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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 niezwykłych 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 nekropoliach
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 kolejne
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.
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
Niech pamięć o Nich wciąż trwa
Rok 2019 jest rokiem wielkiego jubileuszu 100-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Przy tej okazji społeczność tej szacownej uczelni
dokonuje bilansu swoich osiągnięć, dochodząc do jakże ważnego wniosku, że największym sukcesem tego pierwszego stulecia byli i są Ludzie. Tym którzy najaktywniej zabiegali
o powstanie Akademii Górniczej w Krakowie poświęcono tablice pamiątkowe w pawilonie
A-0. Innych wymienia się na kartach bogatej historii publikując ich pamiątkowe fotografie.
Byli, ale odeszli zostawiając wielkie dzieła swego życia jak; liczne rzesze wychowanków,
odkrycia naukowe czy wszechobecne obiekty przemysłowe zbudowane na pożytek gospodarki narodowej.
Rozpoczęty w 2018 roku cykl publikacji o miejscu ich wiecznego spoczynku spotkał
się z życzliwym przyjęciem społeczności AGH. Pamięć o zmarłych, którą żywi deklarują na
każdym pogrzebie słabnie wraz z odejściem pokoleń równolatków. Jedynym sposobem na
zatrzymanie w pamięci nadchodzących nowych pokoleń jest słowo zapisane i fotografia.
Stowarzyszenie Wychowanków AGH pragnąc ułatwić dotarcie do mogił zmarłych profesorów naszej uczelni rozpoczęło cykl publikacji pod znamiennym tytułem zaczerpniętym
z Horacego: NON OMNIS MORIAR – „nie wszystek umrę” ukazując w nim sylwetki
osób pracujących niegdyś w krakowskiej uczelni – najpierw Akademii Górniczej, a potem
Akademii Górniczo-Hutniczej.
W 2019 roku mówimy o 100-leciu. Magiczna liczba 100 znalazła się również w niniejszej publikacji. Zawiera ona bowiem 100 biogramów osób zmarłych, o których chcemy
pamiętać, których dokonania chcemy przywołać, gdyż to one stanowią o wielkości tej uczelni
i o jej zasługach dla Niepodległej Ojczyzny.
Zapraszamy wszystkich do lektury, a przy okazji pobytu na krakowskim Cmentarzu
Rakowickim – proszę – odszukajcie mogiły Waszych poprzedników. Zatrzymajcie się przy
nich na chwilę spełniając może Ich prośbę o modlitwę. Może tym faktem zasłużymy także na
pamięć o nas, gdy zostaniemy wezwani.
Serdecznie dziękuję władzom uczelni za wszechstronne wsparcie idei wydania tej
publikacji. Także bardzo dziękuję autorowi opracowania panu Hieronimowi Sieńskiemu

za mrówczą pracę i godziny spędzone w archiwach, po to aby wydobyć z nich i udostępnić
Czytelnikom informacje w większości już zapomniane. Dziękuje także panu Zbigniewowi
Sulimie za opracowanie dokumentacji fotograficznej i przygotowanie edytorskie materiału
do druku.
prof. dr hab. inż. Piotr Czaja
Przewodniczący Stowarzyszenia Wychowanków AGH

NON OMNIS MORIAR…
Groby profesorów AGH – Cmentarz Rakowicki, Zeszyt 2019
Rocznica 100-lecia AGH jest jedną z okazji, 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 wypadkach 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 staram się ich przypomnieć. W ubiegłym roku
przedstawiono 35 postaci. W niniejszym zeszycie, jakże symbolicznie, jest 100 nazwisk.
Tym razem przybliżone zostały również osoby, których dorobek jest nieco skromniejszy
i z akademią związani byli stosunkowo krótko, ale jednak pracowali dla Jej wielkości,
popularyzowali i przybliżali wiedzę. Zgodnie z założeniem staram się zamieścić biogramy
wszystkich niezależnie od ich zasług. A ten cykl wspomnieniowy jest 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
dydaktyczne i organizacyjne. Inni zaznaczyli swoją obecność w społeczności uczelni wyjątkowością 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 płyty”.
Kazimierz Przerwa-Tetmajer „Pamięć – to cmentarz…”
Wszystkim, niezależnie od zasług, starałem się poświęcić tyle samo miejsca, chociaż
w niektórych wypadkach było bardzo trudno zachować proporcje. Przygotowanie tego
rodzaju publikacji wiąże się również i z trudnościami. O niektórych osobach zachowało się

niezmiernie mało materiałów, a jeszcze większym problemem jest znalezienie ich konterfektów. Dla tych, którzy poczują niedosyt, podajemy adres internetowy portalu opracowywanego w Bibliotece Głównej AGH:
historia.agh.edu.pl
tam można znaleźć pełną bibliografię związaną z każdą z tych osób. Zainteresowanie, jakim cieszył się pierwszy zeszyt upewnia, że warto podejmować tego rodzaju przedsięwzięcia.
Hieronim Sieński – Biblioteka Główna AGH w Krakowie
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Jan Anioła
1908–1997
Urodził się 11 kwietnia 1908 roku w miejscowości Lasek koło Poznania. Studia wyższe
ukończył w 1935 roku na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej, uzyskując
tytuł magistra inżyniera mechanika. Do
1938 roku pracował, jako inżynier mechanik
w Fabryce Maszyn „Lippop, Rau i Loewenstein”
w Warszawie, Pszczyńskich Zakładach Mechanicznych w Katowicach i Zakładach Hutniczych
Trzyniec. Zmobilizowany w sierpniu 1939 roku brał udział w wojnie obronnej i został
ranny, następnie ewakuowany na Węgry. Pod koniec 1939 roku przedostał się do Francji
i w 1940 roku brał udział w kampanii francuskiej. Po kapitulacji Francji został internowany
w Szwajcarii. W 1944 roku przedostał się do Anglii, gdzie został wcielony do 4 Dywizji
Piechoty. Za zasługi wojenne został odznaczony Medalem „Za udział w wojnie obronnej
1939” i Krzyżem Walecznych.
W 1946 roku powrócił do kraju. Rozpoczął pracę w Biurze Projektowania Urządzeń Przemysłu Hutniczego „Biptohut”, przechodząc kolejno od stanowiska konstruktora
do dyrektora technicznego. Wykazał się ogromnym zaangażowaniem w odbudowę, modernizację rozbudowę polskiego hutnictwa. W 1948 roku został powołany na stanowisko
dyrektora Działu Projektowania Nowej Huty w ówczesnym Biprohucie, a w 1949 roku na
dyrektora naczelnego wyodrębnionego przedsiębiorstwa Nowa Huta. W 1954 roku został
dyrektorem Departamentu Budowy Nowych Hut w Ministerstwie Hutnictwa. W latach
1955–1959 pełnił funkcję dyrektora naczelnego Biura Studiów i Projektów Hutnictwa
„Biprostal” w Krakowie.
Potrzeba rozwiązywania zagadnień naukowo-technicznych związanych z budową
Nowej Huty zbliżyły Go z AGH na tyle mocno, że w 1952 roku na Wydziale Metalurgicznym podjął pracę naukowo-dydaktyczną. Od 1957 roku do emerytury był kierownikiem Katedry Maszyn Hutniczych na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych. W latach
1960–1962 był dziekanem Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych, następnie w latach
1963–1969, przez dwie kadencje, prorektorem ds. nauczania i w latach 1969–1972 rektorem
Akademii Górniczo-Hutniczej. W akademii uzyskał najwyższe godności, jakie może osiągnąć nauczyciel akademicki, to jest tytuł profesora nadzwyczajnego w 1962 roku, tytuł
profesora zwyczajnego w 1970 roku i w 1979 roku Senat AGH przyznał mu wyróżnienie
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doktora honoris causa, uzasadniając ten wybór następująco „za zasługi dla rozwoju metod
projektowania i budowy hut oraz maszyn i urządzeń hutniczych, a w szczególności urządzeń
ochrony środowiska”. Dał się poznać, jako uczony i praktyk, przyjaciel i wychowawca wielu
pokoleń młodzieży, kadr inżynierskich i nauczycieli akademickich. W swojej uczelnianej
pracy koncentrował się na zagadnieniach rozwoju kadry naukowej kierowanego wydziału
oraz problematyce kształcenia studentów. Był promotorem 11 doktoratów i 7 habilitacji. Pod
jego kierunkiem wykonało prace ponad 300 absolwentów wydziału. Był autorem 2 monografii i skryptów, 6 patentów i około 50 artykułów w prasie krajowej i zagranicznej dotyczących problematyki projektowania hut i ochrony środowiska w przemyśle hutniczym, co
wówczas było dość nowatorskie. Należał do wielu organizacji i stowarzyszeń zawodowych
i naukowych między innymi: Naczelnej Organizacji Technicznej, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, Rady Naukowej Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Polskiej Akademii Nauk. Był też członkiem Rady Naukowo-Technicznej Huty
im. Lenina. W uznaniu zasług odznaczony został między innymi: Krzyżem Wielkim Orderu
Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi,
Krzyżem Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Odznaką tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”, Zasłużony Hutnik, indywidualną Nagrodą I stopnia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (pięciokrotnie),
Orderem Budowniczych Polski Ludowej, Orderem Sztandaru Pracy I i II klasy.
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Zmarł 5 października 1997 roku w Krakowie.
PAS 69 A, rząd 2, miejsce 10 a.
Źródła:
— Drzymała Z.: Profesor Jan Anioła – doktor honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej.
Mechanika 1997, t. 16, z. 3, s. 341–342, [foto],
— Drzymała Z.: Wspomnienie o Profesorze Janie Aniole Doktorze Honoris Causa
i Rektorze Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1997, nr 47, s. 11–12, [foto],
— Jubileusz prof. Jana Anioły. Wiadomości Hutnicze 1968, nr 7–8, s. 273–274,
— Kryś-Dyja A.: Profesor Jan Anioła nie żyje. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH
1997, nr 46, s. 22–23,
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 11.
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Andrzej Battaglia
1907–1973
Urodził się 12 czerwca 1907 roku we
Lwowie. W latach 1914–1917 uczęszczał szkół
powszechnych we Lwowie, Wiedniu i Zakopanem. W latach 1917–1925 uczęszczał do
Gimnazjum w Krakowie. W latach 1925–1931
studiował na Wydziale Górniczym Akademii
Górniczej, uzyskując dyplom inżyniera. Po
zakończeniu studiów pracował w kopalniach na Śląsku.
We wrześniu 1939 roku ochotniczo wstąpił do Armii Polskiej, a w październiku przedostał się do Polskich Sił Zbrojnych we Francji, z którymi w czerwcu 1940 roku ewakuował
się do Anglii. W jednostkach liniowych przebywał do 1943 roku, awansując do stopnia
porucznika. W 1943 roku, pozostając w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, został
odkomenderowany do Wojskowego Instytutu Technicznego, skąd został skierowany na
Wydział Mechanicznej Przeróbki Uniwersytetu w Birmingham. W latach 1943–1945 odbył
tam studia podyplomowe, pracując nad angielskimi metodami przeróbki mechanicznej węgla
oraz pracował nad wytycznymi dla planu inwestycji z tego zakresu dla polskiego przemysłu
węglowego. Po zakończeniu tych prac i uzyskaniu bezpłatnego urlopu z wojska, w latach
1945–1947 pracował, jako konstruktor i kierownik laboratorium przeróbczego w firmie
Andrews&Slaeke w Pinner koło Londynu. Po wyzwoleniu Polski natychmiast nawiązał
kontakty z fachowcami od spraw przeróbki z kraju. W 1947 roku powrócił do kraju i zorganizował pierwsze biuro projektowe zakładów przeróbczych, Biuro Projektów i Sortowni
i Płuczek w Czeladzi. Jako kierownik biura pracował w nim do 1950 roku, następnie biuro
to zostało włączone do Centralnego Biura Projektów Przemysłu Węglowego w Świętochłowicach. Pracował tam, jako kierownik działu. W latach 1947–1951 obok pracy w przemyśle
prowadził w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach prace badawcze nad zastosowaniem i konstrukcją hydrocyklonów do klarownia wód płuczkowych oraz zagęszczania
i wzbogacania mułów rzecznych.
Równolegle, w latach 1949–1952, prowadził wykłady w AGH, jako wykładowca
kontraktowy. W 1952 roku został zastępcą profesora i objął kierownictwo Zakładem Maszyn
Mechanicznej Przeróbki Kopalin w Katedrze Maszyn i Urządzeń Górniczych na nowo
utworzonym Wydziale Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa AGH. Za całokształt prac nad
hydrocyklonami, na podstawie uchwały Komisji Weryfikacyjnej w 1955 roku otrzymał tytuł
naukowy i stanowisko docenta. W 1959 roku na podstawie pracy „Przepustowość hydro-
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cyklonów i zachodzący w nich rozdział ilościowy cieczy jednorodnej” uzyskał doktorat.
W 1963 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1972 roku profesora zwyczajnego. W latach 1959–1969 kierował Katedrą Maszyn Przeróbki Kopalin Wydziału Maszyn
Górniczych i Hutniczych, a w latach 1969–1973 Zakładem Maszyn Przeróbki Kopalin
w Instytucie Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Automatyki AGH. W latach 1955–1958
był członkiem Komisji Programowej Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych.
Autor 2 skryptów, współautor 1 skryptu oraz ponad 40 publikacji dotyczących zagadnień urządzeń do klarowania wód płuczkowych i zagęszczania mułów. Promotor 2 rozpraw
doktorskich oraz 80 prac magisterskich i inżynierskich.
Jako konsultant i doradca naukowy współpracował z biurami projektów: Separator,
Bipromet i Biprokop. Był redaktorem naczelnym „Separator”. Wniósł poważny i bezpośredni wkład w budowę kilkunastu dużych zakładów przeróbki węgla.
Był członkiem powstałej w Bolonii w 1945 roku Sekcji GHN Stowarzyszenia Techników Polskich oraz Sekcji Przeróbki Mechanicznej Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii
Nauk.
Zmarł 12 marca 1973 roku w Krakowie.
Kwatera JB, rząd wsch., miejsce 1.
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Źródła:
— Banaszewski T.: Wspomnienia : profesor Andrzej Battaglia 1907–1973. Inżynieria
Mineralna 2003, nr 1, s. 49–50, [foto],
— Jaros J.: „Salamandra”- pamięci Kolegów Górników (3). Przegląd Górniczy 1988, T. 44,
nr 11–12, s. 30,
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 19.
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Jerzy Bazan
1920–1981
Urodził się 2 lutego 1920 roku w Mohylewie
na wileńszczyźnie. W 1938 roku ukończył IV Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Krakowie i rozpoczął
studia na Wydziale Hutniczym Akademii Górniczej.
Niestety wybuch II wojny światowej przerwał studia.
Ukończył je w 1948 roku. Pracę w Akademii Górniczej
rozpoczął w 1946 roku, jako młodszy asystent w Katedrze Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów Wydziału Hutniczego. W latach 1948–1951
był kierownikiem walcowni Huty „Kościuszko” w Chorzowie. Jego działalność naukowa
rozpoczęła się w 1951 roku, kiedy to podjął studia aspiranckie w Moskiewskim Instytucie
Stali. Tam też w 1954 roku obronił pracę doktorską.
Od 1 stycznia 1954 roku kontynuował pracę naukową w AGH, pracując w tej uczelni
do końca życia. Główną specjalnością jego działalności naukowej była teoria przeróbki
plastycznej metali, a w szczególności teoria walcowania i ciągnienia. W latach 1954–1962
pracował, jako zastępca profesora, a następnie docentem Katedry Przeróbki Plastycznej
Metali Wydziału Metalurgicznego. W okresie 1955–1956 był dziekanem Wydziału Metalurgicznego. W latach 1962–1969 roku był kierownikiem Katedry Przeróbki Plastycznej Metali
Nieżelaznych na nowo utworzonym Wydziale Metali Nieżelaznych. Następnie, latach 1969–
1987, był dyrektorem Instytutu Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa. 15 marca 1972
roku otrzymał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego. W latach 1960–1962 był pełnomocnikiem rektora ds. młodzieży, następnie w latach 1962–1969 przewodniczącym Senackiej Komisji ds. pomocniczych pracowników nauki oraz w latach 1972–1978 dziekanem
Wydziału MN. Dużo wysiłku włożył w rozwój kształcenia podyplomowego, zorganizował
Środowiskowe Studium Doktoranckie z przeróbki plastycznej i materiałoznawstwa metali
nieżelaznych. Oprócz badań nad przeróbką plastycznej metali, w szczególności walcowania
i ciągnienia, opracowywał konstrukcje unikalnych walcarek, koncentrował się również nad
technologią produkcji rur o rozwiniętej powierzchni. Autor 50 publikacji i 15 patentów.
Promotor 12 rozpraw doktorskich o specjalności przeróbka plastyczna metali. Doktorzy
w przyszłości stanowili podstawową kadrę Instytutu Przeróbki Plastycznej i Materiałoznawstwa AGH, a także innych placówek naukowych w kraju. Pasją profesora było podejmowanie, wraz z zespołem, prac wymagających budowania unikalnych stanowisk badawczych
i rozpoznawanie od podstaw nowych procesów przeróbki plastycznej. Przez 15 lat wykładał
także w Politechnice Krakowskiej.
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Był członkiem Rady Naukowej Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach oraz
wieloletnim konsultantem naukowym Huty im. Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim,
Huty „Będzin” w Będzinie, Biura Projektów Metali Nieżelaznych „Bipromet”, członkiem
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, przewodniczącym Sekcji
Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Hutnictwa PAN 1962–1969.
W uznaniu zasług naukowych, dydaktycznych i społecznych oraz za owocną współpracę z przemysłem był wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Otrzymał miedzy innymi: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż
Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Odznakę tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”, Medal 30-lecia Polski Ludowej, Złotą Odznakę
Zasłużony dla Rozwoju Województwa Katowickiego, Srebrną Odznakę „Za pracę społeczną
dla miasta Krakowa”. Wielokrotnie nagradzany przez Rektora AGH i Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.
Zmarł 26 października 1981 roku w Krakowie.
Kwatera LXXIII, rząd 35, miejsce 19.
Źródła:
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 19–20,
[foto],
— Zasadziński J.: Prof. dr inż. Jerzy Bazan (wspomnienie pośmiertne). Zeszyty Naukowe.
Akademia Górniczo-Hutnicza ; nr 888. Seria Metalurgia i Odlewnictwo 1982, t. 8,
z.3–4, s. 385–387.
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Ryszard Benesch
1930–1999
Urodził się 15 września 1930 roku w Krakowie.
W 1953 roku na Wydziale Metalurgicznym AGH
uzyskał tytuł magistra inżyniera metalurga. Jeszcze
w czasie studiów podjął pracę. W latach 1952–1955
pracował w Hucie „Kościuszko” w Chorzowie,
a następnie uczestniczył w budowie i uruchamianiu
wielkiego pieca w Hucie im. Lenina w Krakowie.
W 1955 roku rozpoczął pracę na Wydziale Metalurgicznym AGH, gdzie przepracował
44 lata. W latach 1955–1957 był asystentem. W 1963 roku na podstawie pracy „Metodyka
pomiaru lepkości żużli wielkopiecowych oraz próba interpretacji kinetyki reakcji w żużlach
na podstawie badań lepkościowych” uzyskał doktorat, następnie został adiunktem (1963–
1969). W tym czasie podjął roczny staż naukowy na Uniwersytecie w Li?ge. W 1969 roku
uzyskał habilitację i w latach 1969–1972 był docentem. W 1972 roku uzyskał tytuł profesora
nadzwyczajnego. W 1973 roku, przez 3 miesiące, przebywał na stażu naukowym na Uniwersytecie w Rzymie. W 1979 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1978–1981
był dziekanem Wydziału Metalurgicznego i dyrektorem Instytutu Metalurgii AGH. W latach
1983–1994 był kierownikiem Studium Podyplomowego z zakresu wielkopiecownictwa, od
1988 roku był również kierownikiem Zakładu Wielkopiecownictwa na Wydziale Metalurgii
i Inżynierii Materiałowej. Zajmował się między innymi: zastosowaniem zaawansowanej
techniki w procesach wytwarzania żelaza i stali, modelowaniem wysokotemperaturowych
reaktorów metalurgicznych, termodynamiką i kinetyką redukcji tlenków tytanu z żużli
w ciekłych fazach wraz z powstawaniem węglików i azotanów tytanu, własnościami żużli
pierwotnych i końcowych procesu COREX i opracowywaniem technologii pracy wielkiego
pieca z udziałem wysokozasadowego spieku we wsadzie. Autor około 200 publikacji, w tym
4 książek i 6 skryptów, 8 patentów, zakresu metalurgii żelaza, teorii procesów metalurgicznych i wielkopiecownictwa w czasopismach krajowych i zagranicznych, a także około 80
różnych opracowań dotyczących technologii i automatyzacji procesu wielkopiecowego.
Znane są i szeroko stosowane jego podręczniki Proces wielkopiecowy i Metalurgia żelaza,
podstawy i teoria procesów. Promotor 9 rozpraw doktorskich i recenzent licznych prac habilitacyjnych, doktorskich i magisterskich.
Poza pracą w AGH bardzo aktywnie działał w gremiach naukowych, był członkiem:
Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Kadr Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów
(1976–1990), Komitetu Metalurgii PAN (1981–1999), Rady Naukowo-Technicznej Ministra

20

NON OMNIS MORIAR – Groby profesorów AGH

Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego (1981–1988), Rady Naukowo-Technicznej Kombinatu im. Lenina (1981–1983), Rady Naukowej Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach,
Rady naukowej Instytutu Podstaw Metalurgii PAN (1990–1992), Rady Naukowo-Konsultacyjnej Huty „Kościuszko” w Chorzowie, Komitetu Redakcyjnego „Archiwum Hutnictwa”
(Archives of Metallurgy), przewodniczącym Sekcji Teorii Procesów Metalurgicznych przy
Komitecie Metalurgii PAN (od 1979). Oprócz tego współpracował naukowo z Hutami
Kuńczyce i Vitkowice (Republika Czechosłowacka) i Hutami: „Kościuszko”, „Pokój”,
„Bobrek”, „Częstochowa” i „Katowice”. Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Od 1995 roku był kierownikiem Katedry Ekstrakcji i Recyrkulacji Metali Wydziału Metalurgii Politechniki Częstochowskiej.
Odznaczony i wyróżniony między innymi: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia
Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi,
Medalem 40-lecia Polski Ludowej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Honorowym
tytułem „Zasłużony Górnik PRL”, Nagrodą Państwową I i II stopnia, Nagrodą Ministerstwa
Hutnictwa, Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz nagrodą rektora
AGH (12-krotnie).
Zmarł 15 listopada 1999 roku w Krakowie.
Kwatera XCII, rząd płn., miejsce po prawej.
Źródła do biogramu:
— Łędzki A.: Wspomnienie o prof. Ryszardzie Beneschu. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 73, s. 8, [foto],
— Profesor zwyczajny dr hab. inż. Ryszard Benesch : 1930–1999. Hutnik Wiadomości
Hutnicze 2000, nr 1, s. 48–49, [foto],
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 21, [foto].
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Stanisław Bladowski
1902–1971
Urodził się 27 listopada 1902 roku w Krakowie.
W latach 1920–1924 studiował Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej. Absolutorium
uzyskał jesienią 1924 roku, po czym rozpoczął pracę,
jako zastępca kierownika sieci i kontroli instalacji
w Biurze Kablowym Miejskich Zakładów Elektrycznych we Lwowie, do których należała
również elektrownia. W latach 1928–1930 prowadził budowę sieci kablowych w wielu
miastach Małopolski Wschodniej, między innymi: Krynicy, Stanisławowie i Stryju. Prace
te zaważyły na późniejszej specjalizacji, technice budowy i eksploatacji kabli elektro-energetycznych. 2 grudnia 1930 roku na Politechnice Lwowskiej uzyskał dyplom inżyniera
elektryka. Następnie przeniósł się do fabryki „Kabel Polska SA” w Bydgoszczy i pracował
tam do 1937 roku. Był pionierem polskiego przemysłu kablowego. Zasłużył na to miano
niezwykle aktywną i owocną działalnością. Wówczas to rodził się polski przemysł elektrotechniczny zmagający się z konkurencją koncernów zagranicznych. Jako kierownik działu
technicznego, zajmował się konstrukcją, produkcją i badaniami kabli elektrycznych, był
pierwszym polskim projektantem konstrukcji kabli i przewodów i inicjatorem uruchomienia
ich produkcji. Zorganizował nowoczesne laboratorium wysokiego napięcia do badania
nowych konstrukcji kabli energetycznych na napięcie 110 kV, co w tamtych czasach było
szczytowym osiągnięciem techniki kablowej. Wyniki przeprowadzonych wówczas badań
przyczyniły się do opracowania nowych konstrukcji kabli oraz przewodów i rozpoczęcia
ich produkcji w polskich fabrykach. Na podstawie tych badań opracował pierwszą w języku
polskim książkę o konstrukcji kabli Budowa linii kablowych prądu silnego. Kilka wynalazków dotyczących kabli opatentował. Od 1938 roku do wybuchu II wojny światowej był
dyrektorem Towarzystwa dla Eksportu Kabli i Przewodów Elektrycznych w Warszawie.
Podczas obrony Warszawy w 1939 roku pełnił funkcję inżyniera ds. elektrowni i sieci
miejskiej. W czasie okupacji przez dwa lata pracował w Fabryce Kabli w Krakowie, a po
wyzwoleniu został zaangażowany do Południowego Zjednoczenia Przemysłu Elektrotechnicznego w Katowicach, będąc tam również dyrektorem technicznym. W latach 1946–1949
pełnił odpowiedzialne funkcje w Zjednoczeniu Kabli i Przewodów.
W 1947 roku rozpoczął wykłady z urządzeń i sieci elektrycznych na Wydziale Elektromechanicznym Akademii Górniczej. Po uzyskaniu w 1950 roku stopnia doktora nauk
technicznych poświęcił się pracy naukowej. Był zastępcą profesora i od 1953 roku kierownikiem Katedry Urządzeń i Sieci Elektrycznych na Wydziale Elektrotechniki Górniczej
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i Hutniczej AGH. W 1956 roku został profesorem nadzwyczajnym. W latach 1969–1971
był kierownikiem Zakładu Urządzeń i Systemów Elektroenergetycznych w Instytucie
Maszyn i Sterowania Układów Elektroenergetycznych. Naczelnym postulatem, któremu
podporządkował swoją twórczość oraz działalność współpracowników, był pragmatyzm
celów i praktyczna efektywność badań. Wśród prac badawczych prowadzonych pod jego
kierunkiem wysuwają się na czoło badania nad konstrukcją nowoczesnych kabli o dużych
gęstościach prądu oraz nad wyładowaniami w materiałach izolacyjnych. Na podkreślenie
zasługuje też to, że zainicjował prowadzenie wykładów oraz ćwiczeń laboratoryjnych na
terenie Krakowskiej Fabryki Kabli dla studentów kursu inżynierskiego. Równolegle z pracą
w AGH, w latach 1950–1954 prowadził wykłady w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach, w roku akademickim 1953/1954 pełnił nawet urząd rektora. Pomimo długotrwałej
choroby pracował aktywnie do końca roku akademickiego 1970/1971. W okresie swojej
pracy opublikował 16 książek i ponad 100 artykułów. Kilka wynalazków zostało opatentowanych. Członek Komitetu Elektryfikacji PAN, Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
W uznaniu zasług otrzymał: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznakę
Honorowa NOT, SEP i TNOiK, godność członka honorowego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej oraz TNOiK.
Zmarł 4 października 1971 roku w Krakowie.
Kwatera HD, rząd południowy.
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Źródła:
— Florkowska B.: Sesja poświęcona uczczeniu pamięci profesorów Stanisława Bladowskiego i Ludgera Szklarskiego. Biuletyn AGH 2013, nr 61, s. 25–26, [foto],
— Przybyłowski W., Turkiewicz L.: Pamięci profesora Stanisława Bladowskiego. Zeszyty
Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza ; nr 390. [Seria] Elektryfikacja i Mechanizacja
Górnictwa i Hutnictwa 1973, z. 53, S. 9–13, [foto],
— Słownik biograficzny techników polskich. Z. 16. Red. nacz. J. Piłatowicz. Warszawa
2005, s. 17-19, [foto],
— Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki [AGH] :
[w 45 lecie Wydziału 1952-1997]. Kraków 1999, s. 12, [foto],
— Who is who? elitarnego Wydziału Elektrycznego AGH. Red. i układ albumu J. Czajkowski, Z. K. Witek. Kraków 2002, s. 292, [foto],
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 28, [foto]
— Wspomnienie o Profesorze Stanisławie Bladowskim. Elektrotechnika : kwartalnik AGH
1984, T. 3, z. 2, s. 215-218, [foto].
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Stanisław Blaschke
1916–1988
Urodził się 24 lutego 1916 roku we Lwowie.
Naukę rozpoczął w 1926 roku w Tarnopolu, w 1936 roku
uzyskał maturę w Wieliczce. W tym samym roku zdał
egzamin konkursowy na Wydział Górniczy Akademii
Górniczej. W marcu 1939 roku został powołany na
stanowisko zastępcy asystenta w Katedrze Geologii Ogólnej i Paleontologii. Wybuch wojny
przerwał studia i pracę na AG. W okresie wojny pracował między innymi: jako, kreślarz,
mierniczy, kierownik torfiarni i młynarz. We wrześniu 1940 roku zapisał się do Państwowej
Szkoły Technicznej Górniczo-Hutniczo-Mierniczej, kierowanej przez prof. Walerego Goetela
rektora AG, a w czerwcu 1941 roku uzyskał dyplom technika górniczego. W lutym 1945 roku
wrócił na AG. Pracując, jako młodszy asystent w Katedrze Geologii Ogólnej i Paleontologii
zdał w ciągu kilku miesięcy kilkanaście egzaminów i w lipcu uzyskał absolutorium z wynikiem bardzo dobrym. W sierpniu 1945 roku ze względów finansowych zrezygnował z pracy
na AG i został zatrudniony w kopalni „Marcel” w Radlinie, jako kierownik ruchu. W listopadzie tego roku uzyskał u prof. Witolda Budryka dyplom inżyniera górniczego i magistra
nauk technicznych w specjalności „przeróbka mechaniczna”. W latach 1947–1948 pracował
w Rybnickim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego na stanowisku kierownika wydziału
przeróbki mechanicznej, a w latach 1948–1950 w Dolnośląskim Zjednoczeniu Przemysłu
Węglowego Wałbrzych, również na stanowisku kierownika działu przeróbki mechanicznej.
W latach 1950–1957 był naczelnikiem wydziału i wicedyrektorem departamentu przeróbki
mechanicznej w Ministerstwie Górnictwa i Energetyki w Katowicach. Po reorganizacji ministerstwa przeszedł do Jaworznicko-Mikołowskiego Zjednoczenia Przeróbki Węgla, w którym
pracował, jako naczelny inżynier przeróbki mechanicznej, a następnie, jako dyrektor ds.
jakości produkcji i zbytu. W latach 1958–1963 pracował również w Biurze Projektów Górniczych. Niezależnie od pracy zawodowej, we wrześniu 1947 roku rozpoczął pracę dydaktyczną, wykładając geologię w Szkole Przemysłowej Górniczej i Gimnazjum Górniczym
w Rybniku, a w latach 1948–1950 wykładał przeróbkę mechaniczną oraz górnictwo w Szkole
Przemysłowej i Gimnazjum Górniczym w Sosnowcu, a następnie, 1950–1952, przeróbkę
mechaniczną w Technikum Górniczym im. Staszica w Dąbrowie Górniczej. W latach 1952–
1957 wykładał przeróbkę mechaniczną kopalin na Studium Wieczorowym Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej w Katowicach.
W latach 1952–1957 wykładał na Wydziale Górniczym AGH organizację i planowanie w przeróbce mechanicznej, gospodarkę wodną w zakładach przeróbczych oraz wzbo-
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gacanie grawitacyjne, najpierw w Katedrze Górnictwa III, a następnie w Katedrze Przeróbki
Mechanicznej Kopalin. W czasie pracy zawodowej zdobył bogate doświadczenie, które
przy ogromnej pracy własnej uczyniło z niego wybitnego specjalistę w zakresie przeróbki
mechanicznej. Jego działalność umożliwiła stopniowy rozwój przeróbki mechanicznej
węgla, opracowanie planów rozwoju, tak w zakresie wzbogacania węgla koksowego, jak
i energetycznego oraz ustalenie początków prawidłowej hierarchii służb technicznych tej
specjalności. W okresie prawie dwudziestu lat pracy w Jaworznicko-Mikołowskim Zjednoczeniu PW doprowadził do uruchomienia trzynastu uproszczonych zakładów przeróbczych
ze wzbogacalnikami hydraulicznymi i wzbogacalnikami zawiesinowymi z obciążnikiem
piaskowym, przeprowadził rekonstrukcję istniejących sortowni i płuczek, a także inicjował
zaprojektowanie i doprowadził do wybudowania i uruchomienia siedmiu nowoczesnych
zakładów przeróbczych.
W lutym 1976 roku przeszedł na emeryturę. W grudniu tegoż roku podjął pracę na
pół etatu w nowo utworzonej w Krakowie, Pracowni Pozyskania i Przetwarzania Paliw
Zakładu Problemów Energetyki IPPT-PAN. W PAN pracował do końca stycznia 1982 roku.
Autor książek, artykułów, uzyskał 10 patentów. Przygotował hasła do encyklopedii
Gospodarka surowcami mineralnymi, opracował ponad 600 haseł do encyklopedii Przeróbka kopalin. Był promotorem prac dyplomowych z zakresu przeróbki rud i przeróbki
węgla. W okresie pracy zawodowej opracował 442 opinie, ekspertyzy i oceny projektów
zakładów przeróbczych i obiektów pomocniczych dla przeróbki mechanicznej.
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Był członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskiego Przemysłu
Węglowego, późniejszego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, członkiem
Naczelnej Organizacji Technicznej, w Stowarzyszeniu Wychowanków AGH był wiceprezesem.
W uznaniu zasług otrzymał, między innymi: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę Zasłużony dla
Górnictwa PRL, Medal 10-lecia Polski Ludowej, Medal 30-lecia Polski Ludowej, Medal
40-lecia Polski Ludowej, Złotą Odznakę Zasłużony w Rozwoju Województwa Katowickiego, Srebrną Odznakę Zasłużony w Rozwoju Województwa Katowickiego, Zasłużony Działacz STIG, Złotą Odznakę Honorową NOT, Srebrną Odznakę Honorowa NOT,
Odznakę Tysiąclecia Państwa Polskiego, Odznakę Zasłużony Dla Rozwoju Uczelni (AGH),
Złotą Odznakę Stowarzyszenia Wychowanków AGH, honorową szpadę górniczą.
Zmarł 20 lipca 1988 roku w Katowicach.
Kwatera XVII, rząd 7, m 29.
Źródła:
— Blaschke S. A.: Stanisław Blaschke 1916–1988. IM Inżynieria Mineralna 2002, nr 1,
s. 48–49, [foto],
— Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919–1949).
Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 16–17,
— Pluta L.: Pierwsza rocznica śmierci mgr inż. Stanisława Blaschkego. Przegląd Górniczy
1989, t. 45, nr 7–8, s. 30–31, [foto],
— Stanisław Blaschke 1916–1988. Gospodarka Surowcami Mineralnymi 1989, T. 5, z. 3,
s. 845–851, [foto].
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Andrzej Bolewski
1906–2002
Andrzej Adolf Stanisław Bolewski urodził się
17 lipca 1906 roku w Małogoszczy. Profesor w swoich
wspomnieniach podał jeszcze inny zapis metrykalny:
17 czerwca 1906 roku w Krakowie, jednakże nigdy
z tej wersji nie korzystał. W 1924 roku w Radomiu
uzyskał świadectwo dojrzałości i po odbyciu praktyki
w kopalni soli w Wieliczce, zdał egzamin konkursowy
na Wydział Górniczy Akademii Górniczej w Krakowie. W 1928 rozpoczął pracę na stanowisko zastępcy asystenta w Zakładzie Mineralogii Wydziału Górniczego AG i z akademią
pozostał związany do końca swojej pracy zawodowej w 1976 roku. Studia ukończył w 1930
roku, uzyskując stopień inżyniera górniczego. W 1930 roku opublikował swój pierwszy
artykuł, była to zarazem pierwsza w Polsce praca z dziedziny flotacji. W 1930 roku pracował
w kopalni ropy naftowej w Moreni w Rumunii, a następnie odbył podróż naukową do Włoch,
Grecji, Austrii i Czechosłowacji. W 1933 roku odbył studia uzupełniające w zakresie nauk
mineralogicznych na Uniwersytecie w Li?ge i Gandawie. W tym czasie odbył też dłuższą
podróż naukową do Hiszpanii. Tytuł doktora nauk technicznych uzyskał w 1935 roku, na
podstawie pracy „O złożu siarki w Posądzy”. Również w AG, w 1939 roku, uzyskał habilitację. Jako podporucznik Wojska Polskiego brał udział w wojnie obronnej 1939 roku.
6 listopada 1939 roku wraz z grupą profesorów krakowskich uczelni został aresztowany
podczas „Sonderaktion Krakau”. Przebywał w obozach koncentracyjnych w Sachsenhausen
i Dachau. Zwolniony powrócił do Krakowa pod koniec września 1940 roku i natychmiast
nawiązał współpracę z prof. Walerym Goetlem rektorem AG i włączył się nurt konspiracyjnej działalności uczelni i tajnego nauczania. Oficjalnie pracował w Państwowej Szkole
Technicznej Górniczo-Hutniczo-Mierniczej, jednakże aktywnie uczestniczył w pracach
dotyczących odbudowy materialnej uczelni, a na zlecenie Rektora rozpoznawał problematykę przyszłej granicy zachodniej Polski i zbierał w tej sprawie materiały.
W 1945 roku, po zakończeniu okupacji i ustaniu działań wojennych, aktywnie włączył
się w odbudowę polskiej geologii, szkolnictwa wyższego i AG. Przede wszystkim jednak
swoją energię i siły skierował na odbudowę macierzystej uczelni, między innymi kierując od
pierwszych chwil po wyzwoleniu odbudową wypalonego gmachu głównego. Potem współorganizował nowe wydziały akademii: Mineralny i Geologiczno-Poszukiwawczy. Pełnił
miedzy innymi funkcję kierownika Katedry Mineralogii i Petrografii (1945–1969), oraz
prorektora (1951–1952 i 1960–1962). Od 1945 roku pełnił funkcję zastępcy profesora, od
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1946 roku profesora nadzwyczajnego, od 1951 roku profesora zwyczajnego. W marcu 1945
roku został włączony, jako doradca naukowy, do Grupy Operacyjnej KERM „Dolny Śląsk”
i pełnomocnika ds. organizacji administracji polskiej na Dolnym Śląsku brał udział w przejmowaniu Wrocławia i obiektów górniczych ziem dolnośląskich. Był też współpracownikiem
naukowym Biura Prac Kongresowych MSZ, doradcą delegacji polskiej na konferencjach
międzynarodowych w Poczdamie, Moskwie i Pradze, na których ustalono granice Polski.
Na przełomie lipca i sierpnia 1945 roku znalazł się w grupie ekspertów towarzyszących
delegacji rządowej na konferencję w Poczdamie. Brał udział w negocjacjach Wielkiej Trójki
– Truman, Churchill, Stalin – w sprawie wytyczenia zachodniej granicy Polski. W 1951
roku profesor udokumentowane wspomnienia na ten temat przedstawił w książce Z drogi do
Poczdamu. W 1950 roku został pełnomocnikiem Ministra Oświaty ds. organizacji Wydziału
Górniczego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 1952 roku został prezesem Centralnego
Urzędu Geologii i urząd ten sprawował do 1957 roku. Zorganizował wówczas państwową
służbę geologiczną. Następnie całkowicie poświęcił się pracy w AGH.
W latach 1961–1964 ponownie został prorektorem AGH ds. Nauki. Kierując Katedrą
Mineralogii i Petrografii przyczynił się do jej naukowego i kadrowego rozwoju. Katedrą
tą kierował w latach 1945–1969. Kierował nią 25 lat, ale przeszło 40 lat Jego życie splotło
się z jej dziejami i ludźmi. Jako kierownik tej Katedry doprowadził do jej rozkwitu, stworzył także szkołę naukowo-badawczą z tej dziedziny. Był autorem i współautorem ponad
300 publikacji, których problematyka jest ogromnie zróżnicowana. W latach 1946–1952
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opublikował kilkanaście skryptów z mineralogii, petrografii skał magmowych i węgla. Od
1951 roku ukazało się 13 podręczników akademickich i 3 podręczniki inżynierskie. Opublikował kilkanaście patentów. Chociaż nie był profesjonalnym historykiem nauki, również
i w tej dziedzinie ma ogromny dorobek. W cyklu publikacji o charakterze historycznym
i wspomnieniowym starał się utrwalać dzieje akademii. Był promotorem około 10 doktoratów. W 1976 roku przeszedł na emeryturę. Niezwykle aktywnie działał w wielu stowarzyszeniach resortowych i zawodowych, między innymi: był członkiem korespondentem
PAN i członkiem rzeczywistym PAN i PAU, organizatorem i wieloletnim przewodniczącym
Komisji Nauk Geologicznych i Komisji Nauk Mineralogicznych PAN w Krakowie, współzałożycielem, wieloletnim prezesem i członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa
Mineralogicznego oraz członkiem The Mineralogical Society, Society Francaise de Mineralogie et la Cristallographie, International Commission on the History of Geological Science-INHIGEO. W latach 1948–1954 był członkiem Komisji Bibliotecznej Biblioteki Głównej
AGH. Przez wiele lat aktywnie działał w Stowarzyszeniu Wychowanków AGH. Był członkiem Polskiej Korporacji Akademickiej „Montana” działającej w AG. W uznaniu zasług
uhonorowany został wieloma orderami i odznaczeniami między innymi: Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia
Polski, Medal im. Mikołaja Kopernika, Medalem Rodła, Krzyżem Oświęcimskim. Otrzymał
tez honorowy tytuł górniczy – górniczy dyrektor generalny, ponadto otrzymał doktorat
honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Otrzymał
również dwa zaszczytne tytuły „Zasłużony dla AGH” i „Członek Honorowy Stowarzyszenia
Wychowanków AGH”. Otrzymanie tych godności wiąże się z tym, że nazwisko wyróżnionego widnieje na specjalnych tablicach. Obydwie znajdują się na parterze Budynku Głównego AGH. 18 września 2006 roku Zakład Mineralogii, Petrografii i Geochemii Wydziału
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Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, Polskie Towarzystwo Mineralogiczne
i Komitet Nauk Mineralogicznych PAN, z okazji setnej rocznicy urodzin Profesora, zorganizowały w AGH konferencję naukową noszącą tytuł „Polska Mineralogia 2006. W setna
rocznicę urodzin profesora Andrzeja Bolewskiego”. Wtedy też w budynku głównym AGH
odsłonięto tablicę pamiątkową, a jednej z sal nadano jego imię oraz wybito medal pamiątkowy.
Zmarł 29 października 2002 roku w Krakowie.
Kwatera XCII, rząd zach., miejsce 1 po prawej.
Źródła:
— Bolewski A.: Moje życie – moja praca. Kraków 1996, 407 s.,
— Manecki A.: Andrzej Bolewski 1906–2002 : wspomnienia. Przegląd Geologiczny 2003,
T., nr 2, s. 112-114, [foto],
— Manecki A.: Profesor Andrzej Bolewski 1906-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 110, s. 3–4, [foto],
— Profesor Andrzej Bolewski (1906–2002) : uczony, pedagog, organizator nauki, działacz : księga pamiątkowa w 100 lecie urodzin. Kraków 2006, 103 s., [foto],
— Sieński H.: Profesor Andrzej Bolewski : tablice – pamięć wiecznie żywa – część 65.
Biuletyn AGH 2019, nr 134, s. 22–26, [foto],
— Słownik biograficzny techników polskich. Z. 17. Red. J. Piłatowicz. Warszawa 2006,
s. 18–20, [foto],
— Sylwetki polskiej geologii : [Andrzej Bolewski, 60-lecie urodzin]. Przegląd Geologiczny 1966, nr 12, s. 558,
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 34–35,
[foto],
— Z żałobnej karty : [Profesor Andrzej Bolewski]. Materiały Ceramiczne 2002, R. 54, nr 4,
s. 159–160, [foto].
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Roman Bromowicz
1921–1975
Urodził się 6 sierpnia 1921 roku w Krakowie,
z którym był związany całe życie. W 1939 roku ukończył Liceum Matematyczno-Fizyczne im. A. Witkowskiego, jednakże wybuch II wojny światowej uniemożliwił mu rozpoczęcie studiów. W 1940 roku wstąpił do
dwuletniej Państwowej Szkoły Technicznej Górniczo-Hutniczo-Mierniczej, a po jej ukończeniu pracował,
jako technik mierniczy w Urzędzie Pomiarowym Województwa Krakowskiego. Po wyzwoleniu, w latach 1945–1950, studiował na Wydziale Górniczym Akademii Górniczej/AGH,
które ukończył z wyróżnieniem uzyskując tytuł inżyniera górnika oraz stopień magistra
nauk technicznych. Już w czasie studiów, w latach 1946–1949, był asystentem w Katedrze Miernictwa Górniczego. Po studiach rozpoczął pracę w kopalni „Sosnowiec”, którą ze
względów zdrowotnych zarzucił.
W 1951 roku rozpoczął pracę naukową w Katedrze Ekonomiki i Organizacji
Górnictwa Wydziału Górniczego. W 1961 roku na podstawie pracy „Metoda wyznaczania optymalnej wielkości obszaru kopalni elementarnej” uzyskał stopień naukowy
doktora, a w 1963 na podstawie rozprawy „Zagospodarowanie górnicze złoża rud żelaza
w rejonie Łęczycy” uzyskał habilitację i stopień docenta. 1 lipca 1963 roku został pełniącym
obowiązki kierownika Katedry Ekonomiki i Organizacji Górnictwa i kierownika Zakładu
Projektowania i Budowy Zakładów Górniczych, a w latach 1965–1969 był jej kierownikiem. W 1971 roku otrzymał tytuł profesora. W latach 1969–1975 był dyrektorem Instytutu Projektowania i Budowy Kopalń na Wydziale Górniczym AGH. W pracy naukowo-badawczej zajmował się szczególnie problemami: optymalizacji głównych parametrów
kopalni, modelem i strukturą kopalni, zasadami rekonstrukcji kopalni, zagospodarowaniem
złóż kopalin użytecznych oraz programowaniem rozwoju poszczególnych gałęzi górnictwa.
Opracował metodę optymalizacji podstawowych parametrów kopalni, był również współtwórcą metody kompleksowego zagospodarowania złóż kopalin użytecznych, zastosowanej między innymi w Lubińsko-Głogowskim Okręgu Miedziowym. Autor około 40
publikacji, w tym 5 książek. Dla poszczególnych resortów wykonał ponad 30 prac badawczych. Wykształcił 300 magistrów inżynierów specjalności projektowanie i budowa kopalń.
Promotor kilkunastu doktoratów, opiniował również 12 rozpraw doktorskich. W czasie pracy
w AGH brał czynny udział w życiu organizacyjno-społecznym oraz ściśle współpracował
z przemysłem i instytucjami górniczymi i organizacjami zawodowymi. Brał udział w licz-
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nych krajowych i zagranicznych zjazdach naukowych, kongresach górniczych i seminariach,
gdzie oprócz wygłaszania referatów brał udział w pracach organizacyjnych. Był członkiem
rady naukowo-technicznej Komisji Węglowej RWPG, Komisji Miedziowej, był członkiem
Zespołu Problemowego przy Wyższym Urzędzie Górniczym, Sekcji Postępu Technicznego
i Budownictwa Górniczego zarządu głównego SITG i sekretarzem Zespołu Problemowego
Komitetu Górnictwa PAN. Otrzymał liczne odznaczenia i nagrody, miedzy innymi: Krzyż
Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Order Odrodzenia Polski, Srebrny
Krzyż Zasługi, Medal 30-lecia Polski Ludowej, Medal 25-lecia RWPG, Zespołową Nagrodą
Państwową I stopnia w dziedzinie postępu technicznego, nagrody Rektora AGH, Honorową
Odznakę Ratownika Górniczego, Odznakę Zasłużonego dla Ziemi Krakowskiej.
Zmarł 3 lipca 1975 roku w Krakowie,
Kwatera FC, rząd 8, miejsce 9.
Źródła:
— Prof. dr hab. inż. Roman Bromowicz : [nekr.]. Rudy i Metale Nieżelazne 1975, R. 20,
nr 10, s. 507, [foto],
— Profesor dr habil. inż. Roman Bromowicz: [nekr.]. Budownictwo Górniczo-Przemysłowe i Kopalnictwo Rud 1975, nr 4, s. 18, [foto],
— Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego [AGH] 1919–2009. Wyd. 2 popr. i poszerz.
Kraków 2009, s. 4, 83, 86, 88, 90, 101, 103, 109,
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 39,
— Wspomnienie o prof. dr hab. inż. górniczym Romanie Bromowiczu: [nekr.]. Ochrona
Terenów Górniczych 1975, R. 9, nr 33, s. 64-65, [foto],
— Wspomnienie o Profesorze Romanie Bromowiczu. Projekty – Problemy – Budownictwo
Węglowe 1975, R. 20, nr 7–8, s. 59, [foto].
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Mieczysław Budkiewicz
1911–1992
Urodził się 13 lipca 1911 roku w Petersburgu.
Po zakończeniu I wojny światowej rodzina zamieszkała
w Lublinie. W 1931 roku został studentem Wydziału
Górniczego Akademii Górniczej i związał z nią swoje
życie i działalność. W roku 1937 roku rozpoczął pracę
w Akademii Górniczej. Wybuch II wojny światowej
przerwał naukę i dopiero, co rozpoczętą działalność
naukową. Znalazł wówczas zatrudnienie, jako księgowy w zakładzie ślusarskim, a następnie
był robotnikiem w Spółdzielni „Jedność” w Krakowie. Po zakończeniu wojny ponownie
rozpoczął pracę na Wydziale Górniczym AG, początkowo, jako zastępca asystenta później,
jako młodszy asystent w Zakładzie Mineralogii i Petrografii. W 1947 roku uzyskał dyplom
inżyniera górniczego i został starszym asystentem, a w 1949 roku adiunktem. W 1950
roku na podstawie pracy „Złoża kaolinu w zachodniej części Dolnego Śląska” uzyskał
stopień doktora na AGH. 1 lutego 1952 roku został zastępcą profesora i kierownikiem
Katedry Surowców Mineralnych na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym i kierował
nią do 1967 roku. W 1954 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1966 roku
został profesorem zwyczajnym. Szczególną rolę odegrał w historii Wydziału Ceramicznego. Powołany 1 marca 1952 roku przez Ministra Szkolnictwa Wyższego na organizatora
wydziału, w latach 1952–1954 był pierwszym dziekanem. Szczególną zasługą było: nadanie
wydziałowi kształtu organizacyjnego i utworzenie katedr technologicznych, które dały mu
właściwe oblicze i z niewielkimi zmianami funkcjonują do czasów obecnych, sprowadzenie
do akademii specjalistów praktyków, którzy stworzyli podwaliny różnych technologii ceramicznych i wykształcili nową kadrę oraz opracowanie programów nauczania o wyważonych proporcjach przedmiotów podstawowych i technicznych. W latach 1962–1964, po
raz kolejny został dziekanem Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego. W latach 1966–
1970 był prorektorem AGH ds. nauki. Po zreformowaniu struktury organizacyjnej AGH
był kierownikiem Zakładu Petrografii (1967–1974), a następnie, do przejścia na emeryturę,
kierownikiem Zakładu Złóż Surowców Ceramicznych. Jego głównymi zainteresowaniami
naukowymi były szeroko rozumiane problemy nauki o Ziemi, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień surowcowych.
Autor ponad 120 prac, z których część miała charakter podręcznikowy. Znaczna
liczba prac naukowych poświęcona jest mineralogii i właściwościom użytkowym iłów
z różnych złóż, reprezentujących rozmaite formacje geologiczne. Szczególne znaczenie
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w dorobku naukowym mają badania nad kaolinami Dolnego Śląska. Wykrył wiele nowych
złóż kaolinów na tym terenie. Promotor kilku prac doktorskich i recenzent kilkunastu.
W 1981 roku przeszedł na emeryturę.
Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, członek Komitetu
Nauk Mineralogicznych Polskiej Akademii Nauk, aktywny członek wielu komisji naukowych Polskiej Akademii Nauk – Mineralogicznej, Ceramicznej, Geologicznej, Górnictwa.
Przez wiele lat był przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Materiałów Ogniotrwałych
w Gliwicach. Członek AZS w Krakowie. W uznaniu licznych zasług otrzymał wiele odznaczeń i nagród, między innymi: Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski
Orderu Odrodzenia Polski, odznakę tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej”.
Zmarł 20 lutego 1992 roku w Krakowie.
Kwatera XLIX, rząd 3, miejsce 7.
Źródła:
— Heflik W.: Mieczysław Budkiewicz 1911–1992. Przegląd Geologiczny 1992, nr 12,
s. 762–763, [foto],
— Kto jest kim w ceramice : 50 lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki : 1949–
1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 9, 27–29, [foto],
— Ratajczak T., Wyszomirski P.: Osiemdziesiąta rocznica urodzin Profesora Mieczysława
Budkiewicza. Geologia : kwartalnik [wyd. AGH] 1990, T. 16, z. 4, s. 5–8,
— Stoch L., Wyszomirski P.: Profesor Mieczysław Budkiewicz : z żałobnej karty. Szkło
i Ceramika 1992, nr 2, s. 32–33, [foto],
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 43.
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Edmund Chromiński
1874–1954
Urodził się 8 listopada 1874 roku w Rykach.
W 1896 roku ukończył Gimnazjum św. Anny
w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1898 roku
przeniósł się na Wydział Budowy Maszyn Politechniki
Lwowskiej, gdzie w 1901 roku otrzymał dyplom inżyniera mechanika. W tym samym roku, po odbyciu praktyki w kilku zakładach mechanicznych, wyjechał do Wiednia i został asystentem w Wiedeńskim Stowarzyszeniu Dozoru Kotłów. W styczniu 1902 roku, po utworzeniu oddziału tego
Stowarzyszenia w Krakowie, został mianowany drugim inspektorem kotłowym. Do jego
obowiązków należała kontrola pracy kotów, przeprowadzania na nich prób wodnych oraz
badania maszyn parowych w zachodniej. Stowarzyszenie swoją działalnością obejmowało
zachodnią Galicję, gdzie istniało 700 jednostek kotłowych. W 1914 roku zmuszony został
– jako poddany rosyjski – do opuszczenia Krakowa. Przez dwa lata mieszkał w Poroninie,
następnie powrócił do Krakowa i w 1917 roku objął dawne stanowisko. W 1919 roku nastąpiło połączenie oddziałów stowarzyszenia w Warszawskie Stowarzyszenie Dozoru Kotłów,
do zarządu, którego kilkakrotnie był wybierany.
W 1921 roku został mianowany profesorem kontraktowym, a w 1922 roku profesorem zwyczajnym Akademii Górniczej. Wykładał termodynamikę, kotły parowe, maszyny
tłokowe i maszyny wirujące (później przedmioty te nazwano Maszynoznawstwo II).
W latach 1923–1925 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Hutniczego, był jednym z pierwszych jego organizatorów. W latach 1926–1928 był Rektorem Akademii Górniczej, a w latach
1928–1930 prorektorem. Przez całą kadencję borykał się problemami finansowymi na
budowę budynku głównego akademii. Jednakże dzięki jego wytrwałości i staraniom udało
się uzyskać pomoc finansową. Wraz z prof. J. Krauze opracował przepisy o studiach w AG.
Równocześnie zabiegał i pertraktował z przedstawicielami przemysłu o dotacje na rzecz
akademii, czego pozytywnym wynikiem była decyzja Górnośląskiego Związku Przemysłowców Górniczych i Hutniczych opodatkowania, po groszu każdej tony węgla na budowę
laboratorium maszynowego, które zostało wybudowane w latach 1926–1928. Nakreślił też
ogólny projekt tego obiektu. Jednakże pełne wyposażenie laboratorium nastąpiło w 1936
roku. Został aresztowany przez gestapo 6 listopada 1939 roku w ramach „Sonderaktion
Krakau” i więziony w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen. Wolność odzyskał 8 lutego
1940 roku. Powrócił do Krakowa i pracował w Państwowej Szkole Technicznej Górniczo-
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-Hutniczo-Mierniczej na Krzemionkach i jednocześnie brał udział w tajnym nauczaniu
AG. Po wojnie powrócił do wykładów z Maszynoznawstwa II, które w wyniku wielu reorganizacji ulegało ciągłym modyfikacjom zarówno w treści, jak i nazwie. Profesor całe swoje
życie poświęcił pracy w dziedzinie budowy i eksploatacji kotłów parowych ze szczególnym
uwzględnieniem zagadnień cieplnych i był autorytetem w swej specjalności. Prowadził
badania różnych gatunków węgla dla określenia charakterystyki ich spalania w paleniskach
kotłów parowych. Wyniki swoich badań publikował. Był autorem podręcznika Kotły parowe
i ich obsługa, który do 1952 roku był jedyną książką z tego zakresu w języku polskim. Stanowiła ona źródło cennych wiadomości praktycznych, przeznaczona zasadniczo dla personelu
kotłowni służyła również, jako pomocniczy podręcznik studentom uczelni technicznych. Do
1951 roku ukazało się sześć wydań, co dobitnie świadczy o jej wartości.
W uznaniu zasług odznaczony został Medalem za Długoletnią Służbę i Medalem
Zwycięstwa i Wolności.
Zmarł 11 września 1954 roku w Krakowie.
Kwatera HB, rząd płn., miejsce 10, Grobowiec Rodziny Haberków.
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Źródła:
— Album inżynierów i techników w Polsce. Lwów 1932, s. 57, [foto],
— Nowakowski A., Wnęk Z.: Wspomnienia o zmarłych profesorach Wydziału: prof. dr inż.
Edmund Chromiński (1874–1954). Zeszyty Naukowe AGH; nr 367. [Seria] Metalurgia
i Odlewnictwo 1973, z. 51, s. 41–42,
— Poczet Rektorów AGH : lata 1919–1961: Edmund Chromiński (1874–1954). Biuletyn
AGH 2013, wyd. spec. z okazji 100-lecia powołania Akademii Górniczej, s. 14, [foto],
— Słownik biograficzny techników polskich. Z. 4/5. Red. nacz. T. Skarzyński. Warszawa
1994, s. 21–22,
— Wyrok na Uniwersytet Jagielloński 6 listopada 1939. Pod red. L. Hajdukiewicza. Kraków
1989, s. 276–277, [foto],
— Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919–
1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 38–41 (Zeszyty Naukowe.
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; nr 41, z. spec. 4).
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Zygmunt Wojciech Ciechanowski
1873–1966
Urodził się 23 kwietnia 1873 roku w Bochni.
W 1893 roku uzyskał maturę w Gimnazjum św. Anny
w Krakowie, następnie rozpoczął studia na Wydziale
Budowy Maszyn w Wyższej Szkole Technicznej
w Charlottenburgu koło Berlina. W 1902 roku uzyskał
dyplom inżyniera budowy maszyn. Podczas studiów
w roku akademickim 1896/1997 odbył jednoroczny
kurs w Szkole Oficerskiej Marynarki Wojennej Austro-Węgier w Pola (obecnie Pula),
a następnie w latach 1898–1900 w Berlinie w firmie „Franz Seiffert und Co”, był projektantem i kierownikiem montażu konstrukcji stalowych. W latach 1900–1907 pracował, jako
konstruktor w Firmie Zieleniewski w Krakowie (C.K. Uprzywilejowana Krajowa Fabryka
Maszyn Rolniczych i Narzędzi Ludwika Zieleniewskiego). W latach 1905–1907, jako
zastępca profesora wykładał w Wyższej Szkole Przemysłowej w Krakowie. W 1907 roku
na podstawie rozprawy „O szybkobieżnych pompach tłokowych”, opublikowanej następnie
w „Czasie Technicznym” we Lwowie w 1910 roku, uzyskał veniam legendi w Szkole Politechnicznej we Lwowie, w dziedzinie pomp i motorów wodnych stanowisko docenta płatnego. 4 lutego 1911 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym i kierownikiem
nowo utworzonej Katedry Teorii i Konstrukcji Pomp i Motorów Wodnych. W 1914 roku
wspólnie z profesorami M. Matkiewiczem i K. Pomianowskim wydał podręcznik Budowa
wodociągów, w którym IV część poświęcona maszynom jest jego autorstwa. W tym czasie
w „Czasopiśmie Technicznym” opublikował wiele artykułów. W 1913 roku został mianowany profesorem zwyczajnym, a w roku akademickim 1915/1916 pełnił funkcję dziekana
Wydziału Budowy Maszyn. W latach 1921–1923 był dyrektorem technicznym fabryki firmy
Zieleniewski, Fitzner i Gemper w Krakowie. W tym czasie zaprojektował dla Laboratorium
Zakładu Fizyki UJ prof. Augusta Witkowskiego kompresor do skraplania gazów, a następnie
kompresor do Laboratorium Maszynowego Szkoły Politechnicznej we Lwowie, który miał
służyć do sprężania gazów do bardzo wysokich ciśnień. W okresie pracy w firmie Zieleniewski, Fitzner i Gemper, wykonywał projekty siłowni elektrycznych, prowadził badania
oraz konstruował i rozwinął produkcję krajowych maszyn parowych, pomp tłokowych
i odśrodkowych dla zakładów wodociągowych (Lwowa i Krakowa) oraz dla kolejnictwa
i górnictwa, zajmował się też projektowaniem sprężarek oraz turbin wodnych. W roku
akademickim 1929/1930 był dziekanem Wydziału Mechanicznego Politechniki Lwowskiej,
a w latach 1935–1939 prorektorem. W okresie wojny, w latach 1939–1941 był profesorem
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rosyjskiego Lwowskiego Instytutu Politechnicznego. W maju 1944 roku opuścił Lwów
i osiedlił się w Krakowie, gdzie w latach 1944–1945 pracował w Wodociągach Miejskich.
Nawiązał również współpracę z przemysłem i wykonał między innymi konstrukcję młota
przeciwbieżnego dla Huty „Bankowa” w Dąbrowie Górniczej. Był uznanym ekspertem
w sprawach wodociągowych, w sprawach zaopatrzenia w wodę, opiniował też projekt
ustawy dotyczącej hydroenergetyki. Współpracował z Polskim Komitetem Normalizacyjnym w zakresie norm dla pomp, wykonał wiele ocen patentowych, opracowywał
podręczniki i publikacje naukowe. Mimo podeszłego wieku wykazał się niezwykłą energią
przy odbudowie polskiego wyższego szkolnictwa technicznego.
Równocześnie działał przy odbudowie Akademii Górniczej, szczególnie Wydziału
Elektromechanicznego, gdzie w latach 1945–1947 zorganizował i prowadził, jako profesor
zwyczajny Katedrę Pomp, Sprężarek i Wentylatorów. W latach 1946–1948 był prodziekanem Wydziału Elektromechanicznego. Wykładał również na Wydziałach Politechnicznych. Był też przewodniczącym Komisji Egzaminu Dyplomowego.
Autor wielu skryptów i artykułów dotyczących maszyn. Jego koncepcje i pomysły
zostały urzeczywistniane przez inżynierów i naukowców wielu pokoleń, których wykształcił.
Metody konstruowania i badania maszyn i urządzeń hydraulicznych, przez niego zainicjowane, są kontynuowane w wielu instytucjach naukowo-badawczych oraz zakładach wytwórczych. Pozostawił po sobie szkołę naukową w dziedzinie pomp, sprężarek, wentylatorów
oraz silników wodnych. Przeszedł na emeryturę 1 października 1960 roku.

40

NON OMNIS MORIAR – Groby profesorów AGH

Był członkiem honorowym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników
Polskich. W 1958 roku otrzymał godność doktora honoris causa Politechniki Gdańskiej.
W uznaniu zasług był uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restituta, Orderem Sztandaru Pracy I klasy, Złotą Odznaką XV-lecia Politechniki Śląskiej.
Zmarł 8 sierpnia 1966 roku w Rabce.
PAS 1, rząd płd., miejsce po prawej.
Źródła:
— Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919–1949).
Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 26,
— Politechnika Lwowska 1844–1945. Wrocław 1993, s. 342–344, [foto],
— Słownik biograficzny techników polskich. Z. 2. Red. T. Skarzyński. Warszawa 1992,
s. 38–40,
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 54,
— Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac.
J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 620 (Wydawnictwa Jubileuszowe
1919–1969).
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Józef Paweł Czajkowski
1935–2011
Urodził się 4 lutego 1935 roku w Bachórcu.
Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku.
W 1961 roku uzyskał dyplom na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej. Po ukończeniu studiów
rozpoczął pracę na Wydziale Elektrotechniki Górniczej
i Hutniczej w Katedrze Maszyn i Pomiarów Elektrycznych. W 1969 roku na podstawie pracy
„Wpływ parametrów jednorodnej linii pomiarowej na dokładność pomiaru w przypadku
pomiarów tensometrycznych” Rada Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki
nadała mu stopień doktora nauk technicznych. W 1980 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 1986 roku został powołany na stanowisko docenta, a w 1992 roku na stanowisko profesora nadzwyczajnego AGH i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach
1984–1987 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki,
a w latach 1987–1990 dziekana tegoż wydziału. Ponadto w latach 1989–1992 był kierownikiem Zakładu Elektrotechniki i Automatyki, następnie w okresie 1992–1994 kierownikiem
Zakładu Metrologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Głównymi zainteresowaniami
jego działalności naukowej były: pomiary wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi, identyfikacja i estymacja parametrów modeli matematycznych maszyn elektrycznych
i układów elektromechanicznych. Autor 70 publikacji oraz 6 patentów. Przygotował kilkadziesiąt ekspertyz i prac naukowo-badawczych dla przemysłu. Był promotorem prac doktorskich. Był rzeczoznawcą i weryfikatorem w Izbie Rzeczoznawców.
Od 1970 roku był członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a od 1984
roku członkiem Sekcji Elektrometrologii Komitetu Elektrotechniki PAN, Rady Naukowej
Ośrodka Badawczego Elektrotechniki i Automatyki Górniczej w Katowicach, Towarzystwa
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Był współzałożycielem i w latach 1997–2009 pierwszym prezydentem Stowarzyszenia Absolwentów Elitarnego Wydziału Elektrotechniki,
Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Wyróżniony został między innymi: Złotym Krzyżem
Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Honorową Stowarzyszenia
Elektryków Polskich, Złotą Odznaką Honorową NOT oraz wieloma odznaczeniami resortowymi. Ponad trzydziestokrotnie nagradzany Nagrodami Rektora oraz Nagrodą Ministra.
Zmarł 27 maja 2011 roku.
Kwatera XXXIX, rząd 11, miejsce 10.
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Źródła:
— Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki [AGH] :
[w 45 lecie Wydziału 1952–1997]. Kraków 1999, s. 11, 60, [foto],
— Who is who? elitarnego Wydziału Elektrycznego AGH. Red. i układ albumu J. Czajkowski, Z. K. Witek. Kraków 2002, s. 53, [foto],
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 58.
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Jan Cząstka
1899–1991
Urodził się 13 sierpnia 1899 roku w Krościenku
Niżnym w pobliżu Krosna. Od wczesnego dzieciństwa
wyróżniał się nieprzeciętnymi zdolnościami. W 1916
roku z wyróżnieniem zdał egzamin maturalny. Od
września 1916 roku do lutego 1917 roku odbył praktykę wiertniczą w kopalni ropy naftowej w rodzinnej
miejscowości. Od marca 1917 roku do września 1920
roku brał udział w działaniach wojennych i służył w wojsku. W grudniu 1920 roku rozpoczął studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Lwowskiej (PL), jednakże po roku nauki
przeniósł się na Wydział Mechaniczny PL. Z powodu trudności materialnych dwukrotnie
przerywał studia i podejmował prace zarobkowe. Tytuł zawodowy inżyniera otrzymał na
Wydziale Mechanicznym PL 8 czerwca 1933 roku. Aż do wybuchu II wojny światowej
zawodowo związany był z instytucjami i przedsiębiorstwami zajmującymi się eksploatacją
ropy naftowej. Również przez całą okupację pracował w instytucjach związanych z ropą
naftową. Po wyzwoleniu Krosna, zgłosił się 23 września 1944 roku do pracy w Państwowym
Urzędzie Naftowym. Otrzymał zatrudnienie w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, skąd
został przeniesiony do Państwowego Urzędu Naftowego na stanowisko kierownika działu
eksploatacji ropy i gazu ziemnego.
3 marca 1945 roku otrzymał od władz Akademii Górniczej propozycję wykładów
z zakresu górnictwa naftowego na Wydziale Górniczym. 8 lipca 1946 roku na Wydziale
Górniczym AG, na podstawie pracy „Problemy racjonalnej eksploatacji złóż ropy naftowej
w Polskich Karpatach Zachodnich”, uzyskał habilitację. 1 września 1946 roku otrzymał nominację na zastępcę profesora i został kierownikiem Katedry Eksploatacji Ropy na Wydziale
Górniczym. Z dniem 1 października 1946 roku został mianowany docentem Eksploatacji
Ropy. 3 listopada 1946 roku został mianowany kierownikiem Działu Eksploatacji Ropy
i Gazu Ziemnego w Zjednoczeniu Przemysłu Naftowego w Krakowie. 14 września 1948
roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego eksploatacji ropy na Wydziale Górniczym
AG i z dniem 1 października zrezygnował z dalszej pracy w przemyśle i poświęcił się pracy
naukowo-dydaktycznej. 27 kwietnia 1949 roku dekretem Prezydenta RP został mianowany
profesorem nadzwyczajnym wiertnictwa na WG. W listopadzie 1949 roku otrzymał stanowisko kierownika Katedry Wiertnictwa. W latach 1950–1952 był prodziekanem Wydziału
Górniczego. W latach 1952–1955 uczestniczył w pracach komisji zaopatrzenia Warszawy
w wodę uzyskiwaną spod koryta rzeki Wisły, brał udział w konsultacjach dotyczących
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uzdrowisk Ciechocinek i Krynica. W 1964 roku rozpoczęto przygotowania do utworzenia
Wydziału Wiertniczo-Naftowego w AGH. Został powołany na koordynatora i organizatora
prac związanych z organizacją tego wydziału. 11 września 1967 roku został wybrany pierwszym dziekanem tego wydziału i pełnił tę funkcję do końca września 1969 roku. Z dniem 1
października 1969 roku przeszedł na emeryturę, jednakże dalej wykładał.
Ogłosił około 130 prac, w tym 6 podręczników z zakresu wiertnictwa i jeden dotyczący eksploatacji ropy naftowej. Był promotorem 9 prac doktorskich, opracował 3 opinie
potrzebne do uzyskania tytułu profesora.
Aktywnie też uczestniczył w wielu kongresach i konferencjach naukowo-technicznych w kraju i za granicą. Warto dodać, że swobodę w kontaktach międzynarodowych
ułatwiało mu to, iż był poliglotą. Posługiwał się językami: niemieckim, francuskim, rosyjskim, angielskim i włoskim.
Od 1953 roku był członkiem Sekcji Wiertnictwa i Eksploatacji Ropy i Gazu Ziemnego PAN. W latach 1949–1950 był przewodniczącym Rady Zakładowej Związku Nauczycielstwa Polskiego w AG, w latach 1951–1952 przewodniczył ZNP na Wydziale Górniczym i Ceramicznym. 21 czerwca 1956 roku został członkiem Rady Naukowej Instytutu
Naftowego w Krakowie, w latach 1956–1957 przewodniczył Komisji Postępu Technicznego
przy Zarządzie Głównym Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego. W latach 1957–1961 był przewodniczącym Rady Naukowej przy
Muzeum Regionalnym w Krośnie. Jako jeden z organizatorów, współtworzył Muzeum Prze-
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mysłu Naftowego im. I. Łukasiewicza w Bóbrce. W latach 1971–1972 brał udział w pracach
Komitetu Międzynarodowej Współpracy w Zakresie Historii Techniki, który utworzono
w 1968 roku w Paryżu. Był też członkiem wielu stowarzyszeń i ośrodków naukowych. Nie
będąc absolwentem AGH aktywnie działał na rzecz Stowarzyszenia Wychowanków AGH.
W uznaniu zasług odznaczony został: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem 10-lecia Polski
Ludowej, Odznaką tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Honorową NOT, Złotą
Odznaką ZNP, Nagrodą indywidualną Ministra Szkolnictwa Wyższego oraz trzykrotnie
Nagrodą Rektora AGH. 9 czerwca 2017 roku podczas uroczystości 50-lecia Wydziału
Wiertnictwa, Nafty i Gazu uhonorowano go tablicą pamiątkową, która znajduje się na
parterze pawilonu A4.
Zmarł 1 grudnia 1990 roku w Krakowie.
Kwatera XCV, rząd 9, miejsce 14.
Źródła:
— Brzozowski S.: Jan Józef Cząstka (1899–1990). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1991, nr 2, s. 120–124,
— Cząstka Jan Józef : życiorys. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 1208. Seria Wiertnictwo Nafta
Gaz 1989, z. 5, s. 7–14,
— Jan Cząstka : wspomnienie pośmiertne. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 1457. Seria Wiertnictwo Nafta Gaz 1992, z. 9, s. 7–8,
— Jan Cząstka : (1899-1990). Nafta 1991, nr 1–3, s. 43,
— Sieński H.: Profesor Jan Cząstka: tablice – pamięć wiecznie żywa – część 50. Biuletyn
AGH 2017, nr 116–117, s. 29–32, [foto],
— Uczczenie wieloletniej działalności naukowej prof. mgra inż. Jana Cząstki. Nafta 1969,
nr 12, s. 385–386, [foto],
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 59, [foto].
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Tadeusz Karol Czechowicz
1898–1960
Urodził się 12 października 1898 roku w Tarnobrzegu. Uczęszczał do szkół w Stanisławowie, Szkoły
Powszechnej i do Średniej Szkoły Realnej, w której
ukończył sześć klas. W 1915 roku został powołany do
służby wojskowej w armii austriackiej. Po kilkuletnim
pobycie w wojsku, przystąpił do egzaminu maturalnego w Szkole Realnej w Krakowie i w 1918 roku
uzyskał świadectwo dojrzałości. Po zakończeniu działań wojennych znalazł się ponownie
w wojsku, w 1 Pułku Wojsk Kolejowych w Krakowie i służył do 1920 roku. W 1919 roku
zapisał się na Wydział Górniczy Akademii Górniczej i ukończył go 3 czerwca 1924 roku.
Pracę dyplomową napisał u prof. H. Czeczotta. W czasie studiów odbył dwie praktyki
kopalniane: w kopalni „Sobieski” w Jaworzynie i w kopalni „Król” w Chorzowie. Jeszcze
w czasie studiów rozpoczął pracę, jako młodszy asystent przy Katedrze Maszynoznawstwa
II (1 grudnia 1921 – 1 listopada 1922). Od września 1924 roku pracował, jako sztygar,
w kopalni „Błogosławieństwo Boże” w Nowej Wsi. W czerwcu 1925 roku przeniósł się
w charakterze referendarza do Okręgowego Urzędu Górniczego w Chorzowie. Po pięciu
latach wrócił do przemysłu, w lipcu 1930 roku został zastępcą kierownika zakładu w kopalni
„Karol” w Orzegowie, a wkrótce potem objął obowiązki dyrektora tej kopalni. W okresie
lipiec 1934 – czerwiec 1935 był dyrektorem kopalni „Wanda” w Nowej Wsi, a od 1 lipca
1935 roku do wybuchu II wojny światowej dyrektorem kopalni „Paweł” w Chebziu. Podczas
okupacji niemieckiej pomagał w prowadzeniu gospodarstwa w Kryspinowie, następnie
od września 1941 roku do końca okupacji pełnił funkcję kierownika technicznego „Łaźni
Rzymskiej” w Krakowie, której właścicielem była jego żona. Po wyzwoleniu zgłosił się do
pracy w przemyśle węglowym i w okresie luty – czerwiec 1945 pracował, jako inspektor
w Gliwickim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego.
Po powrocie do Krakowa, 1 listopada 1946 roku rozpoczął pracę, jako asystent wolontariusz w Katedrze Górnictwa III Wydziału Górniczego Akademii Górniczej, a od 1 kwietnia
1947 roku, jako starszy asystent. Od września 1947 do września 1957 roku pracował też
w Liceum Przemysłu Węglowego w Krakowie i wykładał tam górnictwo podziemne.
W celu zdobycia kwalifikacji nauczycielskich w 1948 roku ukończył sześciomiesięczny kurs
zorganizowany przez Kuratorium Szkolne w Krakowie. W 1950 roku został mianowany
adiunktem, a 1 września 1954 roku zastępcą profesora i kierownikiem Zakładu Organizacji
i Planowania w Górnictwie Wydziału Górniczego. W marcu 1955 roku na podstawie pracy
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„Metoda synchronizacji obliczania taboru wozów kopalnianych zabezpieczająca pewność
ruchu transportu dołowego” uzyskał doktorat. W czerwcu 1956 roku otrzymał nominację na
docenta, a w listopadzie 1958 roku na profesora nadzwyczajnego. W latach 1956–1958 był
dziekanem Wydziału Górniczego. Przyczynił się do powstania Katedry Ekonomiki i Organizacji, był jednym z założycieli nowej specjalności z zakresu ekonomiki górnictwa, którą
silnie związał z nowoczesną techniką. Wykonał wiele ekspertyz i projektów dla przemysłu
węglowego i przyczynił się do wdrożenia w praktyce naukowych podstaw w dziedzinie
organizacji. Był autorem dwóch książek z zakresu organizacji robót górniczych i transportu
oraz kilkunastu artykułów fachowych. Wygłosił też wiele referatów. Był członkiem wielu
organizacji i stowarzyszeń: Sekcji Tąpań Głównego Instytutu Górnictwa, członek Komitetu
Naukowego Pionu Energo-Mechanicznego Głównego Instytutu Górnictwa, Związku Urzędników Państwowych, Związku Urzędników Pracujących w Przedsiębiorstwach Prywatnych, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Zarządu Krakowskiego Oddziału Towarzystwa
Naukowej Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa,
Stowarzyszenia Wychowanków AGH, Komitetu Współpracy Naukowców z Robotnikami,
Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Naczelnej Organizacji Technicznej.
Zmarł 25 kwietnia 1960 roku w Krakowie.
Kwatera HA, rząd płd., miejsce po lewej, grób rodziny Suskich.
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Źródła:
— Słownik biograficzny techników polskich. Z. 13. Red. nacz. Z. Skoczyński. Warszawa
2002, s. 44–45,
— Śp. dr inż. Tadeusz Czechowicz, Profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Rudy Żelaza 1960, nr 6/7, s. 1,
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 59,
— Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919–
1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 47–49, [foto] (Zeszyty Naukowe.
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; nr 41, z. spec. 4).
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Ryszard Czekajowski
1929–2010
Urodził się 21 maja 1929 roku w Zdołbunowie na Wołyniu. Rodzina jeszcze przed wybuchem
II wojny światowej przeprowadziła się do Lwowa.
W czasie wojny był żołnierzem Armii Krajowej –
pseudonim „Ryś” i uczestnikiem tajnego nauczania.
Studiował w trzech uczelniach: w latach 1949–1952
na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu
Jagiellońskiego, w latach 1950–1953 na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej i w latach 1955–1959 na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego,
uzyskując dyplomy ukończenia studiów we wszystkich z nich. Zawodowo związał się
z Uniwersytetem Jagiellońskim. Uchwałą Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego UJ
w dniu 21 kwietnia 1967 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych.
Od 1 grudnia 1969 roku pracował w AGH, został kierownikiem Zakładu Pedagogiki
w Instytucie Nauk Społecznych. Zakład ten powstał uchwałą Rady Instytutu Nauk Społecznych, jednakże z jego inicjatywy i za poparciem prof. Anny Jankowskiej-Kłapkowskiej.
Ściśle współpracował z Krakowskim Oddziałem PAN i PAU, dzięki czemu pracownicy
zakładu byli na bieżąco informowani o pracach tych instytucji, w szczególności w zakresie
zagadnień dotyczących kształcenia, mieli też możliwość publikowania tam swoich doniesień, prac badawczych. Jako kierownik zakładu dbał o jego rozwój, bowiem działał na wielu
płaszczyznach, na przykład prowadził Studium Pedagogiczne dla Studentów, Studium Pedagogiczne dla Nauczycieli, Studium Pedagogiczne dla Asystentów, a także zajęcia dydaktyczne ze studentami I roku w zakresie metodyki studiowania. Do współpracy, oprócz etatowych pracowników, pozyskiwał przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych z innych
uczelni. Przez wiele lat był członkiem interdyscyplinarnego Zespołu Naukowego AGH,
założonego przez prof. Zbigniewa Strzeleckiego. Zespół ten zajmował się ratowaniem
zabytkowych obiektów na terenach staromiejskich dzielnic, usytuowanych na gruntach
lessowych, pod którymi w dawnych wiekach wydrążono i dotychczas znajdują się rozległe
i wielokondygnacyjne i sklepione wyrobiska podziemne. Od 1960 roku zespół naukowy
prowadził prace badawcze, ratownicze i zabezpieczające w wielu zagrożonych miastach,
między innymi w takich jak: Jarosław, Kłodzko, Krasnystaw, Opatów, Malbork (Zamek
Krzyżacki), Bystrzyca Kłodzka, Kraków (Wawel, Smocza Jama). Działał również bardzo
aktywnie i bezinteresownie przy ratowaniu Kopca im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na
Sowińcu w Krakowie. W dniu 21 marca 1973 został przyjęty do Polskiej Akademii Nauk
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w charakterze członka Komisji Nauk Pedagogicznych, a efektem Jego pracy w PAN było
opracowanie i opublikowanie kilku pionierskich prac naukowych. Jako, kombatant uczestniczył w zespole wydawniczym „Biuletyn Informacyjny” i wydawnictw kombatanckich
AK – Biblioteki Historycznej z cyklu „Na Kresach Wschodnich 1939–1945”. Był również
współtwórcą i redaktorem „Biuletynu Informacyjnego Pracowników AGH”. Z wieloletniej
działalności naukowo-badawczej i dydaktyczno-wychowawczej pozostawił po ponad 150
opracowanych publikacji i wiele opinii naukowych oraz 10 wydawnictw książkowych.
W 1994 roku przeszedł na emeryturę.
Za wieloletnią i wszechstronną twórczą działalność naukowo-badawczą i dydaktyczno-wychowawczą oraz wojskową otrzymał liczne odznaczenia państwowe oraz resortowe, między innymi: Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski
Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż
Zasługi, Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Partyzancki, Srebrny Krzyż Zasługi dla ZHP
z Mieczami, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Patent i tytuł Weterana Walk o Wolność
i Niepodległość Polski, Odznakę „Za Tajne Nauczanie”, Odznakę „Burza” AK, Odznakę
„Żołnierz Kresowy AK”, Złotą Odznakę ZNP, Złotą Odznakę „Za Pracę Społeczną dla
Miasta Krakowa”, Złotą Odznakę „Zasłużony w Rozwoju Województwa Katowickiego”,
Złotą Odznakę „Za Zasługi dla Miasta Jarosławia”.
Zmarł 7 lipca 2010 roku w Krakowie.
Kwatera XCIV, rząd wsch., miejsce 6.
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Źródła:
— Bolewski A., Czekajowski R.: Z dziejów uczelni : z prof. Andrzejem Bolewskim i dr inż.
Ryszardem Czekajowskim. Rozm. J. Szerłomski. Biuletyn Informacyjny Pracowników
AGH 1999, nr 64, s. 7–8, [foto],
— Jóżkiewicz S.: Ryszard Czekajowski (1929–2010): wspomnienie. Biuletyn AGH 2010,
nr 34, s. 42, [foto],
— Szerłomski J.: W zadumie… Rakowickiego cmentarza...: [wspomnienie o Ryszardzie
Czekajowskim]. Biuletyn AGH 2010, nr 34, s. 43.
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Jan Wacław Czerwiński
1865–1947
Urodził się 22 listopada 1865 roku w Winnikach koło Lwowa. W 1884 roku w Szkole Realnej
w Krakowie uzyskał świadectwo dojrzałości.
Studiował na Wydziale Inżynierii Politechniki Wiedeńskiej, dyplom otrzymał w 1889 roku. Przez dwa lata
był asystentem na Politechnice Lwowskiej. W 1891
roku rozpoczął pracę we francuskim przedsiębiorstwie
wielkich robót publicznych Halliez-Latellier-Ditz-Mounin, pracując przy projektowaniu
i trasowaniu nowych linii kolejowych w Małopolsce oraz przy projektowaniu kanału OdraWisła-Dniestr. W 1898 roku został powołany, jako uznany już specjalista z zakresu komunikacji wodnej do austriackiego Ministerstwa Handlu i zatrudniony w Sekcji Dróg Wodnych,
gdzie powierzono mu kierownictwo prac przy studiach nad projektem kanału Odra-WisłaDniestr. W 1905 roku został naczelnikiem ekspozytury krakowskiej wiedeńskiej Dyrekcji
Budowy Dróg Wodnych, która podjęła intensywne prace nad zagadnieniem dróg wodnych
w Małopolsce, nad regulacją Wisły w obrębie Krakowa w celu zabezpieczenia miasta przed
powodziami oraz nad budową bulwarów nadwiślańskich. W państwowej służbie austriackiej osiągnął rangę starszego radcy budownictwa z tytułem i charakterem radcy dworu. Na
skutek odmrożenia w 1918 roku i późniejszej komplikacji amputowano mu prawą nogę i od
tego czasu używał protezy. Od 1919 roku był prezesem Generalnej Dyrekcji Sztucznych
Dróg Wodnych w Ministerstwie Robót Publicznych. Od 1926 roku dyrektor Okręgowej
Dyrekcji Sztucznych Dróg Wodnych i Regulacji Rzek Żeglownych w Krakowie, później
został mianowany naczelnikiem Wydziału Dróg Wodnych. We wrześniu 1933 roku przeszedł na emeryturę.
Jednakże jeszcze przed pójściem na emeryturę, we wrześniu 1931 roku został powołany na wykładowcę hydrauliki w Akademii Górniczej na Wydziale Górniczym i Wydziale
Hutniczym. W czasie okupacji niemieckiej wykładał w technikach zawodowych mechanikę
teoretyczną. Po wojnie w 1945 roku podjął ponownie wykłady z hydrauliki na obydwu
wydziałach AG, gdzie wykładał aż do śmierci w 1947 roku.
Był zamiłowanym sportowcem, uprawiał łyżwiarstwo, narciarstwo i turystykę.
Nawet po stracie nogi nie zaniechał wędrówek pieszych. Był wybitnym działaczem sportu
i turystyki. W latach 1905–1932 był czynnym członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa
Tatrzańskiego. W 1913 roku został trzecim wiceprezesem, w 1919 roku drugim wiceprezesem, w 1921 roku pierwszym wiceprezesem, a w latach 1922–1932 pełnił funkcję
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prezesa. W 1929 roku za zasługi dla turystyki otrzymał tytuł honorowego członka PTT,
a w 1930 roku tytuł honorowego członka Sekcji Taternickiej AZS w Krakowie. W 1932 roku
był jednym z inicjatorów utworzenia Międzynarodowej Unii Alpinistycznej w Genewie.
Od 1903 roku należał do Krakowskiego Towarzystwa Technicznego i wykazywał
znaczną aktywność, wygłaszając referaty. Zajmował się specjalnie sprawą ustawy o tytule
inżyniera i o uprawnieniach inżynierów.
Za pracę przed pierwszą wojną został odznaczony: Krzyżem Franciszka Józefa,
Orderem Korony Żelaznej. Za pracę w okresie międzywojennym otrzymał: Krzyż Komandorski Orderu Polonia Restituta, Złoty Krzyż Zasługi, Komandorię z Gwiazdą Czechosłowackiego Orderu Lwa, Komandoria z Gwiazdą Korony Rumuńskiej.
Zmarł 28 lipca 1947 roku w Krakowie.
Kwatera GA, rząd płn-wsch, narożnik, grób rodziny Bobkowskich.
Źródła:
— Słownik biograficzny techników polskich. Z. 3. Red. T. Skarzyński. Warszawa 1993, s. 79,
— Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919–
1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 57–60, [foto] (Zeszyty Naukowe.
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; nr 41, z. spec. 4).
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Kazimierz Czopek
1939–2013
Urodził się 18 stycznia 1939 roku w Libiążu.
Studia wyższe rozpoczął w 1958 roku na Wydziale
Górniczym AGH, uzyskując w 1964 roku dyplom
magistra inżyniera górnika o specjalności technika
odkrywkowa eksploatacji złóż, z wynikiem bardzo
dobrym. Bezpośrednio po studiach, 15 października
1964 roku rozpoczął pracę na w Katedrze Ekonomiki
i Organizacji Górnictwa Wydziału Górniczego AGH, jako asystent przechodząc kolejne
stopnie i stanowiska. W 1970 roku na podstawie pracy „Metodyka dostosowania strzelania
głębokimi otworami do charakteru szczelinowatości górotworu” uzyskał stopień doktora
nauk technicznych, a stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1978 roku na podstawie
rozprawy „Programowanie koncentracji wydobycia kruszywa naturalnego”. W 1979
roku został powołany na stanowisko docenta. Tytuł profesora nadzwyczajnego AGH
uzyskał w 1991 roku, profesorem zwyczajnym został w 1997 roku. W czasie swojej pracy
w Akademii Górniczo-Hutniczej piastował zaszczytne stanowiska: prodziekana Wydziału
Górniczego – dwie kadencje – w latach 1984–1990, prorektora ds. Ogólnych w latach 1990–
1993 i w latach 1993–1996 dziekana Wydziału Górniczego. Pełniąc funkcję prorektora przeprowadził restrukturyzację organizacyjną i zatrudnienia uczelni w związku z nowymi zasadami finansowania, nawiązującymi do zasad gospodarki rynkowej. Będąc prodziekanem
oraz dziekanem znacząco poszerzył ofertę dydaktyczną wydziału, w tym czasie uruchomiono trzy nowe kierunki studiów: zarządzanie i marketing, inżynierię środowiska i budownictwo, co przyczyniło się do rozwoju wydziału. W akademii pełnił następujące funkcje:
przewodniczącego Rady ds. Młodzieży Wydziału Górniczego w latach 1978–1984, pełnomocnika Rektora ds. praktyk studenckich w latach1984–1990, przewodniczącego Zespołu
ds. Zatrudnienia i Płac w AGH w okresie 1990–1993, w latach 1990–1996 był członkiem
Senatu AGH, a w latach 1993–1996 członkiem Komisji Budżetowej Senatu AGH. W latach
1993–1996 był dyrektorem Górniczego Centralnego Laboratorium Techniki Strzelniczej
i Materiałów Wybuchowych w Regulicach.
Odbył liczne staże i współpracował z wieloma uczelniami zagranicznymi. Zainteresowania jego koncentrowały się na szerokiej problematyce ekonomiki, organizacji i zarządzania górnictwa, zwłaszcza całego górnictwa odkrywkowego. Początkowo interesowały
Go zagadnienia optymalizacji i poprawy efektywności ekonomicznej robót strzelniczych.
Kolejnym etapem badawczym były problemy zbilansowania zapotrzebowania na surowce
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skalne oraz możliwości wydobywczych z uwzględnieniem ich przestrzennego rozmieszczenia oraz kompleksowego zagospodarowania złóż. Stał się znanym i uznanym specjalistą z zakresu kosztów wydobycia, a Jego dwie ostatnie pozycje książkowe „Koszty stałe
i zmienne. Teoria i praktyka” oraz „Activity Based Costing-ABC. Podstawy-zastosowania
w górnictwie” są jednymi z kilku z tego zakresu w Polsce i są powszechnie wykorzystywane
i cytowane, nie tylko w środowisku górniczym. Tematem jego wykładów były: ekonomika
górnictwa odkrywkowego i przedsiębiorstw, ekonomia środowiska naturalnego, organizacja
i zarządzanie, podstawy prawne działalności gospodarczej, systemy podatkowe. Szczególną
uwagę poświęcał pracy dydaktyczno-wychowawczej, prowadzonym zajęciom ze studentami jak również swoim dyplomantom. Wypromował 12 doktorów, dyplomował wielu
magistrów i inżynierów. Autor ponad 320 publikacji, w tym 16 książek.
W 1994 roku zainicjował starania o przywrócenie figury św. Barbary na gmachu
głównym AGH, przejmując kierowanie powołanym w tym celu Komitetem Rekonstrukcji
Figury. 29 maja 1999 roku starania te zostały uwieńczone sukcesem – figurę św. Barbary
posadowiono w pierwotnej lokalizacji. Został wyróżniony odznaczeniami państwowymi,
resortowymi i regionalnymi między innymi: Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej, Złotą
Odznaką Zasłużony dla Górnictwa RP, Medalem za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej, Złotą
Odznaką ZNP, Złotą Odznaką SITG, Zasłużony dla Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów
oraz Zasłużony dla Kopalni Węgla Brunatnego Turów.
W uznaniu zasług dla Stowarzyszenia Wychowanków AGH jego nazwisko znajduje
się na tablicy Członkowie Honorowi Stowarzyszenia Wychowanków AGH zlokalizowanej
w budynku głównym AGH.
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Zmarł 9 lutego 2013 roku w Krakowie.
Kwatera L, rząd 8, miejsce 6.
Źródła:
— Profesor Kazimierz Czopek (1939–2013). Biuletyn AGH 2013, nr 63, s. 24, [foto],
— Profesor Kazimierz Czopek (1939–2013). Vivat Akademia: AGH 2013, nr 10, s. 51–54,
[foto],
— Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919–1999. Kraków 1999, s. 113,
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 61, [foto].
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Wiesław Długosz
1927–1986
Urodził się 27 czerwca 1927 roku w Czeladzi.
W latach 1940–1942 uczył się na tajnych kompletach. W latach 1942–1945 pracował, jako robotnik
w Kopalni Węgla Kamiennego w Porąbce – Klimontowie obok Dąbrowy Górniczej. W 1947 roku rozpoczął studia na Wydziale Górniczym Akademii Górniczej, które ukończył w 1952 roku uzyskując dyplom
magistra inżyniera górnika.
W 1951 roku podjął pracę w AGH, jako asystent w Katedrze Górnictwa Ogólnego
Wydziału Górniczego. W 1952 roku uzyskał aspiranturę w Instytucie Metali Nieżelaznych
i Złota w Moskwie. W 1956 roku obronił pracę kandydacką i uzyskał stopień naukowy
doktora. Następnie powrócił na macierzysty wydział i został zatrudniony w Katedrze Przeróbki Mechanicznej Kopalin. Kolejno pełnił funkcje: kierownika Pracowni Metod Izotopowych i Technologii Flotacji, kierownika Zakładu Fizykochemicznych Metod Wzbogacania.
Wicedyrektor ds. naukowo-badawczych Instytutu Przeróbki i Wykorzystania Surowców
Mineralnych (1982–1985). Prowadził zajęcia na następujących wydziałach: Górniczym,
Geologiczno-Poszukiwawczym i Metalurgicznym z następujących przedmiotów: przeróbka
surowców mineralnych, technologie wzbogacania rud metali, siarki rodzimej, soli rozpuszczalnych, surowców skalnych, flotacja. Podczas wieloletniej pracy organizował i doskonalił
laboratoria, rozwijał proces dydaktyczny oraz naukowy ruch studencki. W latach siedemdziesiątych będąc opiekunem Koła Naukowego „Separator” oraz grup studenckich i domów
akademickich, brał czynny udział w życiu studentów.
W swojej działalności zawodowej utrzymywał liczne kontakty z przemysłem, był
doradcą i konsultantem w wielu zakładach przeróbki węgla, a także siarki i rud cynkowo-ołowiowych. W czasie rozruchu Zakładu Przeróbki Siarki w Machowie koło Tarnobrzega
był pełnomocnikiem Ministerstwa Przemysłu Chemicznego do spraw przeróbki. W pracy
naukowej jego szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zagadnienia dotyczące technologii wzbogacania i uszlachetniania surowców mineralnych oraz teorii i technologii flotacji.
Tematyka prowadzonych przez niego prac była bardzo różnorodna i obszerna. Pod jego
kierownictwem opracowano i sprawdzono w skali półprzemysłowej technologię wzbogacania krajowych surowców skaleniowych oraz technologię przeróbki kwarcu żyłowego
pozwalającą na produkcję, z surowców krajowych, kwarcu wysokiej jakości do wytopu
szkła kwarcowego najwyższej klasy. Z tą działalnością wiąże się ścisła współpraca z Insty-
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tutem Szkła i Ceramiki w Warszawie. Był niezwykle pracowity, jego dorobek obejmuje
około 60 prac opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych i około 40 opracowań dla przemysłu oraz kilka patentów. Był promotorem 40 prac magisterskich i 3 prac
doktorskich. Był recenzentem prac doktorskich, magisterskich, referatów naukowych oraz
prac naukowo-badawczych z zakresu przeróbki naturalnych i odpadowych surowców mineralnych. Brał czynny udział w wielu konferencjach i sympozjach naukowych dotyczących
zagadnień przeróbczych.
Autor około 60 prac opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych,
około 40 opracowań dla przemysłu i kilku patentów. Był promotorem 3 prac doktorskich i 40
prac magisterskich i recenzentem prac magisterskich, doktorskich, referatów naukowych
oraz innych prac naukowo-badawczych. Aktywnie uczestniczył w działalności społecznej
i politycznej. Od 1947 roku był członkiem AZWM „Życie”, a potem ZMP. Od 1952 roku
był członkiem PZPR, pełniąc wielokrotnie wiodące funkcje.
W uznaniu zasług otrzymał między innymi:
Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, nagrody Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Ministra Przemysłu Chemicznego, wielokrotnie nagrody Rektora AGH.
Zmarł 1 listopada 1986 w Krakowie.
Kwatera XCIII, rząd 6, miejsce 1.
Źródła:
— Ociepa Z.: Wspomnienia: docent Wiesław Długosz 1927–1986.im. Inżynieria Mineralna
2003, nr 1, s. 50–51, [foto],
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 68.
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Jerzy Frydrych
1931–2010
Urodził się 10 czerwca 1931 roku w Schodnicy
w powiecie drohobyckim, na Ukrainie.
W latach 1950–1956 studiował na Wydziale
Metalurgicznym AGH w latach 1950–1956. W 1954
roku uzyskał tytuł inżyniera i został zatrudniony,
na stanowisku asystenta w Katedrze Metalografii
i Obróbki Cieplnej. W 1956 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera o specjalności metaloznawstwo i obróbka cieplna i awansował na stanowisko
starszego asystenta.
9 listopada 1965 roku, po obronie rozprawy „Niektóre zjawiska występujące przy
spiekaniu w obecności fazy ciekłej układu miedź-ołów” decyzją Rady Wydziału Metalurgicznego otrzymał stopień doktora nauk technicznych i nominację na stanowisko adiunkta.
Od 1968 roku pełnił obowiązki kierownika tego zakładu, kierując pracą naukową 10-osobowego zespołu pracowników. W tym samym roku odbył staż w Katedrze Metalurgii Proszków
i Metali Rzadkich na Politechnice Kijowskiej w Związku Radzieckim oraz w Instytucie
Problemów Metaloznawstwa Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie. W 1969 roku, na
wniosek Rady Wydziału Metalurgicznego, Senat AGH awansował go na stanowisko docenta.
W 1971 roku powierzono mu kierownictwo Zakładu Metalurgii Proszków. Zakładem tym,
połączonym w 1995 roku z Zakładem Metaloznawstwa, kierował – aż 28 lat – do 1999 roku.
Głównym przedmiotem badań stanowiły problemy z zakresu metalurgii proszków i metaloznawstwa, a w szczególności zagadnienia z pogranicza tych dwóch obszarów nauki i inżynierii. W latach 1972–1975, będąc jeszcze docentem kierował studiami podyplomowymi
z zakresu wytwarzania stali o podwyższonych własnościach, w latach 1975–1978 – studiami
podyplomowymi z zakresu metaloznawstwa. Przez dwa lata – od 1979 do 1981 roku –
był kierownikiem środowiskowego studium doktoranckiego na Wydziale Metalurgicznym
AGH. W latach 1978–1981 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Metalurgicznego i wicedyrektora Instytutu Metalurgii, następnie w latach 1981–1983 dziekana Wydziału Metalurgicznego i w okresie 1987–1989 prodziekana Wydziału Metalurgicznego. W latach 1981–1984
był dyrektorem Instytutu Metalurgii, a następnie w latach 1984–1987 jego wicedyrektorem.
Był jednym z inicjatorów utworzenia na Wydziale Metalurgicznym kierunku Inżynieria
Materiałowa. W latach 1989–1990 oraz 1993–1996 był prorektorem AGH ds. rozwoju.
Był członkiem Senatu AGH przez 6 kadencji w latach 1981–1999. W 1999 roku został
profesorem zwyczajnym AGH. Jednocześnie dużo uwagi poświęcał pracy dydaktycznej.
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Promotor 11 doktorów, recenzent 16 rozpraw doktorskich. Był promotorem w postępowaniu
o nadanie dwóch doktoratów honoris causa AGH. Był autorem ponad 130 publikacji naukowych, w tym kilka podręczników i książek o charakterze wspomnieniowym i dotyczących
historii Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej oraz 2 patentów.
Równolegle do działalności naukowej i dydaktyczno-wychowawczej, prowadził
bardzo aktywną działalność organizacyjną, pełniąc coraz bardziej odpowiedzialne funkcje
na wydziale i w uczelni oraz organizacjach naukowych i resortowych. Był członkiem Komitetu Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk. W latach 1990–1998 był członkiem
Komisji Metalurgiczno-Odlewniczej Oddziału PAN w Krakowie, a także członkiem Sekcji
Metaloznawstwa i Fizyki Metali Komitetu Metalurgii PAN. Od 1990 roku był członkiem
Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego. Od 1997 roku był
członkiem Europejskiego Związku Metalurgii Proszków EPMA. W latach 1996–1999 był
członkiem Rady Bibliotecznej BG AGH, był też pełnomocnikiem rektora AGH ds. Zespołu
Pieśni i Tańca AGH „Krakus”. Posiadł dużą wiedzę praktyczną z zakresu prawa i finansów
uczelni wyższych, stając się niekwestionowanym ekspertem w wymienionych obszarach.
Otrzymał: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż
Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Medal
Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznakę za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa oraz
wiele odznaczeń regionalnych i resortowych. Wielokrotnie otrzymał Nagrodę Rektora AGH
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oraz indywidualne nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W uznaniu zasług dla
Stowarzyszenia Wychowanków AGH jego nazwisko znajduje się na tablicy Członkowie
Honorowi Stowarzyszenia Wychowanków AGH zlokalizowanej w budynku głównym AGH.
Zmarł 17 września 2010 roku.
Kwatera XXVIIIB, rząd 1, miejsce 9.
Źródła:
— Ciaś A.: Profesor Jerzy Frydrych 1931–2010: (wspomnienie). Biuletyn AGH 2011,
nr 39, s. 26–27, [foto],
— Działalność Sekcji Metalurgii Proszków Komitetu Metalurgii PAN i Komitetu Metalurgii Proszków SITPH, sympozjum naukowo-techniczne 50-lat Metalurgii Proszków
w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz 70-lecie urodzin prof. dr inż. Jerzego
Frydrycha. Rudy i Metale Nieżelazne 2002, nr 10–11, s. 582,
— Frydrych J.: Dossier w pigułce: prof. dr inż. Jerzy Frydrych. Biuletyn Informacyjny
Pracowników AGH 1996, nr 27, s. 5–6, [foto],
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 89.
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Wiktor Głowacki
1905–1958
Urodził się 29 lipca 1905 roku w Skale pod
Olkuszem. W 1923 roku w Olkuszu uzyskał świadectwo dojrzałości, następnie studiował matematykę
i fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po zaliczeniu
trzech lat i zdaniu obowiązujących egzaminów przeszedł w 1926 roku na Wydział Górniczy Akademii
Górniczej, który ukończył dopiero w 1937 roku.
W czasie studiów został zatrudniony, jako młodszy asystent w Katedrze Geologii Stosowanej (1930–1933). W latach 1934–1937 pracował w radiocentrali Fabryki Odbiorników
Radiowych w Krakowie. Po uzyskaniu dyplomu pracował w kopalniach soli w Wieliczce
i Bochni, a następnie w kopalni węgla kamiennego „Piast” w Lędzinach na Górnym
Śląsku. W czasie okupacji, od lipca 1941 roku do sierpnia 1944 roku, był kierownikiem
ruchu w fabryce ołówków Hardtmuth-Lechistan w Krakowie. Po wyzwoleniu rozpoczął
pracę, jako nauczyciel w Państwowej Szkole Technicznej Górniczo-Hutniczo-Mierniczej
w Krakowie, a od września 1945 roku objął stanowisko jej dyrektora, pozostając na tym
stanowisku do śmierci. Równocześnie w latach 1946–1951 pracował na stanowisku starszego asystenta w Katedrze Górnictwa I i Przeróbki Mechanicznej Wydziału Górniczego
Akademii Górniczej. W latach 1951–1954 wykładał w Państwowym Ośrodku Szkolenia
Nauczycieli Szkół Zawodowych w Krakowie i był przewodniczącym Państwowej Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół zawodowych okręgu krakowskiego. W 1952 roku
został mianowany przez Ministerstwo Górnictwa i Energetyki członkiem Komisji Egzaminacyjnej przy Wyższym Urzędzie Górniczym w Krakowie. Funkcję tę pełnił do czasu
likwidacji tej instytucji w Krakowie. W 1957 roku został powołany na przewodniczącego
komisji programowej dla szkół górniczych przy Ministerstwie Oświaty. Od 1 kwietnia 1957
roku aż do śmierci był adiunktem w Katedrze Maszyn i Urządzeń Górniczych Wydziału
Maszyn Górniczych i Hutniczych i równocześnie wykładowcą przedmiotu automatyka
maszyn górniczych. W 1946 roku dla Szkoły Górniczej napisał skrypt Elementy maszyn.
Był członkiem Stronnictwa Demokratycznego i Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem 10-lecia Polski Ludowej.
Zmarł 20 października 1958 roku w Krakowie.
Kwatera M, rząd 7, miejsce 13.
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Źródła:
— Kolega Wiktor Głowacki. Szkoła Zawodowa 1959, nr 2, s. 57,
— Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919–
1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 74–75, [foto] (Zeszyty Naukowe
/ Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; nr 41, z. spec. 4).
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Mirosław Gregoraszczuk
1930–2004
Urodził się 27 sierpnia 1930 roku w Kołomyi
w województwie stanisławowskim. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości, w 1950 roku rozpoczął studia na
Wydziale Górniczym AGH, a po utworzeniu Wydziału
Odlewnictwa w 1952 roku, kontynuował edukację na
tym wydziale. W 1954 roku ukończył studia inżynierskie, a w 1956 roku studia magisterskie. Po ukończeniu
studiów pracował w Zakładzie Instruktarzu i Ekspertyz Instytutu Odlewnictwa Ministerstwa
Przemysłu Ciężkiego w Krakowie, jako asystent, a potem starszy asystent prowadząc wiele
przemysłowych prac ekspertyzowych w różnych odlewniach krajowych.
W 1957 roku rozpoczął pracę w AGH w organizującej się Katedrze Maszyn i Urządzeń Odlewniczych Wydziału Odlewnictwa, początkowo na stanowisku asystenta. W 1964
roku na podstawie pracy „Analiza suwu podnoszenia tłoka zespołu wstrząsowego pneumatycznej maszyny formierskiej” uzyskał doktorat i został adiunktem. W 1972 roku na
podstawie pracy „Analiza wstrząsarek pneumatycznych” uzyskał stopień doktora habilitowanego i został powołany na stanowisko docenta. W 1975 roku został kierownikiem
Zakładu Mechanizacji Odlewni Wydziału Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa.
Dodatkowo w 1978 roku sprawował opiekę naukową w Zakładzie Projektowania Odlewni.
W wyniku postępowania kwalifikacyjnego, na podstawie znaczących osiągnięć naukowych, badawczych i organizacyjnych w 1987 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1991 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. W wyniku zmian organizacyjno-strukturalnych Wydziału Odlewnictwa w 1989 roku objął dodatkowo kierownictwo
Zakładem Automatyzacji Odlewni, a następnie utworzył jednolitą Katedrę Mechanizacji
i Automatyzacji Odlewni, którą kierował do 1997 roku. W tym też roku rozszerzył działalność Katedry o kierunek projektowania odlewni, co doprowadziło do utworzenia Katedry
Mechanizacji, Automatyzacji i Projektowania Odlewni, którą prowadził do 2000 roku, to
jest do przejścia na emeryturę. Jego dorobek naukowy jest wielotematyczny, ale w całości
z obszaru maszyn i urządzeń odlewniczych, ich konstrukcji, eksploatacji i optymalizacji.
Istotną dziedziną jego osiągnięć są systemy mechanizacji i automatyzacji odlewni. Był
autorem lub współautorem wielu oryginalnych hipotez naukowych, metod badawczych
i rozwiązań konstrukcji maszyn, które są chronione patentami. Jest autorem 7 patentów.
Ogółem opublikował 150 opracowań, indywidualnych i zespołowych, a także kilkadziesiąt
sprawozdań z prac naukowo-badawczych, raportów, opinii i 12 ekspertyz dla przemysłu.
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Wiele z tych prac zostało wyróżnionych nagrodami ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego
i Techniki i rektora AGH. Ponadto wydał 5 książek z zakresu maszynoznawstwa odlewniczego i mechanizacji odlewni. Rozwijając kierunki naukowo-badawcze współpracował
z odlewniami, biurami projektowymi oraz producentami maszyn i urządzeń odlewniczych.
Na szczególną uwagę zasługuje jego działalność dydaktyczna i wychowawcza. Organizował i tworzył nowoczesny proces dydaktyczny, zorganizował oraz uruchomił unikalne
stanowiska dydaktyczne i badawcze, na których były prowadzone ćwiczenia, a także realizowane prace dyplomowe. Kierował realizacją ponad 100 prac dyplomowych oraz był
recenzentem kilkudziesięciu. Był promotorem 8 prac doktorskich. Poza akademią pracował
również w instytucjach naukowych Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszeniu Technicznym
Odlewników Polskich oraz w ramach współpracy z uczelniami w Słowacji, Rosji, Niemiec
i Ukrainy. W dowód zasług został wyróżniony odznaką „Za zasługi dla rozwoju krajowego
przemysłu maszynowego”, medalem „Za zasługi w rozwoju Vysokej Skoly Technickej
w Kosicach” oraz otrzymał Nagrodę Naukową im. prof. Jerzego Buzka (przedwojennego
profesora AG). Należał do nielicznego grona profesorów tworzących szkołę mechanizacji
procesów odlewniczych.
Zmarł 20 marca 2004 roku w Krakowie.
Kwatera LXXXV, rząd wsch., miejsce 30, alejka przed kwaterą LXXXVI.
Źródła:
— Wrona R.: Profesor Mirosław Gregoraszczuk: wspomnienie. Biuletyn Informacyjny
Pracowników AGH 2004, nr 132/133, s. 19, [foto],
— Wspomnienie pośmiertne o prof. zw. dr. hab. inż. Mirosławie Gregoraszczuku. Archiwum
Technologii Maszyn i Automatyzacji 2004, vol. 24, nr 3 spec., s. 230, [foto],
— Współcześni uczeni polscy: słownik biograficzny. T. 1: A-G. Red. nauk. J. Kapuścik.
Warszawa 1998, s. 517, [foto].
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Hubert Gruszczyk
1919–1985
Urodził się 7 sierpnia 1919 roku w Radlinie
(obecnie Wodzisław Śląski). Po ukończeniu Gimnazjum w Rybniku, odbył roczną służbę wojskową
w Cieszynie. W 1938 roku podjął studia na Wydziale
Górniczym Akademii Górniczej i studiował do 1947
roku. Dość szybko został zmobilizowany i uczestniczył
w wojnie obronnej 1939 roku, w której został bardzo
poważnie ranny. Ranny 19 września trafił do szpitala w Krakowie. Po leczeniu i rehabilitacji
podjął naukę na Oddziale Górniczym Państwowej Szkole Technicznej Górniczo-Hutniczo-Mierniczej. W 1942 roku, po uzyskaniu dyplomu technika górniczego, dzięki zdolnościom,
zapałowi i rzetelności w pracy i życiu został włączony do grona pracowników konspiracyjnej organizacji AG, działającej pod nazwą Zakładu Badań Materiałów (Staatliche
Technische Prüfanstalt – STPA) i zatrudniony w Dziale Badań Materiałów Budowlanych
pod kierunkiem dr. inż. Andrzeja Bolewskiego. Stwarzała ona możliwości uczestniczenia
w tajnym nauczaniu i przygotowywania się do pracy naukowej. Brał też udział w akcjach
specjalnych, między innymi zbierania materiałów dotyczących zachodniej granicy Polski,
współpracował przy redakcji memoriału o bogactwach mineralnych Śląska. Uczestniczył
w ratowaniu mienia Politechniki Warszawskiej i biblioteki oraz manuskryptów Karola
Bohdanowicza po powstaniu warszawskim.
Po wyzwoleniu Krakowa, natychmiast włączył się w odbudowę akademii. Wraz
z grupą studentów mających kwalifikacje wojskowe przeprowadził rozpoznanie stanu jej
zaminowania. Od 1945 roku pracował, jako zastępca asystenta w Katedrze Mineralogii
i Petrografii Wydziału Górniczego. W związku z brakami kadrowymi, samodzielnie odbudował Stację Doświadczalną Budownictwa i Przemysłu Mineralnego, zgodnie z planami
przygotowanymi podczas wojny, przy użyciu sprzętu zgromadzonego w czasie okupacji.
Będąc studentem II roku Wydziału Górniczego, stał się jej kierownikiem i głównym wykonawcą orzeczeń, o jakości materiałów budowlanych. Podpisywał je imieniem uczelni, jedynej
tego rodzaju placówki czynnej wówczas w kraju. Wydawał między innymi orzeczenie,
o jakości materiałów użytych do budowy tunelu na linii kolejowej Kraków-Kielce. Dzięki
zaawansowaniu studiów w czasie wojny, już w 1947 roku uzyskał dyplom inżyniera górnika,
a w 1950 roku dyplom doktora nauk technicznych. Od 1952 roku związany z Wydziałem
Geologiczno-Poszukiwawczym. W latach 1953–1958 był kierownikiem Zakładu Surowców
Metalicznych w Katedrze Surowców Mineralnych, w latach 1958–1966 był kierownikiem
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Zakładu Geologii Złóż Rud, zaś w latach 1966–1969 kierownikiem Katedry Złóż Rud. Od
1969 roku był kierownikiem Zakładu Metodyki Poszukiwania Złóż w Instytucie Mineralogii
i Złóż Surowców Mineralnych. Pełnił funkcję prodziekana Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego w latach 1956–1960. W latach 1964–1969 był prorektorem AGH ds. ogólnych.
W 1962 roku został profesorem nadzwyczajnym, a 1975 roku profesorem zwyczajnym.
Swoje doświadczenia i horyzonty myślowe poszerzał w czasie licznych podróży naukowych i studiów prowadzonych od Grecji i Algierii po Szkocję, od doliny Missisipi po złoża
Bułgarii i Rumunii oraz ośrodek naukowy w Leningradzie (obecnie Petersburg). Wykorzystując wiedzę mineralogiczną i osiągnięcia petrografii genetycznej, dążył do wyjaśnienia
prawidłowości rządzących powstawaniem złóż.
Żył pełnią życia pracownika nauki zatrudnionego w uczelni wyższej, co wiązało
się również z publikowaniem dokonań. Jest autorem ponad 130 prac naukowych, w tym
29 książek i skryptów z zakresu mineralogii i petrografii, był członkiem wielu redakcji
wydawnictw naukowych. Najbardziej reprezentatywną dla jego zainteresowań pracą był
udział w redakcji serii encyklopedycznej, wydawanej od 1976 roku „Surowce Mineralne
Świata”. Promotor 14 doktoratów. Położył podwaliny kilku kierunków badań geologicznych w Polsce, zwłaszcza geologii gospodarczej. Był zasłużony dla Państwowej Służby
Geologicznej. Należał do Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Naczelnej Organizacji Technicznej. W uznaniu działalności naukowej,
wychowawczej i społecznej otrzymał liczne odznaczenia, między innymi: Krzyż Kawalerski
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Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Nagrody Rektora
AGH oraz nagrody resortowe i regionalne.
Zmarł 18 sierpnia 1985 roku w Krakowie.
Kwatera XXVIIIB, rząd 4, miejsce 8.
Źródła:
— Bolewski A.: 40 lat pracy profesora dr inż. Huberta Gruszczyka (1919–1985). Gospodarka Surowcami Mineralnymi 1986, T. 2, z. 2, s. 121–126, [foto],
— Bolewski A.: Hubert Gruszczyk 1919–1985. Mineralogia Polonica 1986, vol. 17, nr 2,
s. 73–75, [foto],
— Bolewski A.: Hubert Gruszczyk (1919-1985). Przegląd Geologiczny 1986, R. 34, nr 4,
s. 228–230, [foto],
— Bolewski A. [et al.]: Trudne lata Akademii Górniczej. Kraków 1989, s. 57–383,
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 107–108,
[foto].
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Jan Władysław Gruszczyński
1940–2011
Urodził się 23 października 1940 roku
w Krakowie. W 1958 roku podjął studia na Wydziale
Ceramicznym AGH, które ukończył w 1963 roku
uzyskując tytuł magistra inżyniera chemika-ceramika. Bezpośrednio po studiach odbył staż asystencki
w Katedrze Chemii Fizycznej Metalurgii Żelaza
Wydziału Metalurgicznego. Po jego zakończeniu, jako asystent stażysta powrócił w 1964
roku na Wydział Ceramiczny wiążąc się z bliską mu problematyką technologii materiałów
ogniotrwałych. W międzyczasie, na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym, ukończył
jednosemestralne studium podyplomowe w zakresie mineralogii i petrografii surowców
mineralnych. Nabytą tam wiedzę wykorzystał w dziedzinie materiałów ogniotrwałych,
z którą zawodowo związał się na całe życie. W latach 1965–1969 był asystentem, a w latach
1969–1977 starszym asystentem. Ścisłe związki ze środowiskiem metalurgicznym ukierunkowały jego problematykę badawczą. Zajął się przede wszystkim zastosowaniem materiałów ogniotrwałych w procesach metalurgicznych, a w szczególności zagadnieniem korozji
tworzyw ceramicznych. Ta problematyka stała się tematem rozprawy doktorskiej zatytułowanej „Modelowe studium korozji wybranych rodzajów zasadowych tworzyw ogniotrwałych”, którą obronił w 1977 roku na macierzystym wydziale. W latach 1977–1984 był
specjalistą naukowo-technicznym, w następnych latach starszym specjalistą. Od 1991 roku
był adiunktem i na stanowisku tym pozostał do momentu przejścia na emeryturę w 2006
roku. Wyniki swoich badań prezentował na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych. Na szczególną uwagę zasługuje jego współpraca ze środowiskiem czeskich i słowackich specjalistów z dziedziny materiałów ogniotrwałych z Uniwersytetu Technicznego
w Koszycach i Wyższej Szkoły Górniczej w Ostrawie. Wyniki swoich badań przedstawił
w ponad 80 publikacjach oraz licznych niepublikowanych opracowaniach i ekspertyzach. Był
autorem 6 opracowań patentowych, autorem i redaktorem opracowań związanych z działalnością normalizacyjną Komisji Problemowej ds. Materiałów Ogniotrwałych, Zredagował
3 normy. Aktywnie działał w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego Naczelnej Organizacji Technicznej, której był członkiem od 1971 roku, a od 1980
roku rzeczoznawcą. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, Związku
Nauczycielstwa Polskiego i Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Komisji ds. Materiałów
Ogniotrwałych. W uznaniu aktywnej i ofiarnej pracy został uhonorowany wieloma odzna-
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czeniami, między innymi: Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa
Polskiego, Srebrną Odznaką SITPH.
Zmarł 24 stycznia 2011 roku.
Kwatera XCVII, rząd 14, miejsce 24.
Źródła:
— Dr inż. Jan Gruszczyński. Materiały Ceramiczne 2011, nr 2, s. 466, [foto],
— Kto jest kim w ceramice: 50 lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki : 19491999. Kraków 1999, s. 121, [foto],
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 108,
[foto].
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Tadeusz Haupt
1918-1985
Urodził się 17 grudnia 1918 roku w Płauczy
Małej, w powiecie brzeżańskim na Ukrainie. W 1937
roku ukończył Gimnazjum Państwowe w Brzeżanach i rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym
Politechniki Lwowskiej i studiował do 1941 roku.
W latach 1941–1942 pracował, jako mechanik samochodowy, w latach 1942–1944 jako pracownik biurowy
w Centrali Gospodarstwa Rolnego. Po zakończeniu wojny przeprowadził się do Krakowa
i tutaj kontynuował studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Śląskiej. Równocześnie pracował w Katedrze Termodynamiki i Pomiarów tegoż wydziału. W lipcu 1946 roku
uzyskał stopień inżyniera mechanika i magistra nauk technicznych.
1 września 1946 roku, jako starszy asystent, rozpoczął pracę w Zakładzie Silników
Cieplnych Wydziału Elektromechanicznego Akademii Górniczej. W latach 1946–1951 był
też nauczycielem w Krakowskiej Szkole Technicznej. W latach 1950–1951 był projektantem
urządzeń cieplnych w Centralnym Biurze Projektów Architektonicznych i Budowlanych,
gdzie na zlecenie Rektora AGH brał udział w pracach projektowych sieci i centrali cieplnej
dla akademii. W 1951 roku objął stanowisko adiunkta w Zakładzie Silników Cieplnych.
W roku akademickim 1952/1953, wykładał zagadnienia pomiarów maszyn. Jednocześnie
w latach 1952–1953 był projektantem w Centralnym Biurze Aparatury Chemicznej i Urządzeń Chłodniczych w Krakowie i w latach 1955–1961 w Biurze Projektowym Przemysłu
Koksochemicznego „Koksoprojekt” w Zabrzu – oddział w Krakowie. W latach 1955–1961
wykładał na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej. Przez dwa lata
wykonywał tajne prace specjalistyczne związane z obronnością kraju, a pokrywające się
z Jego specjalizacją. 23 czerwca 1961 roku na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych
na podstawie pracy „Nowa metoda regulacji parametrów cieplnych w komorach spalania
przemysłowych turbin gazowych za pomocą powietrza wtórnego” uzyskał stopień naukowy
doktora nauk technicznych. 10 stycznia 1963 roku na podstawie rozprawy habilitacyjnej
„Czujnik temperaturowy w pomiarach cieplnych i w obwodzie automatycznej regulacji”
oraz przewodu habilitacyjnego przeprowadzonego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. 31 sierpnia 1963
roku otrzymał stanowisko docenta w Katedrze Termodynamiki i Urządzeń Energetycznych
Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH. W latach 1966–1972 był prodziekanem
Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych. W latach 1968–1985 kierował Zakładem

72

NON OMNIS MORIAR – Groby profesorów AGH

Termodynamiki i Urządzeń Energetycznych Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych.
9 stycznia 1971 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego i od 1 lutego został powołany na stanowisko profesora na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych.
Poza działalnością dydaktyczną i naukową profesor pracował również w wielu
komisjach i zespołach powoływanych na terenie akademii. W roku akademickim 1961/1962
pełnił funkcję seniora budowy pawilonu B-3. W latach 1965–1969 był członkiem Komisji
Dyscyplinarnej dla pracowników naukowo-dydaktycznych AGH. Przez dwie kadencje był
delegatem pomocniczym pracowników nauki do Senatu AGH. W okresie 1966–1969 pełnił
funkcję doradcy naukowego w Biurze Projektów Naukowych. W latach 1966–1969 był
członkiem Rady Naukowej Instytutu Naftowego w Krakowie. Wielokrotnie występował
w charakterze rzeczoznawcy i konsultanta i doradcy technicznego, między innymi: w Petrochemii Płockiej, Zakładach Azotowych w Tarnowie, Hucie „Kościuszko” w Chorzowie,
Hucie im. Lenina w Nowej Hucie, Elektrowni w Krakowie, Hucie „Bierut” w Częstochowie, Wytwórni Silników Wysokoprężnych w Andrychowie, Krakowskiej Fabryce
Aparatów Pomiarowych i Biurze Projektów Przemysłu Naftowego w Krakowie. Nie obca
Mu była również działalność społeczna w stowarzyszeniach i organizacjach zawodowych
i resortowych.
Był autorem 84 publikacji i 3 patentów. Wśród tych prac znalazła się jedna książka,
dwa podręczniki, osiem skryptów, dziewięć rozpraw i ponad czterdzieści prac monograficznych. Był promotorem około 100 prac dyplomowych i 7 prac doktorskich, opiekunem
dwóch prac habilitacyjnych, autorem ośmiu recenzji prac doktorskich, trzech recenzji prac
habilitacyjnych, pięciu ocen dorobku naukowego do wniosku o nadanie tytułu naukowego. W uznaniu za dokonania zawodowe otrzymał, między innymi.: Krzyż Kawalerski
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Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę „Za pracę społeczną dla
miasta Krakowa”, nagrody Rektora AGH. 1 maja 1957 roku otrzymał Kartę Hutnika, jedno
z najwyższych wyróżnień zawodowych. Na wniosek Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki – 2 grudnia 1992 roku – Senat AGH podjął uchwałę o nadaniu sali nr 102
w pawilonie B-3 nazwy „Audytorium im. prof. Tadeusza Haupta”, co upamiętnia tablica
pamiątkowa.
Zmarł 26 grudnia 1985 roku w Krakowie.
Kwatera CI, rząd 1, miejsce 9.
Źródła:
— Informacje od dr. inż. Andrzeja Haupta oraz dr inż. Krystyny Prync-Skotniczny,
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 114,
— Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919–1967. Oprac.
J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 169–633 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919–1969),
— Sieński H.: Profesor Tadeusz Haupt : tablice – pamięć wiecznie żywa – część 63.
Biuletyn AGH 2018, nr 132, s. 27–29, [foto].

74

NON OMNIS MORIAR – Groby profesorów AGH

Eugeniusz Horoszko
1909–1998
Urodził się 20 września 1909 roku we Lwowie.
W 1928 roku ukończył IV Gimnazjum Męskie we
Lwowie, następnie przez rok pracował zarobkowo, po
czym rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym
Politechniki Lwowskiej. W trakcie studiów, w 1934
roku rozpoczął pracę zawodową w 6 Pułku Lotniczym
w Sniłowie koło Lwowa. W 1936 roku uzyskał dyplom
inżyniera elektryka. Po ukończeniu studiów przeniósł się na Górny Śląsk, gdzie pracował
w koncernie Wspólnota Interesów Górniczo-Hutniczych oraz w Hucie „Laura” w Siemianowicach Śląskich. Lata 1939–1945 spędził we Lwowie, pracując, jako monter elektryk. Po
wojnie wrócił na Śląsk, gdzie pracował kolejno w: Hucie „Kościuszko” i Hajduckich Zakładach Hutniczych w Chorzowie. W 1950 roku rozpoczął pracę w Biurze Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut” w Gliwicach, organizując tam pracownię pieców i urządzeń
elektronicznych. Będąc głównym projektantem zrealizował około 30 prototypów pieców
i nagrzewnic. W 1957 roku przy jego współudziale uruchomiono prototyp 30-tonowego
stalowniczego pieca łukowego. Za to osiągniecie został wyróżniony zespołową Nagrodą
Państwową II stopnia.
W 1955 roku rozpoczął pracę w Katedrze i Zakładzie Elektryfikacji Urządzeń Hutniczych Wydziału Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa AGH, prowadząc wykłady z elektrotermii. W 1965 roku na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, na podstawie
pracy „Wpływ zmiennej reaktancji pieca łukowego na jego pracę” uzyskał stopień doktora.
W latach 1964–1969 był prodziekanem Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej,
a od 1967 roku kierownikiem Katedry Elektrotermii. W 1973 roku otrzymał tytuł profesora
nadzwyczajnego. W 1979 roku przeszedł na emeryturę. Swoją pracę naukową i dydaktyczną
starał się powiązać z przemysłem oraz z obszarami elektrotermii, które były najnowszymi
w tamtym okresie. Łączył w sobie cechy inżyniera, wynalazcy, nauczyciela i naukowca. Był
jednym z najważniejszych w kraju twórców elektrotermii.
Był autorem około 60 artykułów, 50 projektów i 250 ekspertyz. Uzyskał 20 patentów.
Wypromował 6 doktorów. Współpracował z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju
i zagranicą. Był znanym i cenionym specjalistą, który działał również w innych instytucjach
naukowych, komitetach i stowarzyszeniach, między innymi w Sekcji Elektrotermii przy IV
Wydziale Nauk Technicznych i Komisji Elektrotechniki i Automatyki PAN, Stowarzyszeniu
Elektryków Polskich.
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Otrzymał między innymi: Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznakę Honorowa SEP, Złotą Odznakę Honorowa NOT, Medal
Komisji Edukacji Narodowej, wielokrotnie nagrody państwowe i rektora AGH.
Zmarł 8 lutego 1998 roku w Krakowie.
Kwatera XXIA, rząd 7, miejsce 13,14.
Źródła:
— Olesiak Z. S., Engel Z. W.: Maksymilian Tytus Huber: biografia i reprinty dzieł naukowych: Właściwa praca odkształcenia, Ogólna teorya płyt żel.-betonowych i jej praktyczne zastosowanie do płyty prostokątnej podpartej wzdłuż całego obwodu, Albert
Einstein i jego teorja, Kryteria wytrzymałościowe w stereomechanice technicznej.
Radom 2006 (Biblioteka Polskiej Nauki i Techniki; 2),
— 80-lecie prof. dr. inż. Eugeniusza Horoszki. Przegląd Elektrotechniczny 1990, [nr] 6,
s. 120, [foto],
— Pasternak J.: Wspomnienia: profesor dr inż. Eugeniusz Horoszko. Elektrotechnika 1998,
t. 17, z. 2, s. 179-180, [foto],
— Pasternak J.: Wspomnienia pośmiertne : Eugeniusz Horoszko 20 września 1909 –
8 lutego 1998 roku Przegląd Elektrotechniczny 1998, [nr] 6, s. 162, [foto],
— Słownik biograficzny techników polskich. Z. 14. Red. nacz. J. Piłatowicz. Warszawa
2003, s. 48–50,
— Who is who? elitarnego Wydziału Elektrycznego AGH. Red. i układ albumu J. Czajkowski, Z. K. Witek. Kraków 2002, s. 294–295, [foto],
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 116.
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Maksymilian Tytus Huber
1872–1950
Urodził się 4 stycznia 1872 roku w Krościenku
nad Dunajcem. Po ukończeniu lwowskiego IV
Gimnazjum w 1889 roku, rozpoczął studia mechaniczne na Wydziale Inżynierii Szkoły Politechnicznej
we Lwowie. W 1895 roku uzyskał z odznaczeniem
dyplom inżyniera. Po czym wyjechał na studia uzupełniające na Uniwersytecie Berlińskim. Odbył tez krótką
praktykę inżynierską przy budowie kolei Lwów-Janów. W 1898 roku został zatrudniony na
macierzystej uczelni na stanowisku asystenta w Katedrze Matematyki. W 1899 roku został
powołany na stanowisko profesora mechaniki teoretycznej i budowniczej w Wyższej Szkole
Przemysłowej w Krakowie, otrzymując w 1901 roku nominację na profesora. W 1904
roku na podstawie rozprawy „Z teorii stykania się sprężystych ciał stałych” uzyskał tytuł
doktor nauk technicznych. W 1908 roku został powołany na Katedrę Mechaniki Technicznej Szkoły Politechnicznej we Lwowie w charakterze profesora zwyczajnego. W 1914
roku wybrany został rektorem, ale z powodów wojennych nie objął tej godności. W czasie
I Wojny Światowej służył w wojsku austriackim, bronił twierdzy Przemyśl, dostał się do
niewoli rosyjskiej do Kazania, skąd powrócił do kraju w 1918 roku. W roku akademickim
1921/1922 pełnił urząd rektora. W 1928 roku opuścił Lwów i przeniósł się do Warszawy,
gdzie pracował, jako kierownik Katedry Mechaniki II Politechniki Warszawskiej.
Podczas okupacji wykładał na tajnych kompletach i w Wyższej Szkole Technicznej.
Po powstaniu warszawskim trafił do obozu przejściowego w Pruszkowie, później przedostał
się do Zakopanego. W 1945 roku Akademia Górnicza w uznaniu zasług nadała mu doktorat
honoris causa „za wybitne osiągnięcia w dziedzinie mechaniki technicznej (wytrzymałość
konstrukcji lotniczych i zbrojeniowych, teoria sprężystości, stateczność ustrojów sprężystych, zagadnienie wytężenia)”. W 1945 roku zamieszkał w Gdańsku, gdzie współorganizował Politechnikę Gdańską. Podjął się kierowania dwiema katedrami oraz urządzenia
laboratorium wytrzymałości i mechaniki. W 1947 roku brał udział w organizowaniu Rady
Szkół Wyższych.
Od 1949 roku kierował specjalnie dla niego utworzoną Katedrą Wyższych Zagadnień Mechaniki na Wydziale Elektromechanicznym AGH, gdzie prowadził wykłady z teorii
plastyczności i sprężystości. Ze względu na stan zdrowia ograniczył swoją pracę do prowadzenia seminarium naukowego dla pracowników naukowych uczelni krakowskich oraz do
prowadzenia i konsultowania rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. W 1950 roku podjął
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prace związane z organizacją Komisji Nauk Technicznych Polskiej Akademii Umiejętności,
obejmując przewodnictwo komisji. Pełnił funkcję doradcy naukowego w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie. Na początku 1950 roku został powołany na stanowisko przewodniczącego Sekcji Budowy Maszyn i Technologii Mechanicznej I Kongresu Nauki Polskiej, który
odbył się już po jego śmierci.
Autor ponad 300 prac, w których przedstawił pionierskie koncepcje wytrzymałościowe dla metali, badania dotyczące ciał sprężystych, teorii plastyczności, teorii płyt.
Prowadził niezwykle aktywną działalność naukową i stowarzyszeniową, w wielu pełniąc
wysokie i ważne funkcje. W 1961 roku w Stoczni im. Lenina w Gdańsku zwodowano zbiornikowiec noszący Jego imię. Otrzymał następujące odznaczenia i nagrody: Krzyż Komandorski Orderu Polonia Restituta, Złoty Krzyż Zasługi (trzykrotnie), Odznakę Honorową
„Orlęta”, Państwową Nagrodę I stopnia za całokształt działalności, Medal Zwycięstwa
i Wolności 1945.
4 stycznia 1994 roku, dokładnie w 122 rocznicę jego urodzin, w Auli AGH zorganizowano Sympozjum poświęcone 90-leciu wytężeniowej hipotezy M.T. Hubera.
Zmarł 9 grudnia 1950 roku w Krakowie.
Kwatera X, rząd płd., miejsce po prawej, grób Godlewskich.
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Źródła:
— Damasiewicz M.: Wspomnienie o profesorze Maksymilianie Tytusie Huberze. Zeszyty
Naukowe [wyd. AGH] ; nr 10. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1957, nr 2, s. 3–6,
— Drobot S.: Dzieło naukowe M. T. Hubera. Zastosowania Matematyki 1953, t. 1, z. 1,
s. 55–65,
— Engel Z.: Słów kilka o profesorze M. T. Huberze. Mechanika [wyd.] AGH 1994, T. 13,
z. 2, s. 89–95, [foto],
— Engel Z. W.: Związki profesora Maksymiliana Tytusa Hubera z Krakowem i Akademią
Górniczo-Hutniczą. Mechanika [wyd.] AGH 2003, T. 22, z. 4. s. 491–497, [foto],
— Engel Z. W., Wolny S.: Uroczystości poświęcone profesorowi Maksymilianowi Tytusowi Huberowi. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2004, nr 135, s. 6,
— Huber M. T.: Pisma. T. 1, Życiorys, sylwetka uczonego na tle epoki, charakterystyka
działalności naukowej, prace różne, bibliografia prac. Red. nacz. A. T. Troskolański.
Warszawa 1964,
— Klębowski Z.: Maksymilian Tytus Huber (1872–1950). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego 1951, t. 44, s. 145–149,
— Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919–
1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 85–88, [foto] (Zeszyty Naukowe.
Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie ; nr 41, z. spec. 4).
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Zbigniew Jaglarz
1913–1988
Urodził się 23 czerwca 1913 roku w Leżajsku.
W 1931 roku w Gimnazjum im. H. Sienkiewicza
w Krakowie uzyskał świadectwo dojrzałości. W latach
1931–1936 studiował na Wydziale Hutniczym
Akademii Górniczej. 15 lutego 1937 roku uzyskał
dyplom inżyniera metalurga i rozpoczął pracę zawodową w fabryce H. Cegielskiego w Poznaniu, na stanowisku inżyniera ruchu i asystenta kierownika kuźni. Od 1938 roku pracował w Zakładach
Ostrowieckich w Ostrowcu Świętokrzyskim, na stanowisku inżyniera ruchu o asystenta
szefa walcowni. Pracował tam również w okresie okupacji. W 1944 roku był kierownikiem
walcowni średniej. Od 1945 roku pracował w Centralnym Zarządzie Przemysłu Hutniczego
w Katowicach, początkowo, jako referent a następnie był kierownikiem oddziału walcowni.
W 1949 roku został służbowo przeniesiony do powstającej Huty im. Lenina, gdzie początkowo pracował w biurze projektowym, a następnie przez 13 lat pełnił funkcję Głównego
Walcownika.
Równocześnie, od 1949 roku, pracował w Akademii Górniczo-Hutniczej, początkowo, jako asystent i starszy asystent Wydziału Hutniczego. W latach 1951–1961 był
zastępcą profesora. Od 1962 roku był starszym wykładowcą w Katedrze Plastycznej Przeróbki Metali na tymże Wydziale Metalurgicznym. Jako członek Polskiej Misji Handlowej
w 1954 roku przebywał w ZSRR oraz dwukrotnie, w roku 1958 i 1969, w USA. W 1971
roku na podstawie pracy „Porównanie parametrów siłowych i technologicznych przy
walcowaniu profilów dwuteowych w złożeniach dwu i czterowalcowych” Rada Wydziału
Metalurgicznego nadała mu doktorat. Również na tym samym wydziale, w 1973 roku na
podstawie rozprawy „Badania i analiza walcowania kształtowników stopkowych w PRL”
uzyskał habilitacje. W 1976 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym. Specjalizował się w następujących tematach: walcownictwo z urządzeniami, przeróbka plastyczna.
Prace naukowo-badawcze prowadzone przez niego dotyczyły głównie trzech kierunków:
walcowanie i technologia wytwarzania wyrobów płaskich na gorąco i na zimno, walcowanie
profili prętowych i kształtowych w walcowniach bruzdowych oraz optymalizacja technologii
walcowania półwyrobów i wyrobów hutniczych. Pracując naukowo nie zerwał kontaktów
z przemysłem hutniczym. Był cenionym doradcą i konsultantem problemów walcowniczych niemal we wszystkich polskich hutach. Był inicjatorem i propagatorem wprowadzenia
złożeń czterowalcowych do walcowania kształtowników stopkowych w Polsce. Efektem tej
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działalności były liczne patenty i wynalazki, które przyniosły mu uznanie, a gospodarce
przemysłowej znaczące i wymierne korzyści. Jako wykładowca i profesor wychował dziesiątki inżynierów, specjalistów z dziedziny walcownictwa. Opublikował około 40 artykułów
i 2 książki. W uznaniu licznych zasług w problematyce hutnictwa został powołany w skład
Rady Naukowej przy Ministrze Przemysłu Ciężkiego oraz pełnił funkcję przewodniczącego Zespołu ds. Doskonalenia Procesów Hutniczych Przeróbki Plastycznej przy Komitecie
Nauki i Techniki. Za działalność w hutnictwie i za pracę naukową był wyróżniony między
innymi: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem 10-lecia PRL, Odznaką Budowniczego Huty im. Lenina, Odznaką Budowniczego Nowej Huty.
Zmarł 25 listopada 1988 roku w Krakowie.
Kwatera VI, rząd zach., miejsce 4.
Źródła:
— Nowakowski A.: prof. dr hab. inż. Zbigniew Jaglarz : (1913–1988). Metalurgia i Odlewnictwo 1989, t. 15, z. 3, s. 303–307, [foto], tekst ang. na s. 303–305,
— Nowakowski A.: prof. dr hab. inż. Zbigniew Jaglarz (1913–1988): wspomnienie
pośmiertne. Hutnik Wiadomości Hutnicze 1989, nr 4, s. 161, [foto],
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 122,
[foto].
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Anna Jankowska-Kłapkowska
1925–2004
Urodziła się 29 kwietnia 1925 roku w Łodzi.
W 1956 roku ukończyła Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Krakowie. W tej samej uczelni uzyskała
dwa kolejne stopnie naukowe, w 1962 roku doktora,
a w 1967 roku habilitację. W latach 1950–1952 była
asystentem w Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie.
Od 1952 roku związana z AGH. W latach 1952–1953 była starszym asystentem
w Katedrze Ekonomii Politycznej na Wydziale Górniczym. Następnie od 1954 roku była
adiunktem, a w latach 1968–1973 docentem i latach 1973–2004 profesorem nadzwyczajnym. Przez cały czas pracy pełniła wiele funkcji w różnych jednostkach organizacyjnych akademii. W latach 1968–1979 była kierownikiem Zakładu Ekonomii Politycznej
i – równolegle – dyrektorem Instytutu Nauk Społecznych, a w latach 1980–1992 też dyrektorem Instytutu Nauk Ekonomicznych. W 1982 roku została profesorem zwyczajnym.
Była też kierownikiem Katedry Ekonomii i Gospodarki Zasobami Przyrody na Wydziale
Zarządzania (1992–1999) i prodziekanem (1980–1981) i w latach 1981–1984, pierwszym
z wyboru dziekanem Wydziału Organizacji i Zarządzania Przemysłem. W latach 1983–1992
brała udział w tworzeniu i funkcjonowaniu w AGH Studium Kształcenia Kadr Górniczych
dla Potrzeb Handlu Zagranicznego. Po przejściu na emeryturę pracowała nadal – na pół etatu
– w AGH do 2001 roku. W kolejnych latach była również profesorem w Śląskiej Wyższej
Szkole Zarządzania w Katowicach, dyrektorem Instytutu Nauk Ekonomicznych Akademii
Polonijnej w Częstochowie, kierownikiem Katedry Ekonomii w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
wykładowcą w Akademii Rolniczej w Krakowie, współpracowała z Małopolską Wyższą
Szkołą Zawodową w Krakowie. Główne kierunki jej badań to: teoria trwałego zrównoważonego rozwoju, gospodarka nieodnawialnymi zasobami przyrody, programowanie rozwoju
regionów o szczególnym znaczeniu dla środowiska przyrodniczego. Odbyła wiele zagranicznych staży naukowych, między innymi: Niemiecka Akademia Nauk (DAAD), Uniwersytet Techniczny Clausthal (Niemcy), Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paryż),
Instytuty Górnicze (Moskwa i Lenigrad). Od 1975 roku przez kilka lat prowadziła seminarium naukowe z zakresu makroorganizacji i zastosowania metod matematycznych organizowane, jako seminarium interdyscyplinarne. Również przez wiele lat prowadziła seminaria
z ekonomii na studiach doktoranckich oraz na studiach podyplomowych.
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Była bardzo znanym i niezwykle cenionym wykładowcą ekonomii, inicjatorem
badań naukowych, kierownikiem wielu zespołów badawczych. Autorka ponad 120 prac
naukowo-badawczych. Promotor kilkunastu prac doktorskich. Wspomagała realizację przewodów habilitacyjnych 11 osobom.
Była członkiem wielu krajowych i międzynarodowych zespołów badawczych
i stowarzyszeń naukowych, między innymi Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów
Środowiska, wieloletni współpracownik PAN, między innymi Centrum Podstawowych
Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Pracowni Ekonomiki
Surowców, Pracowni Analiz i Programowania Rozwoju Gospodarki Surowcami Mineralnymi, Rady Redakcyjnej kwartalnika Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Rady Naukowej
Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Tytułów Naukowych (dwie kadencje). W latach 1977–1984 była redaktorem
Zeszytów Naukowych AGH, Serii „Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne”. Otrzymała,
między innymi: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Zasłużony dla Wydziału
Zarządzania AGH, Odznakę Jubileuszową 80-lecia Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Krakowie. Była żoną prof. Bolesława Kłapkowskiego.
Zmarła 31 października 2004 roku w Krakowie.
Kwatera LXXVIII, rząd 17, miejsce 7.
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Źródła:
— Broda Z.: prof. dr hab. Anna Jankowska-Kłapkowska (1925–2004). Folia Oeconomica
Cracoviensia 2007, Vol. 48, s. 137–144,
— Preisner L.: O Pani Profesor Annie Jankowskiej-Kłapkowskiej wspomnienie. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne 2004, t. 49, z. 4, s. 355–358,
— Preisner L., Pindór T.: Profesor Anna Jankowska-Kłapkowska (1925–2004): wspomnienie. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 137, s. 24, [foto],
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 125,
[foto],
— Wybrane zagadnienia współczesnej ekonomii: Wydawnictwo z okazji Jubileuszu
50-lecia pracy naukowej Pani Profesor Anny Jankowskiej-Kłapkowskiej. Kraków 2000,
s. V, XII, XIV, XV, XVIII, XIX, XXXI, [foto].
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Jan Jarosz
1877–1944
Urodził się 5 marca 1877 roku w Kalwarii
Zebrzydowskiej. W latach 1890–1897 uczęszczał do III Gimnazjum im. Króla Jana Sobieskiego
w Krakowie, które ukończył z odznaczeniem. W latach
1897–1901 studiował nauki przyrodnicze i filozofię
ścisłą na Uniwersytecie Jagiellońskim, 8 semestrów
na Wydziale Filozoficznym i 1 na Lekarskim. W 1901
roku rozpoczął pracę nauczycielską w gimnazjach krakowskich. 23 listopada 1903 roku
złożył egzamin nauczycielski dla gimnazjów i szkół realnych z nauk przyrodniczych oraz
z matematyki i fizyki. W latach 1909–1912 był pierwszym dyrektorem polskiego gimnazjum w Orłowej na Śląsku Cieszyńskim, następnie w latach 1914–1919 był dyrektorem
gimnazjów w Zakopanem i Drohobyczu. Od 1919 roku był wizytatorem szkół średnich
w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, co zapoczątkowało okres
pracy w wyższych władzach szkolnictwa. W 1920 roku podjął bezinteresowną pracę przy
urządzaniu dla żołnierzy tymczasowego szpitala w Instytucie Ociemniałych i Głuchych
w Warszawie. W 1921 roku został mianowany pierwszym kuratorem okręgu szkolnego
łódzkiego. W 1925 roku powrócił do Ministerstwa WRiOP.
23 sierpnia 1925 roku zwrócił się do Senatu Akademii Górniczej z prośbą o przeprowadzenie habilitacji i udzielenie wykładania paleontologii. Na podstawie rozprawy „Obecny
stan badań nad stratygrafią dewonu i dolnego karbonu w okręgu krakowskim”, którą obronił
w listopadzie tegoż roku, został docentem paleontologii na Wydziale Górniczym. Zorganizował wówczas Zakład Paleontologii, którego w latach 1926–1939 był kierownikiem.
W styczniu 1926 roku został mianowany profesorem zwyczajnym. W AG rozwijał
również prace badawcze nad genezą węgla kamiennego. Prowadził wykłady z paleontologii i geologii historycznej. Zajmował się problematyką genezy węgla kopalnego i zbieraniem skamielin roślinnych towarzyszących pokładom węgla, stratygrafią polskiego
karbonu produktywnego. Mimo utraty wzroku dzięki wspaniałej pamięci, doświadczeniu
i umiłowaniu pracy dydaktycznej, aż do wybuchu II wojny światowej wykładał kurs „Flora
karbonu polskiego i jej znaczenie stratygraficzne”. Od studentów otrzymał dar w postaci
zbioru flory karbonu cieszyńskiego dla nowo powstałego zakładu, decydując się równocześnie na ukierunkowanie swoich badań z zakresu flory i stratygrafii krakowsko-śląskiej
karbonu produktywnego. Nawiązał współpracę z naczelnikiem Wydziału Węgli Państwowego Instytutu Geologicznego i zarazem docentem AG, Stefanem Czarnockim, od którego
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otrzymał do opracowania zbiory flory karbońskiej z Brzeszcz i Jawiszowic oraz Libiąża,
zebrane przez pracowników Dąbrowskiej Stacji Geologicznej PIG. Na stanowisku profesora AG dość szybko dostrzegł konieczność podjęcia w ramach wyższej uczelni górniczej
prac badawczych związanych z węglem kamiennym, jako surowcem stanowiącym główne
bogactwo kopalne Polski. Realizował się w pracy naukowej, kontynuował owocnie dawne
problemy naukowe i publikował nowe opracowania, rozpoczął pracę na nowym doniosłym
polu badań naukowych, kształcił uzdolnionych uczniów i w nowej dziedzinie badań osiągnął piękne wyniki. Równocześnie realizował swoje zamiłowanie dydaktyczne prowadząc
wykłady i ćwiczenia, opiekował się też organizacjami studenckimi. Opublikował wiele
prac z zakresu stratygrafii karbonu, geologii i górnictwa. Wydane w 1909 roku dwie prace
„Stratygrafia wapienia węglowego w okręgu krakowskim” i „Fauna wapienia węglowego
w okręgu krakowskim” opublikowane w języku niemieckim dały podwaliny nowszego
ujęcia stratygrafii dolnego karbonu w okręgu krakowskim na podstawie fauny brachiopodów. Pracowicie zebrane piękne materiały, staranne ich opracowanie i wszechstronna
dyskusja zaprezentowana w tych pierwszych publikacjach paleontologicznych i stratygraficznych, przyniosły mu uznanie i pozycję w świecie naukowym. W uznaniu zasług odznaczony został Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restituta. Przez cały czas okupacji
pozostawał w Krakowie.
Zmarł 12 maja 1944 roku w Krakowie.
Kwatera XXXVIII, rząd płd., miejsce 18.
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Źródła:
— Słownik biograficzny techników polskich. Z. 15. Red. nacz. J. Piłatowicz. Warszawa
2004, s. 50–52,
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 128,
[foto],
— Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919–
1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 95–100, [foto] (Zeszyty Naukowe.
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; nr 41, z. spec. 4),
— Bieda F.: Jan Jarosz 1877–1944. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego 1949
R. 19 s. 55–61.
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Stanisław Franciszek Jucha
1930–2003
Urodził się 25 września 1930 roku w Odrzykoniu koło Krosna. Podczas okupacji uczestniczył
w tajnym nauczaniu. Szkołę Podstawową ukończył
w rodzinnej miejscowości, a następnie w 1945 roku
rozpoczął naukę w klasie matematyczno-fizycznej
Gimnazjum i Liceum im. M. Kopernika w Krośnie.
W 1949 roku rozpoczął studia na Wydziale Geologiczno-Mierniczym AGH. Ukończył je w 1953 roku, jednakże już na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym i podjął pracę na stanowisku asystenta. W 1963 roku na podstawie
pracy „Łupki jasielskie, ich znaczenie dla stratygrafii i sedymentologii warstw krośnieńskich” uzyskał doktorat i został adiunktem. W 1983 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1991 roku został profesorem zwyczajnym. W latach 1969–1974 był zastępca
dyrektora, a w latach 1984–1987 dyrektorem Instytutu Wiertniczo-Naftowego Wydziału
Wiertniczo-Naftowego AGH. Przez wiele lat, 1981–1992, był kierownikiem Zakładu
Geologii Naftowej, a w latach 1978–1984 był prodziekanem Wydziału Wiertniczo-Naftowego, a następnie w latach 1984–1987 dziekanem tego wydziału. Jego wielką pasją zawodową była geologia naftowa. Związane z tym były liczne podróże do wielu krajów Europy
oraz Kanady, Chin, Ameryki Południowej i Afryki. Odbył staże zagraniczne w Moskwie,
Krasnodarze, Lwowie, Kijowie, Bukareszcie i Niemczech. Do jego szczególnych osiągnięć
należy zaliczyć prace naukowe w zakresie badań serii menilitowo-krośnieńskiej w polskich,
ukraińskich, morawskich i rumuńskich Karpatach fliszowych; stworzenie oryginalnej
koncepcji polskiej metody cyfrowej kartografii naftowej dla basenów naftowych Polski
o charakterze licencyjnym i normatywnym, w nawiązaniu do budowy kontynentów, sedymentologii, analizy miąższościowej i facjalnej, właściwości skał i płynów złożowych,
warunków migracji i akumulacji węglowodorów, przepływów płynów w ośrodku porowatym, geologii podstawowej, analizy strukturalnej starych platform i geosynklin. Całe
życie poświęcił pracy dydaktycznej i naukowej, mając ogromny wpływ na wychowanie
wielu pokoleń absolwentów związanych z przemysłem naftowym. Opublikował ponad 250
artykułów, 8 książek, 7 patentów i ponad 300 ekspertyz. Promotor 9 prac doktorskich.
Był członkiem, między innymi Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Komitetu
Nauk Geologicznych PAN, Komitetu Narodowego Karpacko-Bałkańskiej Asocjacji Geologicznej, Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Sekcji Wiertnictwa i Górnictwa
Otworowego Komitetu Górnictwa PAN, Naftowo-Gazowej Akademii Ukrainy. W 1996
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roku został doktorem honoris causa Narodowej Akademii Górniczej Ukrainy (NAHMU)
w Dniepropietrowsku. Ponadto był też członkiem Stowarzyszenia Wychowanków AGH,
Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego
i Gazowniczego, Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej oraz Stowarzyszenia
Odrzykoniaków. W uznaniu twórczej pracy naukowej otrzymał, między innymi: Złoty
Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodę Ministra Nauki, Szkolnictwa
Wyższego i Techniki (wielokrotnie), Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej (wielokrotnie),
Nagrodę Rektora AGH (wielokrotnie), złote i srebrne odznaki SITPNiG i NOT, Honorowe
Odznaki miasta Krakowa oraz Województw krakowskiego, krośnieńskiego, rzeszowskiego,
przemyskiego, pilskiego i zielonogórskiego oraz honorowe obywatelstwo Krosna.
Zmarł 4 marca 2003 roku w Krakowie.
LXXXVIII, rząd 19, miejsce 28.
Źródła:
— 40th anniversary 1967–2007. Drilling, Oil and Gas Faculty AGH University of Science
and Technology in Cracow. Kraków 2007, s. 33, 199, [foto],
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 134,
— Współcześni uczeni polscy: słownik biograficzny. T. 2 : H – Ł. Red. nauk. J. Kapuścik.
Warszawa 1999, s. 210-211, [foto],
— Zawisza L.: Profesor Stanisław F. Jucha: wspomnienie. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2003, nr 124, s. 16, [foto].
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Julian Bolesław Kamecki
1909–1955
Urodził się 18 stycznia 1909 roku w Krakowie.
W 1927 roku rozpoczął studia chemiczne na Wydziale
Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jako,
student w 1931 roku został asystentem w I Zakładzie
Chemicznym UJ. 14 października 1932 przedstawił pracę
magisterską i uzyskał tytuł magistra filozofii w zakresie
chemii. W tym samym czasie rozpoczął współpracę
z Akademią Górniczą, biorąc udział w badaniach nad
stałymi dielektrycznymi, prowadzonymi w Katedrze Fizyki Wydziału Hutniczego. Badania
te zaowocowały pracą doktorską „Stałe dielektryczne rozcieńczonych roztworów elektrolitów
silnych” obronioną w 1934 roku na Wydziale Filozoficznym UJ. W 1935 roku został starszym asystentem w I Zakładzie Chemicznym i podjął samodzielną pracę naukową. W 1939
roku na podstawie pracy „Studia z konduktomerii I-III” uzyskał habilitację. Na podstawie
poważnego dorobku naukowego oraz wysokich kwalifikacji naukowych, Rada Wydziału
rozszerzyła zakres habilitacji i nadała mu tytuł „veniam legendi” w zakresie chemii nieorganicznej i fizycznej. W wyniku „Sonderaktion Krakau” był więziony w Krakowie, Wrocławiu,
w obozach w Sachsenhausen i Dachau. W styczniu 1941 roku powrócił do Krakowa i podjął
pracę, jako robotnik w odkwaszaniu wody w wodociągach miejskich. Następnie od lipca 1941
roku do stycznia 1945 roku pracował w fabryce chemiczno-farmaceutycznej „A. Wander”.
W latach 1942–1944 brał też udział w tajnym nauczaniu.
W 1945 roku powrócił do pracy w I Zakładzie Chemicznym UJ. Równolegle objął
wykłady chemii fizycznej na Wydziale Hutniczym AG oraz kierownictwo Katedry Chemii
Fizycznej i Elektrochemii na Wydziale Hutniczym AG. W styczniu 1946 roku został zastępcą
profesora w tej katedrze, a w listopadzie uzyskał nominację na profesora zwyczajnego. Zapoczątkowało to okres niezwykle intensywnej pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.
W latach 1945–1955 zajmował się nauką o korozji metali, poświęcił zagadnieniu ochrony
przed korozją kilka prac o fosforanowaniu i chromianowaniu cynku oraz stali. Włączył się
w prace odbudowy polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. W roku akademickim 1947/1948
i 1949/1950 pełnił funkcję dziekana Wydziału Hutniczego. W okresie 1948–1949 był przewodniczącym Krakowskiego Oddziału i członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Brał udział w pracach I Kongresu Nauki Polskiej, współpracował
z Instytutem Odlewnictwa. Prowadził wykłady na Wydziale Hutniczym, później Metalurgicznym, a także na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH, w Wyższej Szkole
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Ekonomicznej w Krakowie i Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach. Brał udział
w różnego rodzaju pracach wydawniczych. Po kilku latach niezwykłej aktywności, ze
względów zdrowotnych, wycofał się z wielu prac poza uczelnią. Opublikował około 100
prac z zakresu kinetyki chemicznej, elektrochemii, termochemii, potencjometrii, konduktometrii w tym ponad 60 prac oryginalnych oraz szereg prac referatowych, ponadto był
autorem 2 patentów. Został członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności,
przewodniczącym Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego.
Otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, Medal Zwycięstwa i Wolności 1945
Zmarł 23 kwietnia 1955 roku w Krakowie.
Kwatera III A, rząd zach., miejsce 12.
Źródła:
— Bielański A., Sędzimir J.: prof. dr Julian Kamecki (1909–1955). Wiadomości Chemiczne
1956, z. 7, s. 331–340,
— Biogramy uczonych polskich: materiały o życiu i działalności członków AU w Krakowie,
TNW, PAU, PAN. Cz. 3: Nauki ścisłe. Oprac. A. Śródka, P. Szczawiński. Wrocław 1988,
s. 151–153,
— Nowakowski A., Wnęk Z.: Wspomnienia o zmarłych profesorach wydziału: prof. dr
Julian Kamecki (1909–1955). Zeszyty Naukowe AGH ; nr 367. [Seria] Metalurgia
i Odlewnictwo 1973, z. 51, s. 41–42,
— Sędzimir J., Zembura Z.: Profesor doktor Julian Kamecki. Zeszyty Naukowe [wyd.
AGH]; nr 10. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1957, z. 2, s. 13–18,
— Słownik biograficzny techników polskich. Z. 19. Red. J. Piłatowicz. Warszawa 2008,
s. 51–53, [foto],
— Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (19191964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 106–109, [foto] (Zeszyty
Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; nr 41, z. spec. 4).
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Marian Kamieński
1901–1980
Urodził się 10 czerwca 1901 roku w miejscowości Nart Nowy koło Niska nad Sanem. W 1919 roku
ukończył z wyróżnieniem szkołę średnią w Stryju.
Następnie ukończył dwuletni kurs górniczy na Politechnice Lwowskiej i rozpoczął studiowanie geologii
na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W 1926 roku uzyskał doktorat z geologii. Praca ta
dotyczyła wykształcenia i genezy kredy żurowieńskiej. W 1925 roku podjął pracę naukową,
początkowo pod kierunkiem prof. T. Wiśniewskiego, a następnie u prof. J. Tokarskiego na
uniwersytecie, a następnie Politechnice Lwowskiej. W tym okresie prowadził badania tufów
wulkanicznych z Berestowca, a następnie poświęcił się studiom mineralogiczno-petrograficznym. Na podstawie tych prac w 1933 roku na Wydziale Chemicznym uzyskał habilitację.
W 1934 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym i kierownikiem Katedry Mineralogii i Petrografii oraz Ceramicznej Stacji Doświadczalnej na Wydziale Chemicznym.
Funkcje te sprawował do 1939 roku. W latach 1937–1939 był dziekanem i prodziekanem
Wydziału Chemicznego Politechniki Lwowskiej W następnych latach był dziekan Wydziału
Chemicznego i Naftowego Lwowskiego Politechnicznego Instytutu 1939–1941 i 1944–
1945. W okresie poprzedzającym II wojnę światową jego działalność dotyczyła szerokiego zakresu zagadnień. Pod koniec lat dwudziestych uczestniczył w pracach związanych
z oceną i udostępnieniem do wykorzystania fosforytów naddnieprzańskich, a w latach trzydziestych brał udział w licznych ekspedycjach organizowanych przez prof. Tokarskiego,
których celem było geologiczne i surowcowe rozpoznanie Gór Czywczyńskich. Był też
współodkrywcą krzemianowo-węglanowej rudy manganowej na tym terenie. Przed II wojną
światową rozpoczął, nowoczesne, zakrojone na szeroką skalę studia nad polskimi glinami
ogniotrwałymi. Prace, częściowo realizowane w Ceramicznej Stacji Doświadczalnej Politechniki Lwowskiej. W okresie wojny, po zajęciu Lwowa przez wojska radzieckie, w latach
1939–1941 i od 1944 roku był profesorem Lwowskiego Politechnicznego Instytutu oraz
wykładał na Technicznych Kursach Zawodowych.
Po wojnie na stałe związał się z Krakowem, chociaż do 1954 roku prowadził też
zajęcia dydaktyczne na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Tam też w 1946 roku uzyskał
tytuł profesora zwyczajnego. W Akademii Górniczej był współorganizatorem nowo powstałych Wydziałów Politechnicznych, które były zalążkiem planowanej Politechniki Krakowskiej. W latach 1946–1951 był kierownikiem Katedry Petrografii i Geologii na Wydziale
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Inżynierii Wydziałów Politechnicznych AG, a w roku akademickim 1946/1947 dziekanem
oraz zastępcą prorektora Wydziałów Politechnicznych AG. W wyniku przeprowadzonej
reorganizacji akademii, w 1951 roku przeszedł na Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy,
gdzie zorganizował Katedrę Złóż Surowców Skalnych i do 1971 roku był jej kierownikiem. W latach 1952–1956 był prodziekanem Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego.
Jednocześnie żywo interesował się bazą surowców skalnych Ziem Odzyskanych, zarówno
pod kątem problematyki petrograficzno-złożowej, jak i wykorzystania technologicznego.
W okresie 1955–1957 był prorektorem AGH ds. nauki, a w latach 1969–1971 dyrektorem
Instytutu Mineralogii i Złóż Surowców Mineralnych Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego. W latach siedemdziesiątych zajął się historią nauk mineralogiczno-geologicznych
i górniczych na wyższych uczelniach lwowskich.
Jego dorobek naukowy obejmuje około 200 pozycji, w tym tylko 80 opublikowanych,
oraz 6 książek. Promotor 8 prac doktorskich. Przez wiele lat brał czynny udział w pracach
organizacyjnych w szkolnictwie wyższym i instytucjach naukowych. Był sekretarzem
Zarządu Głównego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika w okresie przedwojennym
i jego członkiem honorowym, sekretarzem Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Geologicznego w Warszawie, członkiem Rady Nauki
i Techniki Komitetu Nauk Geologicznych PAN, przewodniczącym Rady Naukowej Muzeum
Ziemi, członek Komitetu Redakcyjnego „Archiwum Mineralogicznego”. Otrzymał: Order
Sztandaru Pracy I klasy, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi
(dwukrotnie), Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznakę Miasta Krakowa i Ziemi
Krakowskiej. Był doktorem honoris causa Politechniki Krakowskiej i Politechniki Śląskiej.
Zmarł 2 grudnia 1980 roku w Krakowie.
Kwatera LXXI, rząd 1, miejsce 15.
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Źródła:
— Kubicz A.: Marian Kamieński 1901-1980. Mineralogia Polonica 1981, vol. 12, nr 1,
s. 89–91, [foto],
— Kubicz A.: Profesor Marian Kamieński – życie i działalność. Archiwum Mineralogiczne
1982, t. 38, z. 1, s. 5–11, [foto], [nekr.],
— Peszat C.: Marian Kamieński 1901–1980. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego 1981, vol. 51, nr 3/4, s. 601–610,
— Słownik biograficzny techników polskich. Z. 1. Red. A. Jakubowska. Warszawa 1989,
s. 62–63,
— Tokarski Z.: Zasłużony jubilat - prof. dr Marian Kamieński. Przegląd Geologiczny 1974,
nr 10, s. 485–487,
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 138.
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Kazimierz Kasiński
1869–1929
Urodził się 4 marca 1869 roku w Mierzanowicach, w powiecie opatowskim. W 1886 roku rozpoczął studia na Wydziale Matematyczno-Fizycznym
Uniwersytetu Warszawskiego, a po roku przeniósł się
do Instytutu Górniczego w Petersburgu i w 1892 roku
ukończył Wydział Górniczy z dyplomem inżyniera
górniczego. W latach 1892–1914 pracował w kopalniach i hutach Zagłębia Dąbrowskiego, pełniąc ważne
funkcje w administracji przedsiębiorstw oraz konstruktorskie i modernizacyjne. Po wybuchu I wojny światowej znalazł się na terenie Rosji
i od lipca 1915 roku do października 1917 roku pełnił obowiązki inspektora, a następnie
naczelnika Wydziału Paliwa Ministerstwa Przemysłu i Handlu w Charkowie. Po wybuchu
rewolucji październikowej został głównym inspektorem Zagłębia Donieckiego z ramienia
Głównego Zarządu Państwowego Monopolu Węglowego. W 1918 roku powrócił do kraju
i przystąpił do pracy przy odbudowie przemysłu, zwłaszcza górniczego. Od listopada
1918 roku do marca 1919 roku pracował, jako inspektor w Państwowej Centrali Węglowej
w sekcji górniczo-hutniczej Ministerstwa Przemysłu i Handlu w Warszawie. Następnie do
sierpnia 1922 roku był inspektorem Generalnej Dyrekcji Odbudowy Ministerstwa Robót
Publicznych.
W latach 1922–1929 związany był z Akademia Górniczą. W 1922 roku komisja wyłoniona przez kolegium profesorów akademii zapoznała się z jego całokształtem działalności
i zaproponował mu powołanie na profesora zwyczajnego w Katedrze Górnictwa II Wydziału
Górniczego. Dla zapoznania się ze stanem górnictwa w krajach rozwiniętych, odbył kilkutygodniową podróż naukową, zwiedzając kopalnie we Francji, Belgii, Niemczech i Czechach.
Wydatnej pomocy w zorganizowaniu tej podróży udzieliła Rada Zjazdu Przemysłowców
Górniczych. 1 września 1922 roku objął katedrę, organizując ją od podstaw, wyposażając
ją w modele maszyn i urządzeń, rysunki, plansze i wszystkie inne niezbędne sprzęty i co
najistotniejsze opracował program wykładów i zakres ćwiczeń. Przez pierwsze trzy lata
dojeżdżał z Warszawy i wykonywał swoje obowiązki w bardzo trudnych warunkach, mieszkając w gabinecie służbowym. Okazał się znakomitym dydaktykiem, a jego doświadczenie
przemysłowe pozwoliło postawić wykładany przedmiot na wysokim poziomie teoretycznym i praktycznym. Od początku pracy publikował w „Przeglądzie Technicznym”.
Jednakże jego dorobek w tej dziedzinie nie jest zbyt bogaty, kilka artykułów o zasobach
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kopalnianych Polski. Głównym jego dziełem był skrypt uczelniany „Górnictwo II”, który
ujmował w gruntowny sposób zagadnienia transportu kopalnianego i obudowy kopalnianej.
Jednakże praca ta została wydana w 1931 roku, już po jego śmierci. Jego wykłady zebrali
i opracowali R. Dzierzbicki i F. Zając, a wydało je stowarzyszenie Studentów AG. W 1922
roku Komitet Zjednoczenia Górnego Śląska z RP ogłosił konkurs na prace związane z tematyką połączenia Śląska z Macierzą. Sad konkursowy złożony z J.A. Świętochowskiego,
prof. J. Morozewicza, prof. H. Korwin-Krukowskiego i prof. M. Chorzewskiego przyznał
I nagrodę jego pracy „Gdzie dobrobyt Górnego Śląska – przy Niemcach czy przy Polsce?”.
Na Zjeździe Zrzeszenia dla Udoskonalenia Gospodarki Cieplnej w Poznaniu, 26 marca 1922
roku wygłosił referat „Zasoby energii cieplnej RP”.
Odznaczony został Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości.
Zmarł 18 czerwca 1929 roku w Krakowie.
Kwatera XIIIA, rząd płn., po lewej.
Źródła:
— Słownik biograficzny techników polskich. Z. 15. Red. nacz. J. Piłatowicz. Warszawa
2004, s. 55–57, [foto],
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 143,
— Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919–
1964). Kraków 1965, s. 109-111, [foto] (Zeszyty Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; nr 41, z. spec. 4).
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Bolesław Kłapkowski
1897–1978
Urodził się 22 kwietnia 1897 roku w Kolbuszowej. W latach 1915–1919 studiował na Wydziale
Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1922 roku
uzyskał tam stopień naukowy doktora prawa. W latach
1921–1923 pracował w Banku Związków Spółek
Zarobkowych w Poznaniu, następnie w okresie 1923–
1929 w Banku Handlowym w Warszawie. Jednocześnie, w latach 1923–1929 był starszym
asystentem na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1929–1930 studiował również na
Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Bonn i w School of Economics w Londynie.
W latach 1931–1933 był pracownikiem Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,
następnie do 1939 roku był asystentem wolontariuszem na Uniwersytecie Warszawskim.
Podczas II wojny światowej, w latach 1939–1941 pracował, jako zielarz w Wadowicach,
a w latach 1941–1944 był księgowym w Związku Rewizyjnym Spółdzielni w Krakowie.
W latach 1945–1953 był wykładowcą na Wydziale Prawa UJ. W 1946 roku został doktorem
habilitowanym i wykładał ekonomię polityczną.
Od 1953 roku związany z AGH. W latach 1953–1967 był kierownikiem oraz twórcą
Katedry i Zakładu Ekonomii Politycznej na Wydziale Górniczym. W 1957 roku otrzymał
tytuł naukowy docenta. W 1964 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. Od 1967
roku na emeryturze. Będąc emerytem, do 1976 roku, prowadził ćwiczenia w Międzywydziałowym Instytucie Nauk Społecznych, przekształconym później w Instytut Nauk
Społecznych AGH. Był współtwórcą i redaktorem Zeszytów Naukowych AGH serii Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. Był prawnikiem i ekonomistą, specjalistą w dziedzinie
planowania, teorii wzrostu i rozwoju oraz funkcjonowania gospodarki narodowej. Autor 50
publikacji, w tym 5 książek. Promotor 6 prac doktorskich.
Członek Komisji Nauk Ekonomicznych PAN Oddziału w Krakowie i wiceprzewodniczący tej komisji w latach 1975–1977 był członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski, Złotą Odznaką PTE.
Zmarł 26 kwietnia 1978 roku.
Kwatera LXXVIII, rząd 17, miejsce 7.
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Źródła:
— Akta Osobowe (AGH) – Kłapkowski Bolesław,
— Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919–1999. Kraków 1999, s.114,
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 153–154,
[foto],
— Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac.
J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 623 (Wydawnictwa Jubileuszowe
1919–1969).
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Stanisław Knothe
1919–2015
Urodził się 2 lutego 1919 roku w Sosnowcu.
W 1937 roku uzyskał maturę w Gimnazjum im.
A. Witkowskiego w Krakowie. Następnie rozpoczął
studia Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej, które trzeba było odroczyć ze względu na służbę
i edukację wojskową w Szkole Podchorążych (ukończył ją z trzecią lokatą). Brał udział w wojnie obronnej 1939 roku i w latach okupacji związany był z oddziałem partyzanckim „Jędrusie”, wspierając jego działalność materialnie. Całe
życie zawodowe związany był z AGH, gdzie natychmiast po II wojnie światowej rozpoczął
studia na Wydziale Górniczym. Ukończył je w 1947 roku. Po kilkumiesięcznej pracy w przemyśle wydobywczym, w kopalni eksploatującej ropę naftową, rozpoczął pracę na Wydziale
Górniczym, w zespole profesora Witolda Budryka. W latach 1947–1953 był adiunktem.
W 1950 roku na podstawie pracy „Wpływ podziemnej eksploatacji na powierzchnię z punktu
widzenia zabezpieczenia położonych na niej obiektów” uzyskał doktorat. Praca ta stanowiła
początek dalszych badań o istotnym znaczeniu dla obszarów górniczych, dla eksploatacji
górniczej pod zabudowanymi terenami. W 1957 uzyskał habilitację, a w 1958 roku został
profesorem nadzwyczajnym. W latach 1958–1960 był dziekanem Wydziału, funkcję tę sprawował jeszcze raz w okresie 1981–1984. W latach 1959–1982 był kierownikiem Zakładu
Aerologii Górniczej, w latach 1975–1980 był zastępcą dyrektora Instytutu Górnictwa
Podziemnego i Bezpieczeństwa Pracy. Profesorem zwyczajnym został w 1975 roku. Jego
współpracownicy traktowali go, jako symbol wydziału i AGH, znak rozpoznawczy uczelni,
która dwukrotnie uhonorowała go w szczególny sposób. W 1992 roku został wpisany na
listę „Zasłużony dla AGH” i obecnie jego nazwisko widnieje na pamiątkowej tablicy z listą
zasłużonych umieszczoną w holu budynku głównego AGH, a w 1994 roku otrzymał doktorat
honoris causa. W uzasadnieniu napisano „za wybitne osiągnięcia w zakresie nauk technicznych, a zwłaszcza w zakresie przemieszczeń górotworu pod wpływem eksploatacji górniczej, ochrony terenów górniczych oraz w uznaniu zasług w rozwoju Wydziału Górniczego
naszej Almae Matris”. Główną dziedziną jego działalności naukowej były badania ruchów
górotworu wywołane podziemną eksploatacją górniczą i jest autorem oryginalnej teorii tych
ruchów, nazwanej w literaturze teorią „Knothego-Budryka”, która od 40 lat jest stosowana
w polskim górnictwie oraz w innych krajach świata. Drugim kierunkiem jego działalności
była aerologia. Był specjalistą i autorytetem w zakresie ochrony powierzchni. Był też bardzo
silnie związany z tradycją górniczą. Opublikował około 130 prac z zakresu przemieszczeń
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górotworu pod wpływem eksploatacji podziemnej oraz aerologii, był też autorem 1 patentu.
Promotor 8 doktoratów. Pracował również w Zakładzie i Instytucie Mechaniki Górotworu
PAN. Był redaktorem naczelnym „Archiwum Górnictwa” oraz „Z Problemów Górnictwa”,
przewodniczącym Rady Naukowo-Technicznej ds. Górnictwa przy Ministrze Górnictwa
i Energetyki. Współzałożyciel Instytutu Geomechaniki Górniczej Polskiej Akademii
Nauk w Krakowie. Jako wybitny uczony należał do wąskiego grona Członków Rzeczywistych PAN i Członków Krajowych Czynnych PAU, Międzynarodowego Biura Mechanizacji Górotworu, Międzynarodowego Towarzystwa Mechaniki Skał, oraz wielu innych
towarzystw naukowych i resortowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Otrzymał
liczne odznaczenia i nagrody, między innymi: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski,
„Honorową Szpadę Górniczą”, Odznakę Honorową „Ratownik Górniczy”, Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Akordem łączącym życie i całokształt jego działalności było zorganizowanie
w 2013 roku w AGH, sympozjum, którego myślą i ideą przewodnią była teoria „Knothego
i Budryka”, wydany też został specjalny album Silva rerum Profesora Stanisława Knothe.
Zmarł 31 grudnia 2015 roku w Krakowie.
Kwatera XVIII, rząd zach., miejsce po prawej, grobowiec Abdermanów.
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Źródła:
— Czaja P.: Odszedł od nas Profesor Stanisław Knothe doktor honoris causa i Zasłużony
dla AGH. Biuletyn AGH 2016, nr 100, s. 17–18, [foto],
— Knothe S.: Wspomnienia 1919–2015. Kraków 2018, 182 s., [foto],
— Malara J.: Personalia: Knothe Stanisław. Przegląd Górniczy 1994, T. 50, nr 9, s. 36,
[foto],
— Ryncarz T.: Osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne prof. dr hab. inż. Stanisława Knothego. Archives of Mining Sciences 1989, Vol. 34, no 1, s. 3–6,
— Siemek J.: Stanisław Knothe (2 II 1919 – 31 XII 2015). Rocznik Polskiej Akademii
Umiejętności 2015/2016 [wyd.] 2016, s. 179–182,
— Trutwin W.: Knothe Stanisław: postaci AGH we wspomnieniach i anegdotach : profesor
Stanisław Knothe. Rozm. E. Konieczna. Miesiąc w Krakowie 2008, nr 7–8, s. 50–52,
[foto],
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 156,
[foto],
— Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 5 : Suplement A-Ż. Red. nauk.
J. Kapuścik. Warszawa 2006, s. 415, [foto].
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Andrzej Aleksander Koch
1938–2013
Urodził się 24 stycznia 1938 roku w Krakowie.
Uczęszczał do IV Liceum Ogólnokształcącego im.
T. Kościuszki w Krakowie, gdzie w 1954 roku zdał
maturę i rozpoczął studia na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym Akademii Górniczo-Hutniczej.
W 1960 roku ukończył studia i uzyskał dyplom ze
specjalizacją: geologia złóż kopalin stałych. Po studiach podjął pracę w krakowskiej filii
Przedsiębiorstwa Poszukiwań Geofizycznych.
Od 1 grudnia 1961 roku podjął pracę w AGH. Początkowo pracował, jako asystent
w Katedrze Geometrii Wykreślnej na Wydziale Górniczym, a następnie, jako starszy asystent
w Zakładzie Geometrii Wykreślnej w utworzonym w 1969 roku Instytucie Matematyki.
Geometria wykreślna i rzutowa, odwzorowania geometryczne, zagadnienie geometryzacji
złóż, a w latach późniejszych grafika inżynierska stały się kierunkami jego zainteresowań
i pracy naukowej. W 1970 roku na Wydziale Budownictwa Wodnego Politechniki Krakowskiej obronił pracę doktorską z zakresu geometrii rzutowej, uzyskał stopień doktora nauk
technicznych i awansował na stanowisko adiunkta w Instytucie Matematyki AGH. Ponadto
prowadził zajęcia dydaktyczne na wszystkich wydziałach AGH, zarówno na studiach dziennych, jak i zaocznych. W okresie 1978–1979 pracował w College of Science and Technology w Port Harcourt w Nigerii, jako starszy wykładowca i prowadził zajęcia z geometrii wykreślnej i rysunku technicznego. W latach 1995–2003 był kierownikiem Pracowni
Geometrii Wykreślnej i Grafiki Inżynierskiej na Wydziale Matematyki Stosowanej AGH
(w 1997 roku Instytut Matematyki został przekształcony w wydział), a w 2002 roku został
kierownikiem wydziałowych studiów podyplomowych „Grafika komputerowa”. W grudniu
2003 roku przeszedł na emeryturę, co nie spowodowało zakończenia jego działalności
dydaktycznej i naukowej, od 20114 roku prowadził zajęcia dydaktyczne w Wyższej Szkole
Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Był autorem i współautorem
ponad 50 publikacji. W 2005 roku wydał skrypt „Wybrane problemy geometrii wykreślnej
dla geodetów”. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Polskiego
Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej. Brał aktywny udział w wielu naukowych
konferencjach organizowanych w kraju i za granicą. W latach 1998–2000 członek Uczelnianej Komisji Wyborczej. Uzyskał wiele nagród i odznaczeń, między innymi: Srebrny
Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal
„Zasłużony dla Huty Warszawa”.
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Zmarł 17 października 2013 roku w Krakowie.
Kwatera XVA, rząd 11, miejsce 8.
Źródła:
— Choczewski B.: Z dziejów Instytutu Matematyki i Wydziału Matematyki Stosowanej
Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2007, s. 56, 70,
— Wieja T.: dr Andrzej Koch – posthumous tribute. The Journal of Polish Society of
Geometry and Engineering Graphics 2013, Vol. 25, s. 73–74, [foto],
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 157,
[foto].
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Tadeusz Kochmański
1904–1986
Urodził się 17 września 1904 roku w Krakowie.
Uczył się w III Państwowym Gimnazjum im. Króla Jana
III Sobieskiego, które ukończył w 1922 roku. Podjął
następnie studia na Wydziale Górniczym Akademii
Górniczej, które ukończył w 1931 roku. Pracę dyplomową, która uzyskała wyróżnienie, wykonał z zakresu
geologii i miernictwa górniczego. Działalność naukowo-dydaktyczną rozpoczął w 1931
roku w Zakładzie Geologii Stosowanej na Wydziale Górniczym AG, jednak z powodu braku
etatu naukowego przeszedł do pracy w przemyśle. W 1932 roku odbył praktyki miernicze
w kopalniach, a od stycznia 1933 roku był kierownikiem biur mierniczych w kopalniach
„Bielszowice” i „Knurów”. W początkowych latach okupacji pracował w charakterze mierniczego kopalni rudy żelaza w Stąporowie. W połowie 1941 roku powrócił do Krakowa
i objął wykłady z miernictwa, a następnie i matematyki, w Państwowej Szkole Technicznej
Górniczo-Hutniczo-Mierniczej. Na stanowisku tym pozostał do końca wojny. W 1945 roku
znalazł się wśród tych, którzy reaktywowali działalność Akademii Górniczej. 24 listopada
1945 roku uzyskał w AG stopień doktora nauk technicznych, a 9 października 1948 roku
została zatwierdzona jego habilitacja. Od czerwca 1949 roku był profesorem kontraktowym
AGH. 23 stycznia 1950 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym, a w 1958
roku – profesorem zwyczajnym. W 1949 roku objął kierownictwo utworzonej z jego inicjatywy Katedry Geodezji i Miernictwa Górniczego II na Wydziale Geologiczno-Mierniczym.
Był współorganizatorem utworzonego w 1951 roku Wydziału Geodezji Górniczej. Na tym
wydziale kierował do 1963 roku Katedrą Geodezji Wyższej i Obliczeń Geodezyjnych. Od
września 1952 roku do stycznia 1954 roku był dziekanem Wydziału Geodezji Górniczej.
W latach 1961–1963 był rektorem AGH. Pod jego opieką zostały skonstruowane, w drugiej
połowie lat pięćdziesiątych, na Wydziale Geodezji Górniczej AGH przekaźnikowe automaty
rachunkowe PARK i PARC. Konstrukcje te spotkały się z żywym zainteresowaniem uczestników Pierwszego Międzynarodowego Sympozjum Obliczeń Geodezyjnych, które odbyło
się w Krakowie we wrześniu 1959 roku. W latach 1963–1971 związany był z Politechniką
Śląską w Gliwicach. W 1971 roku powrócił do AGH i objął kierownictwo Zakładem Ochrony
Powierzchni Górniczej i Górotworu w Instytucie Kształtowania i Ochrony Środowiska.
W ostatnim roku swojej czynnej pracy zawodowej kierował utworzonym z jego inicjatywy
Zakładem Badań Deformacji Górotworu w Instytucie Geodezji Górniczej i Przemysłowej.
Z dniem 1 października 1974 roku przeszedł na emeryturę. Wtedy też został honorowym
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członkiem Rady Wydziału Geodezji Górniczej. Autor ponad 60 pozycji, w tym 9 o charakterze dydaktycznym (książki i skrypty). Był autorem lub współautorem 13 patentów i kilku
chronionych usprawnień technologicznych. Był promotorem w 13 przewodach doktorskich. Był czynnym członkiem i działaczem wielu organów kolegialnych, których zakres
tematyczny obejmował geodezję, górnictwo, mechanikę teoretyczną i stosowaną oraz
astronomię, między innymi: Komitetu Geodezji PAN. W latach 1953–1968 przewodniczył Radzie Programowej kwartalnika naukowego „Geodezja i Kartografia”, uczestniczył
w wieku międzynarodowych kongresach i sympozjach. Należał do grupy założycielskiej
Stowarzyszenia Wychowanków AGH. Został wyróżniony wieloma odznaczeniami i wyróżnieniami: Sztandarem Pracy I Klasy, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Tytułem „Honorowy Górnik PRL”. W 1976 roku Zeszyty Naukowe AGH, z racji jubileuszu
45-lecia pracy naukowej profesora, dedykowały Mu specjalny numer „Geodezji” – 31/1976.
Senat AGH nadał tytuł doktora honoris causa „za wybitne zasługi dla rozwoju geodezji
i ochrony terenów górniczych”. W pawilonie C-4 na pierwszym piętrze znajduje się tablica
pamiątkowa Jemu dedykowana.
Zmarł 2 listopada 1986 roku w Krakowie.
Kwatera GB, rząd płd.-wsch., narożnik.
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Źródła:
— Dżegniuk B.: Wkład Profesora Tadeusza Kochmańskiego i Jego szkoły w rozwój nauki
o szkodach górniczych. Geodezja i Kartografia 1988, T. 37, z. 4, s. 253–256,
— Ney B.: Profesor Tadeusz Kochmański - doktor honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica. Geodezja i Kartografia 1982, T. 31, z. 2, s. 95–101,
— Odlanicki-Poczobutt M.: Z działalności Profesora Tadeusza Kochmańskiego w Polskiej
Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk. Geodezja i Kartografia 1988, T. 37,
z. 4, s. 245–247,
— Sieński H.: Profesor Tadeusz Kochmański: tablice – pamięć wiecznie żywa – część 19.
Biuletyn AGH 2015, nr 85, s. 33–35, [foto],
— Wędzony J.: Działalność naukowo-dydaktyczna Prof. dr. hab. inż. Tadeusza Kochmańskiego. Geodezja i Kartografia 1988, T. 37, z. 4, s. 249–252,
— Wędzony J.: Działalność naukowo-dydaktyczna prof. dr hab. inż. Tadeusza Kochmańskiego. Geodezja i Kartografia 1988, T. 37, z. 4, s. 253–256,
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 157,
[foto].
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Władysław Krukowiecki
1902–1980
Urodził się 15 lutego 1902 roku w Kołaczycach
koło Jasła. W 1922 roku rozpoczął studia na Wydziale
Górniczym Akademii Górniczej i trwały one stosunkowo długo. Dyplom uzyskał dopiero w 1948 roku.
Jednakże już w czasie studiów zawodowo, związał
się z akademią. W latach 1936–1938 był zastępcą
asystenta w Zakładzie Geologii Stosowanej na Wydziale Górniczym, a w latach 1938–
1939 pracował na stanowisku młodszego asystenta w Zakładzie Górnictwa I i Przeróbki
Mechanicznej. W tym czasie, z upoważnienia prof. Witolda Budryka – kierownika Katedry
Górnictwa i Przeróbki Mechanicznej oraz dziekana Wydziału Górniczego, również egzaminował studentów z przeróbki mechanicznej kopalin. Po zamknięciu Akademii w 1939
roku, brał czynny udział w ratowaniu zbiorów, części laboratoriów oraz wszystkiego, co
mogło być ocalone z gmachu głównego. W latach 1940–1945 był asystentem i wykładowcą
w Państwowej Szkole Technicznej Górniczo-Hutniczo-Mierniczej. Brał również udział
w tajnym nauczaniu studentów Akademii Górniczej prowadząc potajemnie dla studentów
ćwiczenia w laboratorium Przeróbki Mechanicznej tej szkoły. Położył też duże zasługi
w rozprowadzaniu podręczników napisanych przez wykładowców AG. Na prośbę prof.
Goetla tuż przed wyzwoleniem ukrył najwartościowsze elementy wyposażenia laboratorium zakopując je we własnej piwnicy w kamienicy Akademii Górniczej przy ul. Smolki 12
B. W marcu 1945 roku przekazał je reaktywowanej akademii. Po wyzwoleniu brał czynny
udział w organizacji życia naukowego. W latach 1945–1947 był młodszym asystentem
w Zakładzie Górnictwa I Wydziału Górniczego, następnie starszym asystentem. Po utworzeniu w 1952 roku Katedry Przeróbki Mechanicznej został w niej zatrudniony i pracował aż
do przejścia na emeryturę. W latach 1950–1955 był adiunktem, w 1955 roku otrzymał nominację na zastępcę profesora. W latach 1961–1971 był starszym wykładowcą. Brał udział
w wielu konferencjach naukowych. Decyzją Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego został
członkiem Komisji Weryfikacyjno-Egzaminacyjnej do tytułu inżyniera. Wychowawca wielu
pokoleń inżynierów przemysłu wydobywczego. W styczniu 1971 roku odszedł na emeryturę.
Autor 80 publikacji, w tym 19 książek. Jest twórcą 2 państwowych patentów z zakresu
otrzymywania koncentratów materiałów skaleniowych. Promotor i recenzent prac inżynierskich z zakresu przeróbki węgla, soli, rud i surowców mineralnych. Był konsultantem Biura
Projektów Kruszyw i Surowców Mineralnych. Pracował w akademii od czasów studenckich
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i mimo wielu sposobności nie zabiegał o nadanie stopni naukowych. Był nosicielem najlepszych tradycji akademickich. W okresie powojennym nie ulegał żadnym naciskom politycznym i z tego powodu był wielokrotnie marginalizowany w hierarchii administracyjnej.
W latach 1927–1933 był sekretarzem krakowskiego oddziału YMCA, w latach
1950–1963 pełnił różne funkcje w radzie zakładowej ZNP, był zastępca przewodniczącego
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa przy AGH i przez 4 lata był członkiem
zarządu krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, działał
też w Akademickim Związku Sportowym. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski.
Zmarł 31 stycznia 1980 roku w Krakowie.
Kwatera CI, rząd 6, miejsce 12.
Źródła:
— Bolewski A. [et al.]: Trudne lata Akademii Górniczej. Kraków 1989, s. 22, 57, 68, 305,
322, 346, 348,
— Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919–1949).
Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 93,
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 178,
[foto],
— Michałowski M.: Profesor Władysław Krukowiecki 1902-1980. IM Inżynieria Mineralna 2001, nr 2, s. 56–57, [foto].
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Zdzisław Kubas
1926–1993
Urodził się 1 sierpnia 1926 roku we wsi Ossala
w Ziemi Sandomierskiej. W 1946 roku ukończył
szkołę średnią w Tarnobrzegu. Studiował chemię na
Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego i w 1952 roku uzyskał tytuł magistra. W tym też roku rozpoczął pracę na stanowisku
asystenta w Katedrze Chemii Fizycznej i Elektrochemii na Wydziale Metalurgicznym AGH.
Przedmiotem jego naukowych zainteresowań były wysokotemperaturowe procesy rozkładu
węglanów, które badał metodami analizy termicznej. Badania te, wynikające z profilu działalności katedry zbliżyły go do problemów metalurgii i związały z nim na stałe. Od początku
studiów zdany na samodzielność, wykształcił w sobie te cechy osobowości, które ułatwiły
mu wejście w środowisko ludzi nauki i kultury Krakowa, a otwarty charakter i walory
osobiste zjednały mu wielu życzliwych przyjaciół. Wykorzystywał to, jako wieloletni, lata
1954–1969, pełnomocnik Rektora AGH ds. zaopatrzenia inwestycyjnego i wyposażenia
aparaturowego. W 1963 roku na podstawie pracy „Zagadnienia rozkładu i tworzenia się
węglanów wapnia, magnezu, dolomitu, przy zastosowaniu analizy termicznej i metody
termograwimetrycznej” uzyskał stopień doktora. W 1968 roku uzyskał habilitację. Zorganizował i w latach 1963–1969 był kierownikiem Katedry Chemii Fizycznej Metalurgii Żelaza
Wydziału Metalurgicznego, a w latach 1969–1973 kierownikiem Zakładu Chemii Fizycznej
Instytutu Metalurgii na tym wydziale. Był inicjatorem współpracy AGH z przedsiębiorstwami przemysłu hutniczego. W latach 1974–1981 pełnił funkcję kierownika Studium
Podyplomowego z zakresu Fizykochemicznych Metod Analizy Chemicznej. W latach
1984–1987 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Metalurgii AGH ds. organizacyjnych
i współpracy z przemysłem. Jego praca organizacyjna na rzecz wydziału i akademii była
zawsze wysoko oceniana przez przełożonych. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1991
roku. Zapraszany był, jako konsultant do wielu zakładów hutniczych nie tylko, jako specjalista naukowy, lecz przede wszystkim, jako znakomity organizator zespołów badawczych.
Nie było dla niego spraw nie do załatwienia, nawet w najbardziej niedostępnych gabinetach rządowych. Czynił to dla samej satysfakcji, ze może pomagać akademii, której czuł
się wychowankiem. Odbył 14-to miesięczny staż w Instytucie Kalinina w Leningradzie
w ZSRR. Był wielkim przyjacielem młodzieży, tej uczącej się i stawiającej pierwsze kroki
w karierze naukowej. Odbierał liczne dowody wdzięczności. Autor ponad 40 publikacji,
w tym 3 książek, 7 patentów. Promotor 5 prac doktorskich.
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Był członkiem i rzeczoznawcą SITPH, członkiem Komisji Ceramicznej PAN, członkiem Komisji Chemii Analitycznej PAN, przewodniczącym Zarządu Uczelnianego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, członkiem Plenum Zarządu Krakowskiego TPPR. Otrzymał
liczne odznaczenia i nagrody, między innymi: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal 40-lecia Polski
Ludowej, Złotą Odznakę „Zasłużonemu w rozwoju województwa katowickiego”, Złotą
Odznakę „Zasłużonemu dla Kielecczyzny”, Srebrną Odznakę „Za pracę społeczną dla m.
Krakowa”, wielokrotnie Nagrodę Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz
wielokrotnie Nagrodę Rektora AGH.
Zmarł 2 maja 1993 roku.
Kwatera XCI, rząd 12, miejsce 11.
Źródła:
— Leja E.: Prof. dr hab. Zdzisław Kubas: (1926–1993). Metallurgy and Foundry Engineering [wyd. AGH] 1994, T. 20, nr 3, s. 382–383,
— Leja E.: Zdzisław Kubas, Prof. D. Sc. : (1926-1993). Metallurgy and Foundry Engineering [wyd. AGH] 1994, T. 20, nr 3, s. 379–381, [foto],
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 182, [foto].
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Wacław Adam Leskiewicz
1915–1996
Urodził się 18 marca 1915 roku w Warszawie.
Dzieciństwo spędził na Zachodniej Syberii. Do kraju
powrócił w 1922 roku. Studia rozpoczął w 1935 roku
na Wydziale Hutniczym AG. W sierpniu 1939 roku
został zmobilizowany, w stopniu podporucznika,
aktywnie walczył w strukturach Armii Kraków. 28
września dostał się do niewoli niemieckiej i przez cała wojnę przebywał w obozach jenieckich. Pobyt ten wykorzystał na pracę naukową i społeczną. Szczególnym przejawem jego
działalności obozowej było napisanie pracy dyplomowej i uzyskanie dyplomu inżyniera.
Pracę obronił 21 stycznia 1945 roku. Po uzyskaniu wolności zgłosił się do Rektora AG.
15 lutego 1945 roku i jako pierwszy po wojnie uzyskał dyplom inżyniera, na podstawie
pracy dyplomowej wykonanej w obozach jenieckich i komisyjnego egzaminu dyplomowego. Od 1 marca 1945 roku rozpoczął pracę w Akademii Górniczej w Zakładzie Maszyn
Hutniczych Wydziału Hutniczego. W październiku 1947 roku powołany został na organizatora i kierownika Katedry Plastycznej Przeróbki Metali i funkcję tę pełnił do 1985 roku.
W latach 1951–1954 oraz 1956–1960 pełnił funkcję dziekana Wydziału Metalurgicznego. 5
lutego 1957 roku, na Wydziale Metalurgicznym AGH, bronił pracę doktorską zatytułowaną
„Wpływ wielkości gniotu na nierównomierność odkształceń plastycznych i jakość kęsisk
płaskich”. Pełnił funkcję Prorektora ds. Nauczania w latach 1961–1964 i dyrektora Instytutu Metalurgii 1968–1974. Przez kilka kadencji był także delegatem Wydziału Metalurgicznego do Senatu AGH oraz członkiem wielu komisji senackich. W latach 1952–1968
i 1972–1977 był przewodniczącym Hutniczego Zespołu Dydaktyczno-Wychowawczego
i opracował nowe siatki godzin oraz programy nauczania, wykazując niezwykłą dbałość
o ich nowoczesną teść. W 1958 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1968 roku
profesora zwyczajnego. Zorganizował i uruchomił Zakład Maszyn Hutniczych i Walcownictwa. W latach 1968–1974 pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Metalurgii AGH. W latach
1969–1972 uczestniczył w pracach Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Reformy Planów
i Programów Studiów Magisterskich. W latach 1978–1980 przewodniczył Komitetowi
Jubileuszowemu 60-lecia AGH, ujawniając w całej pełni talent organizatorski, co znalazło
wyraz między innymi w inicjatywie odtworzenia przed gmachem głównym AGH posągów
górnika i hutnika – symbolizujących zgodny trud tych ciężkich zawodów, polepszenia bazy
dydaktycznej wydziału przez budowę w 1980 roku pawilonu B-5 oraz budowę nowoczesnej
stołówki pracowniczej w 1984 roku. Był jednym z inicjatorów wprowadzenia Dnia Hutnika
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w AGH, jako drugiego święta w uczelni, które obchodzone jest od 1962 roku oraz wieloletnim przewodniczącym Jury Nagrody Imienia prof. Antoniego Rodziewicza-Bielewicza.
Opublikował ponad 120 prac naukowych, uzyskał 15 patentów, głównie z zakresu
walcownictwa. Na specjalną uwagę zasługuje Jego działalność w zakresie przygotowania
podręczników akademickich. Uczestniczył w podejmowaniu wszystkich ważniejszych
decyzji dotyczących krajowego hutnictwa. Wypromował 11 doktorów, z których 5 osiągnęło tytuły profesorskie. Opiniował prace doktorskie i habilitacyjne, gdzie, jako recenzent
główny miał w wielu przypadkach głos decydujący w sprawach awansowych hutniczej kadry
naukowej. Ogromną wagę przywiązywał do rozwoju naukowego pracowników i doskonalenia języka angielskiego. Organizował seminaria, referaty i dyskusje naukowe, na których
młodzi naukowcy prezentowali wyniki swoich prac, przez co zachęcał do robienia doktoratów i habilitacji. Jest autorem, bądź współautorem 7 podręczników akademickich i monografii. 20 września 1989 roku tytuł otrzymał doktorat honoris causa AGH, w uzasadnieniu
napisano: „za zasługi w rozwoju naszej uczelni, a w szczególności za osiągnięcia w rozwoju
nauk hutniczych w 40-letniej działalności dydaktycznej i badawczej”. W 1992 roku otrzymał
tytuł honorowy „Zasłużony dla AGH”, a Stowarzyszenie Wychowanków AGH w 1987 roku
nadało Mu godność „Członka Honorowego Stowarzyszenia Wychowanków AGH”. Tablice
poświęcone tym faktom znajdują się w holu gmachu głównego AGH. W 1998 roku w pawilonie B-4, sali wykładowej nadano jego imię oraz odsłonięto tablicę pamiątkową. Niezwykle
aktywnie działał w stowarzyszeniach, między innymi: Kole Kombatantów ZBOWiD AGH,
organizował pomoc charytatywną na rzecz Polaków, mieszkających na Litwie i Białorusi. Był
przewodniczącym Rady Naukowo-Technicznej przy Ministrze Przemysłu Ciężkiego i Ministrze Hutnictwa. Dwukrotnie był przewodniczącym Zespołu Dydaktyczno-Wychowawczego
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Hutnictwa przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz w Komitecie Nagród Państwowych w zakresie hutnictwa. Był członkiem Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Kadr
Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów, Komisji Nagród Ministra Nauki, Szkolnictwa
Wyższego i Techniki, Rady Naukowej Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach, Prezydium
Komisji Walcowniczej Rady Naukowo-Technicznej Huty im. Lenina, Sekcji Hutniczej Rady
Normalizacyjnej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Otrzymał: Złoty Krzyż Zasługi,
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu
Odrodzenia Polski, Medal 10-lecia Polski Ludowej, Odznakę tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”, Krzyż Walecznych, Medal za udział
w wojnie 1939, Order Sztandaru Pracy I i II klasy.
Zmarł 16 maja 1996 roku w Krakowie.
Kwatera U, strona wschodnia.
Źródła:
— Janowski J., Nowakowski A.: Prof. dr inż. Wacław Leskiewicz doktor h.c. Akademii
Górniczo-Hutniczej 1915–1996. Hutnik Wiadomości Hutnicze 1996, R. 63 nr 7,
s. 260–261,
— Janowski J., Nowakowski A.: Wspomnienie pośmiertne o prof. Wacławie Leskiewiczu :
prof. dr inż. Wacław Leskiewicz doktor h.c. Akademii Górniczo-Hutniczej 1915–1996.
Metallurgy and Foundry Engineering [wyd. AGH] 1996, Vol. 22, nr 3, s. 253–256, [tekst
ang. s. 249–252], [foto],
— Sieński H.: Profesor Wacław Leskiewicz : tablice – pamięć wiecznie żywa – część 26.
Biuletyn AGH 2015, nr 92–93, s. 28–31, [foto],
— Słownik biograficzny techników polskich. Z. 23. Red. J. Piłatowicz. Warszawa cop.
2012, s. 71–72, [foto],
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 196,
[foto].
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Kazimierz Piotr Liszka
1931–2018
Urodził się 20 czerwca 1931 roku w miejscowości Chełmiec. W 1955 roku ukończył Akademię
Górniczo-Hutniczą. W tym samym roku rozpoczął prace w Zakładzie Eksploatacji Ropy Katedry
Kopalnictwa Naftowego Wydziału Górniczego AGH.
W 1960 roku na podstawie pracy „Odropienie skał
porowatych w świetle badań laboratoryjnych” uzyskał stopień doktora, a w 1964 roku
doktora habilitowanego. Głównymi kierunkami jego działalności naukowej były: eksploatacja złóż ropy i gazu, przepływy płynów przez ośrodki porowate oraz zagospodarowanie
złóż ropy i gazu. W latach 1966–1967 był kierownikiem Katedry Kopalnictwa Naftowego
Wydziału Górniczego. Następnie znalazł się na nowopowstałym Wydziale Wiertniczo-Naftowym AGH. W latach 1967–1993 kierownikiem Zakładu Eksploatacji Złóż Ropy
Naftowej. Przez trzy kadencje, w latach 1969–1972, 1984–1987, 1990–1993, pełnił funkcję
prodziekana, a w latach 1981–1984 dziekana. W latach 1993–2001 kierownikiem Pracowni
Eksploatacji Otworowej Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu. W 1973 roku otrzymał tytuł
profesora nadzwyczajnego, a profesora zwyczajnego w 1991 roku. Autor ponad 80 publikacji, w tym 4 książek i 4 patentów. Wypromował 7 doktorów. Był też autorem lub współautorem 30 opracowań niepublikowanych z zakresu eksploatacji złóż ropy i gazu ziemnego.
Od 1991 roku był członkiem Sekcji Wiertnictwa i Górnictwa Otworowego PAN,
członkiem Rady Naukowej Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie oraz
w Radzie Naukowo-Technicznej Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Geologicznej
w Warszawie. W latach 1979–1981 był profesorem kontraktowym Uniwersytetu Madagarskiego w Tananariwie, a w latach 1987–1989 Wyższego Instytutu Technologii Przemysłu
i Górnictwa w Gafsie w Tunezji. Za swoje dokonania i zasługi otrzymał odznaczenia, wśród
których wymienić można między innymi: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznakę Zasłużony dla
Górnictwa RP, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Odznakę Honorową za Zasługi
dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.
Zmarł 28 kwietnia 2018 roku.
Kwatera XCVII wsch., rząd 1, miejsce 4.

114

NON OMNIS MORIAR – Groby profesorów AGH

Źródła:
— 40th anniversary 1967–2007. Drilling, Oil and Gas Faculty AGH University of Science
and Technology in Cracow. Kraków 2007, s. 33, 203–204, [foto],
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 202,
[foto].
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Jerzy Henryk Litwiniszyn
1914–2000
Urodził się 2 sierpnia 1914 rok Tenczynku
koło Krzeszowic. W 1932 roku uzyskał maturę
w VIII Gimnazjum im. A. Witkowskiego w Krakowie
rozpoczął studia na Wydziale Górniczym Akademii
Górniczej. Już w czasie studiów wyjeżdżał za
granicę na praktyki górnicze. W 1938 rok ukończył
studia, uzyskując dyplom inżyniera górniczego i propozycję pracy w Katedrze Górnictwa
I Akademii Górniczej. Jednakże najpierw musiał odbyć roczną służbę wojskową w Szkole
Podchorążych Artylerii Przeciwlotniczej w Trauguttowie. Po jej ukończeniu został zmobilizowany i wcielony do armii „Kraków”, w czasie działań wojennych dostał się do niewoli
niemieckiej i przebywał w obozie oficerskim w Woldenbergu. Dopiero po wojnie rozpoczął pracę naukową i dydaktyczną na Wydziale Górniczym Akademii Górniczej w Katedrze
Górnictwa i Przeróbki Mechanicznej. Początkowo pracował, jako adiunkt w latach 1945–
1950. W 1947 roku obronił pracę doktorską, która nosiła tytuł „Wpływu temperatury skał
na temperaturę powietrza kopalnianego”. W 1950 roku na podstawie rozprawy „O uogólnieniach niektórych równań hydromechanicznych” uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1954 roku, a profesora
zwyczajnego w 1958 roku. W 1951 roku został mianowany profesorem kontraktowym
i kierownikiem Zakładu Hydromechaniki Górniczej w Katedrze Aerologii i Hydromechaniki Górniczej. W 1953 roku objął kierownictwo Zakładu Hydromechaniki, który wchodził
w skład Katedry Aerologii i Hydromechaniki Górniczej. W latach 1959–1969 prowadził
Katedrę Aerologii i Hydromechaniki Górniczej. Najbardziej dynamiczny i twórczy okres
jego życia obejmuje lata 60-te i 70-te. Powstało wówczas wiele oryginalnych i pionierskich
prac z zakresu mechaniki stosowanej, mechaniki płynów, aerologii górniczej mechaniki
górotworu gazo-geodynamiki. Był teoretykiem, ale doskonale wiedział, że o praktycznym
znaczeniu teorii decyduje jej eksperymentalna weryfikacja. Z tego względu dużą uwagę
przywiązywał do badań eksperymentalnych, a w wyniku tego, do rozbudowy laboratoriów
w AGH, a później w IMC-PAN. Uznanie przemysłu dla jego działalności naukowej, mającej
praktyczne znaczenie dla gospodarki, wyraziło się nadaniem mu w 1962 roku tytułu zasłużonego racjonalizatora produkcji.
Z powodzeniem i bez szkody dla działalności naukowej pełnił wiele funkcji organizacyjnych na terenie akademii, PAN i różnych gremiach naukowych. Był członkiem
korespondentem i członkiem rzeczywistym PAN, w latach 1977–1989 wiceprezesem PAN,
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przewodniczącym Komitetu Górnictwa PAN, założycielem i dyrektorem Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, członkiem PAU oraz Meksykańskiej Akademii Nauk, Austriackiej
Akademii Nauk, profesorem honorowym Uniwersytetu Górnictwa i Technologii w Xuzhou
oraz Politechniki w Xiantang. Ponadto pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji w międzynarodowych organizacjach, radach naukowych, komitetach redakcyjnych czasopism z zakresu
górnictwa i mechaniki. Odbył wiele podróży zagranicznych, które miały charakter naukowy.
Przez ponad 20 lat był zapraszany, w miesiącu maju, do Instytutu Maxa Plancka Badania
Przepływu w Getyndze, gdzie powstało wiele jego prac dotyczących w szczególności,
wyrzutów gazu i skał. W 1979 roku otrzymał doktorat honoris causa AGH „za zasługi dla
rozwoju nauk górniczych, a zwłaszcza aerologii górniczej i mechaniki górotworu”, a w 1990
roku oraz Uniwersytetu Górniczego w Leoben. W 1987 roku przeszedł na emeryturę.
Opublikował około 250 prac z zakresu mechaniki górotworu dotyczących przede
wszystkim zjawisk i procesów zachodzących w skałach i w wyrobiskach kopalnianych
(wymiana ciepła między skałami a powietrzem i wpływem temperatury skał na temperaturę
powietrza kopalnianego, wydzielanie ciepła w wyrobiskach kopalnianych dla oznaczania
stanu procesów samozagrzewania węgla, mechanika ośrodka sypkiego). Wypromował 11
doktorów.
Otrzymał wiele odznaczeń i nagród, między innymi: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż
Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
Medal Srebrny Virtuti Militari, Medal za Wojnę Obronną 1939, nagrodę naukową im.
Maksymiliana Tytusa Hubera.
Zmarł 12 czerwca 2000 roku w Kielcach.
Kwatera 24, rząd zach., miejsce po prawej, grób Drezińskich.
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Źródła:
— Kicki J.: Wspomnienie : [Profesor Jerzy Litwiniszyn 1914–2000]. Archives of Mining
Sciences 2005, Vol. 50, spec. iss., s. 3, 5–6, [foto],
— Knothe S.: 30-lecie pracy naukowej prof. dra habil. inż. Jerzego Litwiniszyna. Archiwum
Górnictwa 1975, T. 20, z. 4, s. 369–372,
— Knothe S.: Jerzy Litwiniszyn. Nauka Polska 1967, R. 15, nr 2, s. 67–70, [foto],
— Profesor Jerzy Litwiniszyn. Wiadomości Górnicze 2000, nr 7–8, s. 361,
— [Profesor Jerzy Litwiniszyn]. Archiwum Górnictwa 1975, T. 20, z. 4, 496 s. [Zeszyt
poświęcony profesorowi Jerzemu Litwiniszynowi w 30-lecie Jego pracy naukowej],
— Smolarski A.: Przegląd osiągnięć naukowych prof. dr. Jerzego Litwiniszyna. Archives of
Mining Sciences 1989, Vol. 34, iss. 3, s. 411–421,
— Wacławik J.: prof. dr hab. inż. Jerzy Litwiniszyn (2 VIII 1914 – 12 VI 2000) (Sympozja
i Konferencje – Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi
i Energią, 48),
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 202,
[foto].
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Genowefa Łoskiewicz
1929–1995
Urodziła się 21 września 1929 roku w miejscowości Grabie w powiecie bocheńskim. Na początku
pracy zawodowej funkcjonowała pod panieńskim
nazwiskiem Sotoła. W 1956 roku kończyła Wydział
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH i uzyskała
tytuł zawodowy magistra inżyniera ceramiki. Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę, jako asystent w Katedrze i Zakładzie Geometrii Wykreślnej Wydziału Górniczego i przez wiele lat związana była
z tym wydziałem. W 1964 roku na Wydziale Ceramicznym na podstawie pracy „Obliczenie
powierzchni właściwej cementów w oparciu o własności krzywych uziarnienia” uzyskała
stopień doktora nauk technicznych. Od 1969 roku związana z Instytutem Matematyki AGH.
Badając zbiory odnoszących współliniowych zbiorów punktów w modelu TR, uzyskała
ciekawe wyniki dla pęków i pasm stożkowych i na tej podstawie podała interpretację przestrzenną powstania tych pasm (praca habilitacyjna). Pozwoliło to na określenie nowego,
nieliniowego odwzorowania tak zwanego skośno-środkowego. Odwzorowanie skośne
płaszczyzny na rzutnię doprowadziło do sformułowania dalszych nowych własności pęków
stożkowych. Z przyczyn formalnych dopiero po kilkunastu latach od opublikowania swojej
rozprawy mogła zrealizować przewód habilitacyjny w Politechnice Krakowskiej, uzyskując
w 1987 roku stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie geometrii
wykreślnej. W latach 1989–1995 była kierownikiem Zakładu Geometrii Wykreślnej IM.
Autorka około 30 publikacji oraz współautorka skryptu „Geometria wykreślna”, opublikowanego w 1993 roku. W uznaniu zasług odznaczona została: Złotym Krzyżem Zasługi,
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Zmarła 24 kwietnia 1995 roku w Krakowie.
Kwatera LXIX, rząd płd., miejsce 3 ostatnie.
Źródła:
— Choczewski B.: Z dziejów Instytutu Matematyki i Wydziału Matematyki Stosowanej
Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2007, s. 34, 43, 44, 46, 204, 106, 108. 117,
— Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
1919–1979. [T.] 2 Pion hutniczy. Kraków 1979 , s. 214,
— [Skład Osobowy AGH … 1957/58]. Kraków 1958, s. 55,
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— [Skład Osobowy AGH … 1958/59]. Kraków 1959, s. 48,
— [Skład Osobowy AGH … 1969/70]. Kraków 1970, s. 106,
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 208.
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Jerzy Łoskiewicz
1929–2018
Urodził się 28 września 1929 roku w Kowlu
w województwie Wołyńskim. W 1952 roku ukończył
studia inżynierskie na Wydziale Hutniczym AGH.
W roku akademickim 1952/1953 został zastępcą
asystenta w Zakładzie Fizyki Technicznej Katedry
Fizyki Wydziału Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa
AGH, który w 1957 roku zmienił nazwę na Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej. W następnym roku już, jako magister inżynier był asystentem. Następnie jako, starszy
asystent pracował w AGH do 1961 roku. W latach 1957–2001 był pracownikiem Instytutu
Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
Kierownik Zakładu Fizyki Środowiska i Transportu Promieniowania. W latach 1985–1992
profesor nadzwyczajny i kierownik Zakładu Fizyki Instytutu Towaroznawstwa Akademii
Ekonomicznej, a następnie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Był wybitnym fizykiem, tłumaczem książek dotyczących fizyki, mentorem i wychowawcą wielu młodych fizyków. Recenzentem prac doktorskich. Autor wielu publikacji,
w tym kilkunastu książek. Od 1987 roku członek Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.
Zmarł 11 lipca 2018 roku w Rockville, w stanie Maryland, w Stanach Zjednoczonych. 4 września 2018 roku pochowany na Cmentarzu Rakowickim
w Krakowie.
Kwatera LXIX, rząd płd., miejsce 3 ostatnie
Źródła:
— Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
1919–1979. [T.] 2 Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 114,
— [Skład Osobowy AGH … 1952/53]. Kraków 1953, s. 129,
— [Skład Osobowy AGH … 1950/51]. Kraków 1960, s. 141,
— Wydarzenia – Instytut Fizyki Jądrowej PAN : 11.07.2018 – Zmarł profesor Jerzy Łoskiewicz [online] [przeglądany 29.06.2019] https://www.ifj.edu.pl/www-old/wyd/prof_
loskiewicz/?lang=pl
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Władysław Łoskiewicz
1891–1956
Urodził się 29 grudnia 1891 roku w Petersburgu. W 1909 roku rozpoczął studia na Oddziale Elektrochemicznym Wydziału Metalurgicznego Instytutu
Politechnicznego w Sankt Petersburgu. 10 czerwca
1917 roku obronił pracę dyplomową i uzyskał tytuł
inżyniera metalurga. W lipcu 1917 roku został zastępcą
kierownika laboratorium chemicznego i metalograficznego w Hucie Dniepropietrowskiej na
Ukrainie. W 1918 roku powrócił do kraju. Od 10 stycznia 1919 roku pracował w Wydziale
Administracji Przemysłowej Ministerstwa Przemysłu i Handlu, następnie od 1 maja 1920
roku pracował, jako kierownik laboratorium w Wielkopolskiej Hucie Miedzi w Poznaniu.
We wrześniu 1920 roku nawiązał kontakty z Akademią Górniczą. W grudniu 1921
roku otrzymał stypendium rządu francuskiego w celu dalszego kształcenia na Sorbonie
w Paryżu, gdzie poznał metodykę badań metalograficznych. W 1923 roku objął etat asystenta
w Katedrze Metalografii Wydziału Hutniczego. W 1925 roku odbył podróże zawodowe
do Francji, Szwajcarii, Niemiec i Czechosłowacji. W 1929 roku obronił pracę doktorską
„Cementacja miedzi, srebra i złota berylem, krzemem i borem”. W 1930 roku uzyskał habilitację i otrzymał stanowisko docenta. W 1931 roku mianowany został profesorem nadzwyczajnym przy Katedrze Metalografii i Obróbki Termicznej Wydziału Hutniczego, a w 1936
roku profesorem zwyczajnym. W latach 1934–1936 był dziekanem Wydziału Hutniczego
AG, a w latach 1936–1938 prodziekanem. Wybuch II wojny światowej spowodował, że
wraz z rektorem AG wyjechał do Lwowa, aby realizować plany ewakuacyjne akademii.
Plany te nie zostały zrealizowane. Na początku wojny ukrywał się u w Końskich, później
przebywał na Kielecczyźnie, gdzie od listopada 1939 roku do czerwca 1942 roku pracował
jako robotnik w warsztatach naprawczych maszyn rolniczych. Następnie powrócił do
Końskich i zatrudnił się w laboratorium Odlewni „Neptun” (sierpień 1942 – sierpień 1943).
Zagrożony aresztowaniem i wywiezieniem na prace do Niemiec, uciekł do Krakowa. Od
sierpnia 1943 roku do stycznia 1945 roku, wykładał w Państwowej Szkole Technicznej
Górniczo-Hutniczo-Mierniczej i współpracował z Staatliche Technische Prüfanstalt.
Po II Wojnie Światowej stał się jednym z głównych organizatorów przemysłu metali
lekkich. W styczniu 1945 roku profesor objął z powrotem Katedrę Metalografii i Obróbki
Termicznej na Wydziale Hutniczym AG i już w marcu rozpoczął pierwsze ćwiczenia ze
studentami, kierował nią do 1956 roku. Brał bardzo czynny udział zarówno w organizacji
prac naukowych w AG, jak i w organizacjach technicznych i naukowych poza uczelnią.
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W latach 1948–1950 był dziekanem Wydziału Hutniczego, a następnie w latach 1951–1952
był prodziekanem Wydziału Metalurgicznego. Dzięki jego staraniom, w nowym gmachu
została zorganizowana Katedra Metalografii AG. Nie był też zwolennikiem studiowania
zagadnień czysto teoretycznych, dlatego kładł nacisk na prace badawcze w instytucjach
i hutach. Opublikował ponad 60 prac naukowych, 2 prace uzyskały patent. Wchodził w skład
grona autorów, którzy opracowali nową wersję podręcznika „Technik” – wydanego w 1936
roku przez Stowarzyszenie Techników Polskich w Warszawie. Wykształcił 62 inżynierów
zawodowych, 203 inżynierów magistrów metaloznawców, jednego doktora nauk technicznych według dawnych ustaw i czterech doktorów nauk i przeprowadził jedną habilitację
według dawnych ustaw. Wygłosił wiele referatów na wielu zjazdach i kongresach resortowych. Był członkiem Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich, Stowarzyszeniu
Hutników Polskich, którego w 1930 roku był współzałożycielem i wchodził w skład pierwszego zarządu. Swoją obecność zaznaczył również w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, w Komisji Normalizacyjnej Departamentu Uzbrojenia Ministerstwa Spraw
Wojskowych oraz w wielu organizacjach i stowarzyszeniach. Był członkiem Komisji Bibliotecznej Biblioteki, a w latach 1945–1947 kierownikiem Biblioteki Akademii Górniczej.
Odznaczony został, między innymi: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem 10-lecia Polski Ludowej. W pawilonie B-4 znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona profesorowi.
Zmarł 4 sierpnia 1956 roku w Rabce.
Kwatera LXIX, rząd płd., miejsce 3 ostatnie.
Źródła:
— Dubowicki M.: Prof. dr inż. Władysław Łoskiewicz. Przegląd Odlewnictwa 1956, nr 12,
s. 361–362,
— Jasiewicz Z.: Działalność naukowa i dydaktyczna prof. dr inż. Władysława Łoskiewicza.
Archiwum Hutnictwa 1957, T. 2, z. 1, s. 3–7,
— Jasiewicz Z.: Prof. dr inż. Władysław Łoskiewicz. Hutnik 1956, nr 9, s. 329–330,
— Jasiewicz Z.: Władysław Łoskiewicz 1891-1956. Życie Szkoły Wyższej 1956, nr 10,
s. 85–86,
— Kędzierski Z.: Działalność Profesora Władysława Łoskiewicza [oraz] Spis publikacji…
Hutnik 1986, nr 7/8, s. 240–242,
— Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919–1949).
Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 107,
— Nowakowski A., Wnęk Z.: Wspomnienia o zmarłych profesorach Wydziału: Prof. dr inż.
Władysław Łoskiewicz (1891–1956). Zeszyty Naukowe AGH; nr 367. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1973, z. 51, s. 42–43,
— Słownik biograficzny techników polskich. Z. 19. Red. J. Piłatowicz. Warszawa 2008,
s. 87–88, [foto],
— Sieński H.: Profesor Władysław Łoskiewicz : tablice - pamięć wiecznie żywa – część 44.
Biuletyn AGH 2017, nr 109, s. 26–29, [foto],
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 208
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— Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac.
J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 624 (Wydawnictwa Jubileuszowe
1919–1969),
— Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919–
1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 133–138, [foto] (Zeszyty
Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; nr 41, z. spec. 4).
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Karol Jan Łowiński
1871–1936
Urodził się 24 marca 1871 roku w Wałczu
na Pomorzu. W 1889 roku ukończył Gimnazjum
w Wałczu. Następnie rozpoczął studia na Politechnice
w Charlottenburgu koło Berlina, które ukończył 1897
roku uzyskując dyplom inżyniera mechanika, następnie
odbył służbę wojskową w marynarce wojennej. Po
odbyciu służby wojskowej odbył krótką praktykę do kopalni „Satrurn” w Zagłębiu Dąbrowskim, po czym rozpoczął pracę zawodową, jako konstruktor w fabryce maszyn „Kölnische
Maschinenbau Gesellschaft” w Kolonii-Bayenthal, równocześnie prowadził w Luxemburgu-Diefferdange montaż stalowni „Gutenhoffnungshütte”. W okresie listopad 1900 –
lipiec 1901 był asystentem w Katedrze Budowy Maszyna Politechniki w Charlottenburgu.
Następnie przeniósł się do Warszawy, gdzie pracował, jako konstruktor w fabryce maszyn A.
Repphan S.A. W 1903 roku objął stanowisko głównego inżyniera w Zakładach Ostrowieckich w Ostrowcu Świętokrzyskim, a w 1905 roku został kierownikiem Walcowni „Bodzechów” w Bodzechowie, pracując tam do 1910 roku. Następnie został szefem Wydziału
Mechanicznego Huty „Częstochowa”, a od 1911 roku był kierownikiem warsztatów mechanicznych w firmie Lilpop, Rau i Loewenstein w Warszawie. W 1914 roku został wspólnikiem firmy Eberhard, Wolski S-ka. W 1914 roku, jako obywatel niemiecki został wywieziony do Orenburga w Rosji i tam internowany. W 1918 roku wrócił wraz z rodziną do
Polski i rozpoczął pracę w wytwórni „Kompensator” w Warszawie. Od 1921 roku wykładał
walcownictwo i kuźnictwo na Politechnice Warszawskiej.
Od 1924 roku związany z Akademią Górniczą, gdzie w 1924 roku został profesorem
nadzwyczajnym, w Katedrze Maszyn Hutniczych na Wydziale Hutniczym. W 1935 roku
został profesorem zwyczajnym. Organizując Katedrę przywiązywał dużą wagę do ścisłego
powiązania uczelni i studiów z przemysłem i zagadnieniami powstającymi w hutnictwie. W nowym środowisku szybko zyskał zaufanie i popularność. W latach 1926–1929
był dziekanem Wydziału Hutniczego, a następnie, w latach 1929–1932, prodziekanem.
W czasie jego kadencji, jako dziekana, nastąpiło zbliżenie przemysłu z akademią, objawiające się między innymi w pozyskaniu funduszy z hutnictwa na potrzeby katedr i prac
naukowych oraz w powstaniu stypendiów przemysłowych. W opinii wychowanków był
dobrym wykładowcą i świetnym znawcą rysunku technicznego. Duże znaczenie przywiązywał do wycieczek zagranicznych, jako środka dydaktycznego. Ogłosił kilka artykułów
fachowych w czasopiśmie „Hutnik” oraz opracował rozdział dotyczący walcownictwa
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stali w podręczniku „Technik”. Wygłosił również szereg referatów na posiedzeniach Sekcji
Hutniczej Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Górniczych i Hutniczych. Opracował tabele
stygnięcia żelaza okrągłego, przeprowadzał badania dla poparcia teorii „płynięcia stożków”.
Prace te należały do pierwszych w języku polskim i opracowując je musiał zajmować się
słownictwem technicznym, brał też udział w redagowaniu słownika technicznego. Wprowadził poprawki do powszechnie używanych wzorów na obliczanie oporu plastycznego. Był
pierwszym prezesem pierwszej organizacji zawodowej hutników – Sekcji Hutniczej Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Górniczych i Hutniczych oraz rzecznikiem dyscyplinarnym
dla profesorów Akademii Górniczej. Był także członkiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
Zmarł 26 lipca 1936 roku w Krakowie.
Kwatera XXXII, rząd zach., miejsce 3.
Źródła:
— Nowakowski A., Wnęk Z.: Wspomnienia o zmarłych profesorach Wydziału: Prof. inż.
Karol Łowiński (1871–1936). Zeszyty Naukowe AGH; nr 367. [Seria] Metalurgia
i Odlewnictwo 1973, z. 51, s. 33–34,
— Polski Słownik Biograficzny. T. 18/3, z. 78 : Łąpiński Stanisław – Łubieński Florian.
Wrocław [etc.] 1973, s. 446–447,
— Słownik biograficzny techników polskich. Z. 2. Red. T. Skarzyński. Warszawa 1992,
s. 105–106,
— Słownik polskich pionierów techniki. Pod red. B. Orłowskiego. Katowice 1986, s. 126,
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 208,
— Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919–
1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 138–141, [foto] (Zeszyty
Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; nr 41, z. spec. 4).
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Zdzisław Kazimierz Maciejasz
1922–1988
Urodził się 10 lutego 1922 roku w Krakowie.
Całą edukację odbył w Krakowie. W 1939 roku ukończył VIII Państwowe Liceum im. A. Witkowskiego
i otrzymał z wyróżnieniem świadectwo dojrzałości.
Następnie od sierpnia do wybuchu II wojny światowej
odbył służbę w junackich hufcach pracy. W czasie
okupacji przebywał w Krakowie pracując, jako robotnik w firmach budowlanych. W 1942
roku został wcielony do prac przymusowych na rzecz Niemiec. Od 1940 roku działał w Armii
Krajowej, gdzie przeszedł przeszkolenie wojskowe i uzyskał stopień kaprala podchorążego.
W maju 1945 roku podjął studia na Wydziale Górniczym Akademii Górniczej, które
ukończył w 1950 roku uzyskując dyplom magistra nauk technicznych i inżyniera górniczego.
Jednakże pracę zawodową rozpoczął 1 stycznia 1948 roku w Katedrze Górnictwa
I i Przeróbki Mechanicznej Wydziału Górniczego, gdzie przeszedł kolejno wszystkie
szczeble kariery pracownika naukowo-dydaktycznego, od młodszego asystenta do profesora
zwyczajnego. Jego zainteresowania naukowe skupiały się przede wszystkim na zagrożeniach pożarowych oraz związanych z tym zagadnieniach bezpieczeństwa pracy w górnictwie i ratownictwie. Celem pogłębienia umiejętności inżyniersko-produkcyjnych i zdobycia
doświadczenia zawodowego utrzymywał stały kontakt z przemysłem górniczym. Już w 1949
roku odbył roczną praktykę w kopalni „Staszic” koło Nowej Słupi, a w następnych latach
w innych kopalniach. W 1958 roku na podstawie pracy doktorskiej „Metoda perhydrolowa
oznaczeni skłonności węgli do samozapalania” otrzymał stopień naukowy kandydata nauk
technicznych. W 1959 roku otrzymał tytuł naukowy docenta. W 1968 roku uzyskał tytuł
profesora nadzwyczajnego, a w 1978 profesora zwyczajnego. W latach 1961–1966 pełnił
funkcję prodziekana, a w latach 1966–1969 dziekana wydziału. W latach 1969–1970 był
dyrektorem Instytutu Górnictwa Podziemnego Wydziału Górniczego. Był autorem ponad
100 publikacji, w tym 5 książek, 38 patentów. Szczególnym uznaniem cieszył się podręcznik
„Pożary podziemne w kopalniach”. Promotor 9 rozpraw doktorskich oraz recenzent rozpraw
habilitacyjnych. Mimo licznych i intensywnie prowadzonych prac naukowo-badawczych
i dydaktyczno-wychowawczych i aktywnej działalności społecznej, zawsze miał czas dla
studentów oraz doskonalenia procesu studiów górniczych.
W latach 1959–1970 pełnił funkcję radcy ministra górnictwa i energetyki ds. zwalczania zagrożeń wentylacyjnych, pożarowych, pyłowych i gazowych oraz ratownictwa
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górniczego. Współpracował z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach, centralną
Stacją Ratownictwa Górniczego w Bytomiu i Politechniką Śląską. Utrzymywał kontakty
oraz współpracę naukową z wieloma zagranicznymi uczelniami górniczymi. Był członkiem wielu organizacji, stowarzyszeń i zespołów, między innymi: Komitet Górnictwa PAN,
Komisji Górniczo-Geodezyjnej PAN, Komisji Nagród Ministerstwa Edukacji Narodowej,
Centralnej Komisji Kwalifikacji przy Premierze PRL, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Związku Nauczycielstwa Polskiego. W uznaniu zasług dla rozwoju
polskiej nauki górniczej, przemysłu górniczego i za działalność społeczną uzyskał liczne
odznaczenia i wyróżnienia, między innymi: Order Sztandaru Pracy, Krzyż Komandorski
Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Brązowy Krzyż Zasługi, Medal Komisji
Edukacji Narodowej, „Zasłużony Ratownik Górniczy”, Nagrody Ministra oraz Nagrody
Rektora AGH.
Zmarł 3 lipca 1988 roku.
PAS AA, rząd płd., miejsce po prawej.
Źródła:
— Czekajowski R., Roszkowski J.: Z pamięcią o profesorze – górniku Akademii Górniczo-Hutniczej doktorze inżynierze Zdzisławie Kazimierzu Maciejaszu (1922–1988).
Górnictwo : kwartalnik [wyd. AGH] 1988, R. 12, z. 4, s. 293-296, [foto],
— Szczepanek E.: prof. dr inż. Zdzisław Maciejasz nie żyje: kronika Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Przegląd Górniczy 1988, T. 44, nr 11–12, s. 47, [foto],
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 212.
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Tadeusz Malkiewicz
1904–1981
Urodził się 3 października 1904 roku
w Krakowie. W 1922 roku rozpoczął studia na
Wydziale Hutniczym Akademii Górniczej, które
ukończył w 1927 roku. W latach 1925–1927 był
asystentem w Zakładzie Metalografii i Obróbki
Termicznej. Po kilkumiesięcznej pracy w laboratorium Huty „Pokój” w Rudzie Śląskiej oraz studiach uzupełniających u prof. H. Hanemanna
w Charolettenburgu, w 1929 roku objął funkcję kierownika laboratorium metaloznawczego
Huty „Baildon” w Katowicach. W 1934 roku został głównym metalurgiem, a w 1937 roku
otrzymał stanowisko dyrektora technicznego. Od początku 1939 roku pełnił funkcję dyrektora naczelnego Huty „Baildon”. W latach 1936–1939 współuczestniczył w powstaniu Huty
Stalowa Wola. W czasie II wojny światowej przebywał we Francji, gdzie przez pewien
czas pracował w przemyśle hutniczym – w stoczni wojennej w Nantes, jednakże nie było
warunków do kontynuowania pracy zawodowej i naukowej. Następnie pracował w schronisku dla uchodźców polskich, a po wyzwoleniu Francji w Polskim Czerwonym Krzyżu. Do
kraju powrócił w 1946 roku i natychmiast włączył się w odbudowę przemysłu hutniczego.
W latach 1946–1948 był kierownikiem działu metaloznawstwa, a następnie – pionu technicznego Centralnego Zarządu Przemysłu Hutniczego. W latach 1948–1953 pełnił funkcję
dyrektora w Hajduckich Zakładach Hutniczych w Chorzowie-Batorym, następnie w latach
1953–1962 był dyrektorem Instytutu Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach.
Od 1950 roku prowadził wykłady z obróbki cieplnej i stali specjalnych na Wydziale
Metalurgicznym AGH, najpierw jako wykładowca, a następnie od 1954 roku jako docent.
W 1957 roku został profesorem nadzwyczajnym, a w 1965 roku profesorem zwyczajnym.
Od 1962 roku na stałe związał się z akademią i poświęcił się głównie działalności dydaktycznej. W latach 1966–1972 był dziekanem Wydziału Metalurgicznego, a także kierownikiem Katedry Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej. Stał się wybitnym autorytetem z zakresu
hutnictwa, był znawcą wszystkich działów metalurgii, które obecnie stanowią prawie
hermetyczne specjalizacje. Współuczestniczył we wprowadzaniu do krajowej metalurgii
nowych technologii i nowych stopów. Szczególnie wiele osiągnął, jako nauczyciel akademicki. Szczególne uznanie znalazły prace nad odkształcalnością wtrąceń niemetalicznych
w stalach. Szkoła Malewicza rozpoczęła w Polsce studia nad zastosowaniem teorii dyslokacji w metaloznawstwie, szczególnie przy wykorzystaniu mikroskopu elektronowego.
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Odkrył także wpływ małych ilości boru na morfologię węglików w stalach austenitycznych,
wyjaśniając w ten sposób wpływ boru na odporność tych stali na korozję po granicach ziarn.
Kierował wieloma pracami badawczymi i niektóre z nich publikował. Opublikował ponad
50 pozycji, z czego 21 to oryginalne rozprawy naukowe, 9 książek i skryptów. Był promotorem kilku prac doktorskich. Stworzył zespół ludzi, którym wszczepił zamiłowanie nauki
i hutnictwa oraz poczucie solidarności zawodowej. 8 grudnia 1975 roku w AGH odbyła się
uroczysta sesja naukowa zorganizowana z okazji Jego 70 rocznicy urodzin, 50-lecia pracy
zawodowej i 25-lecia pracy naukowo-dydaktycznej w AGH. Aktywnie działał w wielu organizacjach społecznych, naukowych i państwowych, między innymi: w Radzie ds. Techniki
przy Prezesie Rady Ministrów, Komitecie Hutnictwa PAN, Radzie Głównej Szkolnictwa
Wyższego, Radach Naukowych Instytutu Metalurgii, Instytutu Mechaniki Precyzyjnej
i Zakładzie Podstaw Metalurgii PAN, Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki,
Komisji Nagród Państwowych, Komitecie Organizacyjnym II Kongresu Nauki Polskiej,
Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. W 1971 roku uzyskał
godność członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk. W latach 1966–1972 był przewodniczącym Komitetu Metalurgii PAN. W latach 1946–1965 był redaktorem naczelnym
„Hutnika”. W latach 1979–1981 był redaktorem naczelnym wydawanego przez PAN
„Archiwum Hutnictwa”. Za całokształt swej działalności odznaczony został Krzyżem
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem X-lecia PRL,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz tytułem „Zasłużony Hutnik PRL”. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego wyróżniło Go Medalem im. St.
Staszica i godnością członka honorowego. Był także zaliczany w poczet członków honorowych angielskiego towarzystwa – The Metals Society w Londynie, Verein Deutscher Ensenhüttenleute w Düsseldorfie, Societe Francaise de Metallurgie w Paryżu.
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W pawilonie A-2 jedna z sal wykładowych nosi nazwę „Audytorium profesorów
Jasiewicza i Malewicza”, a w jej środku, od 1982 roku, znajduje się stosowna tablica
pamiątkowa.
Zmarł 11 czerwca 1981 roku w Krakowie.
Kwatera XII B, rząd wsch., miejsce po prawej.
Źródła:
— Gorczyca S.: Omówienie dorobku wydziału zakresu metaloznawstwa i obróbki cieplnej.
Zeszyty Naukowe AGH ; nr 367. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1973, z. 51, s. 67–76,
— Gorczyca S.: Tadeusz Malkiewicz : sylwetki naukowe. Nauka Polska 1974 nr 3, s. 61–66,
— Nielubowiczowa O.: Profesor Tadeusz Malkiewicz nie żyje! Hutnik 1981 nr 8/9,
s. 407–410,
— Prof. dr h.c. mgr inż. Tadeusz Malkiewicz. Wiadomości Hutnicze 1981 nr 11/12,
s. 296–297, [foto] [nekr.],
— Sieński H.: Profesor Tadeusz Malkiewicz : tablice – pamięć wiecznie żywa – część 38.
Biuletyn AGH 2016, nr 102, s. 26–28, [foto],
— Słownik biograficzny techników polskich. Z. 1. Red. A. Jakubowska. Warszawa 1989,
s. 88–89,
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 218,
— Wiencek K.: Jubileusz profesora Tadeusza Malkiewicza. Wiadomości Hutnicze 1976
nr 3, s. 112–113,
— Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919–1967. Oprac.
J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 624 (Wydawnictwa Jubileuszowe
1919–1969).
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Piotr Małoszewski
1950–2017
Urodził się 2 lipca 1950 roku w Krakowie.
W latach 1968–1973 studiował na Wydziale Elektrotechniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Od 1973 roku pracował w Zakładzie Geofizyki
Jądrowej Międzyresortowego Instytutu Fizyki i Techniki Jądrowej. W 1978 roku na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym na podstawie pracy „Prognozowanie ruchu zanieczyszczeń w wodach
podziemnych” uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie geologii inżynierskiej.
Specjalizował się w zagadnieniach związanych z hydrogeologią, hydrologią znacznikową
i geologią. Był stypendystą Fundacji im. Alexandra von Humboldta. W latach 1984–2016 był
pracownikiem naukowym w Centrum Badawczym Helmholtza w Monachium. W 1993 roku
uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geologii na Uniwersytecie
we Fryburgu (Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg in Breisgau. W latach 1999–2016
wykładał też na Uniwersytecie we Freiburgu. W 2000 roku otrzymał tytuł profesora nauk
o Ziemi. W 2004 został wicedyrektorem Instytutu Ekologii Wód Podziemnych w Centrum
Badawczym w Monachium. Wykładał w AGH, Uniwersytecie im. A. Mickiewicza
w Poznaniu oraz w Bernie, Karlsruhe, Monachium, Bochum i Freiburgu. Prowadził także
zajęcia na kursach organizowanych przez UNESCO i Międzynarodową Agencję Energii
Atomowej w Austrii, Egipcie, Ghanie i Etiopii. W latach 1988–2015 ekspert Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) w ramach projektów z hydrologii izotopowej
i modelowania matematycznego danych eksperymentalnych. W latach 2003–2015 sprawował opiekę nad stypendystami IAEA w Monachium.
Od 2014 roku ponownie wykładał w AGH, na Wydziale Geologii, Geofizyki
i Ochrony Środowiska. Autor około 190 publikacji naukowych, dwóch książek i w ostatnich 25 latach ponad 150 wystąpień na sympozjach naukowych. Był promotorem 11
doktorów. Członek redakcji czasopism naukowych, recenzent projektów badawczych oraz
publikacji w czasopismach naukowych. Organizował sesje z hydrogeologii znacznikowej
na międzynarodowych sympozjach naukowych. Uczestniczył w międzynarodowych projektach badawczych w Niemczech, Szwajcarii i Kanadzie. Był także Członkiem Amerykańskiej Unii Geofizycznej i Europejskiej Unii Nauk o Ziemi i prezydentem Międzynarodowej
Komisji Znacznikowej (ICT) w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Nauk Hydrologicznych
(IAHS). Był członkiem wielu redakcji i recenzentem ważnych czasopism naukowych. Był
działaczem polonijnym i katolickim. W latach 1993–1999 dyrektor Szkoły Przedmiotów
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Ojczystych działającej przy Polskiej Misji Katolickiej w Monachium. Współtworzył Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech, którego
był wiceprzewodniczącym. Przewodniczący Rady Naczelnej Polskich Katolików Świeckich w Niemczech. Zwierzchnik Zakonu Rycerskiego św. Grobu Bożego w Jerozolimie.
Członek Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP.
Otrzymał, między innymi: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż
Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Order Świętego Sylwestra Papieża.
Zmarł 21 marca 2017 roku w Monachium.
Kwatera LXIX PAS B, Aleja Zasłużonych, rząd 1, m 25.
Źródła:
— Odszedł prof. Piotr Małoszewski – informacja o pogrzebie [online] [przeglądany
31.03.2017]. Dostępny w: http://www.agh.edu.pl/info/article/odszedl-prof-piotr-maloszewski/,
— Tomasik K., Profesor Piotr Małoszewski został odznaczony Krzyżem Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą. Biuletyn AGH 2016, nr 101, s. 27, [foto],
— Zmarł prof. Piotr Małoszewski – zasłużony działacz Polonii. [online] [przeglądany
19.06.2017]. Dostępny w: http://gazetapetersburska.org/wp/language/pl/zmarl-profpiotr-maloszewski-zasluzony-dzialacz-polonii/.
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Jan Stefan Manitius
1911–1996
Urodził się w Zduńskiej Woli 19 kwietnia 1911
roku. Studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej ukończył w 1935 roku, uzyskując
dyplom inżyniera elektryka, ze specjalnością
maszyny elektryczne. W latach 1936–1939 pracował
w Państwowych Zakładach Tele- i Radiotechnicznych
w Warszawie, zajmując się głównie maszynami elektrycznymi do zasilania dużych radiostacji. Po wybuchu wojny został ewakuowany wraz z częścią załogi PZTiR do Rumunii.
Stamtąd przedostał się do Francji, gdzie otrzymał przydział do 2 Dywizji Strzelców
Pieszych Armii Polskiej. Podczas internowania w Szwajcarii został przydzielony do obozu
uniwersyteckiego w Winterthur, gdzie pod opieką Politechniki w Zurichu zorganizowano
kształcenie internowanych żołnierzy. W okresie 1940–1941 sprawował funkcję asystenta
maszyn na Wydziale Elektrotechniki. W latach 1941–1942 prowadził wykłady z teorii
maszyn komutatorowych i transformatorów oraz ćwiczenia z konstrukcji transformatorów.
Jako asystent wolontariusz współpracował również z Katedrą Maszyn Elektrycznych Politechniki w Zurichu wykonując prace badawcze z dziedziny teorii maszyn elektrycznych.
W 1945 roku powrócił do Polski i objął stanowisko starszego asystenta, a od 1947 roku,
adiunkta w Katedrze Budowy Maszyn Elektrycznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Jednocześnie w latach 1946–1947 pracował w Biurze Projektów Maszyn Elektrycznych
w Katowicach, na stanowisku kierownika Działu Studiów. W 1948 roku został kierownikiem Działu Elektrycznego Biura Projektów Urządzeń Hutniczych „Biprohut” w Zabrzu.
Zorganizował wówczas ścisłą współpracę tej jednostki z Katedrą Budowy Maszyn Elektrycznych Politechniki Śląskiej.
Od 1952 roku związany z Akademią Górniczo-Hutniczą, gdzie zorganizował Katedrę
Elektrotechniki Hutniczej oraz Wydział Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa. W latach
1952–1954 został jej pierwszym dziekanem, wykazując się wybitnymi zdolnościami organizacyjnymi. W Katedrze zgromadził wokół siebie grupę młodych, zdolnych inżynierów
i zaczął rozwijać pracę badawczą dotyczącą układów napędowych dużych mocy i ich sterowania. W latach 1956–1961 pełnił też funkcję Prorektora ds. Nauczania AGH. Doskonałe
wyniki prac naukowych, kierowanego przez niego zespołu zostały dostrzeżone i docenione
przez władze uczelni i resortu szkolnictwa wyższego. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1954 roku, a profesora zwyczajnego w 1964 roku. Był organizatorem
i długoletnim dyrektorem Instytutu Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych AGH.
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Autor ponad 35 publikacji naukowych, w tym kilku książek, poświęconych problematyce
dotyczącej teorii układów elektromechanicznych i sterowania z zastosowaniem energoelektroniki oraz ponad 50-ciu patentów i zastrzeżeń patentowych w latach 1964–1982. Nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń inżynierów i pracowników naukowych, był promotorem
12 rozpraw doktorskich. W 1981 roku odszedł na emeryturę.
Piastował liczne funkcje w centralnych organach naukowych, jako: przewodniczący
Komisji Głównej w Komitecie Nauki i Techniki (1968–1972), przewodniczący Zespołu
Struktur i Programów w Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego Nauki i Techniki (1971–
1973) oraz przewodniczący Zespołu Dydaktyczno-Wychowawczego Elektrotechniki przy
Ministerstwie Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1962–1972). Szczególnie zasłużył
się w dziedzinie przekształtnikowych napędów elektrycznych. Stworzył naukowe podstawy
tych napędów i zapewnił przemysłowe wdrożenia wielu nowatorskich rozwiązań. Zdobyte
doświadczenie w dziedzinie teorii i projektowania, zaowocowało wieloma nowatorskimi
rozwiązaniami układów sterowania i regulacji napędów elektrycznych w polskim hutnictwie. Podczas budowy Huty im. Lenina został powołany na technicznego doradcę dyrekcji.
Jego konsultacje i ekspertyzy były cenione w całej Polsce. Członek: Stowarzyszenia Elektryków Polskich członek Koła SEP nr 16 przy AGH, Zarządu Oddziału Krakowskiego
SEP, Komitetu Elektrotechniki PAN oraz licznych rad naukowych instytutów naukowo-badawczych. Przez wiele lat przewodniczący Rady Nadzorczej Instytutu Fizyki i Techniki Jądrowej AGH. W 1994 roku AGH wyróżniła go doktoratem honoris causa AGH „za
wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk technicznych, a w szczególności w energoelektronice,
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automatyce napędu elektrycznego oraz w uznaniu Jego zasług w organizowaniu i rozwoju
Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki”. Otrzymał też wiele medali i wyróżnień, między innymi: Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Oficerski Orderu
Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Order Sztandaru Pracy,
Medal Komisji Edukacji Narodowej, tytuł Zasłużony Nauczyciel PRL, Nagrodę Państwową
Zespołową II stopnia, Srebrne i Złote Odznaczenie Honorowe SEP, Złotą Odznakę Honorowa NOT, Medal im. prof. Pożaryckiego, tytuł Zasłużony Senior SEP, godność członka
honorowego SEP oraz nagrody rektora. Otrzymał też tytuł honorowy „Zasłużony dla AGH”
i jego nazwisko widnieje na specjalnej tablicy znajdującej się na parterze Budynku Głównego AGH.
Zmarł 14 czerwca 1996 roku w Krakowie.
Kwatera LXXXVI, rząd 15, m 33a.
Źródła:
— Bisztyga K.: Jubileusz Profesora Jana Manitiusa. Zeszyty Naukowe. Akademia
Górniczo-Hutnicza; nr 915. [Seria ] Elektrotechnika 1982, T. 1, z. 2, s. 5–7, [foto],
— Bisztyga K.: Profesor Jan Manitius. Jubileusze. Przegląd Elektrotechniczny 1981, R. 57,
nr 6, s. 250,
— Kozioł R.: Wybitni elektrycy : [Jan Manitius]. Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej 1996, T. 2, z. 1, s. 61–63, [foto],
— Postaci AGH we wspomnieniach i anegdotach. Red. E. Konieczna. Kraków [2008],
s. 86-90, [foto],
— Słownik biograficzny techników polskich. Z. 17. Red. J. Piłatowicz. Warszawa 2006,
s. 99–102, [foto],
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 221–222,
[foto],
— Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919–1967. Oprac.
J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 624–625 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919–1969),
— Zygmunt H.: Słownik biograficzny zasłużonych elektryków krakowskich. Cz. I. Kraków
2009, s. 125–128,
— Zygmunt H.: Wspomnienia pośmiertne: prof. Jan Manitius 1911–1996. Przegląd Elektrotechniczny 1997, [nr] 2, s. 52–53, [foto].
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Jerzy Marynowski
1884–1960
Urodził się 1 października 1884 rok w Łagowie
w powiecie opatowskim. W 1903 roku ukończył
Wyższą Szkołę Rzemieślniczą w Łodzi, a w 1910 roku
Wydział Inżynieryjno-Budowlany Politechniki Kijowskiej, uzyskując dyplom inżyniera budownictwa. Do
lutego 1919 roku pracował w Rosji. Początkowo,
jako konstruktor żelaznych mostów i żelbetowych konstrukcji, a w latach 1913–1919, jako
wykonawca robót mostowych, kolejowych i budowlanych. W okresie I wojny światowej
był naczelnikiem robót inżynieryjno-drogowych przy ósmej armii rosyjskiej, a po rewolucji
październikowej – 1917 roku – został inspektorem drogowym w Kijowskim Okręgu Komunikacji. Do Polski powrócił w 1919 roku i podjął pracę w Ministerstwie Robót Publicznych, na stanowisku kierownika Budowy Wisła-Bug oraz portu rzecznego na Żeraniu
pod Warszawą. W 1920 roku, wskutek zaprzestania robót w z powodu wybuchu wojny
radziecko-polskiej, został mianowany kierownikiem odbudowy zniszczonych mostów na
Bugu o łącznej długości 2100 m. W tym okresie prowadził także budowę drogi Hrubieszów
– Uściług – Włodzimierz Wołyński. W 1924 roku został powołany na stanowisko naczelnika Oddziału Drogowego Dyrekcji Dróg Publicznych w Lublinie, a następnie w 1926 roku
został dyrektorem owego oddziału. W 1927 roku, jako pracownik Państwowych Klinkierni
Ministerstwa Komunikacji, odbył półroczną praktykę zagraniczną w fabrykach klinkieru
drogowego w Holandii, Niemczech, Szwajcarii i Austrii. W wyniku zdobytego doświadczenia zaprojektował nowoczesną klinkiernię w Izbicy nad Wieprzem, której budowę przeprowadził w latach 1928–1930. Ponadto został powołany na stanowisko dyrektora zarządu
wszystkich państwowych klinkierni rejonu lubelskiego. Powierzono mu także zaprojektowanie i budowę klinkierni w Grodkowie, w Ołtarzewie pod Warszawą, w Rudach i w Białołęce. W 1933 roku według jego projektu wybudowano klinkiernię w Bergamo, koło Mediolanu. Był także doradcą technicznym Zakładów Ceramicznych w Kawęczynie i dyrektorem
technicznym zakładu Ołtarzew. W latach 1935–1939 pracował, jako naczelnik Wydziału
Komunikacyjno-Budowlanego w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Toruniu. W czasie
II wojny światowej prowadził na własny rachunek roboty budowlane i kolejowo-drogowe.
W 1944 roku oskarżony przez Gestapo o ukrywanie rodzin żydowskich, został zmuszony do
porzucenia pracy i ucieczki.
W 1945 roku przybył wraz z rodziną do Krakowa, a następnie sam wyjechał na Dolny
Śląsk gdzie zorganizował i prowadził Państwowe Zjednoczenie Przedsiębiorstw Budowla-
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nych w Jeleniej Górze. W latach 1946–1948 pracował na stanowisku dyrektora ds. inwestycji
w Centralnym Zarządzie Wytwórni Materiałów Budowlanych, początkowo w Krakowie,
a potem w Warszawie. W 1948 roku otrzymał nominację na naczelnego dyrektora nowo
utworzonego Państwowego Przedsiębiorstwa – Zakładów Prefabrykacji w Warszawie.
Podczas pobytu w Warszawie pełnił wiele ważnych funkcji w komisjach i instytucjach
związanych z przemysłem budowlanym, był rzeczoznawcą w sprawach budowy i eksploatacji zakładów ceramicznych przy Dyrekcji Ceramiki Czerwonej w Centralnym Zarządzie Przemysłu Mineralnego. W 1949 roku powrócił się do Krakowa, gdzie objął stanowisko dyrektora krakowskiego oddziału Przedsiębiorstwa Budowy Pieców Przemysłowych,
zostając równocześnie pełnomocnikiem państwowego zarządu przymusowego nad firmami
„Budownictwo Przemysłowe” i „Budowle Fabryczne Józef Elsner”. Po reorganizacji Przedsiębiorstwa Budowy Pieców Przemysłowych na Terenową Dyrekcję Centralnego Zarządu
Budowy Przemysłu Ciężkiego, podjął pracę na stanowisku głównego projektanta. Pod koniec
1951 roku objął stanowisko Generalnego Projektanta Zakładu Materiałów Ogniotrwałych
w kombinacie Nowa Huta, gdzie opracował kompletną dokumentację oraz odpowiadał za
budowę i uruchamianie zakładu. Był również głównym specjalistą do spraw ceramicznych
w Biurze Studiów i Projektów Hutnictwa „Biprostal”. W latach 1953–1954 prowadził działalność dydaktyczną w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej w Krakowie.
W 1955 roku został zaangażowany na stanowisko zastępcy profesora na Wydziale
Ceramicznym AGH i powierzono mu kierownictwo Katedry i Zakładu Technologii Ceramiki Czerwonej i Kamionki, funkcję tę pełnił do 1958 roku. Autor lub współautor około
30 publikacji naukowych i technicznych, w tym 7 książek z zakresu budownictwa mostów,
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klinkierów drogowych, 2 skryptów uczelnianych oraz wielu artykułów opublikowanych
w „Materiałach Budowlanych” i „Cemencie” z zakresu ceramiki budowlanej. Promotor
kilkudziesięciu magistrów inżynierów ceramiki. Głównymi kierunkami jego działalności
naukowej i zawodowej były: budownictwo przemysłowe, technologia ceramiki budowlanej, a szczególnie klinkieru drogowego, technika cieplna i budowa pieców ceramicznych w przemyśle ceramiki budowlanej. Był członkiem komitetu redakcyjnego „Materiały
Budowlane” oraz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w wydziale ceramiki i lekkich
betonów. W uznaniu licznych zasług otrzymał: Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi,
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Zmarł 11 czerwca 1960 roku w Krakowie.
Kwatera XXVII, rząd 10, miejsce 31.
Źródła:
— Kałwa M., Wolfke S.: Zast. prof. mgr inż. Jerzy Marynowski: wspomnienie pośmiertne.
Zeszyty Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza ; nr 32. Seria Ceramika 1961, z. 4,
s. 5–8, [foto],
— Kto jest kim w ceramice: 50 lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki : 1949–
1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 44–46,
— Polski Słownik Biograficzny. T. 20/1, z. 84 : Maria Józefa – Mathy Ignacy. Wrocław
1975, s. 114–115,
— Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919–
1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 141–145, [foto] (Zeszyty
Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; nr 41, z. spec. 4).
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Jerzy Michał Massalski
1919–2008
Urodził się 1 grudnia 1919 roku w miejscowości Dagda, w powiecie krasławskim na Łotwie.
W 1943 roku ukończył Państwowy Uniwersytet
Łotwy, a w 1949 roku Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1951 roku
na UJ uzyskał doktorat.
W latach 1946–1990 był związany z AGH. Początkowo pracował na stanowisku
asystenta w Katedrze Fizyki I, a w latach 1949–1954 jako adiunkt Katedry Fizyki II Wydziału
Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa, w latach 1954–1966 był tam docentem. W okresie
1956–1957 był stypendystą Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie. W latach 1962–
1969 pełnił funkcję wicedyrektora Instytutu Techniki Jądrowej, od 1967 roku noszącego
nazwę Międzyresortowy Instytut Fizyki i Techniki Jądrowej AGH. W okresie 1964–1979
był kierownikiem Zakładu Fizyki Jądrowej. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego
otrzymał w 1966 roku, profesora zwyczajnego w 1986 roku. W latach 1980–1990 był kierownikiem Samodzielnej Pracowni Generatora Neutronów Instytutu Fizyki i Techniki Jądrowej
oraz seniorem budowy ds. budynków Instytutu Fizyki i Techniki Jądrowej (1967–1977).
W latach 1957–1985 członek Rady, a w latach 1969–1972 prodziekanem Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH. W latach 1954–1967 był samodzielnym pracownikiem naukowym, a w latach 1967–1972, jako profesor Instytutu Badań Jądrowych Oddział
w Krakowie.
Autor około 100 prac z zakresu fizyki jądrowej, głównie dotyczących promieniowania kosmicznego i oddziaływania cząstek wysokiej energii. Współautor 8 patentów,
promotor 19 rozpraw doktorskich. Główne osiągnięcia Jego działalności naukowo-badawczej to: odkrycie koincydencji wywołanych lokalnym promieniowaniem gamma w pomiarach promieniowania kosmicznego na dużych głębokościach, badanie składowej elektronowo-fotonowej i jądrowo czynnej w wielkich pękach promieniowania kosmicznego na
poziomie morza i na wysokościach górskich, badanie oddziaływań jądrowych cząstek
wysokiej energii promieniowania kosmicznego, wykrycie przypadków z dużym przekazem energii pionom neutralnym oraz udział w konstrukcji: lampy rentgenowskiej małej
mocy z anodą transmisyjną i jej źródła zasilania, lampy neutronowej, impulsowego laboratoryjnego i odwiertowego generatora neutronów i pomiary na odwiertach impulsowym
generatorem neutronów i interpretacja wyników. Był członkiem Polskiego Towarzystwa
Fizycznego, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Związku Nauczycielstwa Polskiego, rad
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naukowych: Instytutu Fizyki i Techniki Jądrowej, Instytutu Fizyki Politechniki Warszawskiej, Instytutu Matematyki i Fizyki Politechniki Rzeszowskiej. Był też przewodniczącym
Rady Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH oraz Zespołu Dydaktyczno-Wychowawczego Podstawowych Problemów Techniki przy Ministerstwie Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki i Komisji Nagród MNSWiT. W uznaniu zasług otrzymał,
między innymi: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal
Komisji Edukacji Narodowej.
Zmarł 15 czerwca 2008 roku.
PAS 101, miejsce 20.
Źródła:
— Kronika Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej 2001–2010.
Oprac. A. Kreft, A. Zięba, B. Bednarek. Kraków 2011, s.179-180, [foto],
— Łużny W.: Jubileusz Profesora Jerzego M. Massalskiego. Biuletyn Informacyjny
Pracowników AGH 2006, nr 159, s. 7, [foto],
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 224,
— Współcześni uczeni polscy: słownik biograficzny. T. 3: M – R. Red. nauk. J. Kapuścik.
Warszawa 2000, s. 117–118, [foto],
— Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919–1967. Oprac.
J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 625 (Wydawnictwa Jubileuszowe
1919–1969).
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Eugeniusz Mazanek
1910–1984
Urodził się 4 grudnia 1910 roku w Rzeszowie.
W 1933 roku ukończył Wydział Hutniczy Akademii
Górniczej uzyskując dyplom inżyniera metalurga.
Następnie podjął pracę wielkopiecownika w Hucie
„Kościuszko” w Chorzowie, awansując w 1938 roku
na stanowisko zastępcy kierownika wydziału wielkich
pieców. Podczas okupacji pracował w krakowskich Miejskich Kolejach Elektrycznych,
a od 1941 roku był nauczycielem w Państwowej Szkole Górniczo-Hutniczo-Mierniczej
na Krzemionkach. Po wojnie powrócił do Huty „Kościuszko” i kierował wydziałem wielkich pieców. W kolejnych latach był zarządcą inwestycji wielkopiecowych w Centralnym
Zarządzie Przemysłu Hutniczego w Katowicach. Jednocześnie od 1950 roku pracował
bezpośrednio w produkcji hutniczej, kolejno na stanowiskach: kierownika wielkich pieców
w Hucie „Bobrek”, głównego metalurga w Hucie „Pokój”, a w latach 1954–1959 w Hucie
im. Lenina na stanowisku głównego wielkopiecownika i zastępcy głównego technologa. Do
1960 roku pełnił funkcję przewodniczącego polskiej delegacji sekcji wielkopiecowej Rady
Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. W 1956 roku na podstawie pracy „Nawęglanie żelaza
w wielkim piecu” na wydziale Wydział Metalurgicznym otrzymał stopień doktora, a w 1957
roku został mianowany docentem z zakresu metalurgii żelaza.
Od 1959 roku związany z AGH. Został wówczas kierownikiem Katedry Metalurgii
Surówki Wydziału Metalurgicznego, którą kierował do 1980 roku. W 1960 roku zorganizował, pierwszą w Polsce i jedną z niewielu w świecie, pracownię mineralogii spieków
i grudek, kształcąc w niej specjalistów w tej dziedzinie. W latach 1962–1966 pełnił funkcję
prodziekana Wydziału Metalurgicznego, a w latach 1974–1978 zastępcą dyrektora Instytutu
Metalurgii tegoż wydziału. W latach 1969–1974 był kierownikiem Studium Doktoranckiego
Teoretycznych Podstaw Metalurgii Żelaza. Podejmował również prace badawcze i wdrożeniowe z wieloma instytucjami i zakładami przemysłowymi, między innymi z Katedrą
Krystalografii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1964 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w 1971 roku profesora zwyczajnego. Wysokie doświadczenie
zawodowe uzyskał podczas licznych wyjazdów do hut ZSRR, USA, Francji i Szwecji,
przyniosły mu pozycję najwybitniejszego polskiego specjalisty w dziedzinie spiekalnictwa
i wielkopiecownictwa. Był też jednym ze współautorów metody regulacji pracy wielkich
pieców w oparciu o oryginalny polski model tego procesu. Autor ponad 80 publikacji
w czasopismach naukowych polskich i zagranicznych oraz ponad 20 podręczników i mono-
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grafii. Osiągnął również duże sukcesy pedagogiczne. Wypromował 22 doktorów, kilku
zostało profesorami. Podejmował badania między innymi z zakresu zmian składu fazowego
i tekstury spieków. W latach 1970–1980 pracował nad rodzajem tworzywa żelazonośnego,
to jest grudkami metalizowanymi. Był pionierem propagowania tej technologii w Polsce.
Wiele jego rozwiązań i ulepszeń znalazło zastosowanie w praktyce, między innymi zmodernizowane urządzenie zasypowe wielkiego pieca. Aktywnie działał w Komitecie Hutnictwa,
Komitecie Metalurgii PAN i Komitecie Redakcyjnym czasopisma „Archiwum Hutnictwa”.
Otrzymał między innymi: Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski
Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal im. Stanisława Staszica, tytuł
„Zasłużony Hutnik PRL”.
Zmarł 12 października 1984 roku w Krakowie.
Kwatera AC, rząd zach., miejsce 5.
Źródła:
— Janowski J.: Profesor Eugeniusz Mazanek 1910–1984: wspomnienie pośmiertne.
Zeszyty Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza; nr 1018. Seria Metalurgia i Odlewnictwo 1984, T. 10, z. 4, s. 337–344, [foto],
— Janowski J.: Wspomnienie o profesorze Eugeniuszu Mazanku. Hutnik 1984, nr 3,
s. 460–461,
— Jubileusz prof. E. Mazanka – wybitnego polskiego uczonego i metalurga. Zeszyty
Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza ; nr 825. Seria Metalurgia i Odlewnictwo 1980,
T. 6, z. 4, s. 385-390, [foto],
— Słownik biograficzny techników polskich. Z. 23. Red. J. Piłatowicz . Warszawa 2012,
s. 84-86, [foto],
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 226,
[foto],
— Wyderko M., Jasieńska S.: Wspomnienie o Profesorze zwyczajnym dr inż. Eugeniuszu
Mazanku 1910–1984. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1997, nr 44/45,
s. 20–21.
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Antoni Józef Konstanty Meyer
1870–1939
Urodził się w 15 lutego 1870 roku w Husiatynie
na Podolu. Do szkoły średniej uczęszczał w Krakowie,
początkowo do Gimnazjum św. Jacka, a następnie do
Państwowego III Gimnazjum im. Króla Jana Sobieskiego. W 1887 roku uzyskał świadectwo dojrzałości.
Studiował w Akademii Górniczej w Leoben oraz na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1887–1891). W 1896 roku
uzyskał dyplom inżyniera górniczego, a w 1897 roku stopień doktora praw. Od sierpnia 1896
roku odbywał praktykę przy austriackich władzach górniczych, a następnie został skierowany
na roczną praktykę do Kopalni Węgla Brunatnego w Mostach na terenie Czech. W latach
1897–1899 był referendarzem Okręgowego Urzędu Górniczego w Drohobyczu, następnie
w latach 1899–1908, jako starszy radca górniczy, był kierownikiem polskiego departamentu
naftowego w Ministerstwie Robót Publicznych we Wiedniu. Był współautorem wielu przepisów prawa górniczego, między innymi „Krajowej Ustawy Naftowej”, przyjętej przez
sejm krajowy Galicji w 1908 roku. W latach 1908–1918 kierował departamentem naftowym
Sekcji Górniczej Ministerstwa Robót Publicznych. W 1918 roku był kierownikiem sekcji
kopalnictwa naftowego i kierownikiem Biura Prezydialnego Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie, naczelnikiem w Wydziale Górniczym Komisji Rządzącej, starostą
Urzędu Górniczego, do 1932 roku pełnił funkcje kierownicze we władzach górniczych
w Małopolsce. W 1920 roku był przewodniczącym delegacji polskiej w sprawie wymiany
między Polską a Czechosłowacją węgla, koksu, ropy naftowej i przetworów naftowych, za
co otrzymał od Ministra Przemysłu i Handlu specjalne podziękowanie.
Był jednym z inicjatorów utworzenia Akademii Górniczej.
Od 1928 roku prowadził wykłady zlecone z prawa górniczego, prawoznawstwa ogólnego i prawa fabrycznego na Wydziale Górniczym Akademii Górniczej. W 1932 roku objął
stanowisko zastępcy profesora i kierownika Katedry Prawoznawstwa i Prawa Górniczego
na Wydziale Górniczym AG. W latach 1920–1939 był członkiem Kuratorium Finansowego
AG. 6 listopada 1939 roku brał udział w zebraniu pracowników AG, zorganizowanym na
terenie UJ. Aresztowany wraz z innymi profesorami i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, gdzie zmarł z wycieńczenia. Na pierwszym piętrze budynku
głównego AGH, znajdują się tablice pamiątkowe poświęcone ofiarom II wojny światowej.
Pierwsza z nich odsłonięta 4 października 1975 roku zawiera 13 nazwisk pracowników
akademii, którzy w okresie 1939–1945 zginęli z rąk okupanta hitlerowskiego za Ojczyznę
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i naukę w latach 1939–1945. Druga tablica upamiętnia 30. rocznicę aresztowania przez hitlerowców profesorów AG, którzy zginęli w obozie śmierci Sachsenhausen oraz wmurowanie
urny z prochami. Została wmurowana 5 listopada 1981 roku. Na obydwu umieszczone jest
Jego nazwisko. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta.
Zmarł 25 grudnia 1939 roku w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen.
Urna z jego prochami została przewieziona do Krakowa we wrześniu 1940
roku i pogrzebana na Cmentarzu Rakowickim.
Kwatera M, rząd płn., miejsce po prawej.
Źródła:
— Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949).
Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 116,
— Sieński H.: II wojna światowa: tablice – pamięć wiecznie żywa, Cz. 6.,
— Biuletyn AGH: magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej 2013, nr 71,
s. 28–30, [foto],
— Wyrok na Uniwersytet Jagielloński 6 listopada 1939. Pod red. L. Hajdukiewicza. Kraków
1989, s. 291–292, [foto],
— Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919–
1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 145–146, [foto] (Zeszyty
Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; nr 41, z. spec. 4).
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Stanisław Zygmunt Mrowec
1928–2015
Urodził się 29 lipca 1928 roku w Krakowie.
W 1952 roku ukończył Wydział Matematyki, Fizyki
i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoczął pracę
naukowo-dydaktyczną w AGH i pracował nieprzerwanie aż do emerytury. Swoją długoletnią karierę
akademicką rozpoczął, jako asystent (1952–1953),
później w latach 1953–1956 pracował w charakterze starszego asystenta, w latach 1956–
1959 był adiunktem. Od początku pracy akademickiej jego działalność badawcza koncentrowała się na problematyce reakcji wysokotemperaturowych, a w szczególności na badaniach eksperymentalnych mechanizmu wysokotemperaturowej korozji metali i teorii tych
zjawisk oraz na kinetyce i termodynamice defektów punktowych w tlenkach i siarczkach
metali przejściowych. W ramach tej problematyki w 1959 roku na podstawie pracy „Kinetyka i mechanizm siarkowania stopów miedzi” w Katedrze Chemii Górniczej Wydziału
Górniczego uzyskał doktorat. W latach 1959–1969 był docentem. W 1962 roku habilitacja w Politechnice Śląskiej uzyskał habilitację. W latach 1967–1970 był prodziekanem
Wydziału Ceramicznego, a następnie w latach 1970–1973 dziekana Wydziału Inżynierii
Materiałowej i Ceramiki. Ponadto w okresie 1971–1991 był dyrektorem, stworzonego przez
siebie, Instytutu Inżynierii Materiałowej na tym wydziale. W latach 1989–1998 kierował
Katedrą Fizykochemii Ciała Stałego. W 1969 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego,
a w 1973 profesora zwyczajnego.
W ramach stworzonej przez siebie grupy badawczej, określanej w międzynarodowej
literaturze naukowej nazwą „Szkoły krakowskiej” wychował 24 doktorów, z których kilku
zostało profesorami. Opublikował ponad 400 publikacji, z których 250 ogłoszonych zostało
w czasopismach zagranicznych o cyrkulacji międzynarodowej, a 80 w materiałach konferencji międzynarodowych (w tym 15 referatów plenarnych), zaś pozostałe prace opublikowane zostały w języku polskim w czasopismach krajowych. Był autorem 12 książek (monografii), z zakresu teorii korozji gazowej metali i projektowania nowoczesnych materiałów
żaroodpornych oraz teorii dyfuzji w ciałach stałych. Uzyskał kilka patentów. Po przejściu na
emeryturę w 2001 roku nadal pozostał aktywny zawodowo, prowadząc badania naukowe,
a także wykłady i seminaria dla studentów. Był członkiem rad redakcyjnych międzynarodowych czasopism naukowych, Komisji Nauki o Materiałach PAN, Komisji Nauk Chemicznych PAN, członkiem rzeczywistym PAN, członkiem czynnym PAU, przewodniczącym
Rady Nauki i Techniki Makroregionu Południowo-Wschodniego i wielu innych stowa-
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rzyszeń naukowych polskich i międzynarodowych. Doktor Honoris Causa Uniwersytetu
Burgundzkiego (Université de Bourgogne), doktor honoris causa Politechniki Krakowskiej,
został pierwszym Profesor Honorowy AGH „Za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie
fizykochemii ciała stałego oraz istotny wkład w rozwój Wydziału i Uczelni”. Odznaczony,
między innymi: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi.
Zmarł 2 marca 2015 roku w Krakowie.
Kwatera FC, rząd płn., miejsce po lewej.
Źródła:
— Chłopek J., Filipek R.: Profesor Stanisław Mrowec profesorem honorowym AGH. Vivat
Akademia: AGH 2009, nr 3, s. 24, [foto],
— Chłopek J., Filipek R.: Życiorys naukowy Honorowego Profesora AGH Stanisława
Mroweca. Biuletyn AGH 2009, nr 20/21, s. 4, [foto],
— Kto jest kim w ceramice: 50 lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 1949–
1999. [AGH]. Kraków 1999 s. 10, 110, [foto],
— Lis J., Grzesik Z.: Profesor Stanisław Mrowec 1928–2015. Biuletyn AGH 2015, nr 89,
s. 25–26, [foto],
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 240,
— Wydarzenia w AGH : jubileusz Profesora Stanisława Mroweca. Vivat Akademia: AGH
2009, nr 2, s. 14.
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Mieczysław Nosowicz
1901–1969
Urodził się 18 października 1901 roku
w Samborze, w województwie lwowskim. Od 1921
roku studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej, który ukończył w 1928 roku uzyskując
dyplom inżyniera mechanika. Pracę zawodową rozpoczął w 1928 roku w Stowarzyszeniu Dozoru Kotłów
Parowych w Warszawie, zajmując się badaniem kotłów parowych, gospodarką cieplną
i odbiorami gwarancyjnymi kotłów i silników spalinowych. W latach 1932–1934 przebywał
w Zurychu, gdzie prowadził badania, jako asystent wolontariusz w zakładzie badania materiałów przy tamtejszej Politechnice. Następnie, w latach 1935–1939 był inspektorem Stowarzyszenia Kotłów Parowych w Warszawie, a jednocześnie sekretarzem Komisji Kotłowej
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Od maja 1939 roku przebywał we Lwowie, gdzie
do czerwca 1940 roku kierował stacją obsługi technicznej i warsztatami samochodowymi
firmy Auto-Motor. W latach 1939–1941 wykładał we Lwowskim Instytucie Politechnicznym. Następnie w latach 1941–1944 był kierownikiem technicznym warsztatu samochodowego. W 1944 roku, po zbombardowaniu Lwowa przez lotnictwo sowieckie, wyjechał do Krakowa. W latach 1945–1946 zajmował stanowisko starszego asystenta, następnie
adiunkta w Katedrze Pojazdów Mechanicznych Politechniki Śląskiej, zorganizowanej
wówczas w Krakowie.
W 1946 roku został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Pojazdów
Mechanicznych Wydziału Komunikacji Wydziałów Politechnicznych Akademii Górniczej,
równocześnie w latach 1945–1949 pracował w Spółdzielni Pracy „Technika”, przekształconej później w „Auto-Technika”, gdzie kierował stacjami obsługi i warsztatami naprawczymi oraz ruchem autobusowym i garażami. Od 1950 roku mając etat zastępcy profesora,
był kierownikiem tej katedry oraz wchodzącego w jej skład Zakładu Eksploatacji Pojazdów
Samochodowych na Wydziale Komunikacji. W latach 1953–1969 był kierownikiem Katedry
Technologii i Eksploatacji Samochodów i Ciągników już na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. W latach 1956–1958 kierował również Katedrą Silników Spalinowych. W 1959 roku otrzymał stanowisko docenta, a w 1966 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym.
Od 1954 roku był doradcą technicznym i weryfikatorem w oddziale krakowskim
Centralnego Biura Projektów Transportu Drogowego i Lotniczego, a od 1957 roku był
członkiem i przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Transportu Samochodowego
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w Warszawie. Ponadto był członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników, Oddziału Wojewódzkiego NOT w Krakowie, Komisji Gospodarki Komunalnej
w Krakowie i zastępcą przewodniczącego Kolegium Komunikacyjnego Rady Narodowej
miasta Krakowa. Współpracował przy wykonaniu wielu projektów zajezdni samochodowych, baz transportowych oraz dworców Państwowej Komunikacji Samochodowej. Opublikował wiele artykułów oraz studium: „Problemy zanieczyszczania atmosfery… ruchem
pojazdów samochodowych” opublikowane w 1966 roku w „Czasopismo Techniczne”, które
wyprzedzało znacznie inne publikacje w tej tematyce w naszym kraju. Współpracował przy
wykonaniu wielu projektów zajezdni samochodowych, baz transportowych oraz dworców
PKS. Uważany był za pioniera w dziedzinie badań nad eksploatacją pojazdów samochodowych w Polsce. Był promotorem licznych przewodów doktorskich. Odznaczony został
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Zmarł 25 lutego 1969 roku w Krakowie.
Kwatera XXIB, rząd wsch., druga linia, miejsce 2.
Źródła:
— Polski Słownik Biograficzny. T. 23/2, z. 97: Nos Aleksander – Nussbaum Hilary.
Wrocław [etc.] 1978, s. 235,
— Słownik biograficzny techników polskich. Z. 2. Red. nacz. T. Skarzyński. Warszawa
1992, s. 128–129.
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Marian Olszewski
1911–1971
Urodził się 9 lutego 1911 roku w Dąbrowie
Górniczej. W 1930 roku ukończył Państwową
Szkołę Górniczą i Hutniczą im. Stanisława Staszica
w Dąbrowie Górniczej i uzyskał uprawnienia technika hutniczego. W 1932 roku złożył eksternistyczny
egzamin dojrzałości i przez rok pracował w charakterze technika hutniczego w „Odlewni Stali i Żeliwa H. Czechowski” w Sosnowcu. W 1933
roku rozpoczął studia na Wydziale Hutniczym Akademii Górniczej w Krakowie. Zawodowo
związany z akademią od 1934 roku, gdyż od drugiego roku studiów pracował równocześnie,
jako asystent. Przeszedł przez wszystkie szczeble kariery nauczyciela akademickiego, której
ukoronowaniem było powołanie Go na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Bardzo
wcześnie dał się poznać, jako zdolny i ambitny pracownik. W czasie okupacji przebywał
w Krakowie. Od połowy lutego 1940 roku do końca stycznia 1945 roku był zatrudniony jako
pracownik umysłowy w Radzie Głównej Opiekuńczej.
Po oswobodzeniu Krakowa powrócił do pracy w Akademii Górniczej oraz sfinalizował edukację akademicką. Dyplom magistra inżyniera metalurga uzyskał 23 marca 1945
roku, na podstawie pracy z dziedziny reakcyjności koksów odlewniczych. Początkowo
pełnił funkcję starszego asystenta w Katedrze Metalurgii i Stali, a następnie, od grudnia
1946 roku, starszego asystenta i adiunkta w nowo powstałej Katedrze Odlewnictwa. Prowadził zajęcia dydaktyczne z następujących przedmiotów: materiały formierskie (pierwszy
wykład specjalistyczny w kraju), wybrane zagadnienia z materiałów formierskich, metalurgia dla odlewników, urządzenia pomocnicze odlewni, maszyny i urządzenia odlewnicze
oraz właściwości metali ciekłych – również był to pierwszy wykład specjalistyczny w kraju.
W 1948 roku zorganizował w AG pierwsze w kraju laboratorium materiałów formierskich,
a równocześnie pracował przy organizowaniu analogicznego laboratorium w resortowym
Instytucie Odlewnictwa w Krakowie. Jako pierwszy w kraju zainteresował się właściwościami ciekłych stopów odlewniczych i rozwinął to zagadnienie pod względem naukowo-badawczym i dydaktycznym. W 1949 roku opracował koncepcję i prototyp pompy elektromagnetycznej do ciekłych stopów, jednak trudności techniczne i organizacyjne nie pozwoliły
na wdrożenie jej w odpowiednim czasie do przemysłu. Dopiero w drugiej połowie lat pięćdziesiątych takie pompy zastosowano za granicą. W latach 1950–1951 kierował większością prac ekipy pomiarowej Katedry Odlewnictwa AGH, która przeprowadziła badania
żeliwiaków i wentylatorów w 11 największych odlewniach krajowych. Wyniki tych badań
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w dużym stopniu przyczyniły się do wprowadzenia w Polsce produkcji odlewów z żeliwa
modyfikowanego. Gdy w 1950 roku postanowiono utworzyć Wydział Odlewniczy, powołany został do specjalnej komisji w celu opracowania programu studiów i jego struktury.1
marca 1952 roku został powołany na stanowisko zastępcy profesora w nowo powstałym
Wydziale Odlewnictwa, którego był współtwórcą oraz na kierownika Katedry Technologii
Formy, którą kierował do utworzenia Instytutu Odlewnictwa AGH w 1969 roku. Ponadto od
1 marca 1952 roku do 30 marca 1965 roku był kierownikiem Zakładu Materiałów Formierskich, a od 1 września 1957 roku do 1 października 1969 roku kierownikiem Zakładu Badań
Metali Ciekłych w Katedrze Technologii Formy. 3 maja 1956 roku otrzymał nominację na
docenta. W roku akademickim 1963/1964 otrzymał nominację na profesora nadzwyczajnego, a 12 września 1969 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego. Poza pracą naukową
i dydaktyczną, sprawował również obowiązki administracyjne. W latach 1953–1956 i 1958–
1960 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Odlewnictwa, a w latach 1966–1968 dziekana
tego wydziału. Był wysoko cenionym i bardzo lubianym przez studentów wykładowcą
i nauczycielem. Pod Jego kierunkiem powstało około 150 prac dyplomowych, magisterskich i inżynierskich. Był promotorem 4 prac doktorskich i opiekunem 2 prac habilitacyjnych oraz recenzentem wielu prac doktorskich i habilitacyjnych. Opublikował indywidualnie i we współpracy ponad 40 pozycji, w tym 3 rozdziały w publikacjach książkowych
oraz 9 skryptów. Ponadto uzyskał 5 patentów. Oprócz pracy dydaktycznej prof. Olszewski
brał aktywny udział w pracach organizacyjnych i społecznych zarówno na uczelni, jak
i poza nią. Był delegatem Rady Wydziału Odlewnictwa do Senatu AGH, członkiem Zespołu
Metalurgii Sekcji Technicznej Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, członkiem Senackiej
Komisji Postępu Technicznego. Przyczynił się do reaktywowania w 1951 roku działalności
Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich – STOP, a następnie sprawował tam
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następujące funkcje: przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
oraz członka Komisji Nagród przy Zarządzie Głównym. Był członkiem Sekcji Odlewnictwa Komisji Nauk Technicznych PAN, Rady Naukowej Instytutu Odlewnictwa oraz
Rady Naukowo-Technicznej Huty im. Lenina. Pracując w instytucji naukowej utrzymywał
równocześnie ścisły kontakt z przemysłem i do wielu zakładów przenosił wyniki swoich
badań naukowych, które koncentrowały się głównie wokół dwóch zagadnień: materiałów
formierskich i właściwości metali ciekłych. Od 1951 roku brał udział w pracach Komisji
Budowy Aparatów Pomiarowych Odlewniczych. Za wkład pracy w rozwój odlewnictwa
oraz pracę dydaktyczną i społeczną był odznaczony między innymi: Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem 10-lecia PRL oraz wyróżniony złotymi honorowymi odznakami Naczelnej Organizacji Technicznej i STOP i Nagrodami Rektora AGH. W budynku dydaktycznym D-8 Wydziału Odlewnictwa AGH przy ul.
Reymonta 23 jedna z sal wykładowych nosi imię: „Sala Mariana Olszewskiego”.
Zmarł 19 czerwca 1971 roku w Krakowie.
Kwatera LXXXII, rząd 5, miejsce 3.
Źródła:
— Lewandowski L.: Profesor Marian Olszewski. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 346. [Seria]
Metalurgia i Odlewnictwo 1972 z. 49, s. 9–15,
— Lewandowski M.: Profesor Marian Olszewski: w 15 rocznicę śmierci. Przegląd Odlewnictwa 1986, nr 4, s. 168–169,
— Sieński H.: Profesor Marian Olszewski: tablice – pamięć wiecznie żywa – część 31.
Biuletyn AGH 2016, nr 97, s. 34–35, [foto],
— Słownik biograficzny techników polskich. Z. 1. Red. A. Jakubowska. Warszawa 1989,
s. 105–106,
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 259,
[foto].
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Jan Andrzej Osika
1942-2019
Urodził się 18 listopada 1942 roku w Jaśle. Był
synem Zygmunta Osiki, wykładowcy AGH. W 1967
roku ukończył AGH i jako asystent rozpoczął pracę
w Zakładzie Teorii Przeróbki Plastycznej Metali
Nieżelaznych Katedry Przeróbki Plastycznej Metali
Nieżelaznych Wydziału Metali Nieżelaznych AGH.
W 1973 roku na podstawie pracy „Opracowanie optymalnej metody kalibrowania walców
i trzpieni walcarek pielgrzymowych do walcowania rur na zimno”, napisanej pod kierownictwem prof. Jerzego Bazana na Wydziale Metali Nieżelaznych AGH, uzyskał stopień
doktora. W latach 1969–1972, 1979–1990 i 1993–1995 był przedstawicielem pracowników
nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego do Rady Wydziału Metali
Nieżelaznych, w latach 1987–1990 był przedstawicielem do Senatu AGH pracowników
nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego, następnie w 1990 roku był
przedstawicielem do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego pracowników nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego. W latach 1991–1994 był doradcą
Sejmowej Komisji ds. Ustaw o Tytule i Stopniach Naukowych oraz Szkolnictwie Wyższym.
W 1996 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. Był profesorem nadzwyczajnym
AGH. Do 1999 roku był pełnomocnikiem Dziekana ds. Promocji Wydziału oraz wiceprzewodniczącym Wydziałowej Komisji Wyborczej. W 1998 roku był wiceprzewodniczącym
Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Od 1999 roku był przewodniczącym Wydziałowej
Komisji Wyborczej, następnie od 2002 roku był członkiem Uczelnianej Komisji Wyborczej AGH. Od 2001 roku był przewodniczącym Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds.
Studenckich. W latach 1988–1991 był członkiem Rady Głównej i Szkolnictwa Wyższego,
a od 1998 roku był członkiem Zespołu ds. Rozwoju Wyższego Szkolnictwa Zawodowego
Rady ds. Reformy Ustroju Państwa przy Prezesie Rady Ministrów. Aktywnie pracował
w Związku Nauczycielstwa Polskiego i Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, równie efektownie działał w Stowarzyszeniu Wychowanków AGH oraz
w latach przemian ustrojowych. Od 2012 roku, jako emeryt, pracował w Katedrze Przeróbki
Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych Wydziału metali Nieżelaznych.
W latach 1991–1994 był dyrektorem Pomaturalnej Szkoły Zarządzania i Finansów
Fundacji Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego KRAKÓW 1991–1994 brał również
współudział w przygotowaniu programu nauczania przyjętego przez Krakowskie Forum
Kuratorium przy nadawaniu uprawnień szkoły publicznej. Był specjalistą z obszaru meta-
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lurgii i przeróbki plastycznej metali nieżelaznych. Autor ponad 50 publikacji naukowych
oraz kilkuset prac naukowo-badawczych i 7 patentów. Współpracował z zagranicznymi
ośrodkami naukowymi, między innymi Ecole de Mines de Paris, Ecole Polytechnique
w Metz. Współpracował z przemysłem hutniczym w zakresie technologii wytwarzania rur.
W uznaniu zasług otrzymał: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji
Edukacji Narodowej, Złotą Odznakę „Za Zasługi dla miasta Krakowa”, Odznakę Budowniczego Huty im. Lenina.
Zmarł 9 stycznia 2019 roku.
Kwatera XCI, rząd 1, miejsce 8.
Źródła:
— Odszedł od nas prof. Jan Osika.[online] [przeglądany 29.01.2019]. Dostępny w:
http://galaxy.agh.edu.pl/~swagh/?p=2894,
— Odszedł prof. Jan Osika.[online] [przeglądany 29.01.2019]. Dostępny w:
https://www.agh.edu.pl/en/staff-members/odeszli/info/article/odszedl-prof-jan-osika/,
— Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1967/68]. Kraków 1968, s. 60,
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 261,
[foto].
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Zygmunt Osika
1909–1985
Urodził się 4 lipca 1909 roku w Cleveland
w stanie Ohio w USA, gdzie skończył szkołę podstawową. W 1922 roku przyjechał do Polski i zamieszkał
w Gnieźnie, tam też uczęszczał do Państwowego
Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego, które ukończył zdając maturę w 1929 roku. Przed studiami odbył
półroczną służbę wojskową w podchorążówce w Śremie, otrzymując stopień podporucznika
piechoty. W 1930 roku rozpoczął studia na Wydziale Hutniczym Akademii Górniczej, które
ukończył w 1946 roku. W 1937 roku podjął pracę w Akademii Górniczej na stanowisku
zastępcy asystenta w Katedrze Metalurgii Stali. Brał udział w wojnie obronnej 1939 roku,
a po uniknięciu niewoli przedostał się do Jasła. W czasie okupacji pracował, jako robotnik
w kopalniach naftowych, a następnie, jako urzędnik w Ubezpieczalni Społecznej w Jaśle.
W ramach konspiracji organizował wraz z żoną skrzynkę kontaktową dla kurierów przechodzących przez zieloną granicę. Po wojnie kontynuował pracę dydaktyczno-naukową
w Katedrze Metalurgii Stali Wydziału Hutniczego i jednocześnie napisał pracę dyplomową,
którą obronił 20 lipca 1946 roku. Pracował też, jako nauczyciel w Liceum Górniczo-Hutniczym w Krakowie, a w latach późniejszych w Komisji ds. Szkolnictwa Zawodowego, opracowując programy i podręczniki szkolne.
W początkowym okresie powojennej pracy w AG skupiał uwagę na prowadzeniu
zajęć dydaktycznych, stałym ich unowocześnianiu i udoskonaleniu. Zdobyte doświadczenie
zapoczątkowało jego ścisłe kontakty z przemysłem, które ugruntowały się w latach późniejszych. W latach 1952–1958 podjął dodatkową pracę, jako starszy odbiorca w Zakładzie
Odbiorów Hutniczych, a w latach 1956–1961 pracował również w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN – Zakład Metali w Krakowie. W 1962 roku na podstawie
pracy „Wpływ wielkości ziarna wdmuchiwanego wapna na odsiarczanie kąpieli metalowej
w piecu martenowskim” uzyskał na AGH tytuł doktora. Rozprawa była poświęcona metalurgii pneumatycznej, był więc w skali światowej jednym z prekursorów szeroko stosowanej w przemyśle metalurgii pneumatycznej. Opublikowane wyniki badań w tym zakresie
były wtedy jednymi z nielicznych w literaturze światowej. Autor 14 publikacji z zakresu
technologii procesu martenowskiego i jednej pozycji książkowej napisanej wspólnie z prof.
A. Ludkiewiczem „Metalurgia Stali”. Był specjalistą w zakresie metalurgii stali i jednocześnie prowadził badania związane z wpływem technologii procesu martenowskiego, na
jakość wytwarzanej stali oraz badania nad technologią wytwarzania stali w piecu tandem
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i konwertorowego. Stworzył w Katedrze Metalurgii Stali AGH Zespół do badań tlenowego
procesu konwertorowego. Z akademią był związany do 1979 roku, pracując na Wydziale
Metalurgicznym w Instytucie Metalurgii w Zakładzie Stalownictwa. Wypromował ponad
100 inżynierów stalowników. W latach 1950–1985 był członkiem Naczelnej Organizacji
Technicznej. Otrzymał, między innymi: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty
Krzyż Zasługi oraz wiele odznaczeń branżowych i regionalnych, między innymi: Złotą
Odznakę „Za zasługi dla Ziemi Krakowskiej”, Odznakę Budowniczego Huty im. Lenina. Za
zasługi w pracy dydaktycznej i pedagogicznej został przez Kuratorium Okręgu Szkolnego
w Krakowie zaliczony i wpisany do Księgi Wybitnych Specjalistów.
Zmarł 26 stycznia 1985 roku w Krakowie.
Kwatera XCI, rząd 1, miejsce 8.
Źródła:
— Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919–1949).
Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 134,
— Osika J.: Doc. dr inż. Zygmunt Osika : wspomnienie. 1909–1985. Gazeta Wyborcza
2009, nr 174 (27 VII 2009), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 7, [foto],
— Osika J.: Doc. dr inż. Zygmunt Osika (1909–1985): nestor badań przemysłowych
procesów wytwarzania stali. Biuletyn AGH 2009, nr 18/19, s. 37-38, [foto],
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac]. zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 261–262,
[foto].
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Stanisław Paraszczak
1888–1947
Urodził się 26 stycznia 1888 roku w Rudkach
koło Sambora, na Ukrainie. W 1906 roku ukończył
III Gimnazjum im. Franciszka Józefa we Lwowie.
Następnie rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym
Politechniki Lwowskiej, które ukończył w 1910 roku
uzyskując dyplom inżyniera budowy maszyn. Pracę
zawodową rozpoczął, jako konstruktor w Fabryce Maszyn Firmy Zieleniewski w Krakowie.
Po odbyciu jednorocznej służby w austriackiej marynarce wojennej w Poli, w roku akademickim 1912/1913 był asystentem w Katedrze Pomp i Silników Wodnych Politechniki
Lwowskiej. W 1913 roku Jego zainteresowania zwróciły się w kierunku przemysłu naftowego i wyborowi temu pozostał wierny do końca życia. Pracę w tej dziedzinie rozpoczął
w Galicyjskim Karpackim Akcyjnym Towarzystwie Naftowym w Borysławiu, w rejonie
drohobyckim. Następnie przeniósł się do Fabryki Maszyn i Narzędzi Wiertniczych w Gliniku
Mariampolskim, koło Gorlic. W latach 1916–1918, po raz wtóry, odbył służbę wojskową
w armii austriackiej, jako oficer techniczny w fabryce amunicji w Felixdorf. W 1918 roku
powrócił do pracy w Gliniku Mariampolskim, w 1920 roku przeniósł się do Borysławia
i objął kierownictwo warsztatów mechanicznych w Towarzystwie Naftowym „Premier”.
W 1923 roku przeniósł się do Firmy „Fanto”, gdzie objął stanowisko kierownika technicznego, a po awansie, został zastępcą dyrektora kopalń. W 1928 roku został mianowany
szefem wierceń i produkcji w grupie Francuskich Towarzystw Naftowych „Małopolska”.
Na stanowisku tym pozostał do 1933 roku. W 1933 roku objął stanowisko dyrektora technicznego i prokurenta w Spółce Akcyjnej „Pionier” we Lwowie. Przyczynił się wówczas
do powstania i rozwoju Biura Studiów dla Spraw Przemysłu Naftowego w Borysławiu przy
Stowarzyszeniu Polskich Inżynierów Przemysłu Naftowego, a w 1934 roku objął kierownictwo tego biura, pozostając nadal dyrektorem technicznym w firmie „Pionier”. Równocześnie wykładał na specjalistycznych kursach, organizowanych przez Politechnikę Lwowską
i firmę „Pionier”.
Kolejny etap w Jego karierze zawodowej rozpoczął się w 1937 roku, kiedy to został
mianowany profesorem nadzwyczajnym przy Katedrze Wiertnictwa i Wydobywania Nafty
na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej. Stanowisko to otrzymał po prof.
Julianie Fabiańskim, specjaliście ds. wiertnictwa i wydobywania nafty i rektorze Politechniki Lwowskiej latach 1922–1924. Katedrą tą kierował do 1941 roku (w latach 1939–1941
jako Katedrą Wiertnictwa i Eksploatacji Ropy). W latach 1939–1940 roku pracował również
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w przedsiębiorstwie „Ukrnieftrazwiedka”, które było kontynuacją dawnej firmy „Pionier”
S.A. Następnie w latach 1941–1944 zatrudniony był w niemieckim koncernie naftowym
„Karpathen Öl A.G”” we Lwowie i w Drohobyczu. W styczniu 1945 roku został dyrektorem
Zjednoczenia Przemysłu Naftowego i Gazu Ziemnego w Krakowie. Był też od 1 października 1945 roku konsulentem Centralnego Zarządu Przemysłu Paliw Płynnych w Krakowie,
przewodniczącym Komisji Urządzeń i Narzędzi Wiertniczych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Komisji Kodyfikacyjnej Przepisów Górniczo-Policyjnych dla przemysłu naftowego.
Bezpośrednio po wyzwoleniu Krakowa w styczniu 1945 roku, wznowiła swoją
działalność Akademia Górnicza w Krakowie. Równocześnie przystąpiono do organizowania studium naftowego przy Wydziale Górniczym. Katedrę Wiertnictwa i Eksploatacji
Nafty podzielono na dwie odrębne katedry, a mianowicie Katedrę Wiertnictwa i Katedrę
Eksploatacji Nafty. W marcu 1945 roku podjął pracę w Akademii Górniczej i objął kierownictwo Katedry Wiertnictwa. Następnie 19 grudnia 1946 roku został mianowany profesorem
zwyczajnym wiertnictwa na Wydziale Górniczym AG. W czerwcu 1947 roku Senat AG
wybrał Go prorektorem. Niestety szybko postępująca choroba nie pozwoliła Mu na objęcie
tego stanowiska. Znawca polskiego przemysłu naftowego, założyciel i prezes wielu towarzystw naukowych. Był stałym konsultantem Zjednoczenia Przemysłu Naftowego i Gazu
Ziemnego w Krakowie, przewodniczącym Komisji Urządzeń i Narzędzi Wiertniczych PKN,
członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Przepisów Górniczo-policyjnych dla przemysłu nafto-

158

NON OMNIS MORIAR – Groby profesorów AGH

wego Wyższego Urzędu Górniczego w Krakowie, przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Naftowych w Polsce. Dwukrotnie odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
W budynku A-4, na pierwszym piętrze, znajduje się tablica pamiątkowa jemu
poświęcona.
Zmarł 8 listopada 1947 roku w Krakowie.
Kwatera HB, rząd 6, miejsce 6,7.
Źródła:
— Sieński H.: Profesor Stanisław Paraszczak: tablice – pamięć wiecznie żywa – część 40.
Biuletyn AGH 2016, nr 104/105, s. 28–29, [foto],
— Słownik biograficzny techników polskich. Z. 6. Red. K. Skarzyński. Warszawa 1995,
s. 112–113,
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 267,
— Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
(1919–1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s.161–163, [foto] (Zeszyty
Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; nr 41, z. spec. 4).
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Tadeusz Józef Michał Pawlik
1921–2009
Urodził się 17 sierpnia 1921 roku w Krakowie.
Ukończył II Państwowe Gimnazjum oraz Liceum
Klasyczne im. św. Jacka, gdzie uzyskał świadectwo
dojrzałości. Wybuch wojny w 1939 roku uniemożliwił mu podjęcie studiów na Wydziale Hutniczym
Akademii Górniczej. W 1940 roku rozpoczął naukę
w Państwowej Szkole Technicznej Górniczo-Hutniczo-Mierniczej w Krakowie, a następnie
pracował, jako technik w Zakładzie Techniki Cieplnej. Od tego czasu związał się nierozłącznie z akademią. Aktywnie uczestniczył w działalności konspiracyjnej organizując
i kształcąc się na tajnych kursach nauczania prowadzonych przez pracowników AG.
Z narażeniem życia chronił ze współpracownikami najcenniejszą aparaturę i inny majątek
akademii przed wywozem do Rzeszy. Od 1942 roku studiował hutnictwo w ramach tajnych
kompletów nauczania i w marcu 1943 roku został przyjęty na trzeci rok studiów na Wydziale
Hutniczym AG.
1 lutego 1945 roku, zaraz po uruchomieniu działalności akademii, otrzymał tam
formalny angaż i został jej pracownikiem. 4 czerwca 1947 roku zdał egzamin dyplomowy na
Wydziale Hutniczym i uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera metalurga. W akademii
przeszedł wszystkie stopnie kariery naukowej. W latach 1945–1948 był młodszym asystentem,
w latach 1948–1952 starszym asystentem w Zakładzie Technologii Ciepła i Paliwa Wydziału
Hutniczego, a w latach 1952–1953 starszym asystentem w Katedrze i Zakładzie Gospodarki
Cieplnej Wydziału Metalurgicznego. Następnie w latach 1953–1957 pracował, jako adiunkt,
a w latach 1957–1961 był zastępcą profesora. Przez cały okres kariery zawodowej wykazywał ogromną aktywność organizacyjną i dydaktyczną. W 1959 roku został kierownikiem
Katedry i Zakładu Budowy Pieców Hutniczych Wydziału Metalurgicznego, którą pełnił do
1966 roku. W latach 1966–1991 był kierownikiem Katedry Gospodarki Cieplnej i Budowy
Pieców. W latach 1969–1978 pełnił funkcję wicedyrektora Instytutu Metalurgii Wydziału
Metalurgicznego AGH. W 1961 roku na podstawie pracy „Wpływ wilgotności dmuchu
powietrza na wielkość strefy spalania koksu w wielkim piecu” uzyskał stopień doktora nauk
technicznych, a w 1966 roku na podstawie rozprawy „Metoda wyznaczania najkorzystniejszej powierzchni spływu materiałów sypkich w piecu szybowym” uzyskał stopień doktora
habilitowanego. Po zmianie struktur zatrudnienia w latach 1961–1967 pracował na stanowisku adiunkta, w okresie 1967–1973 docenta, a w latach 1973–1979 profesora nadzwyczajnego. Od 1979 roku był profesorem zwyczajnym. W 1991 roku przeszedł na emeryturę.
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Przez wszystkie lata pracy w akademii równie intensywnie pracował w innych instytucjach.
W latach 1947–1949 był kierownikiem technicznym w Rzeźni Miejskiej w Krakowie, od
1 marca do 31 maja 1949 roku kierownikiem działu w krakowskim Instytucie Odlewnictwa,
a od 1 czerwca tego roku aż do 28 lutego 1964 roku – głównym projektantem w Biurze
Projektów Przemysłu Cementowego i Wapienniczego w Krakowie. W późniejszych latach
pełnił tam funkcję przewodniczącego Komisji Odbioru Projektów Inwestycyjnych. Jego
naukową pasją było ukazanie roli racjonalnej gospodarki cieplnej, jako elementu poprawnie
prowadzonego przemysłowego procesu technologicznego gwarantującego najlepszą, jakość
produktu przy minimalizacji zużycia energii. Jego prace były doceniane i wykorzystywane
w projektowaniu całych procesów czy wręcz instalacji przemysłowych, czego wyrazem był
udział profesora w zespole realizującym i nadzorującym budowę ówczesnej Huty Katowice.
Był wspaniałym dydaktykiem, którego wykłady cieszyły się zawsze dużym uznaniem studentów. Charakterystyczną cechą jego zajęć było bezpośrednie przełożenie wiedzy
teoretycznej na praktykę przemysłową, której znajomość była wynikiem Jego wieloletnich
kontaktów z przedsiębiorstwami o profilu działalności zawiązanym głównie z hutnictwem,
materiałami budowlanymi i ogniotrwałymi. Był cenionym wychowawcą kolejnych pokoleń
naukowców i inżynierów w zakresie gospodarki cieplnej oraz twórcą własnej szkoły
naukowej w zakresie hutniczej gospodarki cieplnej. Wypromował 9 doktorów i ogromną
liczbę magistrów i inżynierów, metalurgów i ceramików. Pod Jego opieką naukową zostały
wykonane i zakończone uzyskaniem stopnia naukowego cztery przewody habilitacyjne. Był
autorem ponad 80 publikacji, w tym 3 książek oraz 10 patentów.
Był konsultantem naukowym i niekwestionowanym autorytetem w zakresie technologii procesów świeżenia tlenem stali wytapianej w piecach typu tandem i konwertorach
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tlenowych i w takim charakterze powoływany był do różnych gremiów naukowych. Był
też członkiem Rad Naukowych i wielu instytucji i stowarzyszeń resortowych. Otrzymał,
między innymi: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal
Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski i tytuł „Zasłużony
Hutnik Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”.
Zmarł 10 kwietnia 2009 roku w Krakowie.
Kwatera FA, rząd 4, miejsce 7.
Źródła:
— Słupek S.: 40-lecie pracy naukowo-dydaktycznej prof. dr. hab. inż. Tadeusza Pawlika na
Wydziale Metalurgicznym Akademii Górniczo-Hutniczym. Zeszyty Naukowe AGH; nr
1039. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1959, T. 11, z. 2 s. 147–153, [foto],
— 
Telejko T.: Prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Pawlik 1921–2009: wspomnienie pośmiertne.
Hutnik Wiadomości Hutnicze 2009 R. 76, nr 10, s. 780–781, [foto],
— 
Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 271,
— 
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej: Wydział Hutniczy (1922–
1951), Wydział Metalurgiczny (1951–1993), Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1993–2005): jubileusz 90-lecia Wydziału : 1922-2012 [AGH]. Kraków 2012,
s. 104–107, [foto].
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Wiesław Antoni
Piątkowski-Grzymała
1922–2007
Urodził się 22 kwietnia 1922 roku w Dęblinie.
W 1939 roku uzyskał maturę. Wybuch II wojny światowej zastał go w Chorzowie, gdzie odbywał obowiązkową służbę wojskową i z bronią w ręku odbył
kampanię wrześniową. W 1940 roku podjął naukę
w Państwowej Szkole Technicznej Górniczo-Hutniczo-Mierniczej w Krakowie i w 1942
roku uzyskał dyplom technika hutniczego. Od 1942 do 1944 roku pracował w Kopalni Soli
w Bochni. Równocześnie uczęszczał na tajne komplety organizowane przez profesorów
AG. W 1945 roku zapisał się na Wydział Hutniczy AG. Od kwietnia był asystentem prof.
A. Bolewskiego w Grupie Operacyjnej, która na Dolnym Śląsku przejmowała tamtejszy
przemysł. We wrześniu powrócił na studia. W 1948 roku ukończył Wydział Hutniczy AG
i uzyskał dyplom inżyniera metalurga i magistra nauk technicznych. W 1949 roku podjął
pracę w Żarowie na Dolnym Śląsku w Zakładach Materiałów Ogniotrwałych, początkowo,
jako szef produkcji, a następnie kierownik techniczny zakładu. W 1950 roku przeniósł się
do Skawińskich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych, gdzie został głównym technologiem i szefem produkcji. Opracował kilka nowych technologii i nowych konstrukcji pieców
wypałowych przyczyniając się do modernizacji zakładu i znacznego obniżenia kosztów
wytwarzania. Jako wybijający się technolog został powołany przez Ministerstwa Hutnictwa
do grupy ekspertów przy budowie i uruchamianiu nowego zakładu materiałów ogniotrwałych w budowanym kombinacie metalurgicznym w Nowej Hucie. W 1953 roku został
szefem produkcji i głównym technologiem zakładu. Pracując prawie przez 15 lat w tym
zakładzie był inicjatorem szeregu nowych technologii, które pozwoliły na uruchomienie
w kraju takich odmian wyrobów ogniotrwałych, które były niezbędne zarówno dla przemysłu hutniczego jak i cementowego. W latach 1967–1972 był dyrektorem technicznym
Zjednoczenia Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach, gdzie przyczynił się do
znacznej modernizacji przemysłu materiałów ogniotrwałych. Uczestniczył w opracowaniu
założeń, a następnie projektu budowy największego i nowoczesnego zakładu wyrobów zasadowych w Ropczycach. Był też ekspertem Organizacji Narodów Zjednoczonych w UNIDO
we Wiedniu.
Przez cały okres pracy w przemyśle współpracował z AGH. Prowadzone prace
badawcze spowodowały, iż w 1965 roku na Wydziale Ceramicznym na podstawie pracy
„Wpływ temperatury wypalania na własności i zachowanie się w pracy wyrobów magne-
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zytowo-chromitowych” uzyskał doktorat. Następnie w Katedrze Surowców Skalnych
Wydziału Geologicznego prowadził wykłady z „Technologii materiałów ceramicznych”.
W latach 1969–1972 był wykładowcą, następnie docentem w latach 1971–1975 i profesorem w latach 1976–1992. W 1974 roku uzyskał habilitację, następnie w 1976 roku został
profesorem nadzwyczajnym, a w 1987 roku profesorem zwyczajnym. W latach 1988–1991
był dyrektorem Międzyresortowego Instytutu Materiałów Budowlanych i Ogniotrwałych
AGH i kierownikiem Zakładu Przemysłowych Badań Materiałów Ogniotrwałych tego
Instytutu. Organizatorem i kierownikiem Studium Podyplomowego „Materiały Ogniotrwałe
w Hutnictwie”. Prowadził liczne prace badawcze poświęcone między innymi udoskonaleniu lub opracowaniu nowych technologii wytwarzania zasadowych materiałów ogniotrwałych, które zakończyły się zastosowaniem w bieżącej praktyce przemysłowej. Wiele
uwagi poświęcił badaniom nad możliwością uzyskania magnezji z surowców krajowych,
co doprowadziło do opracowania metody otrzymywania magnezji z solanek kopalnianych.
Opublikował ponad 200 prac oraz 35 patentów. Uczestniczył w 27 kongresach i konferencjach zagranicznych, siedmiokrotnie występował, jako ekspert międzynarodowy. Był
promotorem 8 prac doktorskich. W 1992 roku przeszedł na emeryturę.
Był redaktorem naczelnym czasopisma „Materiały Ogniotrwałe”. Równie efektywnie
angażował się w działalność stowarzyszeniową. Był członkiem Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Przemysłu Hutniczego, współorganizatorem i wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, wiceprezesem Stowarzyszenia Wychowanków AGH, członkiem
Rady Głównej NOT w Warszawie, Rady Naukowej Instytutu Materiałów Ogniotrwałych
oraz Instytutu Szkła i Ceramiki. Odznaczony został, między innymi: Srebrnym Krzyżem
Zasługi, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
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Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz wielokrotnie nagradzany przez Ministra Przemysłu Ciężkiego i Ministra Hutnictwa. Jego nazwisko znajduje się na tablicy „Członkowie
Honorowi Stowarzyszenia Wychowanków AGH”.
Zmarł 8 stycznia 2007 roku.
PAS 69 A, rząd płd., 1 miejsce.
Źródła:
— Kloska A.: Jubileusz 75-lecia. Prof. dr hab. Wiesław Grzymała Piątkowski. Materiały
Ogniotrwałe 1997, R. 49, nr 1, s. 30–32, [foto],
— Kto jest kim w ceramice: 50 lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki: 1949–
1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 108, [foto],
— Prof. dr hab. inż. Wiesław Piątkowski. Materiały Ceramiczne 2006, R. 57, nr 1, s. 41,
[foto],
— Prof. dr hab. inż. Wiesław Piątkowski. Materiały Ogniotrwałe 1977, R. 29, nr 1, s. 23–24,
[foto],
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 273,
[foto].

Cmentarz Rakowicki – Zeszyt 2019

165

Roman Zygmunt Rieger
1870–1947
Urodził się 22 listopada 1870 roku we Lwowie.
Po ukończeniu Gimnazjum we Lwowie, w 1891 roku
rozpoczął studia w Akademii Górniczej w Loeben,
które ukończył w 1895 roku i uzyskał uzyskał stopień
inżyniera górniczego i hutniczego. W latach 1895–
1916 pracował w Gwarectwie Witkowickich Kopalń
Węgla Kamiennego w Morawskiej Ostrawie. Początkowo, jako inżynier ruchu w Dąbrowie
na Śląsku Cieszyńskim, najpierw w Kopalni Węgla Kamiennego „Bettina”, a następnie
„Eleonora” w Okręgu Karwińskim. Od 1901 roku, jako kierownik i zawiadowca kopalni
„Ludwig” w Witkowicach. w 1907 roku założył Śląskie Koło Związku Górników i Hutników
Polskich w Austrii i w latach 1914–1920 był jego sekretarzem. W 1906 roku przygotował
referat na I Zjazd Polskich Górników i Hutników w Krakowie. W 1908 roku wybrany
został członkiem korespondentem Stałej Delegacji oraz członkiem komitetu organizacyjnego II Zjazdu. W 1910 roku podczas II Zjazdu we Lwowie, Delegacja Polskich Górników
i Hutników, której był członkiem, jednogłośnie przyjęła projekt założenia Akademii Górniczej w Krakowie i postanowiono domagać się u władz austriackich jego realizacji. Brał też
udział w opracowaniu memoriałów, projektów statutu i planu naukowego przyszłej uczelni.
W 1916 roku został inspektorem, a następnie dyrektorem Centralnego Zarządu Witkowickich Kopalń, największego przedsiębiorstwa w ówczesnej Austrii (obejmowało ono
9 kopalń i 2 koksownie i zatrudniało około 10 tys. robotników). Przez wszystkie lata pracy
pielęgnował myśl i tradycje narodowe wśród górników polskich zatrudnionych w kopalniach Zagłębia Karwińskiego. W ramach tej działalności, w latach 1897–1902, redagował
Kalendarz Górniczy „Szczęść Boże”, w którym w wielu artykułach przedstawiał postępy
technologii górniczej oraz najnowsze metody pracy. Pobyt w Witkowickich Kopalniach
był dla Niego okresem wytężonej i twórczej pracy inżynierskiej. Wówczas zaczęto próbnie
wprowadzać maszyny wrębowe służące do urabiania węgla. W marcu 1918 roku został
zaangażowany przez Wydział Krajowy Galicyjski, jako pełnomocny dyrektor krajowych
kopalń węgla z siedzibą w Krakowie. W latach 1919–1920 był prezesem Krakowskiego
Koła Przemysłowców Górniczych. W 1919 roku został delegowany przez rząd polski na
Kongres Pokojowy do Paryża w charakterze rzeczoznawcy zagadnienia śląskiego węgla.
W 1921 roku został przeniesiony do Głównej Dyrekcji Państwowych Zakładów Górniczych
i Hutniczych przy Ministerstwie Przemysłu i Handlu w Warszawie na stanowisko naczelnika
Działu Węglowego. Następnie od marca został zastępcą głównego dyrektora tych zakładów.
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W 1922 roku został dyrektorem Kopalni „Knurów” w nowo powstałej Spółce Dzierżawnej
Polskich Kopalń Skarbowych, a w latach 1923–1930 w Kopalni „Prezydent” w Chorzowie.
W 1926 roku został przysięgłym rzeczoznawcą dla spraw górniczych przy Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, a od 1930 roku również w Katowicach. W 1927 roku wybrany został
członkiem Instytutu Naukowej Organizacji w Warszawie. W latach 1930–1931 opracował,
na zlecenie Warszawskiego Towarzystwa Kopalń Węgla, wiele ekspertyz dotyczących
organizacji pracy w kopalniach oraz ich gospodarności, podając wnioski usprawniające.
W latach 1928–1929 zainicjował i założył Instytut Psychotechniczny Porady zawodowej
w Katowicach i był jego prezesem przez pierwsze dwa lata. W 1929 roku uczestniczył w IV
Międzynarodowym Kongresie Naukowej Organizacji w Paryżu.
W 1926 roku został kierownikiem Katedry Organizacji Przedsiębiorstw Przemysłowych Wydziału Górniczego Akademii Górniczej i wykładowcą w charakterze profesora
kontraktowego. Zajęcia te były pracą dodatkową i dojeżdżał na nie z Warszawy. Od czerwca
1931 roku do września 1933 roku był zastępcą profesora zwyczajnego w Katedrze Organizacji Przedsiębiorstw Przemysłowych, po czym katedra została rozwiązana, a on uzyskał
jedynie prawo egzaminowania z przedmiotu „Organizacja przedsiębiorstw przemysłowych”. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zamierzając rozwiązać
katedrę, odmówiło w lipcu 1933 roku mianowania go profesorem nadzwyczajnym. Najprawdopodobniej z powodów politycznych. Lata okupacji spędził w Krakowie. Tylko dzięki
szczęśliwemu zbiegowi okoliczności uniknął aresztowania 6 listopada 1939 roku podczas
hitlerowskiej „Sonderaktion Krakau”. Brał udział w tajnym nauczaniu młodzieży. Po wojnie
kontynuował wykłady w akademii z zakresu „Encyklopedia górnictwa”, jako profesor
kontraktowy w Katedrze Górnictwa Ogólnego Wydziału Górniczego. W maju 1947 roku
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Akademia Górnicza nadała mu tytuł doktora honoris causa „za wynalazek rynien wstrząsowych, które odegrały ogromną rolę w górnictwie całego świata”. Opublikował wiele artykułów dotyczących systemu eksploatacji cienkich pokładów węgla oraz metod organizacji
pracy. Odznaczony został Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta, Złotym Krzyżem
Zasługi, Medalem 10-lecia Odzyskanej Niepodległości.
Zmarł 27 października 1947 roku w Krakowie.
PAS AC, rząd płd., miejsce po prawej.
Źródła:
— Jubileusz 50-cio letniej pracy w górnictwie inż. Romana Riegera, prof. AGH. Przegląd
Górniczy 1946 T. 2, nr 8, s. 481,
— Słownik biograficzny techników polskich. Z. 13. Red. Z. Skoczyński. Warszawa 2002,
s. 133–137,
— Słownik polskich pionierów techniki. Pod red. B. Orłowskiego. Katowice 1986, s. 177,
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 300,
— Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919–
1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 165–167, [foto] (Zeszyty
Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; nr 41, z. spec. 4).
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Stanisław Kazimierz Ropski
1932–2009
Urodził się 11 stycznia 1932 roku w Krakowie.
Jego dzieciństwo i pierwsze lata nauki przypadły na
lata okupacji. Naukę pobierał na tajnych kompletach.
Po wojnie uczęszczał do Liceum B. Nowodworskiego,
gdzie w 1950 roku zdał maturę. W tym też roku rozpoczął studia na Wydziale Górniczym AG. Jako wyróżniający się absolwent studiów inżynierskich, w 1954 roku został zatrudniony na stanowisku
asystenta i kontynuował studia magisterskie. Ukończył je z wyróżnieniem w 1956 roku.
Wchodząc w świat nauki miał dwóch mistrzów. Z prof. Feliksem Zalewskim prowadził
badania nad problematyką zabezpieczeń wyrobisk, z prof. Józefem Znańskim zajmował
się zagadnieniem mechanizmu tworzenia się zawału. Kierunek pierwszy towarzyszył Mu
prawie do końca życia. Dał się poznać, jako aktywny członek zespołu opracowującego
zasady i metody ratowania zagrożonych dzielnic staromiejskich w Rzeszowie, Jarosławiu,
Kłodzku, Bystrzycy Kłodzkiej, Opatowie, Sandomierzu. Z czasem został kierownikiem
tego zespołu. W latach 1989–1996 był kierownikiem Zespołu w AGH ds. Zabezpieczenia
Dzielnic Staromiejskich w Polsce. Współpraca z profesorem Znańskim przynosi obronioną
w 1964 roku, z wyróżnieniem, dysertację doktorską „Stan pełnego i wysokiego zawału oraz
strefy osiadania stropu za ścianą, na podstawie pomiarów w kopalni «Wesoła» w pokładzie 329”. Jest to do dzisiaj unikalna i fundamentalna praca, oparta o pomiary w kopalni
„Wesoła”, dokumentująca mechanizm tworzenia się zawału i jego zasięg. Zostaje opublikowana nie tylko w kraju, ale i w renomowanym wydawnictwie zagranicznym. Rysunek
pokazujący „strefy zawału”, cytowany jest w wielu podręcznikach do dziś. W 1969 roku
został docentem. W latach 1970–1992 był kierownik Zakładu Techniki Podziemnej Eksploatacji Węgli, a w latach 1979–1985 wicedyrektorem Instytutu Górnictwa Podziemnego i
Bezpieczeństwa Pracy Wydziału Górniczego. W działalności naukowej zajmował się zagadnieniami nieplanowych zawałów, zagospodarowania odpadów, był współtwórcą unikalnego
patentu poświęconego problematyce zastosowania w kopalniach zawiesin popiołowych,
problematyką ochrony wyrobisk korytarzowych. Podsumowaniem wyników jego badań
były liczne publikuje oraz referaty wygłaszane na konferencjach krajowych i zagranicznych.
Wiele czasu spędzał w kopalniach wykonując rozliczne ekspertyzy. Był autorem ponad 40
publikacji, w tym kilku książek i 6 patentów. Wychowawca i nauczyciel wielu pokoleń
młodzieży, naukowiec górnik, pasjonat historii podziemnych zabytków kultury materialnej.
Był promotorem kilku prac doktorskich.
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W latach 1987–1989 był członkiem Sekcji Technologiczno-Górniczej Komitetu
Górnictwa PAN, w latach 1955–1992 członkiem SITG NOT i członkiem Komisji Zarządu
Głównego. Uzyskał wiele odznaczeń i wyróżnień, między innymi: Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski, Medale VŠB w Ostrawie (CSRS) – 30 i 35-lecia, Złotą Odznakę ZNP,
Złotą Odznakę Dolnego Śląska, Złotą Odznakę M. Krakowa, Nagrodę Naukową II st. im.
prof. Witolda Budryka oraz tytuł Dyrektor Generalnego Górnictwa.
Zmarł 29 maja 2009 roku.
Kwatera XXXIV, rząd zach., miejsce 4.
Źródła:
— Czekajowski R., Jóżkiewicz S.: Górnicy z pomocą AGH ratują starówki zabytkowych
miast: (część I): Kłodzko. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 73,
s. 11–12,
— Mazurkiewicz M.: Stanisław Ropski (1932–2009): górnik, wychowawca, nauczyciel,
przyjaciel. Biuletyn AGH 2009, nr 18/19, s. 44–45,
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 301,
[foto].
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Wacław Różański
1913–1994
Urodził się 5 maja 1913 roku w Częstochowie.
W 1919 roku wraz z rodzicami przeniósł się do Kielc,
gdzie po ukończeniu szkoły powszechnej, podjął
naukę w Państwowym Gimnazjum im. Mikołaja Reja.
W 1932 roku zdał maturę i rozpoczął ochotniczą służbę
wojskową w 4 Pułku Piechoty Legionów w Kielcach.
W 1933 roku ukończył Dywizyjny Kurs Podchorążych uzyskując stopień plutonowego
podchorążego. W tym samym roku podjął pracę zawodową w Starachowickich Zakładach
Górniczo-Hutniczych, jako urzędnik w dziale broni. W 1935 roku rozpoczął studia na
Wydziale Hutniczym Akademii Górniczej. Podczas studiów utrzymywał się początkowo
z pracy w Stacji Doświadczalnej Akademii Górniczej, a od 1938 roku pracował w Zbrojowni nr 1 w Krakowie, jako konstruktor narzędzi i przyrządów warsztatowych. W 1939
roku, w stopniu porucznika brał udział w kampanii wrześniowej. Dostał się do niewoli,
z której zbiegł. Po powrocie do Kielc podjął pracę ślusarza w Zakładzie Wagarskim. W 1944
roku krótko pracował w Parowozowni Kielce–Herbskie, jako kreślarz. W listopadzie 1939
roku został zaprzysiężony w organizacji Służba Zwycięstwa Polski. Prowadził działalność
konspiracyjną w Armii Krajowej. Wojnę zakończył w stopniu porucznika. W lutym 1945
roku powrócił do Krakowa i wznowił studia, pracując równocześnie, jako asystent w Katedrze Metalografii i Obróbki Termicznej Wydziału Hutniczego. W 1946 roku obronił pracę
magisterską i awansował na starszego asystenta. W 1954 roku został adiunktem, a w 1958
roku docentem. W 1957 roku na podstawie pracy „Wpływ ultradźwięku na nawęglanie stali”
na Wydziale Metalurgicznym uzyskał doktorat. W latach 1958–1962 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Metalurgicznego, a następnie w latach 1962–1966 dziekana. 17 czerwca
1965 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego nauk technicznych. W latach 1969–
1973 był również zastępca dyrektora Instytutu Metalurgii AGH i kierownikiem Zakładu
Metalografii w Katedrze Metalografii i Obróbki Cieplnej AGH. Był też organizatorem
i kierownikiem punktów konsultacyjnych w Kielcach w 1966 roku i Końskich w 1967 roku.
Był rzecznikiem kształcenia inżynierskiego w porozumieniu z zakładami przemysłowymi
i zgodnie z ich potrzebami.
W okresie tym ściśle współpracował z Hutą w Ostrowcu Świętokrzyskim i w efekcie
tej współpracy, wielu absolwentów AGH otrzymało tam zatrudnienie, a wielu po okresie
stażu zawodowego awansowało na stanowiska dyrektorów, szefów służb, kierowników
wydziałów, specjalistów technologów i specjalistów konstruktorów. Działalność naukowo-
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-dydaktyczną w zakresie obróbki cieplnej i technik ultradźwiękowych łączył z zainteresowaniami historią hutnictwa na Ziemi Świętokrzyskiej. Prowadził badania nad odtworzeniem starożytnego procesu dymarskiego, popularyzował wyniki odkryć archeologicznych,
był współorganizatorem „Dymarek Świętokrzyskich” i Muzeum Starożytnego Hutnictwa
w Nowej Słupi. Na początku lat 70-tych utworzył i prowadził Studenckie Koło Naukowe
„Officina Ferraria”. Pełnił również funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Towarzystwa Przyjaciół Górnictwa, Hutnictwa i Przemysłu Staropolskiego. Aktywnie uczestniczył
w pracach rad naukowych Krakowskiego Kombinatu oraz Muzeum Nauki i Techniki NOT
w Warszawie. Był członkiem Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN, członkiem – założycielem SITPH, wieloletnim Przewodniczącym Komisji Historii i Ochrony Zabytków
Hutnictwa SITPH. Po przejściu na emeryturę w 1980 roku, pełnił funkcję Przewodniczącego
Konwentu Seniorów AGH. Autor około 30 publikacji. Był promotorem 4 prac doktorskich.
Odznaczony został: Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski,
Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem 10-lecia Polski Ludowej, Medalem Zwycięstwa
i Wolności 1945, Medalem Srebrnym Virtuti Militari, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem
Walecznych, Krzyżem Kampanii Wrześniowej i Złotą Odznaką Honorowa NOT. Jego
nazwisko znajduje się na tablicy „Członkowie Honorowi Stowarzyszenia Wychowanków
AGH”.
Zmarł 2 stycznia 1994 roku.
Kwatera FD, Rząd 4, miejsce 13.
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Źródła:
— Gorczyca S.: Do Pana Dziekana prof. dr. inż. Wacława Różańskiego: Zakład Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Hutnik
1993, nr 5, s. 150–151, [foto],
— Gorczyca S.: Prof. dr inż. Wacław Różański: (1913–1994). Metallurgy and Foundry
Engineering [wyd. AGH] 1994, T. 20, nr 3, s. 402–403,
— Nielubowiczowa O.: Prof. dr inż. Wacław Różański: 35-lecie pracy naukowej. Hutnik
1981, R. 48, nr 10, s. 453–454, [foto],
— Rembalski A.: Jubileusz 35-lecia pracy naukowej profesora Wacława Różańskiego.
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1982, R. 27, nr 1, s. 237–239,
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 303–304.
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Jerzy Ryś
1922–2010
Urodził się 10 czerwca 1922 roku w Krakowie
i tam uczęszczał do szkół. W 1941 roku ukończył Szkołę Przemysłową, jako technik-mechanik,
a w 1945 roku Liceum Ogólnokształcące im H.
Sienkiewicza o profilu matematyczno-fizycznym.
Następnie rozpoczął studia na Wydziale Hutniczym
AG. W 1950 roku obronił pracę magisterską i ukończył z odznaczeniem studia wyższe na
Wydziale Hutniczym AGH. W 1949 roku, jako student, po uzyskaniu absolutorium, pełnił
obowiązki młodszego asystenta w Katedrze Metalografii. Następnie, do 1967 związany
był z Katedrą Metalografii i Obróbki Cieplnej Wydziału Metalurgicznego. W 1960 roku na
Wydziale Metalurgicznym na podstawie pracy „Zależność statystyczna Rr i a5 od składu
chemicznego w stalach konstrukcyjnych węglowych wyższej jakości” uzyskał stopień
doktora. Praca ta była pierwszym zastosowaniem statystycznej metody korelacji wielokrotnej w polskiej metalurgii. Natomiast w 1965 roku, w rozprawie habilitacyjnej zastosował po raz pierwszy w polskiej metalografii stereologiczne metody pomiaru. W latach
1966–1969 był zastępcą kierownika Studium dla Pracujących Wydziału Metalurgicznego,
w latach 1967–1992 był kierownikiem i organizatorem Laboratorium Stereologii IM AGH.
W latach 1972–1981 był prodziekanem Wydziału Metalurgicznego i wicedyrektorem Instytutu Metalurgii. W 1966 roku odbył staż naukowy u prof. S.A. Sałtykowa, światowego autorytetu w dziedzinie metalografii ilościowej, w Katedrze Metaloznawstwa Politechnicznego
Instytutu w Erewaniu w Armenii. Po powrocie do kraju, przy poparciu prof. Jasiewicza,
stworzył w ramach Katedry Metalografii, Zespół Metalografii Ilościowej. Była to pierwsza,
pionierska placówka w kraju zajmująca się metodami stereologicznymi do oceny mikrostruktury. W 1974 roku został profesorem nadzwyczajnym, natomiast w 1980 roku otrzymał
tytuł profesora zwyczajnego. W 1992 roku przeszedł na emeryturę i w dalszym ciągu był
aktywny naukowo, szczególnie interesowała go historia mikroskopii klasycznej. Prowadził
badania naukowe i dydaktyczne w zakresie: zastosowań statystycznych w metalurgii, sterologicznych metod pomiaru w metalografii oraz kinetyki przemian fazowych w materiałach.
Badania te były prowadzone w ramach prac dyplomowych, doktorskich i habilitacyjnych
oraz we współpracy z przemysłem. Wyniki tych badań były publikowane w czasopismach
naukowych oraz prezentowane na konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych.
Opublikował 210 pozycji, w tym 4 książki i 5 skryptów, głównie z zakresu zastosowania
statystyki matematycznej i rachunku prawdopodobieństwa w metalurgii i metaloznawstwie
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oraz z dziedziny stereometrycznej metalografii ilościowej. Promotor 11 prac doktorskich.
Twórca polskiej szkoły stereometrycznej metalografii ilościowej.
Członek wielu towarzystw i organizacji, między innymi: Polskiego Towarzystwa
Stereologicznego, Komitetów PAN: Metalurgii, Nauki o Materiałach, Komisji Metalurgiczno-Odlewniczej Oddziału Krakowskiego, International Society for Stereology,
Polskiego Towarzystwa Metaloznawczego, Komisji Rewizyjnej ZNP przy AGH. Konsultant
naukowy Instytutu Metali Nieżelaznych oraz hut: Baildon w Katowicach, HTS w Krakowie
oraz wieloletni współpracownik Huty Stalowa Wola.
Odznaczony i nagrodzony, między innymi: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”, wielokrotnie Nagrodą Ministra Szkolnictwa
Wyższego, Nagrodą Ministra Hutnictwa, Nagrodą im. prof. Władysława Taklińskiego, Złotą
Odznaką „Za pracę społeczną dla m. Krakowa”, Złotą Odznaką ZNP, Złotą Odznaką SITPH,
Złotą Odznaką Huty Stalowa Wola.
Zmarł 3 sierpnia 2010 roku w Krakowie.
Kwatera XIIIB, rząd 24, miejsce 7.
Źródła:
— Frydrych J., Wiencek K.: 75-lecie urodzin profesora Jerzego Rysia. Inżynieria Materiałowa 1997, nr 5. s. 200–203, [foto],
— Kędzierski Z.: Profesor Jerzy Ryś, 80-lecie urodzin. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 106/107, s. 6–7,
— W danej nauce tyle jest prawdy ile w niej matematyki: jubileusz 75-lecia prof. Jerzego
Rysia. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1997, nr 42/43, s. 22-23, 27, [foto],
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 309–310,
[foto],
— Wiencek K.: Profesor Jerzy Ryś 1922–2010: (wspomnienie). Biuletyn AGH 2011, nr 38,
s. 34-35, [foto].
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Józef Ryzner
1881–1955
Urodził się 18 marca 1881 roku w Przeworsku.
Tam, do 1893 roku uczęszczał do szkoły powszechnej,
a następnie do Gimnazjum Klasycznego św. Anny
w Krakowie, które ukończył w 1901 roku. W latach
1901–1905 studiował matematykę i fizykę na Wydziale
Filozoficznym UJ. Po ukończeniu studiów był praktykantem w III Gimnazjum im. J. Sobieskiego w Krakowie. W roku akademickim 1907/1908
był zastępcą asystenta, a następnie do 1917 roku asystentem w Obserwatorium Astronomicznym w Krakowie. Prowadził obserwacje meteorologiczne, które również opracowywał
i przygotowywał do druku w postaci miesięcznych sprawozdań. W 1917 roku na podstawie
pracy „Zastosowanie metody A. Schustera w celu wykrycia okresowości ciśnienia powietrza w Krakowie” uzyskał stopień doktorat na UJ. W 1918 roku został konstruktorem, a od
1920 do 1939 roku był adiunktem przy Katedrze Astronomii Sferycznej i Geodezji Wyższej
Politechniki Lwowskiej. Prowadził tam prace z zakresu meteorologii, astronomii i sejsmologii, które ogłaszał w „Biuletynach Obserwatorium”, „Astronomische Nachrichten”
i „Acta Astronomica”. Prowadził również wykłady meteorologii i klimatologii na Wydziale
Rolniczo-Lasowym oraz przez kilka lat meteorologię lotniczą na Wydziale Mechanicznym
Politechniki Lwowskiej. W czasie okupacji, w latach 1939–1941, był docentem przy Katedrze Astronomii Sferycznej i Geodezji Wyższej Lwowskiego Politechnicznego Instytutu.
W 1944 roku, po oswobodzeniu Lwowa z okupacji niemieckiej, został zastępcą profesora
przy tej katedrze, wykładając astronomię i meteorologię.
Następny rozdział Jego pracy wiąże się z AGH. Wykładał astronomię, geodezję
wyższą, kartografię, geofizykę i meteorologię. W okresie od 1946 roku do 1955 roku początkowo, jako adiunkt, później zastępca profesora pracował w akademii w Katedrze Geodezji
Wyższej i Astronomii na Wydziałach Politechnicznych. Po utworzeniu na AGH Wydziału
Geodezji Górniczej pełnił funkcję kierownika Zakładu Geodezji Wyższej przy Katedrze
Geodezji Wyższej i Obliczeń Geodezyjnych. Opublikował wiele prac popularno-naukowych z zakresu astronomii i meteorologii.
W okresie lwowskim pracował też w Brackiej Spółdzielni Spożywców i należał do
Rodziny Sierocej, a w Krakowie był członkiem Towarzystwa Astronomicznego i Towarzystwa Miłośników Astronomii. Odznaczony był Złotym Krzyżem Zasługi.
Zmarł 21 maja 1955 roku w Krakowie.
Kwatera XIVB, rząd 16, miejsce 19.
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Źródła:
— Boczar S.: Zastępca profesora doktor Józef Ryzner (1881–1955). Zeszyty Naukowe
[wyd.] AGH ; nr 17. [Seria] Geodezja 1959, nr 2, s. 7–9, [foto],
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 310,
— Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919–
1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 177–178, [foto] (Zeszyty
Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; nr 41, z. spec. 4).

Cmentarz Rakowicki – Zeszyt 2019

177

Lucjan Sadok
1941–1995
Urodził się 28 listopada 1941 roku w Garbowie
Starym koło Sandomierza. W 1959 roku ukończy Technikum Hutnicze w Stalowej Woli i uzyskał świadectwo
dojrzałości. W latach 1959–1964 studiował w AGH
na Wydziale Metalurgicznym. W 1964 roku uzyskał
dyplom magistra inżyniera metalurga ze specjalnością
przeróbka plastyczna metali. Z Akademią był związany od czasu ukończenia studiów. Pracę
rozpoczął 1 grudnia 1964 roku, początkowo w katedrze, a po reorganizacji w Zakładzie
Plastycznej Przeróbki Metali Instytutu Metalurgii, zajmując kolejno stanowiska: stażysty,
asystenta, starszego asystenta, adiunkta. W 1970 roku na podstawie pracy „Badania nad
procesem swobodnego ciągnienia rur w warunkach tarcia hydrodynamicznego” uzyskał
stopień doktora nauk technicznych. W latach 1984–1990 pełnił funkcję Dziekana Wydziału
Metalurgicznego i dyrektora Instytutu Metalurgii. W latach 1988–1995 był kierownikiem
Zakładu Przeróbki Plastycznej Metali. Z jego inicjatywy został utworzony w 1988 roku na
Wydziale Metalurgicznym kierunek kształcenia Inżynieria Materiałowa. W okresie swojej
pracy zawodowej dał się poznać, jako wyróżniający się nauczyciel akademicki, nieustannie
działający na rzecz rozwoju Wydziału Metalurgicznego i akademii. W 1977 roku uzyskał
stopień doktora habilitowanego, a w 1991 roku został mianowany na stanowisko profesora
zwyczajnego. Był uznanym i bardzo cenionym nauczycielem akademickim i pracownikiem
naukowym, który wniósł znaczący wkład w rozwój nauki w zakresie plastycznej przeróbki
metali. Był promotorem wielu prac magisterskich i 6 doktorskich. Był autorem lub współautorem ponad 80 artykułów naukowych z zakresu teorii procesów przeróbki plastycznej
metali i 4 książek. Ściśle współpracował z przemysłem hutniczym, w którym, jako konsultant wprowadził do praktyki wiele rozwiązań technologicznych związanych z ciągnieniem
drutów bardzo cienkich ze stali stopowych i stopów specjalnych, zastosowaniem uszczelek
w maszynach hutniczych i prostowaniem kształtowników.
Był redaktorem czasopisma „Hutnik” – Wiadomości Hutnicze. Miał bardzo duże
zasługi w dziedzinie popularyzacji nauki polskiej za granicą, poprzez organizację cyklu
Międzynarodowych Konferencji Metal Forming. Od 1994 roku był członkiem The New
York Academy of Sciences, a od 1995 roku figuruje w wydawnictwie „Who’s who in the
World”. W latach 1987–1990 był członkiem Centralnej Komisji Kwalifikacji ds. Tytułów
i Stopni Naukowych. W uznaniu zasług dla rozwoju dziedziny naukowej „Metalurgia”
w 1993 roku został wybrany Przewodniczącym Komitetu Metalurgii przy IV Wydziale
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Polskiej Akademii Nauk, był też wiceprezesem Zarządu Towarzystwa Sportowego „Wisła”
Kraków. Otrzymał następujące odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi,
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej.
Zmarł 22 grudnia 1995 roku w Krakowie.
Kwatera LXXXVI, rząd 15, miejsce 35.
Źródła:
— Kryś-Dyja A.: Profesor Sadok nie żyje! Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH
1996, R. 63, nr 24, s. 24, [foto],
— Nowakowski A.: Prof. dr hab. inż. Lucjan Sadok profesor zwyczajny AGH 1941–1995.
Hutnik Wiadomości Hutnicze 1996, R. 63, nr 1, s. [3 okł.], [foto],
— Nowakowski A.: Wspomnienie pośmiertne o prof. Lucjanie Sadoku : prof. dr hab. inż.
Lucjan Sadok profesor zwyczajny AGH (1941–1995) Metallurgy and Foundry Engineering [wyd. AGH] 1996, T. 22, nr 1, s. 85–86, [tekst ang. s. 83-84, foto],
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 311.
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Antoni Schimitzek
1868–1959
Urodził się 9 listopada 1868 roku w Tarnowie.
W 1886 roku rozpoczął studia w Akademii Górniczej
w Leoben, które ukończył z wyróżnieniem w 1890
roku, uzyskując dyplom inżyniera górniczego i hutniczego. W latach 1890–1891 odbył służbę wojskową
i uzyskał stopień podporucznika rezerwy. Pracę zawodową rozpoczął w styczniu 1892 roku w kopalniach węgla kamiennego należących do
ówczesnej Kolei Północnej, najpierw w Morawskiej Ostrawie, a następnie w Przywozie
i Hrubieszowie. W czerwcu 1894 roku kierował akcją ratunkową w kopalni w Karwinie.
Była to jedna największych katastrof w dziejach górnictwa europejskiego. W 1896 roku
zorganizował prace związane z głębieniem szybu kopalni w Kuńczycach, a następnie
od 1898 roku kierował kopalnią „Georg” w Morawskiej Ostrawie. Od marca 1899 roku
pracował w kopalni „Wodzicki” w Fohnsdorf w Styrii, gdzie unowocześnił i rozbudował
kopalnię oraz wprowadził betonową obudowę szybu, w miejsce dotychczas stosowanej
drewnianej. W 1900 roku wynalazł aparat bezpieczeństwa, który wyłączał samoczynnie
dopływ pary do maszyny wyciągowej po przekroczeniu przez nią szybkości lub po przejechaniu platformy wyładunkowej. W latach 1904–1905 odbył podróż naukową do USA,
w celu zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie organizacji wydobycia
rud metali i węgla. Po powrocie do kraju został dyrektorem Sierszańskich Zakładów Górniczych, które w 1917 roku z jego inicjatywy przekształcono w spółkę akcyjną z przewagą
kapitału polskiego. Położył duże zasługi w uprzemysłowieniu rejonu Trzebini i Sierszy,
między innymi zapoczątkował poszukiwania złóż rud cynkowo-ołowiowych, przeprowadził
modernizację kopalń, organizował budowę cementowni Górka, koło Trzebini i elektrowni
okręgowej w Sierszy.
W 1914 roku wszedł w skład Komitetu Organizacyjnego Akademii Górniczej. 1 lipca
1922 roku otrzymał nominację na profesora zwyczajnego w AG i przystąpił do tworzenia
Katedry Organizacji Przedsiębiorstw Przemysłowych Wydziału Górniczego. Program
jego wykładów obejmował, między innymi zasady ekonomii społecznej, politykę przemysłową, organizację przedsiębiorstw, organizację pracy, kalkulację cen, rentowność politykę
handlową. Katedrą kierował do czerwca 1924 roku, kiedy to z powodów zdrowotnych zrezygnował z pracy w akademii. Wówczas Katedra zawiesiła działalność. Wznowiła ją w 1926
roku z chwilą powołania na wykładowcę R. Riegera i w 1933 roku zamknięto tę jednostkę
ze względów na zastrzeżenia polityczne władz państwowych do profesora. Wtedy właśnie
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Schimitzek w artykule „Zniesienie nauki organizacja przedsiębiorstw, kierownictwa i pracy
na AG w Krakowie” oprotestował tę decyzję, wskazując na znaczenie tego przedmiotu
w kształceniu inżynierów. Podał liczne przykłady zachodnich uczelni, w których prowadzono wykłady na ten temat, przedstawił propozycję unowocześnienia wykładów i ćwiczeń
z organizacji przedsiębiorstw. Po odejściu z AG pracował w Towarzystwie Eksploatacji Soli
Potasowych.
W 1937 roku przeszedł na emeryturę. Po II wojnie podjął ponownie pracę w przemyśle materiałów budowlanych. W 1946 roku wszedł w skład zarządu cementowni w Górce,
a w czerwcu tego samego roku został członkiem Komitetu Doradczego Zjednoczenia
Fabryk Cementu PRL w Sosnowcu. Od 1947 roku pracował, jako rzeczoznawca i doradca
techniczny Zakładów Prefabrykacji w Warszawie i w Zarządzie Przemysłu Izolacyjnego
w Katowicach. W tym czasie opracował projekt wstępny rozbudowy fabryki eternitu
w Ogrodzieńcu i założenia projektowe do budowy zakładu rur azbestowo-cementowych.
W 1953 roku został oddelegowany przez Ministerstwo Materiałów Budowlanych do Biura
Projektów Przemysłowych Materiałów Budowlanych w Krakowie. W 1959 roku otrzymał
rentę za zasługi dla rozwoju gospodarczego kraju. Opublikował kilka artykułów i broszur
na tematy gospodarcze w czasopismach fachowych. Opatentował też kilka wynalazków.
Otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Polonia Restituta i Złoty Krzyż Zasługi.
Zmarł 18 października 1959 roku w Krakowie.
Kwatera XXXV, rząd zach., miejsce 12.
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Źródła:
— „Salamandra” – pamięci Kolegów Górników. Przegląd Górniczy 1986, T. 42, nr 11–12,
s. 399,
— Słownik biograficzny techników polskich. Z. 14. Red. J. Piłatowicz. Warszawa 2003,
s. 122–124,
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 315,
— Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919–
1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 178–180, [foto] (Zeszyty
Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; nr 41, z. spec. 4).
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Stanisław Skoczylas
1875–1968
Urodził się 1 marca 1875 roku w Wieliczce.
W 1894 roku zdał maturę z odznaczeniem w gimnazjum w Bochni, następnie rozpoczął studia w Akademii
Górniczej w Leoben w Austrii. W 1897 roku ukończył
Wydział Górniczy, a w 1898 roku Wydział Górniczy
i uzyskał dyplom inżyniera górniczego i hutniczego.
Podczas studiów, w latach 1896–1897, był prezesem akademickiej Czytelni Polskiej. Po
ukończeniu studiów odbył roczną służbę wojskową i złożył egzamin oficerski. W 1899 roku
rozpoczął pracę zawodową, jako elew górniczy w Kopalni Soli Potasowych w Kałuszu, a od
1900 roku był asystentem w Kopalni Węgla w Orłowej na Śląsku Cieszyńskim. W następnym
roku podjął pracę w małopolskich salinach i kolejno był ich budowniczym w Kosowie,
Delatynie i Dolinie, od 1907 roku inżynier maszyn i warsztatów kopalni w Wieliczce,
od 1909 roku inspektorem budowy maszyn salinarnych w Krajowej Dyrekcji Skarbu we
Lwowie, a od 1910 roku kierownikiem budowy elektrycznej centrali i warzelni próżniowej
w Wieliczce, następnie od 1911 roku referentem technicznym dla małopolskich salin Ministerstwa Skarbu w Wiedniu i od 1915 roku kierownikiem Departamentu ds. Salin Dyrekcji
Skarbu we Lwowie. Utworzona w 1918 roku Polska Komisja Likwidacyjna powierzyła Mu
Dyrekcję Salin w Krakowie, a w 1919 roku po przeniesieniu górnictwa solnego z Ministerstwa Handlu został dyrektorem Państwowych Zakładów Salinarnych w Małopolsce.
W październiku 1923 roku rozpoczął pracę na Wydziale Górniczym Akademii
Górniczej. W 1924 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego i objął kierownictwo Katedry
Maszyn Górniczych. Ponadto w latach 1924–1926 był dziekanem, a w latach 1926–1927
prodziekanem tegoż wydziału. W latach 1927–1928 oraz 1930–1931 był prorektorem,
a w latach 1928–1930, przez dwie kadencje, rektorem Akademii Górniczej. W trakcie Jego
działalności, od września 1929 roku do marca 1930 roku akademia przejęła gmach główny
przy al. Mickiewicza 30, wprowadzając sukcesywnie pod własny dach wszystkie swoje
katedry i zakłady oraz administrację, które dotychczas mieściły się w budynkach publicznych na terenie Krakowa. W 1932 roku, wspólnie z Edwardem Windakiewiczem i Witoldem
Budrykiem przeciwstawił się zamiarom władz państwowych, zmierzającym do likwidacji
kopalni w Bochni z powodu jej nierentowności. Był również aktywny w działalności administracyjnej i politycznej. W latach 1931–1935 był senatorem III kadencji Senatu RP z listy
Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, równocześnie, w latach 1933–1935, był wiceprezydentem Krakowa. Ponownie był senatorem V kadencji Senatu RP w latach 1938–1939
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z ramienia Obozu Zjednoczenia Narodowego, wybrany został członkiem Komisji Budżetowej, Oświatowej i Prawniczej. Rozległa działalność polityczna i społeczna spowodowała,
że niewiele publikował. Ukazało się kilka artykułów w czasopismach technicznych: „Czas
Techniki” i „Przegląd Górniczo-Hutniczy”.
Po wybuchu II wojny światowej przez Rumunie, Jugosławię i Francję w 1940 roku
dotarł do Anglii. Tam podjął starania o umożliwienie polskim studentom ukończenia o umożliwienie polskim studentom ukończenia studiów technicznych na uczelniach brytyjskich. Od
1941 roku zajął się szkoleniem polskich studentów w Polish University College of London.
W roku akademickim 1942/1943 sprawował nadzór nad kursami górnictwa i hutnictwa
zorganizowanymi dla Polaków przez uniwersytet w Birmingham oraz prowadził dla nich
wykłady uzupełniające różnice między polskimi a angielskimi programami nauczania.
W 1942 roku współorganizował Polski Komitet Rady Akademickiej Studiów Technicznych (RAST), będącej polską wyższą uczelnią techniczną z siedzibą w Londynie. Wchodził
w skład trzyosobowej komisji kierującej uczelnią, jako zastępca przewodniczącego, był też
członkiem Komisji Statutowej RAST, powołanej przez prezydenta RP Władysława Raczkiewicza. Przez cały czas pełnił funkcję dziekana wydziałów: Inżynierii Lądowo-Wodnej
i Górniczego. Na górniczym wykładał maszyny górnicze i halurgię (solnictwo), a także
górnictwo dla studentów Wydziału Hutniczego oraz maszynoznawstwo dla wszystkich
wydziałów politechnicznych. W 1946 roku był członkiem komisji włączającej do RAST
Polską Szkołę Architektury, po odmowie jej dalszego finansowania, jako swojego wydziału
przez uniwersytet w Liverpool. Po przejęciu w 1947 roku RAST przez nowo utworzony
Polish University College (PUC) w Londynie, został członkiem jego Rady Naukowej, jako
profesor Wydziału Mechanicznego. Ponadto działał w Stowarzyszeniu Techników Polskich
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w Wielkiej Brytanii i Polskim Towarzystwie Naukowym na Obczyźnie, jako członek jego
Wydziału Przyrodniczego. Przed wojną był, między innymi członkiem Krakowskiego
Towarzystwa Technicznego. W 1956 roku wycofał się z życia zawodowego i zamieszkał
u córki i zięcia w Swansea w Walii. W 1967 roku przeprowadził się do Welwyn Garden City
pod Londynem. Otrzymał, między innymi: Krzyż Komandorski Orderu Polonia Restituta
oraz Brązowy i Srebrny Medal „Za Długoletnią Służbę”.
Zmarł 8 stycznia 1968 roku w Welwyn Garden City pod Londynem.
PAS 26, rząd płd., grobowiec Łupkowskich i Pniewskich.
Źródła:
— Gawroński W.: Słownik biograficzny Wieliczan. Wieliczka 2008, s. 161–162, [foto],
— Kawecki Z.: Rektor prof. inż. Stanisław Skoczylas. Biuletyn Informacyjny Pracowników
AGH 1995, nr 19/20, s. 24–25,
— Polski Słownik Biograficzny. T. 38/1, z. 157: Skimborowicz Hipolit – Skowroński
Ignacy. Warszawa; Kraków 1998, s. 213–214,
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 324,
[foto].
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Kamila Skoczylas-Ciszewska
1902–1971
Urodziła się 8 czerwca 1902 roku w Bochni.
W 1925 roku ukończyła studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego. I rozpoczęła tam pracę. W 1929 roku uzyskała
stopień naukowy doktora filozofii w zakresie geologii.
W latach 1929–1930 była asystentem w Katedrze
Geologii. Początkowo zajmowała się kartografią geologiczną Karpat. W późniejszych
latach współpracowała z Państwowym Instytutem Geologicznym w Warszawie. W czasie II
wojny światowej pracowała, jako stenotypistka w Izbie Rolniczej w Krakowie. Po okupacji
została zaangażowana w stopniu starszego geologa do pracy w Państwowym Instytucie
Geologicznym, w ówczesnej placówce terenowej w Krakowie. Równocześnie rozpoczęła
działalność w szkolnictwie wyższym. Początkowo pracowała, jako starszy asystent w Katedrze Geologii Ogólnej AG, ale w 1946 roku przeniosła się do Katedry Petrografii i Geologii
Wydziału Inżynierii Wydziałów Politechnicznych. W Katedrze przepracowała 25 lat i wraz
z nią przechodziła różne jej koleje organizacyjne. W 1952 roku z całą obsadą katedry
została przeniesiona na nowo utworzony Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy Akademii
Górniczo-Hutniczej, gdzie w Katedrze tej o zmienionej nazwie Katedry Złóż Surowców
Skalnych pozostała na stanowisku kierownika jednego z zakładów. W 1953 roku zrezygnowała z pracy w Państwowym Instytucie Geologicznym, aby całkowicie oddać się pracy
w szkolnictwie wyższym. Po reorganizacji uczelni wchodziła w skład Instytutu Mineralogii i Złóż Surowców Mineralnych i wchodzącego w skład tego Instytutu Zakładu Złóż
Surowców Skalnych. W trakcie swej pracy pozostawała kolejno na stanowisku starszego
asystenta, adiunkta i zastępcy profesora. W 1954 roku uzyskała tytuł naukowy docenta,
w 1960 roku została mianowana profesorem nadzwyczajnym, a w 1969 roku profesorem
zwyczajnym Akademii Górniczo-Hutniczej. Brała czynny udział w pracach organizacyjnych
wydziału i uczelni. W latach 1956–1958 i 1960–1962 była prodziekanem Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego, następnie w latach 1964–1966 była dziekanem Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego. Na czas Jej kadencji dziekańskiej przypadło szczególnie dużo
prac organizacyjnych, związanych z rozwojem wydziału, rozpoczęciem studiów zaocznych
i przygotowaniem studiów podyplomowych. Jej działalność koncentrowała się na kilku
grupach zagadnień, które obejmują kartografię geologiczną Karpat fliszowych i Przedgórza,
problemy geologii regionalnej, stratygrafii, litologii i tektoniki fliszu, zagadnienia dotyczące
miocenu obszaru karpackiego i Przedgórza Karpat Zachodnich oraz niektóre zagadnienia
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surowcowe. Zakres działalności naukowej i wyniki badań, stawiają Ją w rzędzie wybitnych badaczy, umiejących rozwiązywać trudne i aktualne problemy naukowe. Po za prowadzeniem działalności na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym i innych Wydziałach
Akademii Górniczo-Hutniczej, wykładała również na Wydziale Budownictwa Lądowego
i Wydziale Budownictwa Wodnego Politechniki Krakowskiej i Wieczorowej Szkole Inżynierskiej w Krakowie.
Była promotorem kilku zakończonych przewodów doktorskich, a także otaczała
opieką młodszych kolegów, przygotowujących swe rozprawy habilitacyjne czy też inne prace
naukowe. Była z zamiłowania pedagogiem i najlepszym opiekunem studiującej młodzieży.
Jej dorobek naukowy obejmuje około 40 niezmiernie cennych pozycji. Za całokształt działalności naukowej i dydaktyczno-wychowawczej została odznaczona: Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Nagrodą Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, Nagrodami
Rektora AGH. Brała tez czynny udział w różnego rodzaju pracach poza Akademią. Była
członkiem Komitetu Nauk Geologicznych PAN, Komisji Nauk Geologicznych Oddziału
Krakowskiego PAN, Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika i Polskiego
Towarzystwa Geologicznego. Była córką Stanisława Skoczylasa Rektora AG.
Zmarła 23 stycznia 1971 roku w Krakowie.
PAS 26, rząd płd., grobowiec Łupkowskich i Pniewskich.
Źródła:
— Gawroński W.: Słownik biograficzny Wieliczan. Wieliczka 2008, s. 160, [foto],
— Kamieński M.: Wspomnienie o Kamili Skoczylas-Ciszewskiej zasłużonym geologu
i wychowawcy młodzieży. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego 1971,
T. XLI, z. 4, s. 623–632, [foto],
— Skoczylas-Ciszewska Kamila. Przegląd Geologiczny 1961, nr 2, s. 115
— Studencka B.: Materiały Kamili Skoczylas-Ciszewskiej (1902–1971). Prace Muzeum
Ziemi 1988, z. 38, s. 90–91,
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 324.
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Irena Słomska
1927–2008
Urodziła się 2 stycznia 1927 roku we Lwowie.
Tam też uczęszczała do szkoły podstawowej oraz średniej. W 1946 roku podjęła studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie, które ukończyła w 1952 roku uzyskując
tytułu magistra filozofii o specjalności w zakresie
chemii. W 1951 roku, będąc jeszcze studentką UJ, podjęła pracę w Akademii Górniczo-Hutniczej, początkowo w Katedrze Głębienia Szybów i Obudowy Górniczej na Wydziale
Górniczym, jako pracownik naukowo-badawczy. Od 1954 roku związana była z Wydziałem
Metalurgicznym AGH. W 1955 roku została starszym asystentem w Zakładzie Techniki
Cieplnej i Pieców Przemysłowych, a od 1956 roku starszym asystentem w Katedrze Gospodarki Cieplnej. W 1964 roku na podstawie pracy „Opracowanie metody oczyszczania smół
węglowych” uzyskała doktorat na Wydziale Metalurgicznym AGH. W tym samym roku
otrzymała stanowisko adiunkta. Jej specjalność naukową stanowiła gospodarka cieplna, ze
szczególnym uwzględnieniem paliw przemysłowych. Na tym samym Wydziale 1973 roku
na podstawie rozprawy „Kryterium oceny reaktywności koksów wobec dwutlenku węgla”
uzyskała stopień doktora habilitowanego. Praca ta była rezultatem podjęcia badań nad
doborem nowego kryterium oceny reaktywności koksu. Była pierwszą kobietą na wydziale,
która obroniła pracę habilitacyjną. W latach 1964–1975 była adiunktem, a następnie
w latach 1975–1991 docentem. Zaliczana była do specjalistów w zakresie badania własności
paliw. Była wielokrotnie zapraszana do udziału w seminariach i konferencjach naukowych.
Na jej dorobek naukowy składa się 20 publikacji zamieszczonych w czasopismach i materiałach konferencyjnych oraz kilka patentów i zgłoszonych zastrzeżeń patentowych. Była
promotorem i recenzentem łącznie 32 prac magisterskich z hutniczej gospodarki cieplnej na
Wydziale Metalurgicznym AGH 1964–1991. Była członkiem Rady Wydziału 1973–1991.
Pełniła, przez wiele lat, opiekę nad domami akademickimi w Miasteczku Studenckim AGH
Kraków. Od 1991 roku na emeryturze.
Należała do następujących organizacji: Towarzystwa Przyjaciół Górnictwa,
Hutnictwa i Przemysłu Staropolskiego w Kielcach, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Przemysłu Hutniczego, Koła Naukowego Historii Hutnictwa „Officina Ferraria” AGH
Kraków. Przez wiele lat wchodziła w skład Rady Wydziału, aktywnie pracując w jej organach kolegialnych. Przez wiele lat pełnia rolę opiekuna studentów na specjalności gospodarka cieplna i budowa pieców. W uznaniu zasług otrzymała: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż
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Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, około 20-krotnie Nagrody Rektora AGH, 3 nagrody
Ministra Edukacji Narodowej, Złoty Medal Honorowy za zasługi dla Wydziału Metalurgicznego AGH.
Zmarła 15 października 2008 roku w Krakowie.
Kwatera IX, rząd 11, miejsce 25.
Źródła:
— Telejko T.: Wspomnienie o doc. dr hab. Irenie Słomskiej. Biuletyn AGH 2008, nr 12,
s. 27, [foto],
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 327,
[foto].
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Andrzej Witold Staronka
1916–2000
Urodził się 21 marca 1916 roku w Tarnowie.
Syn prof. Wilhelma Staronki. W 1934 roku ukończył
I Gimnazjum im. B. Nowodworskiego i następnie
rozpoczął studia na Wydziale Hutniczym Akademii
Górniczej. Wybuch II wojny światowej uniemożliwił ukończenia edukacji. Nie został zmobilizowany.
W czasie okupacji był zatrudniony w Krakowie w Hurtowni Towarów Żelaznych, w Polskiej
Służbie Budowlanej „Baudienst”, w latach 1940–1942 w Centrali „Społem”, w latach 1942–
1944 w byłym Syndykacie Hut Żelaznych i w okresie 1944–1945 w Zakładzie „Solvay”.
Po zakończeniu wojny, w roku szkolnym 1945/1946, był wykładowcą chemii ogólnej
w Państwowej Szkole Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Równocześnie kontynuował
studia w AG, które ukończył w czerwcu 1947 roku, uzyskując tytuł inżyniera metalurga na
Wydziale Hutniczym. Od kwietnia 1947 roku pracował, jako młodszy asystent, a od lipca był
starszym asystentem w Zakładzie Chemii Ogólnej Wydziału Hutniczego. Następnie został
starszym asystentem w Zakładzie Chemii Górniczej Wydziału Górniczego i pozostał na tym
stanowisku do końca 1953 roku. Równocześnie w latach 1950–1952 studiował na Wydziale
Matematyczno-Fizycznym Chemicznym UJ, gdzie uzyskał w październiku 1952 roku
stopień magistra filozofii w zakresie chemii (dyplom w 1953 roku). Od początku stycznia
1954 roku objął stanowisko adiunkta w Zakładzie Chemii Fizycznej przy Katedrze Chemii
Fizycznej i Elektrochemii Wydziału Metalurgicznego, skąd w październiku 1962 roku został
przeniesiony do Katedry Chemii Fizycznej Metali Nieżelaznych Wydziału Metali Nieżelaznych. W 1962 roku na podstawie pracy „Lepkość ciepłych żużli krzemianowych a ich
struktura” na Wydziale Metalurgicznym uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Niemal
rok później – od października 1963 – wszedł w skład nowo utworzonej Katedry Chemii
Fizycznej Metalurgii Żelaza, której był współorganizatorem. W latach 1963, 1970 i 1977
przebywał na stażach naukowych w Bergakademie Freiberg w Niemczech. W 1966 roku
uzyskał stypendium naukowe rządu francuskiego na wyjazd do Francji, gdzie przebywał 15
miesięcy odbywając staż naukowy w Instutut National des Sciences Appliquées w laboratorium w Velleurbanne pod Lyonem. Tam też opracował część doświadczalną i literaturową
do rozprawy habilitacyjnej, którą obronił w marcu 1969 roku na Wydziale Ceramicznym
AGH. W czerwcu 1970 roku otrzymał nominację na stanowisko docenta w Instytucie Metalurgii Wydziału Metalurgicznego. Od października 1975 roku został kierownikiem Zakładu
Odlewnictwa Stali Instytutu Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa na Wydziale Odlew-
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nictwa i funkcje te pełnił do przejścia na emeryturę w 1986 roku. W 1978 roku otrzymał
tytuł profesora nadzwyczajnego. W badaniach swoich zajmował się: teorią jonową żużli
metalurgicznych (szczególnie wielkopiecowych), ich struktura oraz mechanizmem reakcji
z metalem, opracowanie mkrystalochemicznych skal zasadowości żużli i wykazanie ich
pełnej przydatności w metalurgii, nowe opracowanie układu równowagi fazowej SiO2-Al2O3 metodą analizy termicznej i rentgenograficznej. Brał udział w opracowaniu optymalnych parametrów pasywacji blach ocynowanych w hucie im. Lenina w Nowej Hucie,
opracowanie nowych stali Cr-Ni-Si odpornych na korozję w stężonych roztworach HNO3.
Opracował dla studentów wiele cenionych skryptów i podręczników akademickich. Opublikował około 100 artykułów, referatów oraz opracowań (w tym wiele oryginalnych, które
zyskały uznanie szerokiego kręgu odbiorców). Opracował około 100 haseł z działu korozja
i powłoki ochronne w „Encyklopedii techniki. Metalurgia”. Autor 2 patentów. Był promotorem licznych prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich, 4 doktorskich oraz recenzentem prac doktorskich i habilitacyjnych. Był również recenzentem kilku podręczników
o tematyce metalurgicznej. Był kierownikiem zespołu do badania fizykochemicznych
procesów związanych z wytwarzaniem stopów odlewniczych Komitetu Metalurgii i Nauk
o Materiałach PAN. Wyróżniony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym
Krzyżem Zasługi, Nagrodami Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Nauki
Szkolnictwa Wyższego i Techniki.
Zmarł 15 sierpnia 2000 roku w Krakowie.
Kwatera XIII B, rząd 8, miejsce 7.
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Źródła:
— Holtzer M.: Wspomnienie o profesorze Andrzeju Staronce. Biuletyn Informacyjny
Pracowników AGH 2000, nr 84, s. 15,
— Słownik biograficzny techników polskich. Z. 17. Red. J. Piłatowicz. Warszawa 2006,
s. 139–141, [foto],
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 335,
[foto],
— Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 4: S – Ż. Red. nauk. J. Kapuścik.
Warszawa 2002, s. 212–213, [foto].
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Leszek Marek Maria Staronka
1911–1945

Urodził się 15 marca 1911 roku w Dublanach
w powiecie powiat lwowskim. Syn prof. Wilhelma
Staronki i starszy brat prof. Andrzeja Staronki. Do
szkoły powszechnej uczęszczał w Tarnowie. W latach
1920–1929 uczęszczał do I Gimnazjum im. B. Nowodworskiego w Krakowie i tam uzyskał świadectwo dojrzałości. Następnie zaczął studiować
chemię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1935 roku uzyskał
stopień magistra filozofii z zakresu chemii. We wrześniu 1935 roku został powołany do
Szkoły Podchorążych Rezerwy we Włodzimierzu Wołyńskim, jednak ze względu na zły
stan zdrowia został zwolniony.
Od listopada 1934 roku pracował, jako młodszy asystent w Katedrze Chemii Ogólnej
Wydziału Hutniczego Akademii Górniczej i pracował tam aż od wybuchu II wojny światowej. Podczas okupacji był nauczycielem w Szkole Przemysłu Artystycznego, a od 1942
roku w dwuletniej Państwowej Szkole Chemotechników (Staatliche Fachschule für Chemietechnik), gdzie prowadził zajęcia z chemii organicznej oraz ćwiczenia z analizy ilościowej.
Po uruchomieniu w 1942 roku tajnego UJ, wykładał chemię na Wydziale Lekarskim oraz
chemię nieorganiczną w Studium Farmacji. Uczestniczył w tajnych seminariach z zakresu
fizyki jądrowej oraz pracował w komisji powołanej przy UJ do opracowania nowego
programu studiów chemii. W latach 1943–1944 zajmował się również opracowywaniem
wytycznych w sprawie przebudowy szkolnictwa na poziomie średnim w powojennej Polsce.
W maju 1944 roku aresztowany i więziony przez gestapo na ul. Pomorskiej za znalezienie
przy Nim projektu przyszłej organizacji nauczania chemii w wyższych uczelniach. W Jego
mieszkaniu przy ul. Lubomirskiego, odbywały się regularne spotkania dyskusyjne krakowskich intelektualistów i naukowców orientacji lewicowej, poświęcone zagadnieniom przyszłego ustroju Polski.
Po wyzwoleniu Krakowa w styczniu 1945 roku zaangażował się w działalność tzw.
Odrodzonej PPS i wszedł w skład jej tymczasowego Wojewódzkiego Komitetu Robotniczego. Już w okresie międzywojennym pracował społecznie, zajmując się przede wszystkim
oświatą robotniczą głównie w ramach Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego. Był tez
członkiem Miejskiej Rady Narodowej w Krakowie. Od lutego 1945 roku powrócił do pracy
w AG, obejmując obowiązki starszego asystenta w Zakładzie Chemii Ogólnej i Analitycznej
Wydziału Hutniczego. W lipcu 1945 roku otrzymał na podstawie pracy „Badania nad prze-
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chładzaniem wody” na UJ stopień doktora. Świetnie zapowiadająca się kariera naukowa
została nagle przerwana.
Zmarł 14 października 1945 roku w Krakowie.
Kwatera XIV B, rząd płd., miejsce po prawej.
Źródła:
— Słownik biograficzny techników polskich. Z. 17. Red. J. Piłatowicz. Warszawa 2006,
s. 142–144, [foto],
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 335,
— Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919–
1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 183–184, [foto] (Zeszyty
Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; nr 41, z. spec. 4).
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Wilhelm Alojzy Staronka
1883–1958
Urodził się 22 maja 1883 roku we Lwowie.
W latach 1902–1906 studiował nauki matematyczno-przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim.
W latach 1906–1908 był w I Zakładzie Chemicznym
UJ. W 1908 roku przeniósł się do Akademii Rolniczej
w Dublanach, gdzie objął asystenturę. W 1912 roku
uzyskał stopień doktora w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. W latach 1912–
1929 był nauczycielem w Szkole Kupieckiej w Tarnowie. W czasie I wojny Światowej wątłe
zdrowie uchroniło Go od służby wojskowej, ale równocześnie umożliwiło wykorzystanie
tego czasu na pogłębienie wiedzy.
Od 1919 roku związany z Akademia Górniczą. Wkrótce po jej otwarciu rozpisano
konkurs na stanowisko profesora chemii metali o chemii analitycznej ilościowej, Komitet
Organizacyjny jednogłośnie wybrał Go na stanowisko zastępcy profesora. Samodzielną
działalność naukową rozpoczął od organizacji nowej placówki, to jest Zakładu Chemii
Ogólnej i Analitycznej AG. W stosunkowo szybkim czasie mógł podjąć prace badawcze
nad kinetyką izomeryzacji fosforynów alkidowych metodą dilatometryczną. Posłużyły one
do przygotowania rozprawy habilitacyjnej. Już w styczniu 1922 roku uzyskał habilitację
z chemii fizycznej na UJ i po ponownym rozpisaniu konkursu i jednomyślnych opiniach
otrzymanych z innych uczelni w marcu 1922 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym AG. W 1929 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1932–1934 był
dziekanem, a w latach 1934–1936 prodziekanem Wydziału Hutniczego. Prowadził badania
nad kinetyką reakcji nadmanganianu potasu z nadtlenkiem wodoru oraz nad kinetyką utleniania metanu powietrzem w temperaturach bliskich samozapłonu mieszanki. Studium utleniania tlenku węgla powietrzem doprowadziło Go do budowy automatu sygnalizującego
w powietrzu kopalnianych śladów CO. Materiały z pomiarów kinetycznych tej reakcji zaginęły w czasie wojny i praca ta nie została opublikowana. Po wybuchu II wojny światowej,
wraz z innym profesorami krakowskimi został aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym w Oranienburgu. Po wielu miesiącach, wraz z grupą starszych profesorów, na skutek
międzynarodowej interwencji został zwolniony. Po powrocie do Krakowa rozpoczął pracę,
jako nauczyciel chemii w Państwowej Szkole Technicznej Górniczo-Hutniczo-Mierniczej.
Natychmiast po reaktywowaniu działalności akademii, powrócił na dawne stanowisko,
prowadząc nadal ożywione badania nad kinetyką chemiczną. W zrozumieniu trudności
w nauczaniu, wynikłych z braku odpowiednich podręczników, przetłumaczył najnowszy

Cmentarz Rakowicki – Zeszyt 2019

195

podręcznik nieorganicznej Smith-Kendalla, wydał też skrypt dla studentów wydziałów
metalurgicznych. Był też autorem patentów. W uznaniu zasług otrzymał: Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, Medal
Niepodległości, Srebrny Medal za Długoletnią Służbę.
Zmarł 21 marca 1958 roku w Krakowie.
Kwatera XIII B, rząd 8, miejsce 7.
Źródła:
— Czerski L.: Wspomnienia pośmiertne: prof. Wilhelm Staronka (1883–1958). Zeszyty
Naukowe [wyd. AGH]; nr 19. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1959, z. 3, s. 7-11,
[foto],
— Nowakowski A., Wnęk Z.: Wspomnienia o zmarłych profesorach Wydziału: prof. dr
Wilhelm Staronka (1883–1958). Zeszyty Naukowe AGH; nr 367. [Seria] Metalurgia
i Odlewnictwo 1973, z. 51, s. 46–47,
— Prof. dr Wilhelm Staronka. Wektor 1957, nr 12 (55), s. 8,
— Słownik biograficzny techników polskich. Z. 17. Red. J. Piłatowicz. Warszawa 2006,
s. 144–146, [foto],
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 335–336,
— Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919–
1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 184–186, [foto] (Zeszyty
Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; nr 41, z. spec. 4).
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Bolesław Stefan
1908–1996
Urodził się 24 marca 1908 roku we Lwowie.
W 1930 roku podjął studia na Wydziale Mechanicznym, Oddział Maszynowy, Grupa Konstrukcyjna Politechniki Lwowskiej. Na tym kierunku
studiował z przerwami do uzyskania absolutorium
w 1936 roku. Egzamin dyplomowy zdał w 1939 roku
i uzyskał stopień inżyniera mechanika. W czasie studiów, w latach 1928–1932, pracował,
jako rysownik, a następnie zastępca kierownika nadzoru robót instalacyjnych w Szefostwie Budownictwa Dowództwa Okręgu Korpusu VI Lwów. Od 1932 roku do października
1936 roku pracował na stanowisku projektanta w firmie instalacyjnej „Michalski i Ska”
we Lwowie. Od listopada 1936 roku do sierpnia 1938 roku był kierownikiem warsztatów
samochodowych firmy „Kukiz i Ska”. W 1938 roku został konstruktorem w Zakładach
Ostrowieckich w Warszawie i pracował tam do wybuchu II wojny światowej. Po wybuchu
wojny powrócił do Lwowa. Od października 1939 roku pracował, jako kierownik warsztatów samochodowych Spółdzielni Inżynierskiej, następnie był wykładowcą w Państwowej
Szkole Technicznej. Od lipca 1941 roku był monterem samochodowym w warsztatach inż.
Hereski, następnie kierownikiem w Zakładach Samochodowych Auto-Union i jednocześnie nauczycielem jazdy samochodowej. W kwietniu 1942 roku przeniósł się do Krakowa.
Podjął wówczas pracę drogomistrza w Głównym Urzędzie Technicznym. Po wyzwoleniu
Krakowa, od lutego 1945 roku objął stanowisko rzeczoznawcy samochodowego i kierownika oddziału szkoleniowego w Wojewódzkim Urzędzie Samochodowym w Krakowie.
1 grudnia 1946 roku podjął pracę w Akademii Górniczej na stanowisku starszego
asystenta, w Katedrze Maszynoznawstwa Wydziału Elektromechanicznego. Od września
1948 roku, równocześnie z pracą w akademii, nauczał części maszyn i maszynoznawstwa
w Liceum Przemysłu Węglowego w Krakowie. 1 września 1950 roku awansował na stanowisko adiunkta, a 1 marca 1952 roku otrzymał tytuł zastępcy profesora. W tym czasie prowadził wykłady z maszynoznawstwa ogólnego i maszynoznawstwa ceramicznego na Wydziale
Mineralnym, później Ceramicznym oraz rysunek techniczny. We wrześniu 1952 roku
powierzono mu funkcję zastępcy organizatora Wydziału Ceramicznego. W styczniu 1953
roku został kierownikiem Katedry Maszynoznawstwa Wydziału Ceramicznego. W latach
1953–1954 był prodziekanem Wydziału Ceramicznego, a w latach 1954–1956 dziekanem.
W październiku 1961 roku został awansowany na stanowisko starszego wykładowcy. Na
podstawie pracy „Zależność wielkości charakterystycznych tłoczarek ślimakowych od
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niektórych właściwości przetłaczania mas ceramicznych” uchwałą Rady Wydziału z dnia 13
czerwca 1963 roku otrzymał stopień doktora. W 1967 roku otrzymał tytuł docenta. Od 1969
roku kierował Zakładem Ogólnego Maszynoznawstwa i Eksploatacji Maszyn Ceramicznych działającego w Instytucie Technologii Materiałów Budowlanych i Ceramiki Wydziału
Ceramicznego. W 1971 roku, w ramach reorganizacji, zakład ten został przeniesiony do
Instytutu Maszyn Hutniczych i Automatyki Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych
i otrzymał nową nazwę Zakład Urządzeń Przemysłu Metali Nieżelaznych i Materiałów
Budowlanych. Na wniosek dyrektora Instytutu Maszyn Hutniczych i Automatyki tegoż
Wydziału, od 9 grudnia 1971 roku przeszedł na stanowisko kierownika Zakładu Doświadczalnego Budowy Maszyn, Aparatury i Układów Automatycznych w tym instytucie.
30 września 1978 roku przeszedł na emeryturę. Głównym nurtem jego działalności
była budowa i eksploatacja maszyn dla przemysłu ceramicznego, a szczególnie tłoczarek
pasmowych. Z tego zakresu opublikował 20 prac i 8 skryptów. Był członkiem i wieloletnim
działaczem Polskiego Związku Motorowego, członkiem założycielem i aktywnym działaczem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych. Za
działalność zawodową i społeczną odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Honorowymi Odznakami Srebrną i Złotą SITPMB
i NOT oraz wielokrotnie Nagrodami Rektora AGH.
Zmarł 25 listopada 1996 roku w Krakowie.
Kwatera XIII B, rząd 2, miejsce 9.
Źródła:
— Kto jest kim w ceramice: 50 lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Cereamiki: 1949–
1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 9, 29–30, [foto],
— 
Materiały konferencji: Jubileusz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Kraków,
czerwiec 2002 [AGH]. Eds. Z. W. Engel, S. Wolny. Kraków 2002, s. 239, [foto].
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Włodzimierz Stanisław Stępiński
1898–1988
Urodził się 12 maja 1898 roku w Krakowie.
Tu też uczęszczał do szkoły podstawowej oraz do
gimnazjum, które ukończył w 1916 roku, uzyskując
świadectwo dojrzałości. W 1917 roku został powołany
do odbycia służby wojskowej w wojsku austriackim,
którą pełnił do 1918 roku. Następnie, do 1921 roku
służył w wojsku polskim. W 1921 roku rozpoczął studia na Wydziale Górniczym Akademii
Górniczej, które ukończył w 1927 roku. Bezpośrednio po uzyskaniu absolutorium podjął
pracę w zakładzie przeróbki rud cynkowo-ołowiowych w Kopalni „Biały Orzeł” w Brzezinach Śląskich, przygotowując jednocześnie pracę dyplomową, którą obronił w 1930 roku.
W kopalni tej przeszedł wszystkie stanowiska służbowe, od asystenta do kierownika zakładu
przeróbki rud włącznie. Od początku 1938 roku był dyrektorem Zakładu Przeróbki Rud
i Huty Tlenku Cynku Kopalni „Biały Orzeł” oraz zastępcą dyrektora Huty Cynku „Szopienice”. Nie ominęły Go przykre doświadczenia II wojny światowej. Brał udział w wojnie
obronnej i 20 września 1939 roku dostał się do niewoli niemieckiej, z której w 1940 roku
został zwolniony. W czasie okupacji pracował w Fabryce Porcelany „Ćmielów”, a następnie
w latach 1941–1945 w Filharmonii w Krakowie, jako muzyk – wiolonczelista. Po wojnie
pracował w zarządach przedsiębiorstw przemysłowych. W styczniu 1945 roku został pełnomocnikiem rządu w kopalniach rud cynkowo-ołowiowych rejonu bytomskiego. W okresie,
luty 1945 – luty 1950 rok, był dyrektorem technicznym Centralnego Zarządu Przemysłu
Metali Nieżelaznych w Katowicach, a następnie, od marca 1950 do czerwca 1951 roku był
dyrektorem budowy Kopalni Rud Cynkowo-Ołowiowych i Huty Tlenku Cynku w Chrzanowie.
W roku akademickim 1950/1951 rozpoczął pracę na Wydziale Geologiczno-Mierniczym AGH, jako wykładowca kontraktowy. Od 1 czerwca 1952 roku został zaangażowany,
jako zastępca profesora i kierownik Katedry Przeróbki Mechanicznej Kopalin Wydziału
Górniczego, wydzielonej wówczas, jako odrębna jednostka z poprzednio istniejącej Katedry
i Zakładu Górnictwa I i Przeróbki Mechanicznej. W tym samym czasie zorganizował na
wydziale nową specjalność – przeróbka mechaniczna kopalin, przemianowaną później
na specjalność – przeróbka kopalin stałych. Specjalność ta stała się podstawą utworzenia
w 1966 roku na Wydziale Górniczym Oddziału Przeróbki Mechanicznej Kopalin, którego
został kierownikiem. Funkcje te pełnił do września 1968 roku, czyli do czasu przejścia na
emeryturę. W latach 1953–1954 był prodziekanem Wydziału Górniczego, a w latach 1954–
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1956 dziekanem. Decyzją Rady Wydziału, 1 listopada 1954 roku, otrzymał tytuł profesora
nadzwyczajnego. W 1959 roku na podstawie pracy „Określenie maksymalnej rentowności procesu wzbogacania rud” uzyskał doktorat. W latach 1957–1962 pracował również
w Polskiej Akademii Nauk. W 1964 roku uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Był rzeczywistym, głównym twórcą specjalności „Przeróbka Mechaniczna Kopalin” na Wydziale
Górniczym. Był autorem 8 podręczników (2 książki i 6 skryptów), kilku rozdziałów tomu
5 „Poradnika Górnika”, około 40 publikacji, w tym 5 w czasopismach zagranicznych.
Promotor około 200 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich oraz 12 prac doktorskich. Ponadto konsultował i opiniował prace naukowe.
Był cenionym specjalistą w dziedzinie przeróbki rud, znanym w kraju i za granicą.
Współpracował z przemysłem, jako członek rad naukowych i innych ciał doradczych, branżowych instytutów naukowo-badawczych i jednostek projektowych, m.in. Instytutu Metali
Nieżelaznych w Gliwicach, oraz zjednoczeń, między innymi Zjednoczenia Przemysłu Metali
Nieżelaznych „Metale” w Katowicach, członkiem Państwowej Komisji Miedziowej, powołanej do opracowania programu zagospodarowania odkrytego w latach 60-tych złoża rud
miedzi w okręgu legnicko-głogowskim. Brał udział w licznych naukowych oraz naukowo-technicznych konferencjach i zjazdach krajowych i zagranicznych. Za zasługi dla nauki
i przemysłu otrzymał wiele nagród i odznaczeń.
Zmarł 3 kwietnia 1988 roku w Katowicach.
Kwatera CC, rząd płn., miejsce 2 po prawej.
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Źródła:
— [Stępiński Włodzimierz Stanisław 1898–1988]: krótki życiorys. Przegląd Górniczy
1989, nr 11–12, s. 31,
— Sztaba K.: Wspomnienia: profesor Włodzimierz Stępiński 1898–1988. IM Inżynieria
Mineralna 2001, nr 2, s. 50–51, [foto],
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 338-339,
[foto].
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Zbigniew Strzelecki
1922–1988
Urodził się 23 sierpnia 1922 roku w Krakowie.
W latach 1929–1935 uczęszczał do szkoły powszechnej
w Krakowie, a następnie od 1935 roku do Państwowego
Gimnazjum im. B. Nowodworskiego, gdzie uzyskał
małą maturę. We wrześniu 1939 roku, jako ochotnik
pełnił służbę wojskową na terenie województwa lubelskiego. Po zakończeniu działań wojennych powrócił
do Krakowa i od 1940 roku uczęszczał do Szkoły Budownictwa, w której wykładowcami
byli również profesorowie Akademii Górniczej. Szkołę tę ukończył w 1942 roku, uzyskując
dyplom technika z zakresu budowy dróg i mostów. W latach 1942–1945 pracował w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji w Krakowie. Po wyzwoleniu w 1945 roku kontynuował
naukę w liceum im. Królowej Wandy w Krakowie, gdzie uzyskał świadectwo dojrzałości. Od
1945 roku studiował na Wydziale Górniczym Akademii Górniczej, które ukończył w 1951
roku, uzyskując tytuł magistra inżyniera i magistra nauk technicznych. Ze względu na chęć
pogłębienia swoich zainteresowań problemem przewozu dołowego, od sierpnia 1949 roku,
pracował w Kopalni Węgla Kamiennego „Bielszowice”. Od 1951 roku pracował w Kopalni
„Makoszowy”. W 1953 roku, równolegle z pracą w kopalni, rozpoczął działalność naukowo-dydaktyczną, jako starszy asystent w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Robót Wydziału
Górniczego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Był tam współautorem dwu pionierskich
podręczników i skryptów. Pracował tam do 1957 roku. W 1954 roku ze względów zdrowotnych zakończył pracę w kopalni. W 1954 roku rozpoczął pracę na w Zakładzie Górnictwa
II Wydziału Górniczego AGH. Od 1956 roku prowadził ćwiczenia, a później wykłady
z zakresu głębienia szybów, obudowy górniczej, materiałoznawstwa górniczego i budownictwa podziemnego. W ramach wykładów dla studentów sekcji Budownictwa Zakładów
Górniczych organizował ćwiczenia terenowe, uzupełniające proces dydaktyczny. Od 1954
roku, wspólnie i pod kierunkiem profesora Zalewskiego, pracował nad ratowaniem zabytkowych dzielnic starych miast w Lublinie, Jarosławiu, Kłodzku, a następnie innych miast
zagrożonych między innymi oddziaływaniem wyrobisk podziemnych. Wspólnie opracowali
i wdrożyli oryginalną i własną metodę „Z-S” kompleksowego i trwałego zabezpieczania
miast, wielokrotnie sprawdzaną w praktyce. Wdrożona praktyczna metoda „Z-S”, czyli
metoda „Zalewskiego-Strzeleckiego”, popularnie zwana „Zabezpieczaniem Starówek”,
posiadała walory pracy naukowej o wysokim stopniu użyteczności społecznej i nie ma
odpowiednika w skali światowej. Dzięki niej zabezpieczono, co najmniej kilkaset obiektów
mieszkalnych i zabytkowych.
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Odbiciem ukierunkowania Jego zainteresowań i badań naukowych była praca
doktorska „Fizyko-mechaniczne własności skał płynnych mrożonych podczas głębienia
szybów” na podstawie, której w 1962 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych.
Dalsze wyniki prowadzonych badań naukowych w tym zakresie pozwoliły na opublikowanie
rozprawy i uzyskanie w 1964 roku stopnia doktora habilitowanego. Od 1964 roku pracował
nad zabezpieczaniem starego miasta w Sandomierzu. Dzięki tym działaniom udało się także
uruchomić w Sandomierzu, Jarosławiu, Kłodzku i Opatowie podziemne trasy turystyczne.
Pełnił też wiele odpowiedzialnych funkcji w akademii. W latach 1966–1979 był kierownikiem Zakładu Obudowy Górniczej, a w latach 1969–1972 prodziekanem Wydziału Górniczego AGH. W 1965 roku został powołany na stanowisko docenta w Katedrze Głębienia
Szybów i Obudowy Górniczej. W 1971 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego,
a w 1979 roku profesora zwyczajnego. Jego podstawowa działalność ściśle związana była
z zagadnieniami głębienia szybów w trudnych warunkach hydrogeologicznych i górniczych
z zastosowaniem metody sztucznego zamrażania górotworu, rekonstrukcją uszkodzonych
i profilaktyką zamrożonych szybów w warunkach kopalni miedzi i węgla kamiennego. Był
zwolennikiem budowy sztucznych filarów dla zmniejszenia strat przy eksploatacji złóż
cynku.
Pod jego kierunkiem w latach 1958–1975 sporządzono około 50 opracowań podstawowych, około 300 indywidualnych programów górniczych i około 1200 opinii. Wiele
z tych prac wykonane zostało częściowo społecznie, jak na przykład wawelska „Smocza
Jama” w Krakowie. Opracował i przekazał do realizacji, niezależnie od opracowań podstawowych, 120 programów zabezpieczenia poszczególnych rejonów zagrożenia i 1020 bieżących opinii, sprawozdań i innych dokumentów przy zabezpieczaniu staromiejskich dzielnic
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Jarosławia, Kłodzka, Sandomierza i wielu innych. Dla obszaru Starego Miasta w Krakowie
wykonano 59 podobnych dokumentów. Dzięki podjętym pracom określony został zasięg
podziemnych wyrobisk oraz labiryntu piwnic. Prace naprawcze zgodnie z tą metodą polegały na tym, aby zabytkowe wyrobiska, które należało zachować i wyeksponować, były
wzmacniane obudowami wtórnymi, zaś wyrobiska zbędne zostały zlikwidowane poprzez
szczelne podsadzenie zagęszczoną podsadzką lessową, lub lessowo-cementową. Za uratowanie Sandomierza uzyskał miano „Wielkiego Ratowniczego Zabytkowych Miast”.
Otrzymał Nagrodę indywidualną III st. Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego.
Zmarł 27 stycznia 1988 roku w Krakowie.
Kwatera XVII, rząd 1, miejsce 32.
Źródła:
— Czekajowski R., Jóżkiewicz S.: Górnicy z pomocą AGH ratują starówki zabytkowych
miast: (część I): Kłodzko. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 73,
s. 11–12,
— Czekajowski R., Jóżkiewicz S., Zabierowski J.: Wspomnienie o Profesorze Akademii
Górniczo-Hutniczej Zbigniewie Strzeleckim : (1922–1988). Górnictwo : kwartalnik
[wyd. AGH] 1988, R. 12, z. 1, s. 59-62, [foto],
— Jaros J.: „Salamandra” – pamięci Kolegów Górników (4): Strzelecki Zbigniew. Przegląd
Górniczy 1989, T. 45, nr 11–12, s. 31,
— Kuhnen A.: Zbigniew Strzelecki (23 VIII 1922 – 27 I 1988). Zeszyty Muzeum Ziemi
Kłodzkiej 1990, nr 3, s. 167–170,
— Mikoś T., Chmura J., Tajduś A.: Górnicze metody ratowania zabytkowych dzielnic staromiejskich: 75 lat doświadczeń Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
w Krakowie. Kraków 2013, s. 63–70, [foto],
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 344–345.
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Bożena Strzelska-Smakowska
1949–2015
Urodziła się 14 lutego 1949 roku w Zabrzu.
Uczyła się i kształciła w Krakowie. W latach 1968–
1973 studiowała na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH. W 1974 roku rozpoczęła pracę, jako
asystent w Zakładzie Geologii Gospodarczej i Ochrony
Złóż Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.
W latach 1974–1984 pracowała na etacie inżynieryjno-technicznym w Zakładzie Metodyki Poszukiwań, gdzie dala się poznać, jako ambitny, obowiązkowy i bardzo pracowity
członek zespołu. Godziła pracę biurowo-techniczną z naukową i dydaktyczną. W 1984 roku
awansowała na stanowisko starszego asystenta, a następnie adiunkta w Zakładzie Geologii
Gospodarczej Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego. W 1989 roku na podstawie
pracy „Okruszcowanie cynkiem północno-zachodniej części obrzeżenia GZW” otrzymała doktorat. Prowadziła badania naukowe związane z oceną ekonomiczną złóż, wyceną
informacji geologicznej i gospodarką surowcami mineralnymi. Po 1992 roku znalazła się
w Zakładzie Geologii Gospodarczej Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.
Szybko dokształciła się w specyfice nowej placówki, ukończyła kursy podyplomowe i brała
aktywny udział w wielu polskich i zagranicznych konferencjach naukowych. Były to, m.in.
„I Szkoła Gospodarki surowcami mineralnymi w warunkach gospodarki rynkowej” zorganizowana w 1993 roku przez Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami
Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie, a w 1999 roku międzynarodowa szkoła „Challenges to sustainable community development”, utworzona przez Fundację im. T. Sendzimira
we współpracy z AGH i University of Florida. Wizytowała wiele kopalń w Polsce, Słowacji,
Austrii, Jugosławii, Grecji, Turcji, Hiszpanii i Chile, zwracając uwagę na zagadnienia geologiczne i gospodarkę złożem. Prowadziła wykłady i ćwiczenia na trzech wydziałach AGH,
opracowała nowe programy przedmiotów: geologia gospodarcza, ocena wartości złóż oraz
rynki metali. W ostatnich latach pracy związana była z Katedrą Analiz Środowiskowych,
Kartografii i Geologii Gospodarczej Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.
W 1994 roku współprowadziła eksperymentalną czterotygodniową praktykę
studencką z geologii ogólnej na Kaukazie. Była współautorką oryginalnego wniosku na
grant edukacyjny, który został sfinansowany ze środków PHARE Unii Europejskiej w 1995
roku i współorganizatorką cyklicznego studium podyplomowego „Ochrona środowiska
przyrodniczego i zasobów mineralnych”. Od 1996 roku prowadziła gościnne wykłady na
Uniwersytecie La Serena w Chile oraz Uniwersytecie w Oviedo (Hiszpania). Współpra-
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cowała z zespołami z innych jednostek naukowo-badawczych w Polsce, między innymi:
z Państwowym Instytutem Geologicznym w Warszawie i Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie. Autorka i współautorka ponad 120 publikacji, kilkudziesięciu opracowań i ekspertyz, 13 arkuszy Mapy Geologiczno-Gospodarczej
Polski oraz książki „Ocena ekonomiczna złóż rud”. Była członkiem założycielem Polskiego
Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin. Otrzymała wiele odznaczeń i wyróżnień, między
innymi: Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodę zespołowa
im. prof. Taklińskiego, Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nagrody Rektora
AGH, certyfikatom Taksatora Złóż Kopalin.
Zmarła 16 maja 2015 roku.
Kwatera CB, rząd płn-zach, narożnik.
Źródła:
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 345,
— Paulo A.: Bożena Strzelska-Smakowska 1949–2015. Przegląd Geologiczny 2016, Vol.
64, nr 3, s. 149–150, [foto].
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Jan Studniarski
1876–1946
Urodził się 21 marca 1876 roku w Szamotułach. Po złożeniu egzaminu dojrzałości w 1894 roku
podjął studia z zakresu inżynierii i materiałoznawstwa
w Królewskiej Wyższej Szkole Technicznej w Berlinie-Charlottenburgu. W latach 1897–1898 studiował elektrotechnikę na Politechnice w Stuttgarcie i w latach
1898–1900 ponownie w Berlinie-Charlottenburgu. Następnie kontynuował studia w Hanowerze, gdzie na Oddziale Elektrotechnicznym Wydziału Maszynowego 16 stycznia 1902
roku uzyskał dyplom inżyniera. Również w hanowerskiej politechnice na podstawie
rozprawy „Über die Verteilung der magnetischen Kraftlinien im Anker einer Gleichstrommaschine” 11 stycznia 1905 roku otrzymał stopień doktora nauk technicznych. Praktykę
zawodową podjął w Berlinie-Charlottenburgu, w latach 1905–1909 pracował tam, jako
asystent w laboratorium elektrotechnicznym. W latach 1907–1909 wykładał elektrotechnikę prądów silnych oraz technikę prądów zmiennych w berlińskiej Wojskowej Akademii
Technicznej. W latach 1909–1911 pracował, jako inżynier i rzeczoznawca w oddziale elektrotechnicznym Związku Dozoru Kotłów „Altona” w Hamburgu. Od stycznia 1912 roku
praktykował w Dyrekcji Kolei Lokalnych w Innsbruku. Następnie od lutego 1912 roku był
kierownikiem Kolei Elektrycznej w Tarnowie. W lipcu 1914 roku został dyrektorem Miejskich Zakładów Elektrycznych w Tarnowie i pozostał na tym stanowisku do lipca 1920 roku.
W styczniu 1919 roku na spotkaniu kierowników elektrowni małopolskich w Krakowie
zainicjował zrzeszenie się polskich elektrowni i wszedł w skład komitetu organizacyjnego,
powstałego 24 kwietnia 1919 roku Związku Elektrowni Polskich. Został członkiem jego
pierwszej Rady oraz Komisji Taryfowej. W dniach 7–9 czerwca tegoż roku uczestniczył
w Warszawie w Ogólnopolskim Zjeździe Elektrotechników, na którym założono Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich.
W czerwcu 1920 roku został mianowany profesorem zwyczajnym elektrotechniki
Akademii Górniczej w Krakowie. W roku akademickim 1921/1922 był dziekanem Wydziału
Górniczego AG, a w latach 1922–1924 rektorem akademii, w kolejnych latach, 1924–1926,
był prorektorem. Z wielkim zaangażowaniem wywiązywał się ze swoich obowiązków
dydaktycznych. Jego zasługą było utworzenie Zakładu Elektrotechniki z wzorowo zorganizowanym i wyposażonym laboratorium elektrotechnicznym, które uzyskało wysoką lokatę
w rzędzie tego rodzaju placówek w kraju i zagranicą. Opracowana przez Niego koncepcja
układu laboratorium i projekt wyposażenia były dostosowane do nowoczesnych metod
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nauczania. W Zakładzie Elektrotechniki zgromadził zbiór fotografii, któremu nadał tytuł
„Dzieje i rozwój elektrofizyki i elektrotechniki w portretach ich twórców”. Obszerny opis
Zakładu Elektrotechniki wraz z jego laboratorium zamieścił w „Przeglądzie Górniczo-Hutniczym”.
Poza pracą zawodową i pedagogiczno-naukową zajmował się także działalnością
przemysłową, społeczną i publicystyczną. Szczególnie intensywnie poświęcał się problematyce pomiarów i maszyn elektrycznych, elektrowni oraz ogólnej elektryfikacji. Wykonał
wiele projektów, ekspertyz i orzeczeń dla potrzeb miast i przemysłu na terenie południowej
Polski. W latach 1922–1923 przewodniczył Krakowskiemu Towarzystwu Technicznemu.
W 1923 roku został członkiem korespondentem Wydziału Nauk Mechanicznych Akademii
Nauk Technicznych w Warszawie. W 1924 roku otrzymał członkostwo honorowe Stowarzyszenia Studentów AG. W latach trzydziestych był członkiem Komisji Maszyn Elektrycznych
Stowarzyszenia Elektryków Polskich i przewodniczył podkomisji małych transformatorów
do instalacji domowych. Należał do Krakowskiego Towarzystwa Technicznego i był członkiem założycielem powstałej w kwietniu 1914 roku jego Sekcji Elektrotechnicznej. Był
członkiem polskiego komitetu przygotowawczego do Międzynarodowego Kongresu Elektrycznego, zorganizowanego w 1932 roku w Paryżu z okazji 50-lecia pierwszego Kongresu
i Wystawy Elektryczności. Jest autorem kilkunastu opracowań z zakresu elektrotechniki
opublikowanych w Polsce i w Berlinie. Opracował wiele projektów, ekspertyz badawczych
oraz orzeczeń dla przemysłu węglowego. Znaczące miejsce w Jego publicystycznej działalności zajmowała troska o właściwy profil kształcenia inżynierów, szczególnie inżynierów
górników. Opracował kilkadziesiąt orzeczeń i ekspertyz dla miast i przemysłu, związanych z eksploatacją i projektowaniem urządzeń sieci elektrycznych. 6 listopada 1939 roku
w ramach „Sonderaktion Krakau” został aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. Dzięki interwencji międzynarodowych ośrodków naukowych
8 lutego 1940 roku został zwolniony. Po powrocie do Krakowa wykładał w Państwowej
Szkole Technicznej Górniczo-Hutniczo-Mierniczej. Doskonała znajomość języka niemiec-
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kiego oraz to, że studiował i pracował w Berlinie wielokrotnie korzystnie wpływało na funkcjonowanie szkoły i wszelkiego rodzaju kontakty podczas jej wizytowania. Pracował też
w oddziale elektrotechnicznym utworzonego w 1942 roku Zakładu Badań Materiałów. Po
zakończeniu wojny 1 czerwca 1945 roku objął Katedrę Elektrotechniki i przywrócił jej działalność. Wraz z pracownikami wspomagał uruchamiane zakłady przemysłowe w zakresie
cechowania i poprawnego działania elektronicznych urządzeń pomiarowych. W uznaniu
zasług został odznaczony Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości. Pawilon
B-1 – siedziba Wydziału Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa nosi imię profesora Jana
Studniarskiego.
Zmarł 25 stycznia 1946 roku w Krakowie.
Kwatera XXXII, rząd zach., miejsce 4, grób rodziny Mas.
Źródła:
— Kubiatowski J.: Prof. dr inż. Jan Studniarski (1876–1946). Przegląd Elektrotechniczny
1971, nr 11, s. 506, [foto],
— Pamięci profesora Jana Studniarskiego (1876–1946). Elektrotechnika : kwartalnik AGH
1983 T. 2, nr 2, s. 79–81,
— Sieński H.: Profesor Jan Studniarski : tablice – pamięć wiecznie żywa – część 33.
Biuletyn AGH 2016, nr 98, s. 24–25, [foto],
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 345,
[foto],
— Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919–
1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 194–196, [foto] (Zeszyty
Naukowe. Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie; nr 41, z. spec. 4).
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Wiesław Stuss
1945–1995
Urodził się 2 lipca 1945 roku w Krakowie. Tu
też ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. Króla
J. III Sobieskiego. W latach 1964–1969 studiował
na Wydziale Ceramicznym AGH. Jako, wyróżniający się student, został w 1969 roku przyjęty przez
prof. E. Gerlicha na asystenta stażystę w Zakładzie
Chemii Krzemianów Instytutu Chemii Ciała Stałego Wydziału Ceramicznego. Swoją pracę
naukową rozpoczął od problemów związanych ze zjawiskiem polimorfizmu ortokrzemianu
wapnia, a szczególnie efektem stabilizacji form wysokotemperaturowych podstawieniami
izomorficznymi oraz badaniami nad modelami osłabionymi struktur odmian wysokotemperaturowych. Prace te były podstawą do napisania rozprawy „Spektroskopowe badania
efektów stabilizacji [beta] Ca2SiO4” na podstawie, której w 1976 roku na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki uzyskał stopień doktora nauk chemicznych. Jego 25-letnia
działalność naukowa związana była z zastosowaniem spektroskopii oscylacyjnej w badaniach strukturalnych krystalicznych i amorficznych krzemianów. Jego prace badawcze obejmowały również opracowanie syntez wielu krzemianowych szkieł specjalnych, głównie dla
potrzeb elektroniki oraz badania strukturalne tych szkieł i ich dewitryfikantów. Zasadniczym
Jego osiągnięciem naukowym było ustalenie struktury obszarów bliskiego uporządkowania
w szkłach borokrzemianowych z dodatkiem Li, Na i K oraz mechanizmu dewitryfikacji
tych szkieł. Był jednym z głównych wykonawców projektu badawczego KBN „Struktura wieloskładnikowych szkieł krzemianowych”. Był badaczem niezwykle dociekliwym
i sumiennym, potrafiącym zainteresować studentów tą tematyką badań. Prowadził zajęcia
z „Chemii krzemianów”. Opracował wiele pomocy dydaktycznych, był współautorem
skryptu do ćwiczeń z „Chemii krzemianów”. Był autorem ponad 30 publikacji naukowych.
Był opiekunem licznych prac magisterskich oraz opiekunem studentów o indywidualnym
toku studiów. Prace studentów wykonane pod Jego kierunkiem były wielokrotnie nagradzane Nagrodami Rektora AGH i na studenckich sesjach naukowych. Zyskał opinię znakomitego pedagoga. Działał również w Naukowym Kole Ceramików.
Zmarł 9 stycznia 1995 roku.
Kwatera XLVIII, rząd 1, miejsce 8
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Źródła:
— Handke M.: Dr inż. Wiesław Stuss 1945–1995: z żałobnej karty. Szkło i Ceramika 1995,
nr 1, s. 28, [foto],
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 345,
[foto],
— Wspomnienie o śp. dr. inż. Wiesławie Stussie, adiunkcie na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Biuletyn Informacyjny
Pracowników AGH 1995, nr 14, s. 3, [foto].
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Julian Michał Sulima-Samujłło
1907–1985
Urodził się 6 kwietnia 1907 roku w Warklanach na Łotwie, obecnie Łotwa. Do 1928 roku wraz
z rodziną mieszkał na terenie Rosji i ZSRR. W 1928
roku ukończył Gimnazjum im. H. Sienkiewicza
w Charbinie w Mandżurii. W 1928 roku powrócił do
Polski i wstąpił na Wydział Górniczy Akademii Górniczej. Wydział ten ukończył 20 czerwca 1939 roku, otrzymując dyplom inżyniera górnika.
W czasie studiów, od 1937 roku do wybuchu II wojny światowej był asystentem, wolontariuszem w Katedrze Geodezji i Miernictwa Górniczego Wydziału Górniczego. Po uzyskaniu
dyplomu, celem praktycznego poznania zawodu górniczego, przez pewien czas pracował
w przemyśle, jako inżynier mierniczy. Wybuch II wojny światowej zweryfikował Jego plany
życiowe. Podjął pracę w Jaśle na stanowisku kierownika technicznego kamieniołomów, co
zbliżyło Go do górnictwa odkrywkowego. Następnie od 15 czerwca 1940 roku pracował
w Krakowie, jako motorniczy w Krakowskich Kolejach Elektrycznych, a od stycznia 1941
do lutego 1945 w Okręgowym Biurze Pomiarowym w Krakowie jako pracownik techniczny
– inspektor.
1 lutego 1945 roku powrócił do pracy w AG, gdzie został starszym asystentem
przy Katedrze Geodezji i Miernictwa Górniczego na Wydziale Geologiczno-Mierniczym.
W maju 1946 roku został oddelegowany na Dolny Śląsk. Został dyrektorem technicznym
Zjednoczenia Kamieniołomów Drogowych w Świdnicy. Rozpoczął tam działalność zawodową od odbudowy ze zniszczeń wojennych zrujnowanych kopalń dla zapewnienia przemysłowi niezbędnych surowców mineralnych. Był dobrym organizatorem i prekursorem
postępu technicznego, a dzięki pracowitości zyskał uznanie władz i szacunek podwładnych.
W 1951 roku powrócił na uczelnię, jako wykładowca na Wydziale Górniczym.
W 1955 roku został zastępcą profesora w Katedrze Eksploatacji Złóż Wydziału Górniczego,
następnie w 1959 roku docentem, w 1964 roku kierownikiem Katedry Górnictwa Odkrywkowego, a w 1969 roku zastępcą dyrektora Instytutu Górnictwa Odkrywkowego i kierownikiem Zakładu Projektowania i Robót Wydobywczych. W 1964 roku uzyskał stopień
docenta, a w 1967 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. Był jednym z organizatorów Katedry Górnictwa Odkrywkowego. W latach 1974–1979 był kierownikiem Zakładu
Techniki Strzelniczej, a w latach 1956–1960 i 1964–1966 prodziekanem Wydziału Górniczego AGH. Wydał 6 książek i 19 skryptów oraz wiele artykułów w czasopismach fachowych. Był współautorem 2 patentów i wielu ekspertyz i opinii dla przemysłu. Pod jego
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kierunkiem tytuły inżynierów i magistrów inżynierów uzyskało 525 absolwentów, a 14
tytuły doktora nauk technicznych. Prowadził badania historyczne. Już w 1938 roku nawiązał
współpracę z redakcją Polskiego Słownika Biograficznego, publikując w nim biogramy
osób zasłużonych dla rozwoju techniki. Na terenie akademii zapoczątkował żmudne prace,
o dużej wartości informacyjnej i historycznej związane z dziejami AGH, życiorysami profesorów i asystentów. Do dzisiaj prace te są kanonicznymi publikacjami, bez których trudno
wyobrazić sobie jakiekolwiek badania związane z uczelnią, są to: Księga wychowanków
i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919–1949), Z dziejów Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919–1967, Kronika Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 1919–1969, Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie: (1919–1964). Życiorysy profesorów i asystentów AGH. Był członkiem
i wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Centralnego Ośrodka Badawczo-Projektowego
Górnictwa Odkrywkowego „POLTEGÓR” we Wrocławiu, a także w latach 1969–1972
przewodniczącym Rady Techniczno-Ekonomicznej Zjednoczenia Przemysłu Kamienia
Budowlanego. Otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień, między innymi: Krzyż Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi,
Odznaka tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”,
Złotą Odznakę „Za pracę społeczną dla m. Krakowa”, Złotą Odznakę „Za zasługi dla Ziemi
Krakowskiej”, Złotą Odznakę Honorową NOT, Złotą Odznakę Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Górnictwa, Złotą Odznakę Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej oraz
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górniczy stopień generalnego dyrektora i honorową szpadę górniczą. Otrzymał godności
„Członka Honorowego SW AGH” i Jego nazwisko znajduje się na tablicy członków honorowych SW AGH w budynku głównym AGH.
Zmarł 5 kwietnia 1985 roku w Krakowie.
Kwatera N, rząd 3, miejsce 16.
Źródła:
— Czekajowski R.: Julian Sulima-Samujłło. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1987,
nr 2, s. 459–462,
— Krawczyński A., Kowol W., Pilch E.: Działalność pedagogiczna, naukowa i techniczna
profesora Juliana Sulimy-Samujłło. Cement Wapno Gips 1978, R. 32, nr 1, s. 19–20,
— Onderka Z.: Prof. Julian Sulima-Samujłło (1906–1985). Górnictwo: kwartalnik [wyd.
AGH] 1986, R. 10, z. 1, s. 83–84, [foto],
— Pilch A., Pilch E.: Profesor Julian Sulima-Samujłło: wspomnienie pośmiertne. Cement
Wapno Gips 1985, nr 10, s. 273,
— [Profesor Julian Sulima-Samujłło]. Zeszyty Naukowe AGH; nr 1187. [Seria] Górnictwo
1988, z. 137, s. 1–117 [zeszyt poświęcony pamięci profesora Juliana Sulimy-Samujłło],
— Słownik biograficzny techników polskich. Z. 6. Red. T. Skarzyński. Warszawa 1995,
s. 131–132,
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 348,
[foto].
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Tomasz Idzi Paweł Sulima-Samujłło
1941–2009
Urodził się 17 maja 1941 roku w Krakowie.
Syn Julian Michała Samujłło-Sulima, profesora AGH.
W 1958 roku ukończył II Liceum Ogólnokształcące
im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Przez rok
studiował medycynę w Akademii Medycznej. W 1961
roku rozpoczął studia na Wydziale Geodezji Górniczej
AGH, które ukończył w 1967 roku i uzyskał tytuł magistra inżyniera o specjalności geodezja
inżynieryjno-przemysłowa. Następnie rozpoczął pracę w Akademii Rolniczej w Krakowie.
Od 1968 roku był zatrudniony, jako asystent, w Katedrze Geometrii Wykreślnej Wydziału
Górniczego AGH. W roku akademickim 1969/1970 katedra została przeniesiona do Instytutu Matematyki i otrzymała nazwę Zakład Geometrii i Geometrii Wykreślnej. Prowadził
zajęcia i wykłady z geometrii opisowej akademii oraz w punktach konsultacyjnych, będących rodzajem zawodowych studiów wieczorowych dla górników, w Krakowie, Tarnobrzegu, Pile, Jaworznie i Krośnie. W 1975 roku na podstawie pracy „Zależność między
własnościami fizyko-mechanicznymi niektórych skał, a ich rozdrabialnością na skutek
działania materiału wybuchowego” obronionej na Wydziale Górniczym uzyskał stopień
doktora. Następnie uzyskał stanowisko adiunkta w Zakładzie Geometrii Wykreślnej.
W latach 80-tych i 90-tych był bardzo zaangażowany w adaptację technologii komputerowej w dziedzinie grafiki komputerowej i geometrii wykreślnej. W ramach studiów podyplomowych, w 2001 roku wprowadzono na Wydziale Grafikę Komputerową. Specjalizacja ta została zorganizowana staraniem specjalistów skupionych w Pracowni Geometrii
Wykreślnej i Grafiki Inżynierskiej. Oferowała szkolenie z zakresu modelowania geometrycznego, projektowania architektonicznego, tworzenia stron internetowych oraz animacji
z wykorzystaniem specjalistycznych pakietów komputerowych. Studia trwały dwa semestry. Został pierwszym kierownikiem tego studium. W latach 2004–2005 był kierownikiem
Pracowni Geometrii Wykreślnej i Grafiki Inżynierskiej Wydziału Matematyki Stosowanej.
W tym samym okresie prowadził zajęcia z geometrii wykreślnej i grafiki komputerowej na
Wydziale Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2006 roku przeszedł na emeryturę. Był
autorem lub współautorem 55 artykułów naukowych. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Geometrii Wykreślnej i Grafiki Inżynierskiej. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Zmarł 10 lutego 2009 roku w Krakowie.
Kwatera N, rząd 3, miejsce 16.
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Źródła:
— Choczewski B.: Z dziejów Instytutu Matematyki i Wydziału Matematyki Stosowanej
Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2007, s. 46, 64, 70, 84,
— Koch A., Wieja T.: Dr Tomasz Sulima Samujłło – posthumous tribute. The Journal of
Polish Society for Geometry and Engineering Graphics 2009, nr 19, s. 93–94, [foto],
— Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
1919-1979. [T.] 1: Pion górniczy. Kraków 1979, s. 233,
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 348,
[foto].
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Kazimierz Szawłowski
1898–1969
Urodził się w 14 stycznia 1898 roku w Rostowie
nad Donem w Rosji. W 1916 roku w Wiedniu zdał
maturę z odznaczeniem i tam też rozpoczął studia na
Wydziale Mechanicznym Wyższej Szkoły Technicznej.
Od 1917 roku studia kontynuował na Wydziale Budownictwa Maszyn Cesarsko-Królewskiej Szkoły Politechnicznej we Lwowie, gdzie w 1921 roku uzyskał stopień inżyniera mechanika. W 1918
roku brał udział w obronie Lwowa, a w 1920 roku zgłosił się do Małopolskiej Armii Ochotniczej. Już podczas studiów, od 1918 roku, był asystentem w Katedrze Maszynoznawstwa
Chemicznego, a następnie Katedry Silników Spalinowych Politechniki Lwowskiej. W lipcu
1921 roku ukończył studia i został inżynierem mechanikiem. W 1922 roku przeniósł się do
Poznania i od 1 września był konstruktorem w biurze technicznym Zakładów Cegielskiego –
„H. Cegielski Towarzystwo Akcyjne w Poznaniu”, a równocześnie był wykładowcą silników
spalinowych i gospodarki cieplnej w Państwowej Szkole Budowy Maszyn w Poznaniu. Od
1923 roku – przez 16 lat – pracował, jako inżynier w Stowarzyszeniu Dozoru Kotłów Parowych w Poznaniu, a następnie w Grudziądzu i ponownie od 1933 roku w Poznaniu. Podczas
II wojny światowej opuścił to miasto i osiedlił się we Lwowie. Od lutego 1940 roku był
wykładowcą rosyjskiego Lwowskiego Instytutu Politechnicznego, prowadząc na Wydziale
Chemicznym wykłady z techniki cieplnej. W okresie niemieckiej okupacji Lwowa, w latach
1941–1944 prowadził własny zakład instalacji technicznych, dając w ten sposób zatrudnienie i co najważniejsze – legitymacje – wielu młodym inżynierom, chroniąc ich przed
wywiezieniem do pracy w przemyśle zbrojeniowym III Rzeszy.
Od 1945 roku mieszkał w Krakowie, gdzie podjął pracę przy organizowaniu Stowarzyszenia Dozoru Kotłów. Stosunkowo szybko związał się ze szkolnictwem wyższym.
Od kwietnia był wykładowcą techniki cieplnej w Politechnice Śląskiej organizowanej
w Krakowie, a następnie przeniesionej do Gliwic. Tam został zastępcą profesora w Katedrze
Silników Spalinowych. W 1946 roku, kiedy powstał Wydział Elektromechaniczny w AG,
objął tam kierownictwo Zakładu Silników Cieplnych. W 1948 roku otrzymał na AG veniam
legendi, a parę miesięcy później nominację na docenta. W tym samym roku został też powołany na Politechnikę Wrocławską. 7 stycznia 1949 roku został mianowany profesorem
nadzwyczajnym silników spalinowych na Politechnice Śląskiej i pracował tam do 1958
roku. Prowadził równocześnie wykłady w AGH i w latach 1951–1952 był prodziekanem
Wydziału Elektromechanicznego, następnie 1952–1953 dziekanem Wydziału Mechani-
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zacji Górnictwa i Hutnictwa. W 1953 roku objął kierownictwo Zakładu Pomp, Sprężarek
i Wentylatorów Katedry Maszynoznawstwa. Od 1953 roku był również naukowym opiniodawcą Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej Pracowników Nauki, co świadczyło o zdobytym
autorytecie. W 1957 roku otrzymał nominację na profesora zwyczajnego. W latach 1959–
1968 sprawował funkcje kierownika Katedry Termodynamiki i Urządzeń Energetycznych
na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH. W 1968 roku przeszedł na emeryturę.
Opublikował 8 książek i podręczników oraz wiele artykułów. Był promotorem licznych
doktoratów. Działalność naukową łączył ze współpracą z przemysłem. Na zlecenie Ministerstwa Przemysłu Maszynowego odebrał w latach 1952–1953 w Zakładach Fiata w Turynie
siedem maszynowni okrętowych, przeprowadzając ich badania ruchowe oraz cieplne. Przewodniczył Komisji Rozwoju Silników Spalinowych przy Ministerstwie Przemysłu Ciężkiego. Był doradcą technicznym i konsultantem w zakładach produkcyjnych oraz Międzynarodowym Rzeczoznawcą ds. Motoryzacji przy PZMot. w Katowicach i przewodniczącym
Komisji Silników Spalinowych w NOT. Był członkiem SIMP. Wśród odznaczeń i nagród
należy wymienić: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal 10-lecia Polski
Ludowej, Nagrodę I stopnia Ministra Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w dziedzinie
dydaktyki, za autorstwo wyróżniających się książek, za prace habilitacyjne i doktorskie.
Zmarł 15 marca 1969 roku w Krakowie.
Kwatera VIII, rząd zach., miejsce 18
Źródła:
— Polski Słownik Biograficzny, T. 49/3, z. 202: Szumański Mieczysław – Szwencki
Fryderyk. Warszawa; Kraków 2014, s. 170–171,
— Słownik biograficzny techników polskich. Z. 2. Red. T. Skazyński. Warszawa 1992,
s. 165–167,
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 350–351.
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Ludger Mirosław Szklarski
1912–2003
Urodził się 26 marca 1912 roku w polskiej
rodzinie w Jekaterynówce pod Łuckiem. W 1934
roku ukończył Wydział Elektromechaniczny Instytutu Górniczego w Leningradzie. W latach 1934–1937
pracował w kopalniach na Uralu. W latach 1939–1940
był asystentem, a później aspirantem w Instytucie
Górniczym w Moskwie, gdzie uzyskał stopień kandydata nauk technicznych. W latach
1940–1941 był docentem Politechniki Lwowskiej. W latach 1941–1945 pracował, jako
elektromonter w lwowskich zakładach Siemensa. W 1944 roku przeniósł się do Limanowej.
W 1945 roku podjął pracę, jako asystent na Politechnice Śląskiej.
W marcu 1945 roku rozpoczął pracę w Katedrze Maszyn Górniczych Wydziału
Górniczego, a następnie w latach 1946–1970 był kierownikiem Katedry Elektryfikacji Urządzeń Górniczych Wydziału Elektromechanicznego, którego utworzenia był inicjatorem.
W 1946 roku obronił pracę doktorską i habilitacyjną. W 1948 roku otrzymał tytuł
profesora nadzwyczajnego, a w 1957 roku został profesorem zwyczajnym. W latach 1957–
1958 był dziekanem Wydziału Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa, a w latach 1963–1966
dziekanem Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej. W latach 1970–1982 był wicedyrektorem ds. naukowych Instytutu Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych. W 1982
roku przeszedł na emeryturę. Był pionierem polskiej automatyki. Był autorem i współautorem ponad 260 publikacji, w tym 56 książek, głównie z dziedziny teorii napędu elektrycznego, automatyki, elektryfikacji i automatyzacji górnictwa oraz kilkudziesięciu patentów
krajowych i patentów w innych krajach, między innymi w Austrii, RFN i USA. Promotor
30 rozpraw doktorskich. Był współzałożycielem i prezydentem Komitetu Organizacyjnego
Kongresów Automatyki (ICAMC), członkiem licznych komitetów, między innymi: Komitetu Elektrotechniki, Komitetu Górnictwa PAN, Sekcji Cybernetyki w Górnictwie, członkiem założycielem Międzynarodowych Kolei Liniowych (OITAF). Otrzymał tytuł członka
Honorowego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. W 1969
roku został członkiem korespondentem PAN, a od 1983 roku członkiem rzeczywistym PAN,
członek PAU. Doktor honoris causa Instytutu Górniczego w Sankt Petersburgu, Wyższej
Szkoły Górniczej w Ostrawie oraz AGH „za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk technicznych, a w szczególności w elektrotechnice i automatyce oraz w uznaniu zasług w organizowaniu i rozwoju Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki naszej Almae Matris”.
Otrzymał też tytuł „Zasłużony dla Akademii Górniczo-Hutniczej” i jego nazwisko znajduje
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się na stosownej tablicy w budynku głównym AGH. Otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień,
między innymi: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski oraz wiele
nagród państwowych za pracę naukową i osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
Zmarł 19 lipca 2003 roku w Krakowie.
Kwatera VI, rząd 16, miejsce 21.
Źródła:
— Florkowska B.: Sesja poświęcona uczczeniu pamięci profesorów Stanisława Bladowskiego i Ludgera Szklarskiego. Biuletyn AGH 2013, nr 61, s. 25–26, [foto],
— Górecki H.: Ludger Szklarski : sylwetki naukowe członków PAN. Nauka Polska 1974,
R. 22, nr 3, s. 71–75,
— Jubileusz 70-lecia urodzin prof. zw. hab. inż. Ludgera Szklarskiego. Przegląd Górniczy
1982 T.38, nr 10, s. 167–168,
— Konarzewska M. [et al.]: 70-lecie urodzin profesora Ludgera Szklarskiego. Elektrotechnika : kwartalnik AGH 1983, T. 1, z. 4, s. 5–9, [foto],
— Mitkowski W.: Ludger Szklarski 1912–2003. Automatyka : półrocznik [wyd. AGH]
2004, z. 1, s. 13–14, [foto],
— Profesor Ludger Szklarski : działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna w okresie
1945-1976. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 514 [seria] Elektryfikacja i Mechanizacja
Górnictwa i Hutnictwa 1973, z. 73, s. 7–10, [foto],
— Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki [AGH] :
[w 45 lecie Wydziału 1952–1997]. Kraków 1999, s. 10, [foto],
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 354,
— Zarudzki J.: Jubileusz 90-lecia prof. dr hab. inż. Ludgera Szklarskiego. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 102, s. 6–7, [foto].
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Piotr Śliwa
1924–1959
Urodził się 13 maja 1924 roku w Benczynie
w powiecie wadowickim. W latach 1936–1939 uczęszczał do III Państwowego Gimnazjum im. Króla Jana
III Sobieskiego w Krakowie. Wybuch II wojny światowej uniemożliwił dalszą naukę. Dopiero w 1942
roku rozpoczął naukę w Szkole Budowlanej, którą
ukończył w 1944 roku zostając technikiem budowlanym. W latach 1945–1950 studiował na
Wydziale Geologiczno-Mierniczym AG, które ukończył uzyskując stopień magistra inżyniera geologa. W okresie studenckim, w latach 1945–1948, pracował społecznie w organizacji młodzieżowej „Wici”, a następnie do 1950 roku, w Związku Młodzieży Polskiej.
Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczął pracę naukową, jako starszy asystent
w Katedrze Geologii Stosowanej. Współpracował z przemysłem górniczym zajmując się
głównie zagadnieniami zwałowania wewnętrznego i stateczności ociosów w kopalniach
odkrywkowych oraz zagadnieniami hydrogeologicznymi. W latach 1955–1959 uczestniczył
w pracach o tematyce geologiczno-inżynierskiej w Przedsiębiorstwie Geologiczno-Inżynierskim Energetyki w Krakowie. Od września 1951 roku do września 1954 roku był aspirantem
w Katedrze Geologii Kopalnianej Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego. Następnie od
1 września 1954 roku pracował, jako starszy asystent w Katedrze Geologii Stosowanej I i aż
do śmierci był adiunktem w Katedrze Geologii Kopalnianej. Prowadził również wykłady
i ćwiczenia z geologii inżynierskiej i hydrogeologii na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym i Wydziale Górniczym AGH. Jego naukowe zainteresowania skupiały się głównie
na geologii inżynierskiej. W 1957 roku na podstawie pracy „Badania nad osuwiskowością
niektórych iłów trzeciorzędowych” uzyskał stopień naukowy kandydata nauk geologicznych (odpowiednik stopnia naukowego doktora) na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym. Współpracował z przemysłem materiałów ogniotrwałych i przemysłem węglowym,
głównie w zakresie problematyki hydrogeologicznej i osuwiskowej kopalń glin ogniotrwałych w Jaroszowie, w Rusku koło Strzegomia oraz Kopalni Węgla Brunatnego „Turów”
w Turoszowie. Z ramienia tego Przedsiębiorstwa w styczniu 1958 roku odbył podróż
naukową do Czechosłowacji, gdzie zapoznał się z metodyką pracy niektórych placówek
naukowych w zakresie geologii inżynierskiej oraz wygłosił odczyt. Podróż ta została przerwana ciężką chorobą, która ostatecznie zakończyła się śmiercią.
Był autorem około 10 publikacji naukowych, tematycznie ściśle związanych
z geologią inżynierską, a w szczególności zagadnieniem stateczności ociosów. Na zjazdach
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naukowo-technicznych wygłosił 3 referaty. Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i naukowej
został wyróżniony Nagrodą Rektora AGH. Tak krótka działalność naukowa jest świadectwem Jego wysokich walorów naukowych i umiłowania wybranego zawodu. Zakres Jego
opublikowanych prac był ściśle związany z tematyką geologii inżynierskiej. Z tej dziedziny
zasługują na uwagę opracowania osuwisk w Bańskiej Wyżnej, Bachledzkiego Wierchu
w Zakopanem, a artykuły dotyczyły stateczności zboczy w odkrywkach górniczych, stateczności zboczy na tle laboratoryjnych badań oraz zmiany nachylenia zboczy zachodzących
w czasie.
Zmarł 6 lipca 1959 roku.
Kwatera XLV, rząd 6, miejsce 1.
Źródła:
— 
Myszka J.: Dr inż. Piotr Śliwa (1924–1959). Zeszyty Naukowe [wyd. AGH]; nr 31.
[Seria] Geologia 1961, z. 4, s. 116–118, [foto],
— 
Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 363,
— 
Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (19191964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 199–201, [foto] (Zeszyty
Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; nr 41, z. spec. 4).
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Władysław Takliński
1875-1940
Władysław Jan Takliński urodził się 17 grudnia
1875 roku w Warszawie. W 1894 roku ukończył gimnazjum w Kamieńcu Podolskim, a następnie rozpoczął
studia na Wydziale Fizyczno-Matematycznym Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego, w 1898 roku
uzyskał dyplom I stopnia. W 1903 roku na Wydziale
Mechanicznym Petersburskiego Instytutu Technologicznego otrzymał dyplom inżyniera
technologa I stopnia. W latach 1902–1922 pracował w Eksperymentalnym Laboratorium
Budowy Okrętów Ministerstwa Marynarki w Petersburgu, jako młodszy, a następnie starszy
pomocnik kierownika laboratorium, a w latach 1914–1922 był jego dyrektorem. W laboratorum tym wykonał wiele prac o charakterze doświadczalnym, dotyczących określenia
oporu wody przy ruchu statku, wpływu głębi na rozwijaną prędkość, obliczania mocy turbin
nowo budowanych torpedowców i pancerników. Od września 1903 roku w Morskiej Szkole
Wojennej wykładał geometrię analityczną, rachunek różniczkowy i całkowy. W 1904 roku
został asystentem przy Katedrze Mechaniki Teoretycznej Instytutu Inżynierów Komunikacji, a w roku następnym przeniósł się do Katerdy Mechaniki Teoretycznej Politechniki
Petersburskiej. Przez kilkanaście lat prowadził również wykłady z mechaniki teoretycznej
i z budowy okrętów w Morskiej Szkole Wojennej, na Wydziale Budowy Okrętów Politechniki Petersburskiej oraz Akademii Morskiej. Poza tym wykładał na Wydziale Budowy
Okrętów Akademii Morskiej teorię szeregów Fouriera. 5 września 1915 roku otrzymał
nominację na pułkownika Korpusu Inżynierów Okrętowych za prace teoretyczne i praktyczne z zakresu okrętownictwa.
W październiku 1922 roku powrócił do Polski i zamieszkał w Warszawie. Natychmiast został włączony do rezerwy Wojska Polskiego. Od 21 stycznia 1923 roku pełnił
w randze komandora inżyniera funkcję wykładowcy w Oficerskiej Szkole Marynarki
Wojennej w Toruniu. Równocześnie w drodze konkursu został wybrany na współpracownika naukowego do Głównego Urzędu Miar w Warszawie.
12 września 1923 roku został mianowany profesorem Akademii Górniczej i kierownikiem Katedry Mechaniki Teoretycznej oraz Wytrzymałości Materiałów. Jako profesor
akademii prowadził ożywioną działalność naukowo-dydaktyczną. Dostosował wykłady
i ćwiczenia z mechaniki teoretycznej i wytrzymałości materiałów do poziomu i potrzeb
uczelni górniczej, a stawiane wymagania podniosły te przedmioty do rangi najważniejszych
i najtrudniejszych. W latach 1931–1933 pełnił funkcję prorektora, a w latach 1933–1939
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dwukrotnie rektora. Na tym stanowisku rozwinął znakomitą działalność organizacyjną
i inwestycyjną. Jego dużą zasługą było zacieśnienie związków uczelni z przemysłem
górniczym i hutniczym. Dzięki swojej energii, talentowi organizacyjnemu oraz ujmującemu sposobowi bycia uzyskał w czasie sprawowania godności rektora znaczne subwencje
od kopalń i hut, dzięki czemu mógł przeznaczyć poważne kwoty na rozbudowę i zaopatrzenie w aparaturę wielu zakładów i laboratoriów. Dokonania te pozwoliły trwale zapisać
się w historii Akademii Górniczej między innymi tym, że po przeszło dziesięciu latach
doprowadził do końca budowę gmachu głównego, a także budowę Laboratorium Maszynowego i Laboratorium Transportu Szynowego wraz z torem do jazd próbnych. Był autorem
podręcznika „Mechanika teoretyczna”, którego 4 części obejmowały: statystykę, kinetykę,
dynamikę punktu materialnego i dynamikę układu punktów materialnych. Był znakomitym
organizatorem i pedagogiem. Jego wykłady, prowadzone na niezwykle wysokim poziomie,
wygłaszane ze swadą i niesłychanie barwnym językiem, cieszyły się ogromną popularnością wśród studentów. Mimo ogromnego zaangażowania w działalność akademii profesor
znajdował czas na działalność stowarzyszeniową. Był członkiem Stowarzyszenia Polskich
Inżynierów Górniczych i Hutniczych, Rady Naczelnej Towarzystwa Przyjaciół Młodzieży
Akademickiej. W uznaniu zasług został odznaczony Brązowym Medalem za Długoletnią
Służbę, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W latach 1923–1926 był
członkiem Komisji Bibliotecznej Biblioteki AG.
6 listopada 1939 roku został aresztowany razem z innymi profesorami krakowskimi,
podczas „Sonderaktion Krakau” i deportowany do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen.
W obozie panowały niezwykle ciężkie warunki bytowe i dyscyplinarne. W obozie,
mimo cierpień zwiększonych złym stanem zdrowia i dużą tuszą świecił przykładem hartu
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i nieugiętości. Jego choroba serca zaczęła szybko rozwijać się od połowy grudnia. Około 10
stycznia 1940 roku spuchły mu nogi, a przez skórę na łydkach sączyły się krople bezbarwnej
cieczy. Otyły i ubezwładniony spuchlizną żył jeszcze kilka dni. 24 stycznia 1940 roku został
zamordowany. Zrzucono Go z łóżka, położono kij na szyi na którym stanął morderca. Udusił
Go własnym ciężarem. Było to niezwykłym aktem bestialstwa, okrucieństwa i sadyzmu.
W tym czasie zwłoki wysyłano do krematorium w Berlinie-Treptow i tam dokonywano
spopielenia. Jego prochy skremowano 2 lutego i wysłano rodzinie 20 maja 1940, następnie
złożono na cmentarzu Rakowickim.
W 1935 roku od Stowarzyszenia Studentów Akademii Górniczej otrzymał tytuł
Honorowego Członka Stowarzyszenia Studentów Akademii Górniczej. W budynku
głównym znajduje się kilka tablic czczących pamięć poległych i pomordowanych podczas II
Wojny Światowej pracowników akademii. Część z nich bezpośrednio wiąże się z rektorem
Taklińskim. Pierwsza to tablica z Rodłem upamiętnia profesorów szkół krakowskich więzionych w KZ Sachsenhausen w latach 1939–1940. Kolejna tablica poświęcona jest pamięci
profesorów i pracowników Akademii Górniczej, którzy w okresie 1939–1945 zginęli z rąk
okupanta hitlerowskiego, a trzecia upamiętnia 30 rocznicę aresztowania przez hitlerowców
profesorów AG, którzy zginęli w obozie śmierci Sachsenhausen oraz wmurowanie urny
z prochami. Jest tam też odrębna tablica poświęcona pamięci rektora Władysława Taklińskiego. Od połowy lat 80-tych w AGH nadawana jest nagroda naukowa imienia profesora
Władysława Taklińskiego dla młodych naukowców za wybitne osiągnięcia w dziedzinie
dydaktyki.
Zmarł 24 stycznia 1940 roku w Sachsenhausen.
Kwatera XXXIII, rząd wsch., miejsce 6.
Źródła:
— Polski Słownik Biograficzny. T. 52/1, z. 212 : Świrski Łukasz – Tanner Bernard. Kraków
2017, s. 120–121,
— Sieński H.: Profesor Władysław Takliński: tablice – pamięć wiecznie żywa – część 5.
Biuletyn AGH 2013, nr 70, s. 26–28, [foto],
— Słownik biograficzny techników polskich. Z. 9. Red. Z. Skoczyński. Warszawa 1998,
s. 141,
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 368,
[foto],
— Wyrok na Uniwersytet Jagielloński 6 listopada 1939. Pod red. L. Hajdukiewicza. Kraków
1989, s. 297–298, [foto],
— Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (19191964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 201–204, [foto] (Zeszyty
Naukowe. Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie ; nr 41, z. spec. 4).
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Julian Tokarski
1883–1961
Urodził się 29 marca 1883 roku w Stanisławowie. W 1901 roku rozpoczął studia historyczne na
Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, ale bardzo
szybko poświęcił się studiom w zakresie nauk przyrodniczych. Początkowo interesował się przyrodą żywą,
ale później zmienił swoje zainteresowania na nauki
mineralogiczno-geologiczne. W 1905 roku na podstawie pracy „O diamentach marmaroskich” uzyskał stopień doktora filozofii na Uniwersytecie Lwowskim. Przez pierwsze lata
po ukończeniu studiów był nauczycielem gimnazjalnym i równocześnie pracował w Zakładzie Mineralogii Petrografii. W 1910 roku odbył studia uzupełniające o na Uniwersytecie
we Wiedniu. W 1914 roku na Uniwersytecie Lwowskim na podstawie pracy „Lakkolit
z Cerro de Cacheuta” uzyskał habilitację, która była wzorowym i nowoczesnym, pełnym
opracowaniem petrograficznym krystalicznego masywu skalnego. Napisanie tej pracy
poprzedziło napisanie 8 rozpraw naukowych z zakresu krystalografii, mineralogii, chemii
fizycznej i petrografii. W tym samym roku uzyskał „venia legendi” z zakresu mineralogii
i petrografii tego uniwersytetu. W 1919 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. Rok
później przeszedł na Politechnikę Lwowską, gdzie został kierownikiem Katedry Mineralogii
i Petrografii Wydziału Chemicznego. Wtedy też został profesorem zwyczajnym. W katedrze
tej pozostał do 1934 roku. Jednakże od 1925 roku prowadził równolegle analogiczną katedrę
w Uniwersytecie Lwowskim i pozostał w niej do 1941 roku, czyli do chwili wkroczenia do
Lwowa wojsk niemieckich. Dwukrotnie był dziekanem Wydziału Chemicznego i w 1928
roku rektorem Politechniki Lwowskiej. W okresie okupacji pracował dorywczo w przedsiębiorstwach naftowych, nie przerywając jednak działalności naukowej, która znalazła swoje
odzwierciedlenie w wielu powojennych publikacjach. Po wojnie przeniósł się do Krakowa.
Czasowo kierował Katedrami Geologii i Mineralogii i Petrografii na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie w 1953 roku objął Katedrę Gleboznawstwa w Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie.
W 1947 roku został też kierownikiem Katedry Petrografii na Wydziale Geologiczno-Mierniczyn Akademii Górniczej. Po reorganizacji AGH, od 1952 roku był kierownikiem
Zakładu Petrografii Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego i kierował nią do 1960
roku, kiedy to został przeniesiony na emeryturę. Jako emeryt nie opuścił jednak zakładu
i pracował w nim do ostatnich chwil życia. Był wybitnym znawcą metod badań optycznych
materii skalnej przy użyciu światła spolaryzowanego oraz chemicznej analizy krzemianów.
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Opisał morfologię drobnych kryształów w Karpatach Wschodnich oraz ich genezę, składy
mineralne skał, systematykę gleb. W Polsce uznany za twórcę petrografii regionalnej. Dużo
wysiłku włożył w bardzo szczegółowe poznanie niektórych złóż mineralnych. Dużo energii
włożył też w poznanie geologii Gór Czywczyńskich, a odrębny dział zainteresowań stanowiły zagadnienia gleboznawcze. Zajmował się też popularyzacją wiedzy przyrodniczej,
publikując wiele artykułów i notatek z zakresu nauk geologicznych i rolniczych. Ogłaszając
je w różnych czasopismach krajowych, wykazując duży talent w prezentowaniu trudnych
tematów naukowych. Jego dorobek naukowy jest niezmiernie bogaty i wskazuje na szeroki
zakres zainteresowań. Wykaz prac obejmuje ponad 150 pozycji z zakresu krystalografii,
mineralogii, petrografii, geologii i gleboznawstwa. Należy wspomnieć o podręczniku petrografii, który ukazał się w 1928 roku i wypełnił w tamtych czasach dotkliwą lukę i odegrał
bardzo ważną rolę w kształceniu studentów różnych specjalności. Należy też podkreślić Jego
zaangażowanie w przygotowaniu do zawodu dużej liczby uczniów, z których wielu zajęło
poważne stanowiska w nauce i szkolnictwie wyższym. Był również bardzo aktywny w działalności naukowej i stowarzyszeniowej. Szczególne zasługi położył na rzecz Polskiego
Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, był członkiem korespondentem i członkiem
czynnym Polskiej Akademii Umiejętności, członkiem tytularnym oraz członkiem rzeczywistym PAN, Towarzystwa Naukowego we Lwowie. Wyróżniony został, między innymi:
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem 10-lecia Polski Ludowej.
Zmarł 17 października 1961 roku w Krakowie.
Kwatera LXVII, Aleja Zasłużonych, rząd płn. 1, miejsce 11.
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Źródła:
— Dobrzański B.: Julian Tokarski. Nauka Polska 1961, nr 3, s. 73–77, [foto],
— Konferencje, spotkania, posiedzenia : [Prof. Julian Tokarski – jubileusz 100-lecia
urodzin]. Biuletyn Rektora AGH 1984, styczeń, luty, s. 7,
— Krawczyk J.: Profesor Julian Tokarski (1883-1961) – uczony i wychowawca. W: Osiągnięcia gospodarcze, techniczne i naukowe Kresowian. Pod red. nauk. M. Kalczyńskiej.
Opole 2016, s. 159–167, [foto],
— Mizikowski J.: Materiały Juliana Tokarskiego [1883–1961]: [biogr. i przegląd archiw.].
Biuletyn Archiwum PAN 1988, nr 31, s. 72–115,
— Oberc A.: Prof. dr Julian Tokarski. Wychowawca młodzieży – pedagog i uczony : (wspomnienie). Zeszyty Naukowe [wyd. AGH]; nr 81. [Seria] Geologia 1965, z. 6, s. 181–189,
[foto],
— Tokarski Julian: [życiorys i spis prac]. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1933 za
1931/32, s. XXXIV–XXXV,
— Turnau-Morawska M.: Pięćdziesięciolecie pracy naukowej prof. dr Juliana Tokarskiego.
Przegląd Geologiczny 1955, z. 11, s. 540–541, [foto],
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 373,
[foto].
— Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (19191964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 204-208, [foto] (Zeszyty
Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; nr 41, z. spec. 4).
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Hugo Trzebicki
1893–1956
Urodził się 24 sierpnia 1893 roku w Krakowie.
Do szkół średnich uczęszczał w Krakowie i w Anglii.
Maturę uzyskał w 1912 roku. Studiował na Wydziale
Elektro-Mechanicznym Politechniki w Monachium,
gdzie w 1914 roku złożył pierwszy egzamin państwowy
oraz na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Lwowskiej i tam w 1922 roku złożył egzamin dyplomowy. Od 1921 roku pracował, jako starszy
asystent przy Katedrze Pomp i Motorów Wodnych Politechniki Lwowskiej, wykładając
jednocześnie konstrukcję i naprawę samochodów w Instytucie Technologicznym. W 1922
roku rozpoczął pracę w Państwowej Fabryce Związków Azotowych w Chorzowie i pracował
tam do wybuchu wojny. Początkowo był kierownikiem biura konstrukcyjnego, a potem
kierownikiem oddziału wodnego i kolejowego, później został szefem wydziału ogólnomechanicznego, a w końcu został wicedyrektorem techniczno-administracyjnym. Przeprowadził samodzielnie liczne budowy dla fabryk, między innymi w 1928 roku budowę i uruchomienie zupełnie nowej instalacji dla syntezy amoniaku. W tym czasie był też delegatem
Polski do Międzynarodowej Komisji Ekspertów dla technicznej kontroli fabryk azotowych
w Europie. Od września 1939 roku prowadził drukarnię W.L. Anczyc i Ska w Krakowie.
W tym okresie przechowywał w drukarni, z narażeniem życia, liczne rękopisy i całe nakłady
dzieł polskich, które ocalały od zniszczenia niemieckiego. W 1946 roku kierowana przez
Niego drukarnia wykonała społecznie, a więc bezpłatnie wiele artystycznych druków, związanych z uroczystościami powrotu Ołtarza Wita Stwosza do Krakowa. Druki te odznaczały
się wysokim poziomem estetycznym i budziły żywe zainteresowanie wśród gości zagranicznych. Do 1949 roku pełnił funkcję Prezesa Zrzeszenia Przemysłu Graficznego, był też
zaprzysiężonym rzeczoznawcą Izby Przemysłowo-Handlowej i biegłym sądowym z zakresu
przemysłu graficznego.
W 1945 roku, jako wybitny fachowiec w przemyśle azotowym został powołany na
stanowisko naczelnego dyrektora Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Tarnowie
i pracował tam do października 1946 roku. Z niezwykła energią przystąpił tam do tworzenia
podstaw dla odbudowy tej fabryki przez zorganizowanie w niej pracy, zrealizowanie rewindykacji urządzeń wywiezionych przez okupanta, zdobycie kredytów na odbudowę, stworzenie planu i rozwiniecie prac montażowych.
W lutym 1947 roku objął stanowisko adiunkta i wykładowcy w Zakładzie Pomp,
Sprężarek i Wentylatorów na Wydziale Elektromechanicznym AG. Przyczynił się w dużym
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stopniu do zorganizowania tej katedry. Od początku roku akademickiego 1951/1952 był
wykładowcą na Wydziałach Politechnicznych AGH. Od stycznia 1952 roku pracował,
jako projektant w Centralnym Biurze Aparatury Chemicznej i Urządzeń Chłodniczych
w Krakowie, skąd został przeniesiony do Biura Projektów Przemysłu Koksochemicznego
„Koksoprojekt”, gdzie pracował do 29 lipca 1955 roku, to jest do dnia, w którym nieuleczalnie zachorował.
W uznaniu za swoja pracę otrzymał: Złoty Krzyż Zasługi, Medal Niepodległości,
Medal 20-lecia Służby Państwowej.
Zmarł 25 marca 1956 roku w Krakowie.
PAS AB, po prawej, Grób Anczyców, ponadto w grobowcu rodziny Trzebickich, kwatera VII, narożnik płn.-zach., umieszczona jest się tablica z Jego imieniem i nazwiskiem.
Źródła:
— Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919–
1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 208–209, [foto] (Zeszyty
Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; nr 41, z. spec. 4).
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Henryk Tur
1925–1958
Urodził się 11 grudnia 1925 roku we wsi Rokitno
w województwie lubelskim. Szkołę Podstawową
ukończył we wsi rodzinnej, po czym rozpoczął naukę
w Gimnazjum w Białej Podlaskiej. Niestety wybuch
wojny spowodował, że w latach 1940–1944 pracował
w Spółdzielni „Społem” w Rokitnie. Po wyzwoleniu
kontynuował naukę i w 1946 roku uzyskał świadectwo dojrzałości. W tym samym roku
zdał egzamin konkursowy na Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej, jednak po kilku
tygodniach przeniósł się na Wydział Górniczy Akademii Górniczej w Krakowie. W 1951
roku uzyskał z odznaczeniem dyplom magistra inżyniera górnika.
Już w czasie studiów wykazał się nieprzeciętnymi zdolnościami, co zaowocowało
przyjęciem w 1950 roku do pracy w Katedrze Mechaniki Górniczej tegoż wydziału. Dzięki

Cmentarz Rakowicki – Zeszyt 2019

231

wykazanym zdolnościom do pracy naukowej i zamiłowaniu do pracy dydaktycznej bardzo
szybko awansował, przechodząc kolejno stanowiska: zastępcy asystenta, asystenta, starszego asystenta, a od 1954 roku adiunkta. W swojej pracy naukowej zajmował się zagadnieniami współpracy obudowy wyrobisk z górotworem i opublikował drukiem w „Zeszytach Naukowych AGH” pracę „Analityczne obliczenie obudowy w kształcie sklepienia”.
W 1959 roku ukazała się, oddana jeszcze przed śmiercią, praca „Współpraca obudowy
Ł.P. z górotworem”. Poza pracą akademicką, chętnie angażował się do pracy społecznej,
aktywnie pracował w organizacjach młodzieżowych, między innymi w Kole Naukowym
im. H. Czeczotta, a następnie w zakładowej Organizacji Związkowej.
W pracy był niezwykle pilny i sumienny, a w stosunkach z współpracownikami był
bardzo koleżeński i zawsze gotowy do udzielenia pomocy. Bardzo serdeczne i bliskie relacje
łączyły Go ze studentami.
Zmarł tragicznie 4 lipca 1958 roku w Krakowie.
Kwatera CD, rząd 4, miejsce 5.
Źródła:
— Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919–
1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 210, [foto] (Zeszyty Naukowe.
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; nr 41, z. spec. 4).
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Władysława Tur
1927-2008
Urodziła się 27 grudnia 1927 roku w Bukowej
w okolicach Sandomierza. Nazwisko rodowe Jońca.
W 1948 roku ukończyła Państwowe Ogólnokształcące
Gimnazjum i Liceum w Sandomierzu. W latach 1948–
1952 studiowała na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu
mineralogii. W październiku 1952 roku uzyskał dyplom magistra filozofii i w listopadzie
rozpoczęła pracę w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej Wydziału Ceramicznego
AGH, od 1971 roku Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Od listopada 1952
roku do listopada 1956 roku była asystentem, następnie do września 1963 roku starszym
asystentem. Przez cały ten czas prowadziła ćwiczenia z chemii ogólnej, analizy ilościowej
i jakościowej oraz ćwiczenia z krystalochemii i rentgenografii. Następnie była kierownikiem
ćwiczeń z analizy ilościowej. Prowadziła też konsultacje dla studentów i była opiekunką
grup studenckich. W opiniach zaznaczano, że zajęcia dydaktyczne prowadziła niezwykle
sumiennie. Ponieważ wykazywała duże uzdolnienia dydaktyczne, w październiku 1963
roku została przeniesiona na etat wykładowcy. Będąc na tym etacie nie zaniechała pracy
naukowej i zajęła się zagadnieniem wpływu domieszek na kinetykę reakcji w fazie stałej.
Doprowadziło to do napisania pracy „Wpływ domieszkowania tlenku magnezu i chromu
tlenkiem litu na kinetykę reakcji tworzenia się spinelu magnezowo-chromowego” napisanej
pod kierunkiem prof. Jerzego Derenia, na podstawie, której w 1971 roku uzyskała stopień
doktora. W latach 1972–1989 była adiunktem.
W swojej pracy naukowej zajmowała się adsorpcją barwników organicznych, strukturą berylanu sodu w zależności od temperatury. Pod koniec działalności zawodowej była
adiunktem w Zakładzie Chemii Ogólnej i Chemii Półprzewodników Instytutu Inżynierii
Materiałowej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. W 1989 roku przeszła na emeryturę. Była autorką kilku publikacji oraz skryptu do ćwiczeń z analizy ilościowej. W uznaniu
nienagannej i pełnej poświęcenia pracy została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi. Była żoną Henryka Tura.
Zmarła 18 stycznia 2008 roku.
Kwatera CD, rząd 4, miejsce 5.
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Źródła:
— Akta Osobowe (AGH) – Władysława Tur,
— Kto jest kim w ceramice: 50 lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 1949–
1999. [AGH]. Kraków 1999 s. 10, 111,
— [Skład Osobowy AGH... 1952/53]. Kraków 1953, s. 81,
— [Skład Osobowy AGH... 1953/54]. Kraków 1954, s. 86,
— [Skład Osobowy AGH... 1986/87]. Kraków 1986, s. 87,
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 378.
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Józef Wojnar
1902–1990
Urodził się 28 czerwca 1902 roku w Krościenku
Niżnym, koło Krosna. W 1921 roku uzyskał maturę.
W latach 1921–1928 studiował w Oddziale Naftowym
Politechniki Lwowskiej, gdzie uzyskał dyplom inżyniera. Po ukończeniu studiów przez 3 miesiące
pracował dla Polskiego Komitetu Energetycznego,
a następnie od czerwca 1928 roku był sekretarzem w Stowarzyszeniu Polskich Inżynierów
Przemysłu Naftowego. Następnie kierował utworzonym w 1930 roku Biurem Techniczno-Badawczym (od 1934 roku Biuro Studiów dla Przemysłu Naftowego), które zajmowało się
organizacją prac kopalnianych, racjonalizacją i normalizacją urządzeń wiertniczych oraz
gospodarką złożami ropnymi. Na zlecenie przedsiębiorstw naftowych rozpoczął wówczas
systematyczne pomiary chronometrażowe czasu pracy w kopalniach. Był propagatorem idei
utworzenia w Borysławiu poradni psychotechnicznej dla kandydatów do zawodu wiertnika
i nafciarza. Idea ta została zrealizowana w 1931 roku. W tym czasie uzyskał kwalifikacje
kierownika kopalni ropy naftowej i kierownika ruchu gazowego. Po zlikwidowaniu Biura
Studiów, objął – w maju 1936 roku – kierownictwo 2-letniej Państwowej Szkoły Wiertniczej
w Borysławiu, a następnie do września 1939 roku był p.o. dyrektorem. Od października
1939 roku, po zajęciu Borysławia przez wojska ZSRR, nadal pełnił obowiązki dyrektora
i był również nieetatowym wykładowcą zaocznego oddziału Lwowskiego Instytutu Politechnicznego w Borysławiu. Po zajęciu w czerwcu 1941 roku przez Niemców Borysławia
stracił zatrudnienie i dopiero w styczniu 1942 roku powrócił do pracy. W październiku 1944
roku zgłosił się do pracy i zajął się organizacją przemysłu naftowego. W latach 1947–1948
pełnił funkcję dyrektora technicznego Centralnego Zarządu Przemysłu Paliw Płynnych. Był
założycielem, a w latach 1948–1969 dyrektorem Instytutu Naftowego w Krakowie.
W latach 1948-1951 w Katedrze Wiertnictwa Wydziału Górniczego prowadził
wykłady z zakresu maszyn i urządzeń elektrycznych w przemyśle naftowym. Uczestniczył
w organizowaniu na Wydziale Mechanicznym, funkcjonującej w latach 1950–1955 Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Krakowie. W 1954 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego. Od 1960 roku prowadził w Katedrze Wiertnictwa wykłady zlecone z zakresu
ekonomiki organizacji i planowania w przemyśle naftowym. W grudniu 1967 roku – za
zgodą Ministra Górnictwa i Energetyki – niezależnie od kierowania Instytutem Naftowym,
dodatkowo zatrudniony został w AGH na pełnym etacie, jako kontraktowego profesora
i powołano na kierownika Zakładu Ekonomiki i Organizacji w Wiertnictwie i Kopalnictwie
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Naftowym na Wydziale Wiertniczo-Naftowym. W 1970 roku zrezygnował z pracy w Instytucie Naftowym i przeszedł tylko na etat profesora AGH (do czasu przejścia na emeryturę w 1972 roku). Przez następne lata do 1986 roku prowadził wykłady zlecone. W pracy
dydaktycznej i naukowej zajmował się zagadnieniem ekonomiki, organizacji planowania
w przemyśle naftowym oraz prognozowaniem wielkości zasobów, wydobyciem i zagospodarowaniem ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce i na świecie. Wypromował dwóch
doktorów. Był autorem i współautorem lub redaktorem 9 książek oraz autorem skryptów
i ponad 100 artykułów omawiających problematykę przemysłu naftowego. Był współorganizatorem i w latach 1945–1969 redaktorem naczelnym miesięcznika „Nafta”, organizatorem i wiceprezesem w latach 1946–1948 Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego
Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Był członkiem Naczelnej
Organizacji Technicznej, Komitetu Górnictwa PAN, Centralnego Urzędu Geologii, Związku
Zawodowego Górników, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Aktywnie wspierał inicjatywę powstania Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce, działał w Towarzystwie Opieki
nad Dziećmi Specjalnej Troski, był w grupie inicjatorów budowy, a następnie opiekunów
Domu Seniora Naftowca w Krakowie. Odznaczony był, między innymi: Orderem Sztandaru Pracy II klasy, Medalem 10-lecia Polski Ludowej, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej, otrzymał tytuł Generalnego Dyrektora Górniczego
II-stopnia.
Zmarł 1 marca 1990 roku w Krakowie.
PAS 92, rząd zach., miejsce 12.
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Źródła:
— Józef Wojnar: (1902–1990) : wspomnienie pośmiertne. Nafta 1990, nr 7-9, s. 137,
— Profesor mgr inż. Józef Wojnar. Nafta 1969, R. 25, nr 11, s. 352–353,
— Słownik biograficzny techników polskich. Z. 24. Red. nacz. J. Piłatowicz. Warszawa
2013, s. 167–169, [foto],
— Wielka księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac] zespół aut. K. Pikoń (red.
naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004 s. 399,
— Wspomnienie pośmiertne : Józef Wojnar (1902–1990). Zeszyty Naukowe AGH; nr 1356.
[Seria] Wiertnictwo Nafta Gaz 1990, z. 7, s. 169-170,
— Wspomnienie pośmiertne o profesorze mgr inż. Józefie Wojnarze. Przegląd Górniczy
1996, T. 52, nr 9, s.29.
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Karol Wojnar
1920–2008
Urodził się 8 września 1920 roku w Odrzykoniu
koło Krosna. Wybuch II wojny światowej uniemożliwił zakończenie edukacji na poziomie szkoły średniej. W czasie okupacji zatrudniony był w charakterze
pomocnika biurowego w rozlewni i hurtowni piwa
w Krośnie, a następnie w kopalni Rozłoki koło Krosna.
W 1945 roku eksternistycznie zdał maturę w Krośnie podjął studia o specjalności naftowej na
Wydziale Górniczym Akademii Górniczej. Studia ukończył w 1945 roku. Jeszcze w trakcie
edukacji w roku akademickim 1948/1949 został młodszym asystentem w Katedrze Wiertnictwa Wydziału Górniczego, a następnie od sierpnia 1950 roku do stycznia 1953 roku
był starszym asystentem i do stycznia 1965 roku adiunktem. W tym okresie zorganizował
w Katedrze „Laboratorium płuczek wiertniczych i cementów”, a po 1960 roku zorganizował
w Ośrodku Szkoleniowym AGH w Goszycach, koło Krakowa szkoleniowy punkt wiertniczy wyposażony w dwie wiertnie mechaniczne i dwie wiertnie ręczne. Był inicjatorem
powstania i w latach 1954–1977 opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Wiertników
„Geowiert”. W grudniu 1969 roku na podstawie pracy „Rdzeniowanie otworów przy wierceniach obrotowych w utrudnionych warunkach geologicznych” uzyskał stopień doktora,
a w 1964 roku na podstawie rozprawy „Badanie zwiercalności skał koronkami rdzeniowymi
(cienkościennymi) w normalnych warunkach laboratoryjnych” uzyskał habilitację i został
docentem. Obydwie prace były pierwszymi z zakresu wiertnictwa w Polsce. Jako docent
utworzył w latach 1966–1970 w AGH laboratorium badawcze zajmujące się problematyką
mechaniki zwiercania skał. W latach 1967–1970 był organizatorem i kierownikiem punktów
konsultacyjnych AGH dla pracujących w Kielcach i Krośnie, a w latach 1977–1978 w Pile.
W 1971 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1983 roku został profesorem
zwyczajnym. Po powołaniu Wydziału Wiertniczo-Naftowego w AGH, w latach 1967–1970
i 1974–1977 był jego prodziekanem, a w latach 1974–1976 został dyrektorem Instytutu
Wiertniczo-Naftowego na tym wydziale. Od stycznia 1966 roku do września 1990 roku
kierował Zakładem Wierceń Geologiczno-Poszukiwawczych, Hydrogeologicznych i Inżynierskich, funkcjonujących początkowo na Wydziale Górniczym, a od 1967 roku Wiertniczo-Naftowego. W latach 1978–1981 i 1984–1986 był kierownikiem studium podyplomowego na Wydziale Wiertnictwa. W 1991 roku odszedł na emeryturę. Pracował również
w przemyśle, był konsultantem naukowym ds. wiertnictwa w przedsiębiorstwach hydrogeologicznych i przemyśle węglowym, w latach 1965–1990 ekspert przy pracach wiertniczych
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w Iraku, Libii, Austrii, Francji, RFN, Rosji, Czechach, Rumunii i Bułgarii. Był członkiem
wielu Rad Naukowych Ośrodków Badawczo-Rozwojowych. Twórca podstaw naukowych
i dydaktycznych w zakresie mechaniki zwiercania skał, wiertnictwa geologiczno-poszukiwawczego, hydrogeologicznego i inżynieryjnego, wiertnictwa w ratownictwie górniczym.
Był autorem ponad 200 prac, w tym 7 skryptów, 6 monografii i 8 podręczników akademickich z zakresu wiertnictwa. Ponadto autor 11 patentów i 81 ekspertyz. Promotor ponad 120
prac dyplomowych, 12 prac doktorskich, wychowawca kilku profesorów wyższych uczelni.
Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego
oraz FSNT-NOT, konsultant w wielu przedsiębiorstwach związanych z naftą, członek NSZZ
„Solidarność”. Otrzymał wiele nagród i odznaczeń, między innymi: Złoty Krzyż Zasługi,
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Polonia Restituta, Medal Komisji Edukacji Narodowej, odznakę Ratownik Górnictwa.
Zmarł 22 marca 2008 roku w Krakowie.
PAS 38, rząd płd-wsch., narożnik.
Źródła:
— Autobiografia: Karol Wojnar. Kraków 2002, 140 s.,
— Jubileusze 70-lecia urodzin: prof. Karol Wojnar. Biuletyn Rektora 1990, [nr 10]
15 października, s. 20,
— Słownik biograficzny techników polskich. Z. 24 / Red. nacz. Józef Piłatowicz. Warszawa
2013, s. 169–171, [foto],
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu). Gliwice 2004, s. 399, [foto].
— Współcześni uczeni polscy: słownik biograficzny. T. 4: S–Ż. Warszawa 2002, s. 721–722,
[foto],
— Wojnar K.: Profesor zwyczajny dr hab. inż. Karol Wojnar wspomina swoje lata pracy
w AGH (1944/1945 – 1990/1991). Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1995, nr
17, s. 18–21,
— Wojnar K.: [Wspomnienia]. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1995 nr 16.
s. 8–10.
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Ludwik Zawisza
1949–2011
Urodził się 16 stycznia 1949 roku w Odrzykoniu
koło Krosna. W 1967 roku uzyskał maturę w I Liceum
Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Krośnie,
a następnie rozpoczął studia na ówczesnym Wydziale
GeologicznoPoszukiwawczym AGH. W 1972 roku
ukończył studia uzyskując specjalność geologia
naftowa. Związany umowami stypendialnymi, krótko pracował w Przedsiębiorstwie Geologicznym w Katowicach, by w 1973 roku wrócić do Krakowa i rozpocząć pracę w Zakładzie
Geologii Naftowej Wydziału WiertniczoNaftowego AGH. Początkowo był koordynatorem
tematów badawczych, a następnie asystentem i starszym asystentem. We wrześniu 1980
roku obronił pracę doktorską „Warunki hydrodynamiczne dla akumulacji węglowodorów
w karbonie i dewonie synklinorium lubelskiego” i uzyskał tytuł naukowy doktora. Jako
adiunkt prowadził zajęcia z geologii ogólnej, kartografii geologicznej i geologii naftowej
oraz współorganizował coroczne praktyki i wycieczki geologiczne dla studentów. W tym też
czasie zajął się problematyką hydrogeologii naftowej, zagadnieniami przepływów mediów
w ośrodkach skalnych, jak też metodyką obliczania zasobów złóż węglowodorów. W lutym
1991 roku przedstawił pracę habilitacyjną „Nowa metoda ilościowej oceny własności zbiornikowych skał dla określenia warunków regionalnych i fazowych przepływów płynów
złożowych” na Wydziale GeologicznoPoszukiwawczym i uzyskał stopień naukowy doktora
habilitowanego nauk technicznych w specjalności górnictwo i geologia inżynierska. W 1992
roku, po restrukturyzacji Wydziału Wiertniczo-Naftowego, został kierownikiem Zakładu
Naftowej Inżynierii Złożowej. W latach 1993–1995 był prodziekanem Wiertniczo-Naftowego, a następnie w latach 1995–1999 prodziekanem Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu.
W lutym 1996 roku uzyskał stanowisko profesora AGH.
W 2000 roku z Jego inicjatywy dokonano połączenia Zakładu Naftowej Inżynierii
Złożowej z Pracownią Udostępniania i Ochrony Wód. Został kierownikiem powstałego
Zakładu Ochrony Środowiska w Gospodarce i kierował równocześnie utworzoną nową
specjalnością dydaktyczną: ochrona środowiska w gospodarce. W latach 1999–2001 był
członkiem senatu AGH. W październiku 2007 roku Zakład Ochrony Środowiska w Gospodarce przekształcił się w Katedrę Złóż Węglowodorów i Kształtowania Środowiska, której
został ponownie kierownikiem. Od 1999 roku do listopada 2011 roku pełnił odpowiedzialną
funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Zasobów Kopalin ds. Złóż Węglowodorów przy
Ministrze Środowiska RP. W tym czasie organizował studia podyplomowe z zakresu doku-
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mentowania zasobów złóż węglowodorów oraz oceny błędów w szacowaniu ich wielkości
dla geologów przemysłu naftowego. Był autorem ponad 130 publikacji naukowych, 4
książek, 3 patentów, promotorem 1 rozprawy doktorskiej oraz wielu ekspertyz dla przemysłu naftowego.
Równocześnie prowadził aktywną działalność zawodową związaną z przemysłem
naftowym będąc: wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, był członkiem
założycielem Society of Petroleum Engineers w Sekcji Polskiej przy Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu, członkiem Sekcji Wiertnictwa i Górnictwa Otworowego Komitetu
Górnictwa PAN, członkiem Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych AGH „Wiertnictwo – Nafta – Gaz” i dwumiesięcznika „Technika Poszukiwań Geologicznych, Geosynoptyka i Geotermia” oraz członkiem Komitetu Górnictwa PAN na kadencję 2011–2014. Od
1980 roku rozpoczęła się Jego aktywność społeczna, gdy został członkiem NSZZ „Solidarność” na Wydziale Wiertniczo-Naftowym. Otrzymał: Złoty Krzyż Zasługi, tytuł Generalny
Dyrektor Górniczy III stopnia, Zasłużony dla Polskiej Geologii, Zasłużony dla Górnictwa
Naftowego i Gazownictwa, Złotą Odznakę „Zasłużony dla Górnictwa RP”, Nagrody Ministra i Nagrody Rektora AGH.
Zmarł 29 listopada 2011 roku.
Kwatera LXXVIII, rząd 12, miejsce 2.
Źródła:
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 412 [foto],
— Zawisza L.: Co wywiercą Brytyjczycy?: Aurelian Oil poszuka ropy i gazu w Małopolsce
i na Śląsku: rozmowa z profesorem Ludwikiem Zawiszą, specjalistą z AGH do spraw
wiertnictwa naftowego. Rozm. F. Ratkowski. Gazeta Krakowska 2007, nr 29 (3–4 II
2007), s. 2, [foto],
— Zubrzycki A.: Ludwik Zawisza – wspomnienie. W: XXV lat Szkoły Ochrony i Inżynierii
Środowiska im. Walerego Goetla. Kraków 2017, s. 137, 153-155, [foto] (Monografia
Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla ; nr 3).
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Zdzisław Zembura
1921–2004
Urodził się 9 grudnia 1921 roku w Starym
Sączu. W momencie wybuchu II wojny światowej był
uczniem Liceum Pedagogicznego w Starym Sączu.
Ze względów bezpieczeństwa przeprowadził się
w okolice Krosna, a następnie w 1942 roku do Mościc,
gdzie pracował w Fabryce Związków Azotowych.
W 1945 roku zdał maturę w Liceum Ogólnokształcącym w Mościcach. W latach 1945–1950
studiował na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie
uzyskał stopień magistra filozofii z zakresu chemii. Podczas studiów, w latach 1948–1950,
był nauczycielem fizyki w IX Gimnazjum im. Hoene-Wrońskiego w Krakowie.
W 1950 roku został starszym asystentem w Katedrze Chemii Fizycznej i Elektrochemii Wydziału Hutniczego AGH. W 1952 roku uzyskał nominację na adiunkta, a w roku
następnym rozpoczął studia doktoranckie. W początkowym okresie działalność naukowa
dotyczyła badań nad popularyzacją i kinetyką procesów anodowych, zwłaszcza zagadnień
mechanizmu elektrochemicznego polerowania metali, a także roztwarzania metali w stężonych roztworach elektrolitów. W 1958 roku, na podstawie pracy „Polaryzacja anod miedzianych w roztworach niektórych elektrolitów” uzyskał stopień naukowy kandydata nauk
chemicznych, czyli doktorat. W 1962 roku habilitował się na Wydziale Metalurgicznym
AGH. W 1971 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk chemicznych,
a w 1977 roku tytuł naukowy profesora zwyczajnego nauk chemicznych. W 1962 roku
był współtwórcą Wydziału Metali Nieżelaznych. W latach 1963–1966 był kierownikiem
Zakładu Elektrochemii w Katedrze Chemii Fizycznej Metalurgii Metali Nieżelaznych.
W latach 1962–1966 był prodziekanem, a w latach 1966–1969 dziekanem Wydziału Metali
Nieżelaznych. W latach 1969–1973 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Metalurgii
Metali Nieżelaznych na Wydziale Metali Nieżelaznych AGH. W 1975 roku został kierownikiem Studium Doktoranckiego z zakresu Fizykochemii Procesów Metalurgicznych i Hydrometalurgicznych Metali Nieżelaznych. W 1980 roku został powołany na kierownika Zakładu
Hydrometalurgii. W 1991 roku odszedł na emeryturę.
Był wybitnym uczonym w dziedzinie elektrochemii i korozji, twórcą szkoły naukowej
uwzględniającej rolę transportu w procesach elektrodowych i korozyjnych. Brał udział
w konferencjach naukowych, podczas których wygłaszał referaty, między innymi w III
Międzynarodowym Zjeździe Korozyjnym w Moskwie, w Zjeździe Polskiego Towarzystwa
Chemicznego w Białymstoku. Uczestniczył również w konferencjach krajowych i zagranicz-

242

NON OMNIS MORIAR – Groby profesorów AGH

nych. Był konsultantem naukowym w Hucie Baildon, w Hucie im. Lenina oraz w Instytucie
Metali Nieżelaznych. Był też członkiem Komitetu Doradczego Fundacji Kościuszkowskiej,
działaczem NSZZ „Solidarność”. W latach 1981–1986 głównym koordynatorem Programu
Rządowego, a w latach 1985–1990 delegatem Polski w IUPAC, w sekcji elektrochemii.
Brał udział w pracach Komitetu PAN do spraw ochrony tworzyw sztucznych przed korozją,
w pracach Rady Naukowej Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, oraz w Komisji
Metalurgiczno-Odlewniczej Oddziału PAN w Krakowie oraz w pracach Centralnej Komisji
Kwalifikacyjnej. Współpracował ściśle z przemysłem. Pod Jego kierunkiem została opracowana metoda trawienia cienkich taśm mosiężnych po procesie wyżarzania z zastosowaniem inhibitorów, w aspekcie zmniejszenia strat metalu, przyspieszenia procesu trawienia
oraz polepszenia, jakości trawionej powierzchni. Innym istotnym zagadnieniem, również
związanym z przemysłem, było określenie optymalnych parametrów katodowego osadzania
miedzi, w tym badaniu wpływu dodatku związków powierzchniowo czynnych do elektrolitu, na morfologię proszku miedzi. Był wybitną osobistością w wielu dziedzinach. Przede
wszystkim był uczonym o ogromnej wiedzy i olbrzymim autorytecie. Stworzył własną
szkołę elektrochemii, hydrometalurgii i inżynierii materiałowej.
Był promotorem kilku prac doktorskich i 15 magisterskich. Ponadto był recenzentem
10 prac doktorskich. Recenzował także prace, ukazujące się w polskich czasopismach
fachowych. Był autorem 55 publikacji naukowych. Otrzymał Nagrodę I stopnia za badania
nad anodowym zachowaniem miedzi w konkursie Polskiego Towarzystwa Chemicznego
dla pomocniczych pracowników naukowych oraz dyplom uznania za współpracę nadany
przez CRZZ.
Zmarł 13 grudnia 2004 roku.
Kwatera LX, rząd wsch., miejsce 3.

Cmentarz Rakowicki – Zeszyt 2019

243

Źródła:
— Burzyńska L.: Prof. dr hab. Zdzisław Zembura (1921–2004). Wiadomości Chemiczne
2005, [R.] 59, nr 7–8, s. 575–581,
— Burzyńska L.: Zdzisław Zembura (1921–2004). Biuletyn Informacyjny Pracowników
AGH 2005, nr 146, s. 20–21, [foto],
— Informator nauki polskiej 2003. T. 4B: Ludzie nauki P–Ż. Warszawa 2003, s. 1164,
— Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
w Krakowie: 40 lat działalności. [Oprac.] J. Nowakowski, L. Kustowski, W. Libura.
Kraków 2002, s. 15–16, 19–20, 52–53, [foto].
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Józef Jakub Zieliński
1898–1970
Urodził się 4 marca 1898 roku w Błażowie koło
Sambora w Małopolsce Wschodniej. W 1916 roku
uzyskał maturę w Państwowym III Gimnazjum im.
Króla Jana Sobieskiego w Krakowie, po czym zgłosił
się do 1 Pułku Artylerii Legionów. W listopadzie
1918 roku brał udział w obronie Lwowa, uczestniczył
w wojnie polsko-sowieckiej i w 1920 roku w walkach pod Lidą został ranny. W 1921 roku
w stopniu porucznika został zdemobilizowany. W 1919 roku rozpoczął studia na Wydziale
Mechanicznym Szkoły Politechnicznej we Lwowie, w 1920 roku ukończył kurs Akademii
Handlowej w Krakowie, w latach 1920–1921 studiował matematykę i fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1920–1923 studiował na Akademii Górniczej w Krakowie
i w 923 roku uzyskał dyplom inżyniera górnika na Wydziale Górniczym. W lutym 1924
roku rozpoczął pracę zawodową, jako geolog w przedsiębiorstwie „Olej Skalny”, a w 1925
roku został asystentem ruchu w „Standard Nobel” w Borysławiu, zaś w 1928 roku awansował na kierownika oddziału geologicznego w Borysławiu. W 1929 roku w Akademii
Górniczej w Krakowie wygłosił cykl wykładów z geologii naftowej i geofizyki stosowanej.
W latach 1934–1936 pracował w Biurze Techniczno-Badawczym Stowarzyszenia Polskich
Inżynierów Naftowych w Borysławiu, po czym przez kilka miesięcy w 1936 roku kierował
referatem geologicznym Instytutu Przemysłu Naftowego w Krośnie. Następnie został
naczelnym geologem Koncernu Naftowego „Małopolska” we Lwowie. W czasie wojny
pracował w przedsiębiorstwach naftowych we Lwowie. Należał do AK, a w Jego mieszkaniu był punkt kontaktowy, ukrywano broń, niósł pomoc zbiegom z obozów i getta. Jego
córka została aresztowana przez NKWD i skazana na więzienie.
W 1945 roku przeniósł się do Krakowa. Następnie objął stanowisko dyrektora
Państwowego Przedsiębiorstwa „Poszukiwania Naftowe” w Krakowie. W latach 1947–
1949 był naczelnikiem wydziału geologii nafty w Państwowym Instytucie Geologicznym
w Krakowie. W latach 1948–1956 prowadził wykłady z geologii złóż ropy naftowej i gazu
ziemnego na Wydziale Górniczym Akademii Górniczej. Następnie w latach 1951–1953
pełnił obowiązki kierownika Zakładu Geologii Złóż Ropy i Gazu w Katedrze Ropy i Gazu
Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego. Dość szybko został odsunięty od pracy dydaktycznej, ze względu na antykomunistyczne przekonania. W latach 1951–1957 kierował
działem geologii złożowej w Przedsiębiorstwie Geologicznym Przemysłu Naftowego
w Jaśle. W latach 1958–1959 był kierownikiem głównego Laboratorium Przemysłu Nafto-
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wego w Państwowym Przedsiębiorstwie Poszukiwań Naftowych w Krakowie. W 1961 roku
został kierownikiem pracowni geologii złożowej Zakładu Geologii Złożowej w Instytucie
Naftowym w Krakowie, w latach 1966–1968 kierował tam Zakładem Geologii Złożowej.
W 1963 roku na podstawie pracy „Geologia i możliwości poszukiwawcze antykliny czarnorzeckiej między Wolą Komborską, Jasienicą a Turzepolem” uzyskał stopień doktora
nauk technicznych na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH. W 1968 roku przeszedł na emeryturę. Był autorem około 80 prac z zakresu geologii naftowej, z których 35
zostało opublikowanych oraz jednego z pierwszych polskich opracowań na temat geofizyki naftowej. Jako jeden z pierwszych w Polsce zajął się problemem obliczania całości
zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego. Należał do nielicznych w Polsce zajmujących się
geologią i zagadnieniami łupków bitumicznych. Brał udział w pracach komitetów geologicznych, uczestniczył w obradach Karpacko-Bałkańskiej Asocjacji Geologów w Bukareszcie i w Sofii, na których wygłaszał referaty. Od 1926 roku był sekretarzem, a następnie
redaktorem do spraw kopalnianych Stowarzyszenia Inżynierów Przemysłu Naftowego
w Borysławiu. Pełnił funkcję sekretarza Polskiego Krajowego Komitetu Światowych
Kongresów Naftowych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego oraz Polskiego Towarzystwa Geologicznego. W uznaniu zasług otrzymał:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, a za udział w walkach
odznaczony Krzyżem Walecznych (dwukrotnie) i Krzyżem Niepodległości.
Zmarł 13 marca 1970 roku w Krakowie.
Kwatera XIIB rząd wsch., miejsce 5.
Źródła:
— Słownik biograficzny techników polskich. Z. 9. Red. Z. Skoczyński. Warszawa 1998,
s. 181–182,
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 414,
— Wspomnienia pośmiertne : [Józef Jakub Zieliński]. Nafta 1970, R. 26, nr 5 s. 159–160,
[foto].
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Andrzej Zuber
1933–2011
Urodził się 28 listopada 1933 roku w Mediolanie. W 1933 roku powrócił do Polski i zamieszkał
we Lwowie. W czasie wojny rodzina przeniosła się
do Krakowa. Ostatnie dwa lata wojny spędził we
Włostowicach koło Koszyc. W 1951 roku ukończył
Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Jeszcze przed zdaniem ustnej matury rozpoczął pracę na etacie technika
w Laboratorium Badawczym Mechaniki Gruntów przy Katedrze Górnictwa II Wydziału
Górniczego AGH. Od 1952 roku studiował na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym
Akademii Górniczo-Hutniczej. Po ukończeniu pierwszego roku studiów przeniósł się na
sekcję geofizyki. Pod koniec studiów otrzymał propozycję pracy w Katedrze Fizyki II,
początkowo w charakterze wolontariusza, a od grudnia 1956 roku na etacie pomocnika
asystenta. W 1958 roku ukończył studia i uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera.
W 1963 roku przeniesiony służbowo do Instytutu Badań Jądrowych w Krakowie (późniejszy
Instytut Fizyki Jądrowej), w którym pracował do 2003 roku. Był kierownikiem Pracowni
Fizyki Środowiska. W 1965 roku na podstawie pracy „Badanie pola neutronów termicznych
w zastosowaniu do pomiarów wilgotności gruntów” na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej uzyskał doktorat. W 1972 roku na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH uzyskał habilitację. Przez cały czas zatrudnienia w Instytucie Badań Jądrowych
i w Instytucie Fizyki Jądrowej był związany z Instytutem Techniki Jądrowej AGH, Międzyresortowym Instytutem Fizyki i Techniki Jądrowej AGH oraz z Wydziałem Fizyki i Techniki Jądrowej AGH na podstawie formalnych i nieformalnych porozumień między tymi
instytucjami. W latach 1963, 1965–1966 pracował w BVFA Arsenal w Wiedniu (Bundesversuchs und Forschungsanstalt Arsenal, Vienna), w latach 1989–1998 okresowo pracował
w Instytucie Hydrogeologii w Neuhergerg-Monachium. W 1968 roku prowadził wykłady
i ćwiczenia na Uniwersytecie w Nairobi, a w latach 1972 i 1987 na Uniwersytecie Federalnym w Rio de Janeiro oraz w 1972 roku w Instytucie Inżynierii Jądrowej w Rio de Janeiro.
W latach 1966–1998 był ekspertem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej – IAEA.
Był autorem i współautorem wielu publikacji na temat zastosowania znaczników
sztucznych w badaniach wód podziemnych, znaczenia fizycznego warunków brzegowych
i początkowych w rozwiązywaniu równania dyspersji, metod interpretacji znaczników
sztucznych i środowiskowych w przepływach przez skały jedno- i dwuporowe przy zastosowaniu modeli matematycznych, parametrów hydraulicznych skał dwu- i trójporowych,
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badania systemów wód podziemnych w Polsce, określania pochodzenia wód w polskich
kopalniach soli, genezy wód słonych w mezozoiku Polski centralnej i północnej, genezy
i położenia obszarów zasilania wód mineralnych i leczniczych, w tym wód termalnych
Cieplic Zdroju i Lądka Zdroju, wód mineralnych Buska Zdroju i Solca Zdroju, większości
wód chlorkowych polskich Karpat fliszowych, w tym również wód typu zuber w Krynicy.
Promotor 4 rozpraw doktorskich. Członek komitetu redakcyjnego Journal of Hydrology,
Hydrological Journal oraz Hydrological Sciences Journal. Członek międzynarodowych
towarzystw naukowych: International Associations of Hydrologists oraz International Associations of Hydrological Sciences. W latach 2000–2011 członek korespondent Polskiej
Akademii Umiejętności. Był wnukiem Rudolfa Zubera (1858–1920), geologa i podróżnika,
badacza fliszu karpackiego, eksperta naftowego w skali światowej, profesora Uniwersytetu
Lwowskiego.
Zmarł 27 lutego 2011 roku.
Kwatera LXV rząd 7, m 7.
Źródła:
— 
Wspomnienie: Andrzej Zuber, 28 listopada 1933 – 27 lutego 2011: Bohdan Dziunikowski, 4 lutego 1930 – 22 lutego 2012. Biuletyn AGH 2012, nr 52, s. 34, [foto],
— 
Zuber A.: Andrzej Zuber – życiorys. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2004
nr 130/131. s. 12–13, [foto].
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Stanisław Józef Zygmuntowicz
1900–1953
Urodził się 18 marca 1900 roku w Krośnie.
Tam też w 1917 roku ukończył edukację na poziomie
szkoły średniej. W tym samym roku rozpoczął studia
na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej, które przerwał w styczniu 1918 roku i wstąpił
do Polskiego Korpusu Posiłkowego. Następnie został
internowany i wcielony do armii austriackiej. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości
nadal pozostał w wojsku. W roku akademickim 1919/1920 otrzymał czteromiesięczny
urlop na studia. W styczniu 1921 roku został zdemobilizowany i powrócił na Politechnikę i studiował do 1922 roku, po czym znowu przerwał naukę i przez dwa lata pracował
w zakładzie ślusarskim swojego ojca. Studia kontynuował od 1924 rok, lecz z powodów
materialnych dość nieregularnie. Dyplom inżyniera mechanika uzyskał w grudniu 1931
roku. W trakcie studiów, przez cały lipiec i sierpień 1927 roku, pracował w Warsztatach
Głównych Kolejowych we Lwowie. W październiku 1928 roku został zatrudniony przy
Docenturze Rysunków Politechniki Lwowskiej, jako kontraktowy zastępca asystenta. Po
ukończeniu studiów był młodszym asystentem, a od października 1932 roku starszym
asystentem. Następnie przeniósł się do IV Katedry Budowy Maszyn (Katedry Pomp
i Silników Wodnych) w charakterze prowizorycznego starszego asystenta i pozostał na
tym stanowisku do lutego 1935 roku. Pracował wówczas nad wykonaniem wirników
turbin wodnych w jednej sztuce z łopatkami. Po znalezieniu rozwiązania poprzez skrzynki
rdzeniowe i wykonaniu gotowych rdzeni odlany został wirnik turbiny Francisa zmontowanej w laboratorium maszynowym. Dla tego laboratorium wykonał projekt konstrukcji,
a następnie model łopatki w kole Peltona. Równocześnie w latach 1932–1935 wykładał
fizykę w Głównej Szkole Gospodarczej w Snopkowie koło Lwowa, a w latach 1933–1935
także w Państwowej Szkole Technicznej we Lwowie.
W 1935 roku przeniósł się do Dąbrowy Górniczej, gdzie pracował w Państwowej
Szkole Górniczo-Hutniczej, jako kontraktowy nauczyciel i kierownik wydziału mechanicznego. Łącząc działalność pedagogiczną z technika praktyczną, w 1937 roku objął
kierownictwo warsztatów naprawczych Huty „Bankowa” w Dąbrowie Górniczej. Stosunkowo szybko awansował na kierownika biura fabrykacji i nadzorował produkcję kilku
hut. Pracował tam całą okupację, a po wyzwoleniu, powołany na życzenie załogi Huty na
stanowisko dyrektora naczelnego. Wykazał się wielką energią w pracy. W końcu 1945 roku
objął stanowisko naczelnego dyrektora technicznego w Centralnym Zarządzie Przemysłu
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Hutniczego w Katowicach. Wymownym dowodem zaufania, jakim darzyły Go koła zawodowe, jest fakt, iż wybrany został przewodniczącym Stowarzyszenia Hutników Polskich.
W 1946 roku podjął wykłady zlecone z organizacji przedsiębiorstw przemysłowych na
Wydziale Hutniczym Akademii Górniczej. W 1947 roku został mianowany zastępcą profesora przy Katedrze Maszyn Hutniczych. W marcu 1952 roku otrzymał nominację na profesora nadzwyczajnego i kierownika Katedry Maszyn Hutniczych AGH. W okresie styczeń–
marzec 1952 roku pełnił funkcję prorektora dla spraw Wydziałów Górniczego, Hutniczego,
Elektrotechnicznego i Geologiczno-Mierniczego AGH. Jednakże ze względów zdrowotnych ustąpił z tego stanowiska. Równolegle z zajęciami na AGH pracował w Centralnym
Zarządzie Przemysłu Metalowego w Warszawie, pełniąc od 1948 roku obowiązki zastępcy
generalnego dyrektora, a następnie w tym samym roku pełnił obowiązki dyrektora technicznego w Głównym Instytucie Metalurgii i Odlewnictwa w Krakowie, gdzie pracował do 1951
roku. Był jednym z organizatorów Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej NOT w Krakowie,
a od 1 września 1952 roku był dziekanem Wydziału Hutniczego tej uczelni. Był autorem
kilku książek oraz artykułów opublikowanych w czasopiśmie „Hutnik”. Od 1947 roku był
członkiem PZPR. Dwukrotnie odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
Zmarł 22 lutego 1953 roku w Krakowie.
Kwatera VII, rząd 1, miejsce 35.
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Źródła:
— Nowakowski A., Wnęk Z.: Wspomnienia o zmarłych profesorach Wydziału: prof. inż.
Stanisław Zygmuntowicz (1900–1953). Zeszyty NaukoweAGH; nr 367. [Seria] Metalurgia
i Odlewnictwo 1973, z. 51, s. 37–38,
— Podoba E.: Profesor Stanisław Zygmuntowicz. Zeszyty Naukowe [wyd. AGH]; nr 4.
[Seria] Elektryfikacja i Mechanizacja Górnictwa i Hutnictwa 1954, z. 1, s. 115–117,
— Słownik biograficzny techników polskich. Z.19. Red. J. Piłatowicz. Warszawa 2008,
s. 183–184, [foto],
— Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutn214iczej w Krakowie
(1919–1964. Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 223–225, [foto] (Zeszyty
Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; nr 41, z. spec. 4).
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Witold Stanisław Żabiński
1929–2007
Urodził się 17 lipca 1929 roku w Krakowie.
W latach 1947–1951 studiował jednocześnie geologię
i chemię na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym
Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskując w 1951 roku
stopień magistra geologii i paleontologii. W 1951
roku podjął pracę w charakterze asystenta w Katedrze
Mineralogii i Petrografii na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH. W 1959 roku
obronił na tym wydziale rozprawę doktorską i uzyskał stanowisko adiunkta. W pierwszych
latach pracy zawodowej zainteresował się petrografią skał magmowych i osadowych okolic
Krakowa, a także metodami oznaczania pierwiastków śladowych w minerałach i skałach.
Około 1965 roku skoncentrował swoje zainteresowania na mineralogii i geochemii strefy
utleniania śląsko-krakowskich złóż kruszców cynku i ołowiu. Rozpoznanie składu mineralnego galmanów, zidentyfikowanie wielu nieznanych minerałów, a także prześledzenie
migracji niektórych pierwiastków śladowych w różnych utworach strefy wietrzenia stanowiło przedmiot pracy doktorskiej „Mineralogiczna i geochemiczna charakterystyka strefy
utleniania śląsko-krakowskich złóż kruszców cynku i ołowiu”, obronionej w 1959 roku na
Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym. W 1965 roku na podstawie rozprawy „Studium
minerałów grupy hydrogranatów” uzyskał habilitację i stanowisko docenta. Wyniki zawartych w tej pracy badań spotkały się z żywym oddźwiękiem w zagranicznych ośrodkach
naukowych i wielokrotnie były cytowane w literaturze światowej. Szczególnie interesujące
okazało się stwierdzenie w niektórych hydrogranatach obecności rozproszonej fazy wezuwianowej, a także podanie cech charakterystycznych ułatwiających identyfikację gydrogranatów. Zagadnienia związane z nowoczesną metodyką badań minerałów i skał stały
się kolejnym punktem Jego zainteresowań. Od 1973 roku był profesorem nadzwyczajnym,
a w 1981 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1969–1992 był kierownikiem
Zakładu Mineralogii i Geochemii, jednocześnie w latach 1982–1988 był dyrektorem Instytutu Geologii i Surowców Mineralnych na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH.
Równolegle z badaniami naukowymi, których wyniki zostały ogłoszone drukiem w około
200 publikacjach, opracowywał oryginalne skrypty do ćwiczeń z mineralogii oraz podręcznik
„Mineralogia ogólna”. Był inicjatorem zorganizowania Studium Podyplomowego z zakresu
metod badań minerałów i skał na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym i wieloletnim
jego kierownikiem. Wypromował 14 doktorów i 22 magistrów. Sprawował również wiele
funkcji poza AGH, między innymi w latach 1975–1979 był kierownikiem Zakładu Mine-
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ralogii Uniwersytetu Śląskiego, a w latach 1998–2002 – kierownikiem Zakładu Mineralogii
i Petrografii Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W latach 1970–2004 był redaktorem czasopisma „Mineralogia Polonica”. Był członkiem Komitetu Nauk Mineralogicznych PAN, Brytyjskiego Towarzystwa Mineralogicznego,
International Mineralogical Association, członkiem-korespondentem Polskiej Akademii
Umiejętności, założycielem i honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Tytułów Naukowych. W 2017 roku został
uhonorowany przez międzynarodowy zespół badaczy pod kierownictwem prof. Adama
Pieczki, nadaniem nazwy żabińskiit nowo odkrytemu minerałowi. Został odznaczony:
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodami Rektora AGH oraz Ministra Edukacji.
Zmarł 15 stycznia 2007 roku.
Kwatera AD, rząd zach., miejsce 7.
Źródła:
— Kwiecińska B., Heflik W.: Profesor Witold Żabiński 1929–2007: wspomnienie. Biuletyn
Informacyjny Pracowników AGH 2007, nr 163, s. 21, [foto],
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(redaktor naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 419,
[foto],
— Współcześni uczeni polscy: słownik biograficzny. T. 4: S–Ż. Red. nauk. J. Kapuścik.
Warszawa 2002, s. 895, [foto].
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Czesław Żuławski
1923–1994
Urodził się 17 stycznia 1923 roku w Drohobyczu. Do szkoły uczęszczał w Borysławiu i tam też
uzyskał świadectwo dojrzałości. Od 1941 roku był
żołnierzem Armii Krajowej. W 1945 roku został repatriowany do Polski. W latach 1945–1951 studiował
na Wydziale Inżynierii na Oddziale Geodezyjnym
(w ramach Wydziałów Politechnicznych (AG/AGH), otrzymując tytuł inżyniera geodety
i magistra nauk technicznych. W 1950 roku podjął pracę na Wydziale Inżynierii AGH,
a następnie, po zmianach strukturalnych uczelni, pracował w Katedrze Gleboznawstwa na
Wydziale Geodezji Górniczej. W 1961 roku na tymże wydziale uzyskał stopień doktora nauk
technicznych. W 1961 roku na podstawie pracy „Zasady kartografii gleboznawczej i klasyfikacji bonitacyjnej terenów przemysłowych” obronionej na Wydziale Geodezji Górniczej
uzyskał stopień doktora nauk technicznych. W 1972 roku uzyskał stanowisko docenta.
W latach 1972–1975 oraz 1984–1986 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Geodezji Górniczej. W latach 1977–1980 był dyrektorem Instytutu Kształcenia Środowiska AGH. Przez 15
lat kierował Zakładem Rekultywacji Terenów Przemysłowych. Od początku działalności
naukowej prowadził badania mieszczące się na styku techniki i przyrody, zajmował się
problemami kartografii i klasyfikacji gleb terenów poprzemysłowych oraz opracowaniem
podstaw naukowych ochrony gleb na terenach górniczych. Wiele Jego prac znalazło wyraz
w polskich normach i przepisach. Był autorem około 50 publikacji, w tym 2 książek oraz
promotorem 4 prac doktorskich i kilkudziesięciu magisterskich. Był członkiem Komitetu
i kilku Komisji PAN, Naczelnej Organizacji Technicznej oraz wielu komisji i zespołów
badawczych, powołanych przez Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego oraz
Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego. Przez wiele lat aktywnie współpracował z Komisją
Ochrony Powierzchni przed Szkodami Górniczymi. Będąc członkiem Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego brał udział w pracach komisji specjalistycznych tego Towarzystwa.
Jego dorobek wyrażał się ponad 200 pracami naukowo-badawczymi i wdrożeniami, wykonanymi na rzecz jednostek gospodarczych i administracji państwowej. Był powszechnie
akceptowany, jako kierownik prac zespołowych, ze względu na szczególne predyspozycje:
głęboką wiedzę, inicjatywę, wysokie poczucie etyki zawodowej, bezkonfliktowy styl pracy,
a także życzliwość i dowcip. Otrzymał wiele odznaczeń państwowych i resortowych,
między innymi: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złota
Odznaka „Zasłużony Pracownik Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska”, Medal
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40-lecia Polski Ludowej, Złotą Odznakę „za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki
wodnej”, Odznakę „Za zasługi dla województwa piotrkowskiego”.
Zmarł 1 października 1994 roku w Krakowie.
Kwatera LXXXVI, rząd 15, miejsce 45.
Źródła:
— Eckes T.: Doc. dr inż. Czesław Żuławski 1923–1994. Przegląd Geodezyjny 1995, nr 4,
s. 18, [foto],
— Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń
(red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 420–421,
[foto].
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