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu – na drugim piętrze 
umieszczona jest tablica pamiątkowa przypominająca Jego dokonania.

Zmarł 13 lipca 1968 roku w Krakowie.
Kwatera LXXIII, rząd 33, miejsce 18



Feliks Zalewski 
1888–1966

Urodził się 14 stycznia 1888 roku w Mławie. 
W latach 1906–1914 studiował w Instytucie Górniczym 
w Petersburgu. Po uzyskaniu absolutorium rozpoczął 
praktykę dyplomową w kopalniach Zagłębia Dąbrow-
skiego. Jednakże wybuch I wojny światowej pokrzy-
żował dalsze plany edukacyjne i naukowe, bardzo dobrze 
ukończone studia nie zostały uwieńczone dyplomem. Rozpoczął pracę zawodową. W latach 
1914–1930 pracował w w kopalniach w Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu. W tym czasie dał się 
poznać jako jako doskonały organizator i nowator. W końcu pojawił się w Akademii Górniczej, 
z praktycznie ukończoną już pracą dyplomową. W marcu 1922 roku, jako jeden z dwu pierw-
szych absolwentów Akademii Górniczej, uzyskał dyplom inżyniera górniczego uzyskując 
dyplom nr 2. Po uzyskaniu dyplomu kontynuował pracę w górnictwie, cały czas utrzymując 
kontakty z Zakładem Górnictwa II. Od 1929 roku pracował w Akademii Górniczej, otrzymał 
stanowisko profesora uczelnianego AG i kierownika Zakładu Górnictwo II Wydziału Górni-
czego. Od lipca 1930 roku zrezygnował z pracy w kopalni i poświęcił się pracy naukowo-
-dydaktycznej i związał się krakowskim środowiskiem akademickim. W 1938 roku został 
profesorem zwyczajnym Katedry Górnictwo II. Jego zainteresowania naukowe obejmowały, 
obok zagadnień związanych tematycznie z obudową, transportem, odwadnianiem kopalń 
oraz obudową szybów. Bogate doświadczenie zawodowe z powodzeniem wykorzystywał 
w pracy naukowej. Bardzo duży autorytet i zdolności organizacyjne zdecydowały o powie-
rzeniu Mu wielu kierowniczych funkcji uczelnianych. W latach 1934–1936 był dziekanem, 
a w 1936–1938 prodziekanem Wydziału Górniczego, w 1938 roku objął funkcję kierownika 
Warsztatu Mechanicznego AG. W latach 1930–1935 przygotował cztery tajne opracowania 
dotyczące mobilizacji przemysłu górniczego dla Samodzielnego Wydziału Wojskowego przy 
Ministerstwie Przemysłu i Handlu, a dla Doradczego Komitetu Węglowego MPiH – pięć 
tajnych referatów przeznaczonych do opracowania zarządzeń dotyczących mobilizacji prze-
mysłu górniczego. Opracowywał również ekspertyzy i opinie na potrzeby wojska. 6 listopada 
1939 roku został aresztowany podczas „Sonderaktion Krakau” i trafił do obozu koncentracyj-
nego w Sachsenhausen. 8 lutego 1940 roku został zwolniony z obozu. Po powrocie pracował 
jako sztygar w kopalni rud żelaza „Jerzy” w Konopiaskach pod Częstochową, jednocześnie 
pracował w Państwowej Szkole Technicznej Górniczo-Hutniczo-Mierniczej, biorąc czynny 
udział w konspiracyjnym nauczaniu w AG. Od wiosny 1943 roku był dyrektorem w firmie 
instalacyjnej „Müller i Jędrzejowski”.
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Pierwsze miesiące powojennej działalności uczelnianej zajęło mu doprowadzenie 
pomieszczeń do stanu nadającego się do podjęcia zajęć dydaktycznych i badawczych. 
Następnie doprowadził do utworzenia przy Zakładzie „Górnictwo II” specjalistycznego 
Zakładu Badawczego. Zakład ten do 1954 roku wykonał dla potrzeb gospodarki blisko 4500 
opinii naukowych, ekspertyz i opracowań, przyczyniając się do realizacji pierwszych powo-
jennych planów odbudowy przemysłu i gospodarki. Po reorganizacji Zakładu „Górnictwo 
II”, został kierownikiem Katedry Głębienia Szybów i Odbudowy Górniczej. W latach 1945–
1949 był również dyrektorem Krakowskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego, które 
współorganizował. W listopadzie 1953 roku wystąpiono o nadanie Mu tytułu doktora nauk 
technicznych na podstawie dotychczasowego dorobku naukowego, otrzymał go, ale nigdy 
nie używał. Ważną fazą Jego działalności naukowej była praca na rzecz ratowania i zabez-
pieczenia zabytkowych miast i budowli. W roku akademickim 1956/1957 na Jego wniosek, 
rozpoczęto prace naukowo-zabezpieczające z zastosowaniem metod budownictwa podziem-
nego do zabezpieczenia miast zagrożonych przez wyrobiska podziemne z dawnych wieków. 
W wyniku współpracy z prof. Zbigniewem Strzeleckim została opracowana metoda „Z-S” 
(Zalewski-Strzelecki), która okazała się rozwiązaniem nowatorskim i niezwykle cennym 
podczas prac zabezpieczających średniowieczne dzielnice wielu miast. W tym celu powołał 
w 1957 roku specjalistyczny zespół pracowników naukowo-technicznych, którym kierował 
do 1965 roku. Metoda Zalewskiego polegała na pracy od podstaw, to jest waloryzacji funda-
mentów i podziemi. Opublikował kilkadziesiąt artykułów na temat transportu kopalnianego, 
obudowy i eksploatacji górniczej oraz skrypty i podręczniki z tego zakresu. Przeprowadzał 
również ekspertyzy dla przemysłu. Zawsze chodził w górniczym mundurze, a i na egzamin 
do Niego dobrze było przyjść również w mundurze.

W 1961 roku przeszedł na emeryturę. Był wielokrotnie nagradzany i odznaczany 
między innymi: Krzyżem Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym 
Krzyżem Zasługi, Medalem Zwycięstwa i Wolności, Złotą Odznaką Naczelnej Organi-
zacji Technicznej, odznaką i tytułem Zasłużony Górnik Polski Ludowej. Swoją pracę 
potrafił umiejętnie połączyć z niezwykle aktywną działalnością społeczno-stowarzysze-
niową, między innymi był prezesem Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczej. 
Został Członkiem Honorowym Stowarzyszenia Wychowanków AGH, Jego nazwisko jako 
pierwsze widnieje na tablicy Członków Honorowych Stowarzyszenia Wychowanków AGH, 
wmurowanej w Gmachu Głównym – A-0, ponad to w pawilonie Wydziału Górnictwa A-1 
Jego pamięć uczczono tablicą pamiatkową.

Zmarł 15 marca 1966 roku w Krakowie.
Kwatera LXVIII, rząd 7, miejsce 15



Henryk Zygmunt 
1929–2015

Urodził się 6 stycznia 1929 roku w Wojniczu, 
powiat brzeski. W 1951 roku ukończył studia na 
Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwi-
cach. W latach 1952–1954 pracował jako starszy 
inspektor montażu w Centralnym Zarządzie Budowy 
Zakładów Chemicznych w Gliwicach. Następnie 
w latach 1955–1956 i w 1958 roku zatrudniony był, 
jako inżynier rozruchu napędów walcowni w Przed-
siębiorstwie Robót Elektrycznych Elektromontażu nr 
2 Kraków – Nowa Huta. Od 1958 roku pracował w AGH. Od początku związany z Katedrą 
Elektrotechniki Hutniczej Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej (1958–1969). 
W 1959 roku na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH uzyskał doktorat. 
W latach 1969–1992 – asystent, starszy asystent, adiunkt docent, kierownik – Zakładu 
Energoelektroniki, następnie zastępca dyrektora Instytutu Automatyki Napędu i Urządzeń 
Przemysłowych AGH. W 1994 roku na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki 
AGH uzyskał habilitację. W latach 1993–1999 w Katedrze Automatyki Napędu i Urządzeń 
Przemysłowych AGH przeszedł kolejne stopnie, był docentem i profesorem nadzwyczajnym 
AGH. Twórca Polskiej Szkoły Energoelektronicznej – w latach 1974–1994 – organizator, 
kierownik i wykładowca Studium Podyplomowego z Energoelektroniki i Automatyki 
Napędu na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH. Konstruktor licznych 
systemów sterowania i automatycznej regulacji przekształtnikowych napędów z silnikami 
prądu stałego o mocach 100 kW do 2 x 3,6 MW dla walcowni oraz górniczych maszyn 
wyciągowych. Współtwórca pierwszego (w krajach byłego bloku wschodniego) napędu 
maszyny wyciągowej z silnikiem synchronicznym (o mocy 1 MW) zasilanym przez bezpo-
średni przemiennik częstotliwości (cyklokonwerter). Współtwórca specjalizowanych cyfro-
wych układów sekwentnej regulacji prędkości dla napędów głównych walcowni ciągłych, 
zastosowanych w kilkunastu walcowniach ciągłych. Również współtwórca programowal-
nych systemów sterowania procesami technologicznymi, zastosowanych na 5 wielkich 
piecach na Słowacji i w Polsce oraz innych dużych obiektach przemysłowych; współtwórca 
systemów automatyzacji budynków w oparciu o technologię LonWorks.

Autor 74 publikacji, w tym 8 książek oraz 105 patentów, promotor 4 rozpraw doktor-
skich. Był aktywnym działaczem w stowarzyszeniach i organizacjach resortowych, między 
innymi: Stowarzyszenia Elektryków Polskich – przewodniczący Komitetu Energoelektro-
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niki Krakowskiego Oddziału SEP, Polskiego Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej 
i Stosowanej, Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Automatyki i Robotyki – przewodni-
czący Sekcji Automatyki Hutniczej. W uznaniu zasług i dokonań  otrzymał, między innymi: 
Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Nagrodę Państwową II stopnia, Złotą Odznakę 
Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Odznakę Budowniczy 
Huty Katowice, Srebrną i Złotą Odznakę Honorową SEP, Srebrną Odznakę za zasługi dla 
Ziemi Krakowskiej, Medal SEP im. prof. Mieczysława Pożaryskiego.

Zmarł 22 kwietnia 2015 roku w Krakowie.
Kwatera FC, rząd 1, miejsce 5



Witold Żabicki 
1903–1992

Urodził się 3 maja 1903 roku we Lwowie. W 1921 
roku został słuchaczem na Wydziale Mechanicznym Poli-
techniki Warszawskiej. W 1922 roku rozpoczął studia na 
Wydziale Górniczym Akademii Górniczej. W 1923 roku 
odbył praktykę robotniczą w Kopalni Węgla Kamien-
nego „Brzeszcze”. Przez kilka lat godził naukę z pracą 
zarobkową, jednakże skomplikowana sytuacja materialna zmusiła Go do przerwania studiów 
i podejmowania różnego rodzaju pracy zawodowej. Od 1934 roku kontynuował studia w AG 
i ukończył pierwszy stopień studiów. Od marca 1938 roku pełnił obowiązki zastępcy asystenta 
w Katedrze Elektrotechniki Wydziału Górniczego AG, jednocześnie kontynuując studia inży-
nierskie. Przed podjęciem pracy w akademii, jeszcze jako student, dużo podróżował – znał 
Austrię, Węgry, Niemcy, Szwajcarię, Jugosławię i Rumunię. Znał też języki obce – bardzo 
dobrze niemiecki i francuski, a słabiej angielski, rosyjski i ukraiński. Od 1940 roku, był kierow-
nikiem Wytwórni Aparatów Grzewczych w firmie inż. B. Jurskiego, następnie kierownikiem 
technicznym Okocimskiego Składu i Rozlewni Piwa.

W 1948 roku powrócił na studia i jednocześnie do pracy w Katedrze Górnictwa I na 
Wydziale Górniczym. Napisał pracę dyplomową zatytułowaną „Analiza podsadzki płynnej 
na kopalni Myslowice” i w październiku 1949 roku zdał egzamin dyplomowy z ogólnym 
wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem. Otrzymał tytuł inżyniera oraz stopień magistra 
nauk technicznych. Od listopada 1951 roku zatrudniony w Katedrze Górnictwa Ogólnego 
i prowadził wykłady górnictwa na wydziałach: Górniczym, Geodezji Górniczej i Elektry-
fikacji Górnictwa. W listopadzie 1956 roku otrzymał nominację na stanowisko zastępcy 
profesora przy Katedrze Górnictwa Ogólnego Wydziału Górnictwa. W latach 1958–1962 
pełnił funkcję prodziekana Wydziału Górniczego ds. studiów zaocznych. W okresie 1958–
1969 był kierownikiem Studium Zaocznego przy Wydziale Górniczym. W tym czasie 
zorganizował punkty konsultacyjne w Krośnie, Kielcach, Jaworznie i Dąbrowie Górniczej 
i przez kilka lat do 1964 roku, kierował działalnością tych punktów. Jako członek komisji 
programowej Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego Studiów dla Pracujących 
opracował wiele programów kształcenia. Zorganizował i uruchomił na studiach zaocznych 
nowe specjalności jak: kopalnictwo naftowe, górnictwo odkrywkowe, planowanie i orga-
nizacja górnicza i projektowanie zakładów górniczych. Następnie w latach 1962–1964 był 
pełnomocnikiem rektora AGH ds. młodzieży, a w latach 1967–1973 kierownikiem Zakładu 
Górnictwa Soli. Odznaczał się dużym talentem pedagogicznym i zamiłowaniem do tej pracy. 
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Był bystrym obserwatorem i dobrym psychologiem, potrafił utrzymać dobry i przyjacielski 
kontakt z młodzieżą i porozumieć się z nią. W 1967 roku został powołany na stanowisko 
etatowego starszego wykładowcy, a w 1968 roku docenta etatowego. Mimo, że był jednym 
z najofiarniejszych i najaktywniejszych pracowników naukowych akademii, Jego kariera 
naukowa nie rozwinęła się tak, jak u innych pracowników naukowych. Jednakże biorąc pod 
uwagę całokształt Jego działalności na uczelni nie sposób nie zauważyć, że był człowiekiem 
czynu. Swojej ogromnej wiedzy nie przelał na papier, po prostu tego nie lubił.

Wykonał około 20 prac i orzeczeń dla przemysłu o charakterze naukowo-badawczym 
oraz bardzo liczne tłumaczenia literatury zagranicznej. Brał czynny udział w licznych zjaz-
dach i konferencjach naukowych i technicznych w kraju i zagranicą. W latach 1948–1957 
pracował w Technikum Górniczym w Krakowie. Współpracował również z przemysłem 
górniczym; wielu zakładom udzielał porad oraz wykonywał wiele prac rozwiązujących 
zagadnienia wysuwane przez kopalnie.

Z czasem Jego największą pasją stała się historia górnictwa i jego tradycja. Został 
głównym piewcą tych tradycji i obyczajowości stanu górniczego w AGH. Stał się autorem, 
reżyserem i mistrzem ceremonii tradycyjnych górniczych uroczystości barbórkowych 
uczelni – popularyzujących obchody dnia św. Barbary oraz knajpy piwnej, balu oraz prze-
marszu Senatu i władz AGH ulicami Krakowa. Uczestniczył w nich, będąc na czele dosiadał 
siwego rumaka. Jego dziełem jest pierwotny kształt i przebieg uroczystości „Skoku przez 
skórę”. W 1973 roku przeszedł na emeryturę. Wyróżniony, między innymi: Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym 
i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej”, Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Górnictwa PRL”, Srebrną 
Odznaką „Za pracę społeczną dla m. Krakowa”, Medal 10-lecia Polski Ludowej oraz tytułem 
„Zasłużony Nauczyciel PRL”. W uznaniu zasług otrzymał Honorową Szpadę Górniczą, 
którą sam zaprojektował. Stowarzyszenie Wychowanków AGH nadało Mu godność członka 
honorowego SW AGH i Jego nazwisko znajduje się na tablicy pamiątkowej poświęconej 
Członkom Honorowym Stowarzyszenia Wychowanków AGH.

W sali posiedzeń Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii – A-4 umieszczona 
jest tablica pamiątkowa poświęcona pamięci krzewicieli tradycji górniczych – profesorom 
Witoldowi Żabickiemu i Janowi Jewulskiemu.

Zmarł 4 kwietnia 1992 roku w Krakowie.
Kwatera XIX A, rząd 19, miejsce 5
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