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Opracowałem na podstawie informacji zbieranych od mobingowanych przy 
tym wszystkich Koleżanek i Kolegów oraz wspomnień Kolegów i własnych. 

Szczególnie chciałem podziękować za pomoc i wkład we współpracę na 
tym etapie: Krzysiowi Widomskiemu, Agnieszce Bardzik, Krzysztofowi Knapi-
kowi i w ostatniej fazie Adamowi Sali i Januszowi Naborczykowi, a za pomysł 
i „parcie” do przodu Andrzejowi Węgrzynowi. 

Opracowanie pokazuje, jak wiele zrobiliśmy dla Politechniki Krakowskiej, 
gdzie uzyskaliśmy wiedzę techniczną, pracując w kraju i za granicami Polski 

Andrzej Badowski 
marzec 2015





1. Wstęp. Też jesteśmy jubilatami 

Tym wydawnictwem w 2015 roku pragniemy uczcić podwójny jubi-
leusz: 70 lat Politechniki Krakowskiej oraz 50-tą rocznicę ukończenia 
przez nasz rocznik Wydziału Budownictwa Wodnego PK w roku 1965. 
Zaczynaliśmy studia w roku 1959 zaplanowane na 5 lat i 10 semestrów, 
ale nasz rocznik został wyznaczony dla odbycia w ramach 6-tego se-
mestru praktyki semestralnej w miejsce miesięcznych praktyk letnich. 
Byliśmy skierowani do różnych zakładów pracy na okres 4 miesięcy, 
w czasie których przyjeżdżaliśmy na uczelnię co 2 tygodnie na 2 dni dla 
studiowania i zaliczenia 3 przedmiotów. W związku z tym studia uległy 
przedłużeniu do 11 semestrów. Zaczynaliśmy studia w ilości przyję-
tych 60 studentów podzielonych na 3 grupy. Ta liczba zmieniała się 
w czasie, ponieważ część rezygnowała ze studiów, brała sobie przerwę 
lub wybierała inne kierunki oraz dochodzili Ci, którzy zaczynali przed 
nami i postanowili na nas zaczekać. 

2. Pełna lista studentów naszego rocznika 1959–1965

Na studia rozpoczynane w dniu 1 października 1959 roku zosta-
li przyjęci (uwaga-brak komentarza przy nazwisku oznacza, że Kol. 
ukończył[a] studia w 1965 roku): 

•	 Badowski Andrzej, 
•	 Bardzik Agnieszka, 
•	 Bednarz Józef (bronił po 1965 roku, nie wiadomo kiedy), 
•	 Boruszewska Anna, 
•	 Bosek Edward (obronił dyplom w latach 1969/1970), 
•	 Branc Władysław (odpadł, kiedy, to brak danych), 
•	 Bronarska Marta, 
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•	 Cebula Kazimiera (odpadła chyba po IV semestrze), 
•	 Chałupniak Edward (odpadł prawdopodobnie po roku), 
•	 Czajowski Zdzisław (ukończył studia wieczorowo w 1978 r.), 
•	 Dec Władysław, 
•	 Dzierżanowski Jan (brak informacji o ukończeniu studiów), 
•	 Dźwięga Zdzisław, 
•	 Filus Maciej (odpadł w ciągu I semestru), 
•	 Gaik Jacek (odpadł w ciągu I semestru), 
•	 Gąsiorska Maria, 
•	 Grohs Jolanta, 
•	 Jasztal Tadeusz, 
•	 Jelonek Augustyn (bronił dyplom w latach 1966/1967), 
•	 Jeż Jan (nie mylić z Piotrem Jeżem, nie podjął studiów lub od-

padł zaraz na początku), 
•	 Karolak Bogdan (po III roku przeniósł się na Lądówkę), 
•	 Karwacka Barbara, 
•	 Klęk Halina, 
•	 Kluska Janina, 
•	 Knapik Krzysztof, 
•	 Konopka Michał, 
•	 Kucharski Jan (odpadł po I semestrze), 
•	 Kufel Jan, 
•	 Kuleszyński Jerzy, 
•	 Latuszek Józef, 
•	 Lenk Barbara, 
•	 Lichoń Adam, 
•	 Łada Barbara, 
•	 Makowski Wiesław (po III roku zrezygnował ze względów ro-

dzinnych), 
•	 Michalik Mieczysław, 
•	 Michniak Ludwik (? – nie podjął studiów lub odpadł zaraz na 

początku), 
•	 Michułka Stanisław (zachorował i rozpoczął na nowo studia 

w roku 1960), 
•	 Mikuliszyn Jan (odpadł po I semestrze), 
•	 Muniak Andrzej, 
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•	 Naborczyk Janusz, 
•	 Nowojewski Tadeusz, 
•	 Pasternak Alicja, 
•	 Przystawska Jadwiga (zrezygnowała w ciągu I semestru), 
•	 Rabiej Henryk (odpadł po I semestrze), 
•	 Sala Adam (bronił dyplom w latach 1965/1966), 
•	 Stankiewicz Anna,
•	 Stencel Jan (odpadł po I semestrze), 
•	 Suski Jan (bronił w 1966), 
•	 Syguła Stanisław, 
•	 Szajca Andrzej, 
•	 Szewczyk Andrzej (odpadł po I semestrze), 
•	 Wądrzyk Jerzy (odpadł po I roku), 
•	 Węgrzyn Andrzej (ukończył studia wieczorowo w 1971 r.), 
•	 Wiatr Franciszek, 
•	 Widomski Krzysztof, 
•	 Włoch Jerzy (miał przerwę w studiach i skończył zaocznie/wie-

czorowo), 
•	 Woźniak Wojciech (został w tyle i nie wiadomo czy skończył), 
•	 Woźnica Andrzej, 
•	 Wójcik Andrzej (bronił dyplom w 1967 r.), 
•	 Zając Elżbieta, 
•	 Zapart Kazimierz (bronił dyplom w latach 1966/1967), 
•	 Zielnik Wiesław. 

W tym samym terminie rozpoczęli studia, jako wolni słuchacze 
i czekali aż ktoś odpadnie i zrobi miejsce: 

•	 Dubis Kazimierz, 
•	 Wysocka Anna (po mężu Wójcik).

 
Doszli w semestrach od 1960 roku i ukończyli studia w roku 1965 

lub później: 
•	 Duraj Janusz,
•	 Gajewski-Ostoja Andrzej, 
•	 Jeż Piotr, 
•	 Kaczmarczyk Antoni, 
•	 Konstankiewicz Jerzy (przeniesienie z Politechniki Śląskiej), 
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•	 Korczowski Andrzej, 
•	 Kowalczyk Maciej, 
•	 Lechowski Lech (przeniesienie z Politechniki Śląskiej), 
•	 Michno Andrzej, 
•	 Pieniążek Stanisław, 
•	 Rybczyński Stanisław, 
•	 Skrzypek Jan, 
•	 Sroga Ryszard, 
•	 Sternalski Józef, 
•	 Wiącek Tadeusz, 
•	 Wymysło Krzysztof (?), 
•	 Zięba Ignacy. 

Doszli w semestrach po I roku i nie ukończyli studiów lub nie 
mamy o tym wiedzy: 

•	 Danek Maria (zwana „Dzidką” – ukończyła studia wieczorowo), 
•	 Kuta Tadeusz, 
•	 Kwaśny Tadeusz, 
•	 Michniewicz Franciszek, 
•	 Suchodół Janusz, 
•	 Szczotka Jan (w trakcie studiów zmienił nazwisko na Szczer-

backi Jan), 
•	 Sztuka Mieczysław, 
•	 Śliz Jacek (w latach 70-tych ukończył studia wieczorowe z tytu-

łem inżyniera). 

Co było później 
Od 3-ciego roku nastąpił podział na 2 kierunki: 2 grupy ze specjalno-

ścią melioracji wodnych, a 1 grupa ze specjalnością budownictwa wod-
nego śródlądowego. Liczba Koleżanek i Kolegów w poszczególnych 
latach dalej oscylowała wokół ilości 55–60. Ostatecznie w 1965 roku 
obrobiliśmy dyplomy magistrów inżynierów budownictwa wodnego. 
Wówczas podobno był to jeden z najlepszych wyników ilościowych 
ukończenia studiów w terminie. Niektórzy z nas są dalej czynni zawo-
dowo pomimo przekroczenia wieku 70 lat. 
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3. Nasze spotkania

Spotykamy się cyklicznie w składzie tych samych 55 Koleżanek 
i Kolegów na wykazie z 1965 roku. Do dzisiaj z tej grupy jest nas ży-
jących 41. Spotykaliśmy się początkowo co 10 lat, potem z woli Ko-
leżeństwa odstęp zmniejszył się do 5 lat, z tym, że w roku 2010 pod-
jęliśmy wspólną decyzję organizowania spotkań co 2 lata, aczkolwiek 
w 2015 roku złamiemy tą zasadę i spotkamy się po roku. Inicjatorami 
i organizatorami pierwszego zjazdu byli: Halina i Zdzisław Dźwięgo-
wie, oraz chyba również Piotr Jeż. Halina udostępniła Agnieszce Bar-
dzik zebrane adresy, które Agnieszka uaktualniała przez kilkanaście ko-
lejnych lat. Agnieszka była główną organizatorką kolejnych zjazdów, 
zajmowała się programem, korespondencją z Koleżeństwem, finansa-
mi, a innym sprawami zajmowali się Janusz Naborczyk, a później do 
roku 2000 Piotr Jeż. Po śmierci Piotra, Agnieszce pomagał Krzysztof 
Knapik. Pomiędzy zjazdami: w Dobczycach w 2005 roku i w Niedzicy 
w roku 2010 prowadzenie listy kontaktowej i organizację spotkań prze-
jął Andrzej Badowski z Warszawy, któremu pomagali będący na miej-
scu w Krakowie: Krzysztof Knapik, Jan Skrzypek i Janusz Naborczyk. 

Według posiadanych danych nasze zjazdy odbyły się: I-szy w 1975 r. 
w Krakowie, II-gi w 1985 r. – w Woli Zręczyckiej, III-ci w 1990 r. 
w Woli Zręczyckiej, IV-ty w 1995 r w Stróży, V-ty w 2000 r. w Nie-
dzicy, VI-ty w 2005 r. w Dobczycach, VII-my w 2010 r. w Niedzicy, 
VIII-my w 2012 r. w Wadowicach, IX-ty w 2014 r. w Wadowicach. 
W 1985 roku odbył się I zjazd na PK z udziałem władz i wykładowców 
Wydziału, następnie w programie było zwiedzanie Wydziału a potem 
wyjazd do Woli Zręczyckiej . Kolejne spotkania od 1995 roku zorga-
nizowaliśmy również w ośrodkach Politechniki Krakowskiej: w Woli 
Zręczyckiej i Dobczycach oraz Stacji Badawczej w Stróży. Począwszy 
od III-ciego, spotkania były rozpoczynane udziałem w mszach świę-
tych, III-cie spotkanie msza święta w Gdowie, IV-te spotkanie msza 
święta w Stróży, V-te spotkanie msza święta w Niedzicy, VI-te spo-
tkanie msza święta w Stadnikach k/Dobczyc oraz zwiedzenie semina-
rium i muzeum misyjnego. Od VII-mego, spotkania rozpoczynamy od 
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udziału w mszy świętej zamawianej w bazylice Św. Floriana przy Placu 
Matejki, następnie mamy około 2 godzinne spotkanie na uczelni w Sali 
Rady Wydziału, ostatnie z udziałem Pani Dziekan prof. dr hab. Elżbie-
ty Nachlik. Szczególne dla nas miłe było spotkanie w 2005 roku, kiedy 
na Wydziale Inżynierii Środowiska (taką nazwę od 1990 roku miał nasz 
Wydział) podejmował nas ówczesny dziekan w osobie naszego kolegi ze 
studiów, Krzysztofa Knapika. Po spotkaniu uczelnianym część z nas wy-
jeżdżało na zwiedzenie jakiegoś obiektu hydrotechnicznego, poprzednio 
dwa razy zapory w Czorsztynie z uroczystą kolacją i noclegiem w ho-
telu „Niedzica”, a ostatnio zapory Świnna Poręba i zwiedzeniem nowo 
otwartego Domu Św. Jana Pawła II w Wadowicach oraz uroczystą kola-
cją i noclegiem w hotelu „Radocza Park” pod Wadowicami. 

4. Jak zaczynaliśmy

Przez 50 lat pracy zawodowej dzięki nabytej wiedzy od naszej wspa-
niałej kadry profesorskiej pracowaliśmy dla chwały uczelni i z pożyt-
kiem dla kraju w różnych miejscach i zakładach pracy w Polsce, ale 
i poza granicami. Szczególnie podkreślamy wkład w nasze wykształce-
nie profesorów: Stanisława Szerszenia, Mieczysława Wrony, Stanisła-
wa Andruszewicza, Feliksa Szweda, Zbigniewa Kajetanowicza, Jerze-
go Sobczaka i Artura Wieczystego. Niektórzy z nas zostali po obronie 
dyplomu na uczelni poświęcając się pracy naukowej i dydaktycznej, jak 
np. Agnieszka Bardzik w Katedrze Budowy Zapór i Siłowni Wodnych 
u doc. Jerzego Sobczaka, Krzysztof Knapik w Katedrze Budowy Zapór 
i Siłowni Wodnych (potem Instytucie Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania 
Ścieków), Maciej Kowalczyk w Katedrze Melioracji Wodnych u Prof. 
Kazimierza Pietrzyka, Janusz Naborczyk w Katedrze Mechaniki Grun-
tów i Fundamentowania (potem Instytucie Geotechniki), Adam Sala 
w Katedrze Mechaniki Gruntów i Fundamentowania (potem Instytucie 
Geotechniki), Piotr Jeż w Katedrze Regulacji Rzek (potem Instytucie 
Inżynierii Wodnej), zmarł w 2001 roku, Stanisław Syguła w Katedrze 
Budowy Dróg i Mostów na Wydziale Budownictwa Lądowego, zmarł 
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w 2008 roku, Andrzej Woźnica w Katedrze Budowy Dróg i Mostów 
na Wydziale Budownictwa Lądowego, zmarł w 1983 roku. Pozosta-
li zatrudnili się bezpośrednio w różnych instytucjach wykonawczych, 
biurach projektów, instytutach naukowych i urzędach. 

5. Notki biograficzne Koleżanek i Kolegów

Tadeusz Nowojewski Prawdopodobnie najdłużej pia-
stujący stanowisko Starosty w Polsce, bo od 1965 roku 
pozostaje Starostą naszego roku. Jest spod znaku Wagi, 
rocznik 40 ubiegłego wieku. Studia na Politechnice Kra-
kowskiej poprzedził nauką w krakowskim Technikum 
Budowlanym. Po jego ukończeniu w 1958 roku, zdecy-
dował się podjąć studia na Wydziale Architektury P.K. 

Nie zdał sprawdzianu z rysunku. Wyjechał na Śląsk, aby podjąć pierw-
szą pracę w życiu. Pracował w firmie gliwickiej w Świętochłowicach, 
przy rozbudowie Huty Zgoda, jako technik budowy. W następnym roku 
zdał egzamin na Wydział Budownictwa Wodnego PK. Egzamin magi-
sterski obronił 25.V.1965 roku i odebrał nakaz pracy na budowę zapory 
w Solinie. 1 lipca 1965 roku rozpoczął tam pracę od stażysty a zakoń-
czył na stanowisku kierownika zapory prawobrzeżnej. Budowę zapory 
prowadziło Karpackie Przedsiębiorstwo Budowy Zapór Wodnych. Po 
zakończeniu budowy zapory Solina w 1968 roku, firma została prze-
niesiona do Rzeszowa. Dobra passa zawodowa trwała. Został kierow-
nikiem budowy Stopnia Wodnego na Wisłoku w Rzeszowie. Z firmą 
związał się na dobre i złe przez 25 lat. Przez te lata awansował, kończąc 
na stanowisku zastępcy dyrektora. W 1988 roku wyjechał na kontrakt 
zagraniczny do Czechosłowacji. Była to budowa kanału obiegowego 
ze śluzami na rzece Dunaj pod Bratysławą. Po powrocie w połowie 
1990 roku, po zawale serca rozstał się z pracą w firmie. Wyszedł jed-
nak z tego dołka i z duchem nowego czasu założył własną działalność 
gospodarczą, którą prowadzi do dzisiaj. W 1997 roku przeszedł na 
wcześniejszą emeryturę. Ciągoty zawodowe, mała opłacalność wła-
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snej firmy i potrzeby utrzymania rodziny spowodowały, że podjął pracę 
w „Eksbudzie” Rzeszów. Pracował przez rok w Warszawie na stanowi-
sku dyrektora oddziału przy budowie bloków mieszkalnych na Osiedlu 
Szczęśliwice, a następny rok jako kierownik budowy zbiorników reten-
cyjnych Giełdy Towarowej w Lublinie. W 2000 roku przeniósł się do 
„Inżynierii” Rzeszów, którą założył jego były podwładny, gdzie praco-
wał przez 3 lata. W 2009 roku prywatny inwestor z Warszawy zatrudnił 
go jako inspektora nadzoru na budowie małej elektrowni wodnej na 
Wisłoku w Rzeszowie. Po zakończeniu budowy (trzy lata) powrócił do 
etatu emeryta i własnej mini działalności gospodarczej. 

Andrzej Badowski Urodził się 16 lutego 1942 r. w War-
szawie. Studia rozpoczął 1.10.1959 roku, ukończył obro-
ną pracy dyplomowej 24 kwietnia 1965 r. Po studiach 
pracował w Okręgowym Zarządzie Wodnym w Warsza-
wie, potem Przedsiębiorstwie Budownictwa Wodnego 
w Warszawie, uzyskał uprawnienia budowlane w dzie-
dzinie na 2-letnim kontrakcie zbiorowym przy moderni-
zacji drogi wodnej Łaby w Czechosłowacji, po powrocie 

w Pracowni projektowej, jako główny projektant, w latach 1980–1984 
w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie m.in. jako 
kierownik Programu Rządowego PR–7, w latach 1984–1988 pracował 
na 4-letnim kontrakcie indywidualnym na robotach hydrotechnicznych 
w Algierii: w Direction Projet Jijel na budowie w El-Milii oraz w Cosider 
Algier, po powrocie do kraju pracował kolejno: w Okręgowej Dyrekcji 
Gospodarki Wodnej w Warszawie, jako kierownik Działu Dokumentacji 
Technicznej, od 1991 roku do 2000 roku był dyrektorem Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, potem w Biurze Gospodar-
ki Wodnej w Warszawie i od utworzenia 1 lipca 2006 
roku Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej był tam 
Dyrektorem generalnym do lutego 2008 roku i odejścia 
na emeryturę. Potem jeszcze dopracował 45 lat zatrud-
nienia w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska 
W czasie trwania pracy ukończył 3 jednoroczne studia 
podyplomowe: 1978 r. „Specjaliści dla krajów rozwijają-
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cych się” na Uniwersytecie Warszawskim, 1980 r. „Budownictwo wod-
no-melioracyjne” w SGGW Akademii Rolniczej w Warszawie, 1992 r. 
„Nowoczesne metody zarządzania i techniki komputerowe w inżynierii 
i gospodarce wodnej” na Politechnice Krakowskiej, liczne kursy specja-
listyczne i szkolenia w okresie pracy zawodowej. Od roku 1968 posiada 
uprawnienia budowlane w dziedzinie inżynierii wodnej do projektowa-
nia i kierowania robotami. Od 2005 roku sprawuje funkcję wicepreze-
sa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Inżynieryjnych 
FSNT NOT i jednocześnie Przewodniczącego Sekcji Głównej Inżynierii 
i Gospodarki Wodnej SITWM, wybrany do końca kadencji 2013–2017. 
Posiada odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi RP, Złota Odznaka Honoro-
wa SITWM, Srebrna Odznaka Honorowa NOT, złota odznaka Ministra 
Środowiska za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Jest członkiem Stowarzyszenia Wychowanków PK. Żonaty, dwoje dzie-
ci: córka i syn, troje wnucząt. 

Agnieszka Bardzik Studia na Wydziale Budownic-
twa Wodnego rozpoczęła 1.10.1959 roku, a zakończyła 
10.04 1965 r. obroną pracy dyplomowej pt. „Projekt uję-
cia wody podziemnej z drenami poziomymi systemem 
Ranney’a w miejscowości Prałkowce”. Pracę zawodo-
wą rozpoczęła 16.04.1965 roku, jako asystent w Kate-
drze Budowy Zapór i Siłowni Wodnych, a od roku 1972 

pracowała w Instytucie Inżynierii i Gospodarki Wodnej, w Zakładzie 
Hydrologii. We wrześniu 1975 roku uzyskała stopień doktora nauk tech-
nicznych, po obronie pracy „Krótko terminowa prognoza fali powodzio-
wej w obrębie Miasta Krakowa”. Poza pracą dydaktyczną ze studentami, 
Jej działalność naukowa koncentrowała się wokół następujących zagad-
nień: podstawy hydrologiczne projektowania budowli hydrotechnicz-
nych, ocena zasobów naturalnych rzek i potoków, procesy transformacji 
opadu w odpływ, analiza zjawisk ekstremalnych (powodzie, susze). Od 
1.10.1996 roku jest na emeryturze i nie pracuje zawodowo.

Anna Boruszewska-Wlazło Po zakończeniu studiów pracowała w Ka-
towickim Przedsiębiorstwie Robot Inżynieryjnych, a od 1972 roku 
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w Kombinacie Budownictwa Ogólnego „Zagłębie” w Sosnowcu do 
roku 1989. Potem, aż do przejścia na emeryturę w roku 1999 pracowała 
w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. 

Edward Bosek urodził się 13.08.1941 roku w Połomii pod Rzeszo-
wem. Po 10 semestrach na Politechnice Krakowskiej w 1965 r. wy-
jechał do Francji, gdzie pracował jako projektant. Wrócił do Polski 
na początku 1968 r. Po rocznym pobycie w Białymstoku przeniósł 
się do Warszawy i w latach 1967/68 roku obronił pracę magisterską 
i uzyskał dyplom magistra inżyniera budownictwa wodnego. W la-
tach 1969–1975 pracował w Hydroprojekcie w Warszawie. W roku 
1975 na własną prośbę został skierowany przez Polservice do pracy 
w Algierii. Wrócił z kontraktu do kraju w 1978 roku na skutek choro-
by, którą pokonał uporem i ćwiczeniami po pół roku. Po powrocie do 
zdrowia pracował w centralach handlu zagranicznego w Warszawie. 
Rozpoczął pracę w Mostostalu w 1979, który następnie przekształcił 
się w Mostostal Export, a potem w Budimexie. Po ustaniu stanu wo-
jennego wyjechał jeszcze raz pracować zawodowo w latach osiem-
dziesiątych w spółce polsko-francuskiej we Franconville pod Pary-
żem. Po powrocie z Francji do Polski w 1987 roku wyjechał z żoną do 
Stanów Zjednoczonych, gdzie przez kilka miesięcy pracował w Kali-
fornii. W 1988 roku wrócił do Polski. Na początku lat 90-tych znalazł 
dobrą pracę, zorganizował w Warszawie na Ochocie biuro przedsta-
wicielskie zagranicznego producenta produktów ze stali, UGINE S.A. 
Przedstawicielstwo w Polsce. Po przekształceniu w spółkę Ugine Pol-
ska Sp. z o.o. i przeniesieniu siedziby z Warszawy na Śląsk, pracował 
dla firmy francuskiej indywidualnie w domu w Otwocku aż do śmier-
ci w 2011 r. 

Marta Bronarska Urodziła się 6 listopada 1940 r. Rozpoczęła studia 
1 października 1959 r., a ukończyła w kwietniu 1965 r. Po studiach 
pracowała w Krakowie w Okręgowym Zarządzie Wodnym, potem 
w Biurze Projektów Wodnych Melioracji, następnie w Investprojekcie 
i zakończyła pracę w Urzędzie Miasta Krakowa, skąd odeszła na eme-
ryturę w 1995 roku. 
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Władysław Dec pracował i mieszkał w Łodzi, gdzie zmarł w 1997 roku. 

Kazimierz Dubis pracował w Przedsiębiorstwie Melioracyjnym 
w Bochni, a potem przez długie lata w Wodociągach Krakowskich aż 
do emerytury. 

Janusz Duraj pracował w Miastoprojekcie Katowice, ożenił się w Ka-
towicach i mieszkał na Os. Tysiąclecia, nie znana jest data śmierci. 

Zdzisław Dźwięga Urodził się 8.03.1941 r. w Wojkowie, pow. mielecki. 
Rozpoczął pracę w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryj-
nych na stanowisku inżyniera budowy na budowie kanalizacji sanitar-
nej i wodociągów w Tarnobrzegu. W 1967 r. przeniósł się do Krakowa 
i pracował w Krakowskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych Nr. 
1 na stanowisku kierownika budowy – roboty infrastruktury technicznej 
(wodociągi, kanalizacja, sieci gazowe, oczyszczalnie ścieków) uzyskując 
po zdaniu egzaminu uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 
w zakresie budownictwa wodnego. Od 1971 r. pracował w Dyrekcji In-
westycji Miejskich Nr 1 w Krakowie na stanowisku głównego specjalisty 
d/s ciepłownictwa, i inspektora nadzoru. Od 1976 r. pracował w Biurze 
Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji Przemysłu Mleczarskiego 
w Warszawie Oddział w Krakowie początkowo na stanowisku kierow-
nika Działu Planowania i Sprawozdawczości, a następnie po uzyskaniu 
uprawnień budowlanych do projektowania, jako projektant i starszy pro-
jektant oczyszczalni ścieków. Po likwidacji biura pracował w Zakładzie 
Rozruchów i Modernizacji Oczyszczalni Ścieków (którego właścicielem 
był Augustyn Jelonek nasz kolega ze studiów) na stanowisku projektanta, 
a później do emerytury w Firmie Produkcyjno-Usługowo-Handlowej s.c. 
„Zapart-Kowalówka” – na stanowisku st. projektanta infrastruktury tech-
nicznej (wodociągi, kanalizacja). Był członkiem PZiTS i NSZZ Solidar-
ność, jak również mężem zaufania w wolnych wyborach prezydenckich 
i samorządowych z ramienia Solidarności. 

Andrzej Gajewski Pracował kolejno w: Krakowskim Przedsiębior-
stwie Robót Inżynieryjnych KPRI-2, Krakowskim Przedsiębiorstwie 
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Robót Melioracyjnych, Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w Krako-
wie, Spółdzielni Techniczno-Remontowej jako dyrektor techniczny, 
przed i po powrocie z wyjazdu do Stanów Zjednoczonych prowadził 
prywatną firmę remontowo-budowlaną, a zakończył pracę zawodową 
w Spółdzielni Mieszkaniowej, jako kierownik pionu inwestycyjnego 
i przeszedł na emeryturę. 

Maria Gąsiorska Urodziła się 15.09.1940 r. w Krakowie. Studia roz-
poczęła 1 października 1959 roku i ukończyła 23 kwietnia 1965 r. po 
obronie pracy dyplomowej. Pracę zawodową rozpoczęła 2 maja 1965 r. 
w Przedsiębiorstwie Geologiczno-Inżynierskim „Hydrogeo”. Od 
1970 r. część inżynierska została przekazana do Okręgowego Zarządu 
Wodnego w Krakowie, który w 1973 r. rozdzielono na Przedsiębior-
stwo Budownictwa Wodnego i Okręgową Dyrekcję Gospodarki Wod-
nej – później od 2000 r. zmiana nazwy na Regionalny Zarząd Gospo-
darki Wodnej w Krakowie, gdzie pracowała do przejścia na emeryturę 
we wrześniu 2002 r. 

Jolanta Grohs-Kaczkowska Po studiach wyjechała do Wrocławia, 
pracowała w Okręgowym Zarządzie Wodnym we Wrocławiu, potem 
w Wydziale Gospodarki Wodnej dla Dzielnic i miasta Wrocławia oraz 
Zespole Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu. 

Tadeusz Jasztal Urodzony na Ziemi Sądeckiej, pracował w Rzeszow-
skim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych, pracował również na 
budowach w Rosji za Uralem, po powrocie do kraju Prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Nowym Sączu, zmarł w 2009 roku. 

Piotr Jeż, dr inż. Urodził się 15.02.1940 r. w Mielcu. Studia ukończył 
na Politechnice Krakowskiej w 1965 r. jako absolwent Wydziału Bu-
downictwa Wodnego i od tego czasu, nieprzerwanie, pracował na Po-
litechnice Krakowskiej. Stopień doktora nauk technicznych otrzymał 
w 1978 r. za pracę Analogowe badania infiltracji z rzek i kanałów przy 
zastosowaniu metody Hele-Shaw i w 1979 r. objął stanowisko adiunkta. 
Jego całe życie zawodowe związane było z Instytutem Inżynierii i Go-
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spodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej. Był wieloletnim wicedyrek-
torem tego Instytutu, kolejno do spraw administracyjnych, badawczych 
i dydaktycznych. Brał czynny udział w wielu pracach naukowo-badaw-
czych Instytutu jako specjalista w zakresie hydraulicznych badań mo-
delowych, wód gruntowych oraz szeroko pojętej regulacji stosunków 
wodnych. Większość zrealizowanych przez Niego prac należała do 
kategorii badań stosowanych lub rozwiązań złożonych problemów in-
żynierskich. Był autorem kilkudziesięciu publikacji, referatów konfe-
rencyjnych i ekspertyz, które obok szerszych opracowań badawczych, 
dokumentują jego dorobek naukowy. Od 1999 r. był członkiem Sekcji 
Fizyki Wody, Komitetu Gospodarki Wodnej PAN. Z wielką pasją i od-
daniem uczył i wychowywał. Był niezwykle ceniony przez społeczność 
akademicką całej uczelni, a zwłaszcza przez studentów. Brał czynny 
udział w pracach nad programem studiów, głównie z zakresu budow-
nictwa, specjalności budownictwo wodne i sanitarne. Pełnił pod koniec 
lat 90-tych funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Inżynierii i Gospodarki 
Wodnej. Już od młodych lat był zawodnikiem sportowym, a potem całe 
dorosłe życie poświęcił pracy w Akademickim Związku Sportowym, nie 
tylko w obrębie Politechniki Krakowskiej. Wiele lat pracował we wła-
dzach centralnych Związku w Warszawie. Był pomysłodawcą i współ-
organizatorem Biegu Kościuszkowskiego Politechniki Krakowskiej, ak-
tualnie o zasięgu międzynarodowym. Za swą działalność dydaktyczną 
i naukową, a także postawę i aktywną pracę zawodową był wielokrotnie 
nagradzany przez Rektora Politechniki Krakowskiej. Otrzymał Honoro-
wą Odznakę i Złotą Odznakę Politechniki Krakowskiej. Został uhono-
rowany Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej oraz 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 18.12.2001 r. 

Antoni Kaczmarczyk Urodził się w Krakowie 
19.04.1937 roku, ukończył szkołę powszechną im. św. 
Wojciecha i liceum im. B. Nowodworskiego, ale matu-
rę zdał w Technikum Wodno-Melioracyjnym, wszystko 
w Krakowie. Po studiach pracował cały czas w wyko-
nawstwie w jednym przedsiębiorstwie, które zmieniało 
nazwę od RKRWM przez RPMel.i na koniec WODROL 
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Kraków – od majstra budowy awansował do dyrekto-
ra d/s technicznych. Była to firma prowadząca roboty 
melioracyjne, wodociągowe, wiertnicze i budownictwa 
wodnego – zatrudniała w pewnych latach nawet 600 pra-
cowników. W 2014 roku przedsiębiorstwo splajtowało – 
doczekało czasów, kiedy to na przetargach wygrywają 
oferenci za połowę ceny. W latach 1980–85 r. był dwu-
krotnie na kontraktach „Budimexu” w Iraku. W tym czasie pracowało 
tam ok. 17 000 Polaków w różnych branżach. Antek wykonywał roboty 
związane z odsalaniem i nawadnianiem terenów pustynnych. Po raz 
pierwszy spotkał się tam z nowoczesną technologią z Caterpillarami, 
Terexami, zestawami Rahco sterowanymi laserami. Równie wspaniale 
spisywały się też polskie spycharki i ładowarki ze Stalowej Woli i cią-
gniki Ursus. Uważa, że Politechnika dobrze przygotowała wszystkich 
do zawodu i pozwoliło to na radzenie sobie w wielu trudnych sytu-
acjach. Na drugim roku oblał egzamin z technologii betonu u profesora 
W. Muszyńskiego, a później wykonywał roboty betonowe o kubaturze 
3000 m sześciennych oraz 300 m sześciennych prefabrykatów. Od 1985 
roku uczestniczył w ramach ZO SITWM w Krakowie w organizowaniu 
Tygodnia Melioranta i Wodziarza . Ostatnio pełni też funkcję sekretarza 
Zarządu Oddziału SITWM w Krakowie.

Barbara Karwacka-Rusek Pracowała w Krakowie: 
w Zakładzie Usług Inwestycyjnych, PGM „Grzegórzki” 
(Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej), DIM (Dy-
rekcja Inwestycji Miejskich), PGM „Podgórze” (Przed-
siębiorstwo Gospodarki Komunalnej), AWF (Akademia 
Wychowania Fizycznego) i prowadziła własny biznes 
(Kwiaciarnia). 

Halina Klęk-Dźwięga Urodziła się 16.11.1940 r. w Krakowie. Po 
studiach pracowała w Powiatowej Radzie Narodowej w Krakowie na 
stanowisku kierownika Wydziału Gospodarki Wodnej, a po reformie 
administracyjnej, pracowała najpierw w Wojewódzkim Biurze Plano-
wania Przestrzennego na stanowisku projektanta, a później po prze-
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kształceniu się biura, w Biurze Planowania Przestrzennego w Krakowie 
na stanowisku starszego projektanta infrastruktury. Zespół urbanistycz-
ny w którym pracowała uzyskał za opracowania kilka nagród I-szego 
i II-go stopnia Ministra Budownictwa między innymi za Plan Zagospo-
darowania Przestrzennego m. Tarnowa. W 1972 roku otrzymała srebrną 
odznakę Prezesa Rady Ministrów za zasługi w zwalczaniu powodzi, 
a w 1973 roku brązowy krzyż zasługi za walkę z powodzią. Była człon-
kinią PZiTS i NSZZ Solidarność, jak również mężem zaufania w pierw-
szych wolnych wyborach prezydenckich i samorządowych z ramienia 
Solidarności. Zmarła w 2011 roku. 

Janina Kluska Urodziła się 15 marca 1939 r. w Sko-
mielnej Białej. Ukończyła Liceum Ogólnokształcące 
w Rabce, studia na Politechnice Krakowskiej rozpoczę-
ła 1 października 1959 roku, i uzyskała dyplom magi-
stra inżyniera budownictwa wodnego w 1967 roku. Po 
studiach od 1 września 1967 roku przez 18 lat pracowała 
w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Kra-
kowie na stanowisku St. Inspektora, gdzie zajmowała 

się ekspertyzami hydrologicznymi regulacji rzek (temat rządowy regu-
lacja rzeki Wisły), budowy mostów, zabudowy w dolinach rzek. W roku 
1984 przeniosła się z Krakowa do Skomielnej Białej podejmując pracę 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Rabce na stanowiskach Kierownika Go-
spodarki Komunalnej oraz Inspektora do spraw ochrony środowiska 
(sprawowała nadzór między innymi nad inwestycjami typu budowa 
oczyszczalni ścieków, ujęć wodnych, kanalizacji). W latach 1994–1999 
pracowała w Urzędzie Gminy Lubień gdzie zajmowała się przetargami 
inwestycyjnymi oraz częściowo budownictwem i gospodarką komu-
nalną. W okresie od 1999 r. do 2003 r. pracowała w Starostwie Powiato-
wym w Nowym Targu w Wydziale Inwestycji na stanowisku specjalisty 
do spraw inwestycji. Po zakończeniu pracy zawodowej podjęła pracę 
społeczną na rzecz zachowania walorów i tradycji rodzinnej miejsco-
wości Skomielna Biała. Była jedną z założycielek i pierwszym Preze-
sem Stowarzyszenia Związku Podhalan Oddział Skomielna Biała, za 
jej przyczyną wznowił działalność Amatorski Zespół Teatralny licznie 
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i wysoko nagradzany, założyła i prowadzi Góralski Zespół Pieśni i Tań-
ca dla dzieci i młodzieży. Kontynuuje pracę społeczną od dwudziestu 
lat jako Sekretarz Zarządu Spółki Wodnej Wodociągowej „Za Górą” 
w Skomielnej Białej. 

Krzysztof Knapik Urodził się 1941 r. w Alwerni. 
Liceum Ogólnokształcące ukończył w Chrzanowie 
w 1959 r. i rozpoczął studia na Politechnice Krakow-
skiej. Po ukończeniu ich w 1965 r. rozpoczął pracę na 
Politechnice Krakowskiej, najpierw w Katedrze Budo-
wy Zapór i Siłowni Wodnych a od 1970 r. w Instytucie 

Inżynierii Sanitarnej na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej (po-
przednia nazwa: Wydział Budownictwa Wodnego) w charakterze asy-
stenta naukowo-dydaktycznego (1965–1970), kierownika laboratorium 
badawczego (1970–1979), adiunkta (1980–1993), profesora Politech-
niki Krakowskiej (1993–2011). W 2009 r. rozpoczął pracę jako profe-
sor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. 
W Politechnice Krakowskiej pełnił funkcje: kierownik Pracowni Elek-
tronicznej Techniki Obliczeniowej w Instytucie Inżynierii Sanitarnej 
(1979–1988), z-ca dyrektora ds. badań naukowych w Instytucie Inży-
nierii Sanitarnej (1980–1984), dyrektor Instytutu Zaopatrzenia w Wodę 
i Ochrony Środowiska – poprzednio Instytut Inży nierii Sanitarnej 
(1991–1997, 2001–2002, 2009–2010), dziekan Wydziału Inżynierii Śro-
dowiska (2002–2008), członek Senatu Politechniki Krakowskiej (2001–
2010). Z kolei w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej 
w Przemyślu pełnił funkcje: dyrektor Instytut Inżynierii Środowiska 
(2009–2013), rektor (2013-nadal). Ponadto m. in.: członek Komitetu 
Inżynierii Środowiska PAN (2006–2010), członek Sekcji Inżynierii Sa-
nitarnej KILIW PAN (2002–2010), członek Krajowej Rady Gospodarki 
Wodnej (2006–2010). Autor i współautor około 70 publikacji nauko-
wych i dydaktycznych, w tym 4 monografii (np. Dyna miczne modele 
sieci wodociągowych) i 1 podręcznika akademickiego (Wodociągi, 650 
stron). Autor wielu komputerowych modeli sieci wodociągowych (np.: 
Kraków, Rzeszów, Kielce, Dąbrowa Gór nicza, Nowy Sącz). Laureat Ze-
społowej Nagrody Rady Miasta Krakowa za opracowanie modelu sieci 
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wodociągowej (1985), wielu nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego (ostatnia w 2012 r. za pod  ręcznik pt. „Wodociągi”). Odznaczony: 
Srebrny Krzyż Zasługi, Zloty Krzyż Zasługi, Kawalerski Order Odro-
dzenia Polski, Medal Edukacji Narodowej, Honorowa i Złota Odznaka 
Politechniki Krakowskiej, Zasłużony Działacz Spółdzielczości, Hono-
rowy Medal Państwowego Instytutu Hydrologicznego-Meteorologicz-
nego. Rodzina: żona, 2 córki, 2 wnuków. 

Michał Konopka Absolwent Wydziału Budownictwa Wodnego Poli-
techniki Krakowskiej – specjalność Budownictwo Wodne Śródlądowe. 
Obrona pracy dyplomowej 27.04.1965: Skrócony przebieg pracy zawo-
dowej: – od 1.07.1965 do 31.01.1980 w Przedsiębiorstwie „Hydrobudo-
wa – 3” (potem „Hydrobudowa Śląsk 1”) w Katowicach w tym od 1975 
roku na stanowisku Dyrektora Oddziału. – od 01.02.1980 w Przedsię-
biorstwie „Hydrobudowa Śląsk 2” do 30.06.1982 na stanowisku Zastęp-
cy Naczelnego Inżyniera. – od 01.07.1982 w Przedsiębiorstwie Robót 
Inżynieryjnych Przemysłu Węglowego (później PRInż S.A.-Holding) na 
stanowisku Z-cy Naczelnego Inżyniera i od 01.10.1989 do 31.10.1998 
na stanowisku Z-cy Dyrektora tego Przedsiębiorstwa, później na sta-
nowisku Członka Zarządu to jest do 31.10.1998. Od 01.11.1998 do 
31.08.2003 na stanowisku Z-cy Dyrektora Biura Postępu i Rozwoju 
Technicznego w Przedsiębiorstwie j.w. Obecnie na emeryturze. 

Jerzy Konstankiewicz Urodzony 20 kwietnia 1939 r. 
w Lublinie, studia rozpoczął na Wydziale Budownictwa 
Przemysłowego i Ogólnego Politechniki Śląskiej w Gli-
wicach, a w 1960 r. przeniósł się na Wydział Budow-
nictwa Wodnego Politechniki Krakowskiej. W okresie 
studiów był wiceprzewodniczącym Samorządu w Do-
mach Studenckich Politechniki Krakowskiej przy uli-

cy Bydgoskiej, a pod koniec studiów wiceprzewodniczącym Rady 
Uczelnianej ZSP Politechniki Krakowskiej oraz przedstawicielem ZSP 
w Komisji Senackiej ds. studenckich. Studia zakończył obroną pracy 
dyplomowej w dniu 25 maja 1965r. Pracę zawodową rozpoczął 1 lipca 
1965 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie w Państwowym Nadzo-
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rze Budowlanym Budownictwa Specjalnego w zakresie budownictwa 
wodnego, a następnie, jako sekretarz techniczny Wojewódzkiego Ko-
mitetu Przeciwpowodziowego w Lublinie. Kolejnym miejscem zatrud-
nienia była Geodezyjno-Dokumentacyjna Sp-nia Pracy „Technoplan” 
w Lublinie na stanowisku projektanta, a następnie kierownika pracow-
ni. W roku 1981 ukończył studia podyplomowe na Wydziale Inżynierii 
Sanitarnej i Wodnej Politechniki Krakowskiej w zakresie zaopatrzenia 
w wodę, usuwania i unieszkodliwiania ścieków. W 1996 r. rozpoczął 
własną działalność gospodarczą, którą mimo przejścia na emeryturę 
w 2004 roku prowadzi nadal. 

Andrzej Korczowski Urodził się 20 stycznia 1939 r. 
w Pobiedziskach pow. Poznań. Studia na Wydz. Bu-
downictwa Wodnego Politechniki Krakowskiej ukoń-
czył 12 maja 1965 r. i po złożeniu egzaminu magister-
skiego uzyskał dyplom magistra inżyniera budownictwa 
wodnego. Pracę zawodową rozpoczął przed studiami 
w Katedrze Budownictwa Żelbetowego Politechniki 
Krakowskiej gdzie prowadził badania do pracy dok-

torskiej nad betonami sprężonymi i kablobetonami. Po studiach został 
Kierownikiem budowy na Zbiorniku w Tresnej, a następnie Głównym 
Inżynierem na budowie Zbiornika Wisła – Czarne. W Sosnowieckim 
PBPrzem budował Hutę im. Cedlera na stanowisku Kierownika Robót. 
Po zakończeniu budowy rozpoczął pracę jako Kierownik Inwestycji 
w Zarządzie Inwestycji Dzielnicy Leczniczo-Rehabilitacyjnej w Ustro-
niu – Zawodziu i równocześnie, jako Inspektor Nadzoru w Fabryce 
Samochodów Małolitrażowych w Skoczowie. Decyzją Naczelnika Po-
wiatu został powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Technicz-
nych Powiatowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej w Skoczowie, a następnie jako Kierownik Zespołu Budów 
Kombinatu Budownictwa Ogólnego Bielsko-Biała realizował osiedle 
mieszkaniowe „Manhattan” w Ustroniu. Po zakończeniu budowy pra-
cował jako Kierownik Inwestycji w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zaci-
sze” w Ustroniu i „Cieszynianka” w Cieszynie, realizując duże osiedla 
mieszkaniowe. W roku 1992 został mianowany na stanowisko Kierow-



23

nika Zespołu Usług Inwestycyjnych w PPUH „Bigma” Sp. z o.o. Cie-
szyn, a następnie na Prezesa Spółki „Omega” realizując budowę osiedli 
mieszkaniowych w Cieszynie. W wieku 65 lat przeszedł na emeryturę. 

Maciej Kowalczyk Urodził się w Krakowie w 1939 roku. 
Tutaj też ukończył szkołę powszechną i III Liceum im. 
J. Kochanowskiego. Potem PK – studia i po zakończe-
niu ich został na Politechnice na Wydziale Budownictwa 
Wodnego, na stażu asystenckim, potem był asystentem 
dydaktycznym i po 3 latach starszym asystentem, a na-
stępnie wykładowcą i starszym wykładowcą. W tym cza-

sie zmieniały się nazwy Katedr i Instytutów, ale najdłużej i do końca pracy 
na PK pracował w Instytucie Geotechniki na Wydziale Inżynierii Sani-
tarnej i Wodnej. Jego bezpośrednim szefem był Prof. dr hab. inż. Kazi-
mierz Pietrzyk. W 1981 r. wyjechał do Austrii i przeszło 30 lat mieszkał 
w Wiedniu, gdzie pracował początkowo jako kreślarz, potem jako facet 
od wszystkiego tzn. od Szefa Sekcji, poczynając, do przedstawiciela firmy 
na rozlicznych Targach (m.in. w Poznaniu), poprzez tłumacza na niezli-
czonych spotkaniach biznesowych, do okazjonalnego kierowcy główne-
go Szefa (właściciela). To wszystko w jednej, niewielkiej firmie. W 1997 
roku firma splajtowała i odtąd jest „na bruku” , inaczej „dolce far niente” 
i absolutnie nie narzeka. W 2012 r. przeniósł się do małej miejscowości 
ok. 150 km na zachód od Wiednia , w której mieszka Jego syn i 3 wnucząt.
 
Jan Kufel pracował w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Ka-
nalizacji w Bielsku-Białej. Obecnie mieszka w Krapkowicach, jest na 
emeryturze. 

Jerzy Kuleszyński Urodził się 29 kwietnia 1939 roku. 
Ukończył Technikum Budowlane w Krakowie w 1957 
roku. Zaczął pracę w Biurze Projektów Budownictwa 
Przemysłowego w Krakowie jako asystent projektan-
ta w Pracowni Architektonicznej. Studia rozpoczął 
w roku 1959 na Wydziale Budownictwa Wodnego. Po 
ukończeniu studiów w 1959 roku podjął pracę w Przed-
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siębiorstwie Budowy Elektrowni i Przemysłu na budowie Elektrowni 
w Sierszy. W 1968 roku Przedsiębiorstwo skierowało Go na budowę 
cukrowni w Czechosłowacji. W 1971 roku wyjechał do Włoch gdzie 
pracował „na czarno” w prywatnym Biurze Projektów Budownictwa 
Mieszkaniowego. Po przyjeździe do Polski rozpoczął pracę w Biurze 
Projektów Przemysłu Mleczarskiego w Krakowie. Po likwidacji Biur 
Projektowych (Balcerowicz) w 1991 roku pracuje jako Administrator 
prywatnej kamienicy w Krakowie. 

Józef Latuszek Urodził się 08.03.1942 r. w Kwikowie, 
pow. Brzesko, w rodzinie chłopskiej, „mniej niż małorol-
nej”. Z piątki rodzeństwa żyje jeszcze tylko On. W 1959 r. 
uzyskał świadectwo dojrzałości w Liceum Ogólnokształ-
cącym w Radłowie. W latach 1959–1965 studiował na 
Wydziale Budownictwa Wodnego Politechniki Krakow-
skiej. Po ukończeniu studiów podjął pracę (jako stypen-
dysta) w Przedsiębiorstwie Budownictwa Hydrotech-

nicznego „Odra” w Opolu – na stanowisku projektanta. 26.12.1967 r. 
zawarł związek małżeński z Izabelą Kozera i zamieszkał u żony w Kra-
kowie. Ma 3 synów, 2 córki i 12 wnucząt. Mieszka we własnym domu 
jednorodzinnym. Od 1968 do 1974 r. pracował w Przedsiębiorstwie 
Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych w Krakowie jako kierownik 
budowy. Współuczestniczył m.in. w robotach budowlanych w Hucie im. 
Lenina w Krakowie i Walcowni Blach Transformatorowych w Bochni. 
W latach 1974–1981 pracował w Przedsiębiorstwie Budowlano-Monta-
żowym Hutnictwa w Krakowie. W ramach Zjednoczenia Kopalnictwa 
Rud Metali z Częstochowy specjalizował się w robotach drogowych 
i torowych w zakładach Ministerstwa Hutnictwa. Kierował Wielkim Ze-
społem Budów z siedzibą w Hucie Katowice, zatrudniając 120 pracow-
ników, a w szczycie robót w HK ok. 600 osób. Ma znaczny udział w bu-
dowie Aglomerowni, Odmrażalni i Koksowni Huty Katowice. W okresie 
1981–1984 był Dyrektorem Technicznym Przedsiębiorstwa Budowlano-
-Montażowego Hutnictwa w Krakowie. W latach 1984–1986 przebywał 
prywatnie w Stanach Zjednoczonych, pracując jako frezer, samodzielny 
„kontraktor”. Po powrocie do kraju pracował w „Techmie” Kraków do 
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1991 r. Jako kierownik Grupy Robót, z załogą ok. 200 
osób, prowadził roboty modernizacyjne (konstrukcyj-
ne, instalacyjne, piecowe) w Hucie im. Lenina. M.in. 
wyburzył baterię koksowniczą, a na innych wykonał 
remonty kapitalne. Po zamknięciu produkcji w Hucie 
Aluminium w Skawinie kierował przebudową tejże. 
Zbudował świetnie działający Zakład Przeróbki Zło-
mu Aluminiowego. W latach 1991–1997 prowadził 
własną firmę budowlaną. W okresie od marca 1997 do marca 1998 z ra-
mienia Przedsiębiorstwa Rewaloryzacji Zabytków w Krakowie, kiero-
wał budową apartamentowca przy ul. Podchorążych w Warszawie, na 
zlecenie ELEKTRIM-u. Od marca 1998 do października 2003 r. praco-
wał dla firmy „WOJDYŁA” z Rabki, na stanowisku kierownika budowy. 
Uczestniczył m.in. w budowie Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w War-
szawie, Kościoła i Domu Zakonnego Ojców Barnabitów w Warszawie 
(ul. Sobieskiego) oraz kompleksu mieszkaniowego „PANORAMA” we 
Wrocławiu. Od listopada 2003 jest na emeryturze, do której dorabia kie-
rując budowami domów jednorodzinnych itp. 

Leszek Lechowski Urodził się 14.4.1939 r. w Poraju k/Częstocho-
wy. Liceum Ogólnokształcące ukończył w Myszkowie. Studia podjął 
w 1958 roku na Politechnice Śląskiej na Wydziale Budownictwa Prze-
mysłowego i Ogólnego. W roku 1961 przeniosłem się na Politechni-
kę Krakowską Wydział Budownictwa Wodnego. Prace dyplomową 
pisał u doc. Juliana Pałki „Analiza osuwisk występujących przy bu-
dowie kolejki leśnej w Bieszczadach”, którą oceniono na bardzo do-
brze. Dyplom obronił 20.III.1965 roku. Pracę rozpoczął 1.IV.1965 roku  
w Gazobudowie Zabrze skąd pobierał stypendium. Pracował w KGR – 
Kraków i gazyfikował Wieliczkę, Chrzanów, Andrychów, osiedla: Azo-
ry, Prądnik Czerwony w Krakowie oraz kilka ulic (Grodzka, Wielopole 
i wiele pomniejszych). W 1974 r. przeniósł się do Krakowskiego Przed-
siębiorstwa Remontowego Przemysłu Ciężkiego gdzie kierował roz-
budową Walcowni Miedzi w Czechowicach-Dziedzicach, remontem 
w zakładzie Trzebinia Górka oraz bocznicy kolejowej w Chrzanowie. 
Od 1974 roku pracował w Krakowskim Zarządzie Dróg Lokalnych, 
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a od 1978 roku w Spółdzielni Mieszkaniowej „Świętochłowice” – Bu-
dowa Domków Jednorodzinnych i kierował pracami instalacyjnymi. 
W 1981 roku przeniósł się do Krakowa do Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Ugorek” i kierował Zarządem Osiedla „Prądnik Czerwony”. Pracując 
tam był w Zarządzie Klubu Sportowego „Prądniczanka” i kierował sek-
cją piłkarek ręcznych oraz tenisa stołowego. W roku 1987 został wy-
brany Wiceprezesem Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. W tym 
też roku otrzymał złotą odznakę „Za pracę społeczną dla miasta Krako-
wa”, a w 1988 roku srebrną odznakę „Za zasługi dla Polskiego Związku 
Tenisa Stołowego”. Od 1986 roku pracował w Inwestprojekcie Kra-
ków gdzie pełnił funkcję inspektora nadzoru. W 1988 roku przeszedł 
na rentę i pracował w kilku zakładach na 1/2 etatu, a od 2004 roku jest 
rencistą i nie pracuje. 

Barbara Lenk Pierwszą pracę po studiach podjęła w Wojewódzkim 
Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych w Krakowie. Około roku 1971 
przeniosła się do Biura Projektów Dróg i Mostów „TRANSPROJEKT” 
w Krakowie ul. Mogilska 25, gdzie pracowała prawdopodobnie do 
emerytury, zmarła w 2013 roku.

Adam Lichoń Pracował w Sosnowieckim Przedsiębiorstwie Budow-
nictwa Przemysłowego, a później w Biurze Projektów Inwestprojekt 
w Katowicach. Obecnie na emeryturze. 

Barbara Łada-Radwanek Urodziła się 12 stycznia 
1941 r. Po uzyskaniu matury w IX liceum im. J. Joteyko 
w Krakowie podjęła studia na Politechnice Krakowskiej 
Wydziale Budownictwa Wodnego, który ukończyła 
w 1965 r. Temat pracy dyplomowej dot. Zastosowania 
prefabrykatów w fundamentowaniu budowli wodnych. 
Czas studiów – zdobywanie wiedzy i nawiązanie za-

wodowych kontaktów w czasie praktyk budowlanych ukierunkował Ją 
na wybór pracy w wykonawstwie. Rozpoczęła pracę w Przedsiębior-
stwie Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego Hydrobudowa–2 w dniu 
1.06.1965 r. początkowo w Dyrekcji a następnie w podległych jednost-
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kach organizacyjnych w Nowym Sączu, Tarnowie, Dobczycach i La-
boratorium Betonów i Gruntów. Przedsiębiorstwo o ustalonej wówczas 
renomie, specjalizujące się w budownictwie wodnym z upływem lat 
zmieniało swoją nazwę i tak kolejno pracowała w Hydrotreście, Ener-
gopol–2, aby w okresie przekształceń własnościowych przejść pod za-
rząd Skanska. Praca w terenie inspirowała Ją do uzyskania uprawnień 
przewodnika na obszar Beskidów, a także uprawnień pilota grup tury-
stycznych. Zajęcie to otwierało możliwość dodatkowego zarobkowania 
oraz stanowiło urozmaicenie od pracy w budownictwie. W 1985 r. wy-
szła za mąż za Jana Radwanka i wówczas na stałe osiadła w Krakowie. 
W tym czasie uzyskała również licencje przewodnika miejskiego. Gdy 
nastał czas „Solidarności” zapisała się do nowego związku w firmie 
i zaangażowała się do pracy społecznej. Pielgrzymki Ojca Świętego 
do Ojczyzny były dla Niej dużym przeżyciem, wspomina szczególnie 
Spotkanie MŁODZIEŻY w 1991 r. i grupę nauczycieli i młodzieży 
z Petersburga, która korzystała z gościny w Jej parafii a następnie pie-
szo wędrowała na Jasną Górę. Doświadczenie opieki nad chorymi ro-
dzicami ukierunkowało Ją do podjęcia pracy w Hospicjum św. Łazarza 
w Krakowie w charakterze wolontariuszki. Pracę zawodowa zakończy-
ła w dniu 31 maja 2001 r. Czas emerytury to kolejny „wybór”, studia na 
uniwersytecie III wieku J.P. i możliwość poszerzenia wiedzy w zakresie 
filozofii, teologii i historii kościoła. Jest najlepszym wodziarzem wśród 
przewodników miejskich i beskidzkich, jak i odwrotnie. 

Mieczysław Michalik pracował w Cementowni Małogoszcz, jako 
Główny Inżynier Budowy. W latach 1974–79 Warszawskie Biuro Pro-
jektów Budownictwa Przemysłowego „SYSTEM”,GRI dla POLMO 
w Pustelniku pod Warszawą oraz Rozbudowa MERA-PNEFAL w Fa-
lenicy-Kierownik Realizacji Inwestycji w owym czasie były to budo-
wy jak i poprzednie tzn. Siarka, Cementownie – szczególnie ważne dla 
gospodarki narodowej objęte Uchwałą Rady Ministrów Nr.130. Były to 
czasy niespokojne głośne pożary Rotunda w Warszawie, CEDET. Most 
Łazienkowski zaplecze budowy w Falenicy, Żerań itp. W 1983 r. po za-
liczeniu egzaminu państwowego z języka niemieckiego z firmy Exbud 
wyjechał do Niemiec gdzie prowadził budowy jako Kier. Kontraktów 
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budowlanych w Mancheim, Walcheim,Virdcheim. Od 1989 r. z firmą 
Exbud Kier Kontraktu – budowa Hotelu BALTSCHUG 5* w Mo-
skwie, zlokalizowanego na nabrzeżu rzeki Moskwy naprzeciw Krem-
la. W latach 1992 do 1995 z firmą UBC z Frankfurtu jako Kier. Kon-
traktu w Moskwie prowadził budowy biurowca dla firmy francuskiej 
ELF przy ul. Giercena oraz nadbudowę 10-tego piętra, dwa poziomy 46 
mieszkań o pow. od 130 do 330 m.kw, dla firm zagranicznych i miej-
scowych notabli. W Moskwie przeżył zamach stanu, oblężenie parla-
mentu, uwięzienie Gorbaczowa, bardzo groźne chwile. Potem znowu 
Niemcy przez Tutlingen, Monachium, Hanower, Hamburg, Flensburg, 
Berlin, Kolonia, Frankfurt lotnisko Wuerdzburg Ingolstadt Audi. 

Andrzej Michno Urodził się 4 lutego 1939 r. w Jędrze-
jowie. Studia rozpoczął na Politechnice Śląskiej w Gli-
wicach, na Wydziale Budownictwa Przemysłowego 
i Ogólnego. W 1959 r., po zaliczeniu I-go semestru, prze-
niósł się do Krakowa i kontynuował studia na Wydziale 
Budownictwa Wodnego Politechniki Krakowskiej. Po 
obronie pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu magister-

skiego w dniu 3 maja 1965 r., uzyskał dyplom ukończenia studiów wyż-
szych. Tematem pracy dyplomowej otrzymanym w Katedrze Mechani-
ki Gruntów i Fundamentowania był „Projekt przyczółku mostowego na 
podłożu o dużej ściśliwości”, a koreferat do niej sporządził Prof. dr inż. 
Stanisław Andruszewicz, kierownik Katedry Budowy Mostów. Pracę 
zawodową rozpoczął w dniu 2 czerwca 1965 r. w Krakowskim Przed-
siębiorstwie Zmechanizowanych Robót Budownictwa jako stażysta, 
wykonując obowiązki asystenta kierownika robót i inżyniera budowy 
przy budowie obiektów baterii koksowniczej i walcowni slabing na te-
renie Kombinatu Huta im. Lenina. Dodatkowo sprawował samodzielny 
nadzór nad pracami przy odbudowie i modernizacji stadionu piłkarskie-
go Cracovii po pożarze tego obiektu jaki miał miejsce w 1962 r. W roku 
1966 ze względów rodzinnych przeniósł się do Kielc i podjął pracę 
w Kieleckim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych, gdzie pracował 
do końca roku 1968 na stanowiskach kierownika obiektu i kierownika 
budowy. W tym czasie jego dodatkowym zajęciem była praca w cha-
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rakterze nauczyciela zawodu w Technikum Chemicznym w Kielcach, 
w klasie o specjalności technologia wody i ścieków. W dniu 2 stycznia 
1969 r. rozpoczął pracę w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów 
i Kanalizacji w Kielcach początkowo na stanowisku kierownika Dzia-
łu Technicznego, a później kierownika Wydziału Sieci Wodociągowej 
i Kanalizacyjnej. W okresie pracy w MPWiK jego dodatkowym zaję-
ciem stało się projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz 
instalacji wewnętrznych wod.-kan., gazu i c.o., którą to działalnością 
zajmował się nieprzerwanie do roku 2003. W kwietniu 1974 r. podjął 
pracę w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Kielcach kolejno na sta-
nowiskach : starszego asystenta, projektanta i starszego projektanta, 
zajmując się problematyką infrastruktury technicznej w planowaniu 
przestrzennym. Pracy tej poświęcił się do końca swojej działalności 
zawodowej tj. do przejścia na emeryturę z dniem 27 lutego 2004 r. 
W roku 1978, jako członek zespołu autorskiego opracowującego „Plan 
ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce”, otrzymał 
nagrodę Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Środowiska „Za wybitne osiągnięcia twórcze w przestrzennym kształ-
towaniu miast i wsi, ochronie środowiska oraz w rozwoju techniki”. 
W latach 80-tych współpracował z pracownią projektową przy kie-
leckim oddziale SARP, przy sporządzaniu opracowań urbanistycznych 
dla ówczesnego województwa tarnobrzeskiego. Z urbanistyką związa-
ny jest do chwili obecnej biorąc udział w pracach Gminnych Komisji 
Urbanistyczno-Architektonicznych, jako organów doradczych prezy-
dentów, burmistrzów i wójtów miast i gmin z terenu województwa 
świętokrzyskiego, oceniających sporządzane studia i plany miejscowe 
zagospodarowania przestrzennego. Przez cały okres pracy zawodowej 
związanej z urbanistyką brał czynny udział w pracach kieleckiego od-
działu Towarzystwa Urbanistów Polskich za co został uhonorowany 
złotą odznaką TUP. 

Andrzej Muniak W ostatnim okresie swojego życia, t.j. w latach 
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, mieszkał w starej, stylowej 
willi przy ul. Kościeliskiej w Zakopanem. W tym czasie prowadził 
działalność gospodarczą wykonując z kilkuosobową ekipą prace re-
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montowe, głównie w obiektach sanatoryjnych. Z tego co opowiadała 
jego mama wynika, że stracił życie w okolicznościach nie wiadomo czy 
do końca wyjaśnionych. Znaleziono bowiem jego ciało rankiem w po-
toku, w pobliżu jego domu. Pochowany został na Pęksowym Brzysku 
w Zakopanem. Grób Andrzeja znajduje się po prawej stronie ścieżki 
prowadzącej przez teren cmentarza, blisko ogrodzenia od strony ulicy. 

Janusz Naborczyk Urodził się w sierpniu 1940 r. Ma-
turę uzyskał w Technikum Budowlanym w Raciborzu 
w 1957 r. W latach 1957–59 pracował w Przedsiębior-
stwie Robót Inżynieryjnych w Nowej Hucie w charakte-
rze technika budowy. W październiku 1959 r. rozpoczął 
studia na Wydz. Budownictwa Wodnego Politechniki 
Krakowskiej, które ukończył w kwietniu 1965 r. Bezpo-

średnio po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Katedrze Mechaniki 
Gruntów i Fundamentowania (później Instytut Geotechniki) Politech-
niki Krakowskiej. W tej instytucji pracował aż do osiągnięcia wieku 
emerytalnego. Początkowo jako asystent, później adiunkt (w 1974 r. 
obrona pracy doktorskiej pt. „Kształtowanie się strefy aktywnej w pod-
łożu fundamentów płytowych”), a przez okres 12 lat jako zastępca dy-
rektora Instytutu Geotechniki ds. naukowo-badawczych. Za działalność 
dydaktyczną na Uczelni (studia dzienne i podyplomowe) oraz liczne 
szkolenia, z zakresu nowych technologii fundamentowania w trudnych 
warunkach gruntowych, prowadzonych w ramach NOT i PZITB został 
odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Jest autorem bądź 
współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych drukowanych 
w wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Opracował samodziel-
nie bądź w zespole, kilkaset projektów, ekspertyz i opinii technicznych 
dot. posadowienia obiektów budowlanych oraz stabilizacji osuwisk 
drogowych w tym między innymi dla Huty Katowice i dawnej Leni-
na, Elektrowni Rybnik i Łagisza, Rafinerii Trzebinia, Autostradowego 
Węzła „Wielicka”, ponadto dla szeregu obiektów budownictwa sakral-
nego. Za wdrożenie technologii mikropali iniekcyjnych w Polsce otrzy-
mał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wspólnie z A. 
Salą i Z. Żmudzińskim). W 1992 r. wspólnie z Adamem Salą założyli 
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prywatną firmę (oprócz pracy na Politechnice Krakowskiej) – Przed-
siębiorstwo Badań i Realizacji Konstrukcji Geotechnicznych „GEO-
KONSTRUKCJA”. W ramach tej firmy wykonał wiele badań, opinii 
i ekspertyz dot. podłoża gruntowego i posadowienia budowli w tym 
dla skoczni narciarskiej w Wiśle, lądowiska helikopterów przy Pała-
cyku Prezydenta RP w Wiśle. Ponadto prowadził prace wykonawcze 
wzmocnienia posadowień wielu obiektów zabytkowych takich jak: 
Wawel, Sukiennice, Muzeum-Zamek w Łańcucie oraz wielu kamienic 
w centrum Krakowa. Odznaczony Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi. Żonaty, dwie córki i wnuczka. 

Alicja Pasternak Urodziła się 3 września 1941 r. 
w Krakowie. Studia rozpoczęła 1 października 1959 r. 
i zakończyła 3 maja 1965 r. po obronie pracy dyplomo-
wej „Fundowanie zapór ziemnych na gruntach o du-
żej ściśliwości”. Pracę zawodową podjęła 1 czerwca 
1965 r. i kontynuowała w tej samej firmie – Przedsię-
biorstwo Budownictwa Wodno – Inżynieryjnego „Hy-

drobudowa” Kraków (po kolejnych zmianach nazw aktualnie „Skanska 
S.A.”, wykupiła firmę Szwecja). Była kierownikiem budowy kolejno: 
Elektrownia Siersza II , (jako podwykonawca – gospodarka wodna, ru-
rociągi technologiczne, węzeł przesypowy węgla, wywrotnica wago-
nowa, żużlowisko), wodociągi dla miasta Kielce (Gen. Wyk. – ujęcia 
wody – studnie głębinowe, magistrala wodociągowa z Zagnańska ok. 
13 km , Zakład Uzdatniania Wody), Elektrownia Połaniec (podwyko-
nawca – całość gospodarki wodnej, żużlowisko, grodza stalowa od rz. 
Wisły). W trakcie pracy dodatkowo zatrudniona była w Zespole Usług 
Projektowych. Po 15 latach pracy na budowach przeszła do Zarządu 
firmy i koordynowała i nadzorowała, jako Główny Specjalista pracę 
Działu Realizacji Produkcji oraz budowy: Zespół Zbiorników Wod-
nych Czorsztyn – Niedzica – Sromowce, Zbiornik Wodny Klimków-
ka, Zbiornik Wodny Świnna Poręba, Stopnie Wodne Smolice i Dwory, 
regulacje potoków, obwałowania rzeki Wisły w Krakowie, Geotermia 
Podhalańska, oczyszczalnie ścieków, kanalizacje. Pracę zawodową za-
kończyła na koniec 2001 roku i przebywa na zasłużonej emeryturze. 
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Stanisław Pieniążek Urodził się w Leżajsku 
03.04.1938 r. Pracę dyplomową na temat „Projekt 
ujęcia wody studniami głębinowymi dla Zakładów 
Gumowych STOMIL w Dębicy” obronił w kwietniu 
1965 r. W lipcu tegoż roku rozpoczął pracę w przedsię-
biorstwie Inżynieryjnym Budownictwa Wodnego „Hy-
drogeo”, gdzie uczestniczył w budowie ujęcia wody 

studniami Ranneya dla Huty Aluminium w Skawinie. W roku 1969 
podjął pracę w spółdzielczości mieszkaniowej, w zakładach budow-
lanych jako Kierownik Działu Przygotowania i Realizacji Inwesty-
cji oraz w Zakładzie Usług Inwestycyjnych, jako inspektor nadzoru 
budowlanego. Pracując w spółdzielczości mieszkaniowej brał udział 
w realizacji kilkudziesięciu budynków mieszkalnych w technologii 
tradycyjnej (budownictwo plombowe w Krakowie), a także przemy-
słowej (budownictwo osiedlowe w Krakowie). W tym czasie otrzy-
mał srebrną i złotą odznakę Centralnego Związku Spółdzielni Bu-
downictwa Mieszkaniowego oraz srebrną odznakę PZITB. W okresie 
zatrudnienia w Spółdzielni Mieszkaniowej „Naftobudowa”, w latach 
1982–1995, wyjechał na dwuletni kontrakt do Niemieckiej Republiki 
Demokratycznej, do miejscowości Bitterfeld. W roku 1995 podjął pra-
cę w firmie deweloperskiej budującej budynki wielorodzinne. W fir-
mie tej pracuje w dalszym ciągu, biorąc czynny udział w realizacji 
prowadzonych inwestycji. Dotychczas wybudowa-
ne zostało 20 budynków wielorodzinnych, a obec-
nie w trakcie realizacji jest duży pawilon handlowo-
-usługowy (o powierzchni użytkowej ok. 2.500 m2). 
Ciekawe wspomnienia z okresu studiów wiążą się 
także z faktem, że przez kilka lat był członkiem mię-
dzyuczelnianego zespołu tanecznego przy Wyższej 
Szkole Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Akade-
mia Ekonomiczna). W roku 1965 zawarł związek małżeński. Jego syn 
Krzysztof również jest absolwentem Politechniki Krakowskiej i pra-
cuje w branży budowlanej. Ciekawe, czy Jego dwaj synowie pójdą 
w ślady dziadka. 
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Stanisław Rybczyński Urodził się 17.08.1937 roku 
w Ostrowie, powiat Jarosław, woj. podkarpackie. Po 
ukończeniu studiów na Politechnice w Krakowie, 
w 1965 roku, podjął pracę w Katowickim Przedsiębior-
stwie Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego Hydrobu-
dowa-3. Od 1972 do 1991 roku, pracował na stanowisku 
dyrektora Dyrekcji Inwestycji Miejskich w Opolu, oraz 

Inwestycyjnych w Kędzierzynie-Koźlu, którym kierował do przejścia 
na emeryturę, tj. do 2009 roku. 

Adam Sala Urodzony 11 sierpnia 1941 r. w Prze-
worsku, absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. 
B. Nowodworskiego w Krakowie 1959 r., dyplom mgr 
inż. budownictwa wodnego w Politechnice Krakow-
skiej 28.03.1966 r., pracownik naukowo-dydaktyczny 
w Katedrze Mechaniki Gruntów i Fundamentowania 
na Wydziale Budownictwa Wodnego 15.05.1966– 

–30.09.1975 r., doktorat nauk technicznych na Wydziale Inżynierii 
Sanitarnej i Wodnej PK 28.09.1975 r., adiunkt w Instytucie Geo-
techniki na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej PK 01.10.1975 
r.–26.10.2006 r., a następnie na emeryturze do 30.10.2008 r. na 1⁄2 
etatu. W ramach działalności dydaktycznej: wykładowca na Stu-
dium Podyplomowym Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii 
Lądowej z zakresu geotechniki i fundamentowania w budownictwie 
wodnym i lądowym, na studiach dziennych i zaocznych prowadził 
wykłady i zajęcia projektowe oraz dyplomy z przedmiotu mechani-
ki gruntów i fundamentowania na różnych kierunkach i specjalno-
ściach. W ramach działalności naukowo-szkoleniowej NOT – PZiTB 
prowadził szkolenia z zakresu geotechniki dla krakowskich biur pro-
jektowych i przedsiębiorstw budowlanych. W ramach działalności 
inżynierskiej: w ramach współpracy Instytutu Geotechniki PK z biu-
rami projektowymi oraz przedsiębiorstwami uczestniczył w wykona-
niu lub był autorem kilkuset prac dokumentacyjnych, projektowych 
i opinii z zakresu geotechniki i fundamentowania dla zakładów pro-
dukcyjnych położonych na terenie Małopolski oraz Śląska w obrę-
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bie hut, kopalń i rafinerii. Do najważniejszych należą Huta Katowice, 
Huta „Kościuszko” w Chorzowie, Huta im. W. I. Lenina w Krakowie, 
Zakłady Mechaniczne Łabędy w Gliwicach, Centralny Rejon Wę-
glowy na obszarze Lubelskiego Zagłębia Węglowego, modernizacja 
i rozbudowa przemysłu przetwórstwa naftowego w Rafineriach: Cze-
chowice-Dziedzice, Trzebinia, Jedlicze oraz szereg innych, dużych 
przedsięwzięć. W ramach własnej działalności gospodarczej (Przed-
siębiorstwo Badań i Realizacji Konstrukcji Geotechnicznych – Geo-
konstrukcja s.c., wspólnik: dr inż. Janusz Naborczyk), przy współpra-
cy z PK, biurami projektowymi i przedsiębiorstwami budowlanymi 
zrealizowano znaczną liczbę zleceń z zakresu wzmocnień posadowie-
nia istniejących budowli zabytkowych przy zastosowaniu techniki 
iniekcji gruntowych oraz konstrukcji mikropali iniekcyjnych, m.in. 
na obiektach: Rynek Główny w Krakowie (przebudowa płyty), Su-
kiennice, Zamek Królewski na Wawelu, Zamek w Łańcucie, Kościół 
na Skałce, Kościół Św. Anny w Krakowie, Muzeum Narodowe przy 
ul. Kanoniczej w Krakowie, dziesiątki kamienic w obrębie Starego 
Miasta. W ramach działalności naukowej opublikował, jako autor lub 
współautor około 60 publikacji w czasopismach krajowych i zagra-
nicznych na konferencjach branżowych (Ateny, Tallin, Rotterdam, 
Paryż, Helsinki, Rio de Janeiro). Posiada uprawnienia: Rzeczoznawca 
MOŚZNIL w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi, Rzeczo-
znawca PZiTB w specjalności geotechnika i fundamentowanie, Rze-
czoznawca UWKR w specjalności geotechnika i fundamentowanie, 
pale, wibroflotacja, grodzie, uprawnienia budowlane w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej, uprawnienia Państwowej Służby Ochro-
ny Zabytków w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – projektowe 
i wykonawcze, uprawnienia geologiczne MOŚZNIL w kategorii VI. 
Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi PRL 1987 r., Medal 40-lecia Pol-
ski Ludowej 1984 r., Medal Komisji Edukacji Narodowej RP 2005 r., 
złota oznaka za pracę społeczną dla Miasta Krakowa1985 r., srebr-
na oznaka honorowa PZiTB 1984 r., złota oznaka honorowa PZiTB 
2004 r., Honorowa oznaka Politechniki Krakowskiej 1980 r., medal 
honorowe 400-lecia 1588–1988 oraz 425-lecia 1588–2013 I Liceum 
Ogólnokształcącego im. B. Nowodworskiego w Krakowie. 
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Jan Skrzypek Urodził się 19 stycznia 1940 r. w Książ-
nicach, województwo świętokrzyskie. W Krakowie 
mieszkał od roku 1947. Tu chodził do Szkoły Podsta-
wowej Nr 16, tu w IV Liceum Ogólnokształcącym zdał 
maturę i tu otrzymał dyplom na Wydziale Budownictwa 
Wodnego Politechniki Krakowskiej w 1965 roku. Był to 
rok szczególny: ukończył studia, pierwsza praca, mał-

żeństwo. W latach 1965 do 1992 był zatrudniony w Przedsiębiorstwie 
Robót Kolejowych Nr 9 z siedzibą w Krakowie. Pracując na wielu bu-
dowach i na różnych stanowiskach od majstra do kierownika zespo-
łu budów, nabył doświadczenia w zakresie budowy linii kolejowych 
i stacji ze szczególnym uwzględnieniem budowy mostów, wiaduktów 
i przepustów oraz uzyskał uprawnienia budowlane do kierowania robo-
tami w tym zakresie. Poza tym, przez dziesięć lat pracował w Pracowni 
Projektowej PRK 9. Po zdaniu egzaminów uzyskał uprawnienia do pro-
jektowania w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej bez ograniczeń. 
Poza pracą zawodową ważnym wydarzeniem dla Niego w tym okresie 
było utworzenie NSZZ „Solidarność” w 1980 r. Był współzałożycielem 
tego Związku w PRK 9 i jego aktywnym członkiem, także konspira-
cyjnie w stanie wojennym. Z PRK9 odszedł w 1992 roku i do 1995 
roku pracował prywatnie. W roku 1996 podjął pracę w firmie Mostostal 
Kraków, przejętej wkrótce przez konsorcjum Budimex. Pracował tam 
przez ostatnie dziesięć lat przed emeryturą. Kierował budową części 
nurtowej mostu na Wiśle w Wyszogrodzie (otrzymał Srebrny Krzyż Za-
sługi) oraz budową mostów Kotlarskiego i Wandy w Krakowie. Z in-
nych budów, którymi kierował niektóre to: terminal i budynek Cargo na 
Lotnisku im. Jana Pawła II w Krakowie, zakład przetwarzania odpadów 
komunalnych w Dąbrowie Górniczej, zakład kompostowni w Łodzi, 
stalownia w Nowej Hucie. Jest to okres pracy, z którego jest najbar-
dziej zadowolony i spełniony jako inżynier. Z dniem 1 marca 2006 roku 
przeszedł na emeryturę. Ma dwójkę dzieci i czwórkę wnucząt. 

Ryszard Sroga Urodził się 27 maja 1940 roku w Krakowie. Tutaj 
ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. W 1959 roku 
rozpoczął studia na Wydziale Budownictwa Wodnego PK. W czasie 
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studiów, przez 3 lata pobierał stypendium fundowane z Prezydium Po-
wiatowej Rady Narodowej w Wadowicach. Po zakończeniu studiów 
obroną dyplomu 15 marca 1965 roku, rozpoczął od 1 kwietnia 1965 
roku pracę w Wydziale Gospodarki Wodnej w PPRN w Wadowicach. 
Po odrobieniu stypendium pracował m.in. w Powiatowym Inspektora-
cie Wodnych Melioracji (ok. 10 lat), w Biurze Projektów Budownictwa 
Ogólnego w Wadowicach (16 lat), w Małopolskim Zarządzie Melio-
racji i Urządzeń Wodnych w Krakowie (9 lat). W grudniu 2000 roku 
przeszedł na wcześniejszą emeryturę.

Anna Stankiewicz-Jurasz Urodziła się 4 czerwca 1941 r. w Krzyżo-
wej. Studia rozpoczęła w 1958 roku, a ukończyła 26 kwietnia 1965 r. 
Pracowała w Okręgowym Zarządzie Wodnym w Krakowie, Oddział 
w Żywcu, przekształconym w Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodne-
go, potem w Okręgową Dyrekcję Gospodarki Wodnej, a ostatnia nazwa 
to Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie na stanowisku 
Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru przy regulacji rzek i po-
toków górskich. Na emeryturę przeszła w dniu 1 grudnia 2001 roku. 
Nadal sporadycznie pracuje w swoim zawodzie. 

Józef Sternalski Na zjeździe w roku 1975 mówił, że pracuje w Biurze 
Projektów Przemysłu Cementowego i Wapienniczego w Krakowie ul. 
Morawskiego 5. Mieszkał w Mogilanach. W ostatnim okresie życia, 
pracował w Gminnej Spółdzielni prawdopodobnie jako prezes. Zmarł 
w 2003 r. i pochowany został w Mogilanach. 

Stanisław Syguła Urodził się 6 stycznia 1941 r. w Prze-
gini pow. Olkusz. Maturę uzyskał w Liceum Pedagogicz-
nym w Sosnowcu w 1959 r. i w tym też roku rozpoczął 
studia na Wydz. Budownictwa Wodnego Politechniki 
Krakowskiej. Bezpośrednio po ukończeniu studiów w r. 
1965 rozpoczął pracę jako asystent w Katedrze Budowy 
Mostów Politechniki Krakowskiej. W roku 1974 uzyskał 

stopień doktora nauk technicznych za pracę pt. „Wybrane zagadnienia 
statyki sprężystych rusztów mostowych”. W r. 1978 otrzymał prestiżo-
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we stypendium Humboldta, w ramach którego odbył długoterminowy 
staż naukowy (1978–1980) w Instytucie Budowli Betonowych (Instytut 
fur Massivbau) Uniwersytetu w Stuttgarcie (RFN). Stopień naukowy 
doktora habilitowanego uzyskał w r. 1991 w Hochschule fur Yerkehr-
swessen Dresden, za pracę pt. „Probleme der Nutzung und Dauerhaft-
tigkeit von Betonbrucken” (Problemy użytkowania i trwałości mostów 
betonowych). W latach 1998–2006 pracował na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochow-
skiej, pełniąc równocześnie funkcję kierownika Zakładu Konstrukcji 
Betonowych, Prodziekana Wydziału do spraw Nauki, członka Sena-
tu Akademickiego. W latach 2006–2008 zatrudniony w Politechnice 
Opolskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Jest autorem po-
nad 90 publikacji naukowych w wydawnictwach krajowych i zagra-
nicznych oraz ponad 300 prac dla gospodarki narodowej. Szczególnym 
polem zainteresowań i badań naukowych były: identyfikacja modeli 
obliczeniowych mostów w świetle badań i doświadczeń, optymalne 
kształtowanie mostów różnych typów z uwagi na ich nośność, estetykę 
i koszty, problemy nośności, bezpieczeństwa i trwałości mostów. Waż-
niejsze prace na rzecz gospodarki narodowej to: ekspertyzy i badania 
mostów na Wiśle w Bobrku k/ Oświęcimia, Brzesku Nowym, Krako-
wie, Nagajowie k/Tarnobrzegu i Szczucinie, badania i oceny nośno-
ści mostów na Dunajcu w Tarnowie, Warcie w Częstochowie, Czarnej 
Przemszy w Mysłowicach i Piekarach Śląskich, ekspertyzy kilkudzie-
sięciu wiaduktów na terenie Śląska, zabezpieczenia obiektów komuni-
kacyjnych na wpływy górnicze, projekty wzmocnień i projekty nowych 
mostów przemysłowych. Członek International Association for Bridge 
and Structural Engineering – IABSE, rzeczoznawca Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Komunikacji, członek Związku Mostowców 
RP oraz Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Wyróżniony sze-
regiem nagród Rektorów Politechniki Krakowskiej i Częstochowskiej. 
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrną Odznaką Politechniki 
Krakowskiej oraz Srebrną Odznaką Zasłużony w Rozwoju Wojewódz-
twa Katowickiego. Żonaty, jedna córka. Zmarł 25 czerwca 2008 r. Po-
chowany na Cmentarzu Białoprądnickim w Krakowie. 
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Andrzej Szajca Urodził się w 23 stycznia 1942 roku 
w Katowicach. Zrobił maturę w 1959 roku w III Liceum 
Ogólnokształcącym w Chorzowie. Dyplom obronił 
23.01.1965 roku w rocznicę urodzin. W Polsce praco-
wał od 1964 do 1978 roku, najpierw w Hydrobudowie 
w Katowicach, potem w hucie Dzierżyński w Dąbrowie 
Górniczej, następnie jako z-ca dyrektora techniczne-

go w Wojewódzkim Zarządzie Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich 
w Katowicach. Przed wyjazdem za granicę był naczelnym inżynierem 
w Chorzowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Węglowego. W 1978 
roku podczas wyjazdu na urlop wraz z żoną do Francji zatrzymali się 
w Niemczech gdzie do dzisiaj mieszkają. W Niemczech najpierw mu-
siał nauczyć się języka niemieckiego. Zaczął pracę najpierw jako Kie-
rownik budowy (Bauleiter), potem jako Naczelny kierownik budowy 
(Oberbauleiter), ostatnio jako Główny manager budowy stadionu Al-
lianz Arena w Monachium. W Niemczech pod Jego pieczą wybudo-
wano wiele obiektów mieszkalnych ,obiektów użyteczności publicznej, 
biurowców i fabryk. Po wybudowaniu Allianz Arena w 2006 roku prze-
szedł na emeryturę, ale pracuje nadal czasami jako doradczy inżynier 
w Monachium (beratender Ingenieur). Jest członkiem Bay. Ing. Kam-
mer oraz został powołany przez P.I.I.P w Warszawie jako rzeczoznaw-
ca budowlany w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w Polsce. 
W 2000 roku otrzymał w Chorzowie Statuetkę Stefana Batorego. Ma 
syna z pierwszego małżeństwa, który mając 14 lat przyjechal ze Szcze-
cina gdzie mieszkał i pozostał u Ojca. Skończył studia w Monachium 
(budownictwo i MBA), jest dyrektorem (Vorstand). Andrzej ma 2 wnu-
cząt Marcela i Josephine.

Andrzej Węgrzyn Urodził się 26 lutego 1940 r. we 
Lwowie. Studia na Politechnice Krakowskiej Wydział 
Budownictwa Wodnego, rozpoczął 1 października 
1959 roku. Studia przerwał w 1963 roku z powodu 
powołania do odbycia w „nagrodę” czynnej służby 
wojskowej. Po zwolnieniu ze służby w 1965 roku, 
wrócił na studia, ale już wieczorowe dla pracujących 
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i rozpoczął pracę w Hucie im. Lenina. W związku z reorganizacją 
programu studiów, musiał rozpocząć studia od drugiego semestru. 
Studia skończył i obronił pracę dyplomową w 1971 roku, otrzymu-
jąc tytuł inżyniera urządzeń sanitarnych. Na Kombinacie pracował 
kolejno: w Wydziale Ochrony Środowiska, w Wydziale Wodnym 
pełniąc funkcje: inżyniera ds. gospodarki wodą pitną, jako kierow-
nik Oddziału Stacje Pomp, w Wydziale Głównego Konstruktora, jako 
specjalista projektant. W 1981 roku został powołany w skład Zarzą-
du Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”, jako członek Zarządu z-ca 
dyr. ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, gdzie pracował do 
1986 roku. W 1986 roku rozpoczął pracę w Krakowskiej Dyrekcji 
Inwestycji Oddział II na stanowisku z-cy dyr. ds. Realizacji Inwesty-
cji. W czasie pracy w KDI, jako inwestor zastępczy, działał w imie-
niu Prezydenta miasta Krakowa, m.in. nadzorując: dokończenie re-
alizacji magistrali ciepłowniczej z Huty Skawina do Krakowa oraz 
jej uruchomienie; budowę magistrali ciepłowniczej „wschodniej”; 
przebudowę ul. Dworcowej; budowę kompleksową os. Ruczaj (bu-
downictwo mieszkaniowe, drogi, sieci c.o.; wod.-kan. itp.). W latach 
1998 – 2001 pracował w firmie „Polterm” S.A. produkującej węzły 
cieplne na stanowisku Głównego Projektanta – Naczelnego Inżyniera. 
W okresie pracy zawodowej podnosił swoje kwalifikacje: w 1974 r. 
uzyskał uprawnienia budowlane, w 1980 r. został autorem patentu nr 
105678, w 1980 r. ukończył studia podyplomowe na PK, specjali-
zacja: zaopatrzenie w wodę, usuwanie i unieszkodliwianie ścieków, 
w 1992 r. ukończył amerykańskie seminarium „strategia marketingo-
wa”, w 1994 r. uzyskał uprawnienia projektowe. Równolegle z pracą 
zawodową, pracował społecznie na rzecz kultury, obronności, har-
cerstwa i spółdzielczości mieszkaniowej za co został 
odznaczony: w 1974 r. brązową odznaką „Zasłużony 
Działacz LOK”, w 1977 r. srebrną odznaką Central-
nego Związku Spółdzielczości Budownictwa Miesz-
kaniowego, w 1978 r. odznaczeniem Budowniczy 
Nowej Huty, w 1979 r. srebrną odznaką „Zasłużony 
Działacz LOK”, w 1979 r. odznaką i tytułem „Ra-
cjonalizator Produkcji”, w 1981r. złotą honorową 
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odznaką PZRJ, w 1982 r. odznaką Hufca Nowa Huta, w 1983 r. złotą 
odznaką „Zasłużony Działacz LOK”, w 1983 r. – srebrną odznaką 
„Za pracę społeczną dla Krakowa”, w 1984 r. medalem XXXX-lecia, 
w 1985 r. – brązowym medalem „Za zasługi dla obronności Kraju”, 
w 1986 r. odznaczeniem „Zasłużony Działacz Kultury”, w 1988 r. od-
znaczeniem „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”, w 2012 r. 
– medalem za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie” nadanym przez Pre-
zydenta RP. Dwie córki, starsza Beata jest absolwentem PK, Wydz. In-
żynierii Sanitarnej i Wodnej. Młodsza, Kinga, absolwent UJ, karnista. 
A obecnie w 2015 roku jest na emeryturze, ale słuchaczem Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku na Politechnice Krakowskiej. Jest członkiem 
Stowarzyszenia Wychowanków PK. 

Franciszek Wiatr Po studiach podjął pracę w Przedsiębiorstwie Wod-
no-Inżynieryjnym Hydrobudowa 2 w Krakowie jako projektant i później 
jako kierownik budowy w Zakładach Chemicznych Oświęcim i przy 
budowie zbiornika Wodnego Żar Porąbka, następnie pracował w Biu-
rze Projektów Budowlanych jako starszy projektant-kierownik zespołu, 
w Teatrze Ludowym jako dyrektor techniczny, w Zjednoczeniu Budow-
nictwa Przemysłowego „Południe” na stanowisku głównego specjalisty 
i z-cy dyrektora technicznego. Po wyjeździe do USA w latach 80-tych, 
pracował w nadzorze budowy mostów dla stanu Connecticut, następnie 
jako inspektor nadzoru w Wydziale Budownictwa w mieście Hartford 
Connecticut, później jako z-ca dyrektora Departamentu Budownictwa 
dla Stanu Connecticut i ostatnio jako Dyrektor Wydziału Budownictwa 
w mieście New Britain Connecticut.

Tadeusz Wiącek Urodził się 20 maja 1939 roku w Koprzywnicy. Po 
studiach rozpoczął pracę zawodową w Okręgowym Zarządzie Wodnym 
w Sandomierzu, przekształconym w Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Wodnego, gdzie pracował do 1984 roku. Potem w latach 1984–1999 pra-
cował w Urzędzie Wojewódzkim w Tarnobrzegu. Od reformy administra-
cyjnej w latach 1999–2004 pracował w Starostwie Powiatowym w Sando-
mierzu. Przeszedł na emeryturę w 2004 roku. Zmarł w 2014 roku. 
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Krzysztof Widomski Urodził się 24 marca 1942 
roku w Krakowie. Pierwszą pracę po ukończeniu stu-
diów, tzn. od dnia 3.05.1965, podjął w Wojewódzkim 
Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych w Krakowie 
ul. Łowiecka 2. Pracował tam do roku 1973, kiedy to 
przeniósł się do Biura Projektów Budownictwa Komu-
nalnego w Krakowie Plac Na Stawach 1, które to Biuro 
po prywatyzacji w roku 1994, zmieniło nazwę na BI-

PROKOM KRAKÓW S.A.. Tam pracował przez 31 lat do roku 2004, 
kiedy przez zarząd firmy został wysłany na świadczenie przedemerytal-
ne. Podczas pracy w BPBK, należał do PZITS czyli Polskiego Związ-
ku Inżynierów i Techników Sanitarnych. Po niedługim czasie podjął 
współpracę z małą firmą projektową Zapart-Kowalówka s.c. Kilka lat 
później wspólnicy rozdzielili się i związał się z jedną z firm powstałych 
w wyniku rozdziału, firmą Zapart Projekt sp. j., gdzie pracuje dotych-
czas, w wymiarze godzin, jak na ½ etatu, będąc rozliczany na umowy 
cywilno-prawne. Od roku 2006 należy do Klubu Przyjaciół Wieliczki.
 
Andrzej Woźnica Po studiach pracował na Politechnice Krakowskiej 
w Katedrze Budowy Dróg i Mostów Budownictwa Lądowego u Pro-
fesora Andruszewicza. Spotkany około roku 1975, mówił, że pracuje 
w Biurze Projektów Kolejowych w Krakowie ul. Mogilska 1, w pra-
cowni mostowej, zmarł w 1983 roku. 

Krzysztof Wymysło Przed studiami na Wydziale Budownictwa Wod-
nego ukończył Technikum Budowlane w Bytomiu, mieszkał w Pieka-
rach Śląskich. Nie posiadamy innych informacji. 

Hanna Wysocka-Wójcik Podjęła pracę w WODROL-u w Wieliczce 
ul. Bogucka 15 (pełna nazwa Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa 
i Wsi w Wodę). Po kilku latach przeniosła się do Biura Projektów Gór-
niczych w Krakowie. Po jakimś czasie podjęła pracę jako nauczycielka  
w Technikum Budowlanym w Nowej Hucie. Uczyła tam statyki (!). 
Stamtąd odeszła na rentę z powodu choroby serca, która była przyczy-
ną jej przedwczesnego odejścia, zmarła w 2000 roku. 
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Elżbieta Zając-Lichoń Pracowała w Katowickim Przedsiębiorstwie 
Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego Hydrobudowie 3 w Katowicach. 

Wiesław Zielnik Urodził się 4 kwietnia 1941 roku 
w Krakowie. Po ukończeniu studiów i obronie dyplomu 
pracował w Krakowskim Przedsiębiorstwie Robót Inży-
nieryjnych nr 2, jako kierownik Grupy Robót dla rejonu 
Tarnowa, Brzeska i Bochni. W tamtym też regionie zgi-
nął w wypadku samochodowym w 1974 roku. 

Ignacy Zięba Urodził się 25 czerwca 1937 roku. Ukoń-
czył Technikum Drogowe w Jarosławiu. W latach 1957–
1965 studiował na Wydziale budownictwa Wodnego 
PK i otrzymał dyplom mgr inż. budownictwa wodnego. 
Przed studiami pracował w latach 1955–1957 w WZDP 
Rzeszów, jako starszy technik. Po studiach pracował w: 
Hydrobudowie Śląsk–1 Katowice, jako kier. Oddziału 

w latach 1965–1980, KPRB Katowice, jako z-ca dyrektora ds. tech-
nicznych w latach 1980–1986 i jako kierownik grupy robót w latach 
1988–1991, WUP Katowice , jako st. insp. wojewódzki w latach 1992–
1998, PFRON oddział Śląski Katowice, jako st. specjalista w latach 
1998–2002. Od roku na emeryturze, jako gospodarz domów i miesz-
kań. Uzyskał uprawnienia budowlane w specj. inżynierii wodnej i kon-
strukcyjno-budowlanej. Ukończył studium podyplomowe w zakresie 
iniekcji podłoża i odwadniania dołów fundamentowych oraz kurs dla 
rezerwy kadrowej na stan. kier. w przem. bud. Był autorem założeń 
projektowych dla zagospodarowania terenu Bieszczad po korekcie gra-
nic Państwa. Pracował przy budowach: Kanał Kędzierzyński, oczysz-
czalnia ścieków Hajduki, kanał Nowobytomka w Świętochłowicach, 
Rów Siemianowicki w Dąbrówce Małej, ujęcie wody i kanalizacja 
dla Elektrowni Jaworzno III, rurociąg zaopatrujący w wodę Zakłady 
Papiernicze w Czułowie, Go-Cza II odc. Paprocany-Murcki, remon-
ty wielu budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie 
miasta Katowice.
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6. Kadra dydaktyczna 

Kadra dydaktyczna, która trudziła się z nami, aby nas przygoto-
wać do zawodu i poniekąd do życia liczyła w sumie około 50 osób. 
Nie sposób ich wszystkich wymienić, niestety pamięć nasza okazuje 
się zawodna, przeciwnie niż nasza wdzięczność. We wspomnieniach 
szczególnie Krzysztofa Widomskiego i Andrzeja Badowskiego znaj-
dziemy wiele nazwisk, na tle działalności wykładowców i asystentów 
na Wydziale.

Ale powinniśmy przynajmniej wymienić tych, którzy odcisnęli na 
nas najmocniej swoje piętno i należą, niestety już do nieżyjących, 
a mianowicie (używając ówczesnych stopni i tytułów naukowych):

•	 prof. dr inż. Stanisław Andruszewicz,
•	 dr inż. Jerzy Bogusz,
•	 dr inż. Roman Ciesielski,
•	 prof. mgr inż. Marian Czerwiński,
•	 dr inż. Stanisław Datka,
•	 dr inż. Kazimierz Figuła,
•	 prof. dr hab. Michał Halaubrenner,
•	 prof. dr inż. Zbigniew Kajetanowicz,
•	 dr inż. Bolesław Kordas,
•	 dr Irena Królikiewicz,
•	 mgr inż. Zdzisław Kurnik,
•	 mgr inż. Jerzy Mizgalewicz,
•	 dr inż. Władysław Muszyński,
•	 doc. dr inż. Krzysztof Piwowarski,
•	 dr inż. Bolesław Osuch,
•	 doc. dr inż. Julian Pałka,
•	 mgr inż. Fryderyk Schaefer,
•	 dr inż. Jerzy Sobczak,
•	 doc. dr inż. Feliks Szwed,
•	 dr inż. Artur Wieczysty,
•	 mgr inż. Wiesław Wielgus,
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•	 dr inż. Jan Wojnarowski,
•	 mgr inż. Zdzisław Wojtowicz,
•	 mgr inż. Józef Wołek
•	 prof. mgr inż. Mieczysław Wrona. 

Cześć Ich pamięci!

7. Koleżanki i Koledzy, którzy odeszli przedwcześnie 

Wszystkie poznane szczegóły Ich życia zawodowego po ukończeniu 
studiów umieściliśmy w notkach biograficznych. Tutaj chcemy przy-
bliżyć znane nam daty Ich śmierci i miejsca pochówku. Mając okazje 
odwiedzenia Ich grobów apelujemy o zapalenie znicza pamięci od nas 
wszystkich i podzielenia się z nami dodatkowymi szczegółami o Ich 
życiu dla zamieszczenia ich w kolejnym wydaniu rocznicowym. 

Edward Bosek. Zmarł 11 marca 2011 roku i pochowany został na 
Cmentarzu Komunalnym w Otwocku. Wejście przez II bramę, grób 
Edka znajduje się na lewo od alejki głównej przy 9-tym rzędzie między 
grobami, jako 4-ty grób. 

Władysław Dec. Długi czas pracował i mieszkał w Łodzi. O śmierci 
Władka w 1997 roku dowiedzieliśmy się przy kompletowaniu adre-
sów około 2008 roku. Prawdopodobnie jest pochowany na Cmentarzu 
w Łodzi. 

Janusz Duraj. Niestety nic nie wiemy o Jego śmierci i miejscu po-
chówku. 

Tadeusz Jasztal. Wiemy tylko, że zmarł w 2009 roku, nie mamy 
informacji o miejscu pochówku. 

Piotr Jeż. Zmarł 18 grudnia 2001 roku. Został pochowany na Cmen-
tarzu Rakowickim w Krakowie w kwaterze PAS 101 rząd II miejsce 17. 
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Halina Klęk-Dźwięga. Zmarła 01 stycznia 2011 roku. Pochowana 
została w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu Rakowickim Wojsko-
wym w Krakowie przy ul. Prandoty kwatera LXXXI rząd 3 miejsce 17. 

Barbara de Potęga-Lenk. Zmarła 06 stycznia 2013 roku i została 
pochowana w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu Rakowickim w Kra-
kowie w kwaterze XIII b/zach. 4-ty grób od słupka. 

Andrzej Muniak. Zmarł ostatnim dziesięcioleciu XX wieku w Za-
kopanem. Pochowany został na Pęksowym Brzysku. Grób Andrzeja 
znajduje się po prawej stronie ścieżki prowadzącej przez teren cmenta-
rza, blisko ogrodzenia od strony ulicy. 

Józef Sternalski. Zmarł 02 maja 2003 roku. Został pochowany na 
Cmentarzu w Mogilanach, gdzie mieszkał przed śmiercią. 

Stanisław Syguła. Zmarł 25 czerwca 2008 roku. Został pochowany 
na Cmentarzu Parafialnym na Prądniku Białym w Krakowie. 

Andrzej Woźnica. Zmarł 29 maja 1983 roku. Został pochowany na 
Cmentarzu Rakowickim w Krakowie kwatera XXII rząd płd III miejsce 
3 po lewej 

Hanna Wysocka-Wójcik. Zmarła 03 grudnia 2000 roku. Pochowa-
na została na Cmentarzu w Wieliczce, wejście przez Bramę wschodnią 
kwatera J. 

Wiesław Zielnik. Zginął w wypadku samochodowym 08 lipca 1974 
roku. Pochowany został w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu Para-
fialnym w Skawinie. 

Pamiętamy o Nich, brakuje nam Ich w organizowanych spotkaniach, 
cześć Ich pamięci!
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8. Wspomnienia 

Wspomnienie – Tadeusz „WOMA” Nowojewski pisane  
w lutym 2015 roku 

Jestem spod znaku Wagi, rocznik 40 ubiegłego wieku. Przygodę 
ze studiami na Politechnice Krakowskiej poprzedziłem nauką w kra-
kowskim Technikum Budowlanym – razem z Adamem Lichoniem. 
To było dobrej klasy Technikum. Po jego ukończeniu w 1958 roku, 
zdecydowałem się podjąć studia na Wydziale Architektury P.K. Nie 
uprzedziłem o tym mojego nauczyciela z Technikum, który był ar-
chitektem na tym Wydziale. Prowadził egzamin wstępny mojej gru-
py. Wcześniej miałem ciągoty do rysunku ale okazało się, że to za 
mało. Przy repach ze szkół plastycznych wypadłem blado. Z mate-
matyki poszło mi świetnie, ale to było za mało aby zaliczyć egzamin, 
a kandydatów było wielu. Tytułem rekompensaty zaproponowano mi 
przeniesienie na Wydział Budownictwa. Uniosłem się honorem i od-
mówiłem. Za namową kolegi z Technikum, wyjechaliśmy na Śląsk 
aby podjąć pierwszą pracę w życiu. Kolega powrócił do Krakowa, 
ja zostałem. Gliwicka firma budowlana skierowała mnie do pracy 
w Świętochłowicach, przy rozbudowie Huty Zgoda. Dobrze trafiłem. 
Kierownikiem budowy był młody, śląski inżynier, majstrem – stary 
ćwik przedwojenny. Objąłem funkcję technika budowy. Dobrze wspo-
minam ten rok pracy z nimi i ze świetnymi śląskimi pracownikami. 
Kierownik budowy często nucąc kantaty Bacha zwrócił moją uwagę 
na muzykę poważną.

Majster – przestrzegając obyczajów budowlanych – zaznajomił mnie 
ze smakiem alkoholu. Świetni śląscy cieśle nauczyli mnie doceniać do-
brą i rzetelną pracę. Ten rok pracy postawił mnie również finansowo na 
nogi, co mocno odczułem przez pierwszy rok późniejszego studiowa-
nia. A rozpoczął je egzamin na Wydział Budownictwa Wodnego PK, 
tym razem z pozytywnym wynikiem. I tak zaczął się piękny – prawie 
sześcioletni – okres mojego życia. Na pierwszym i na drugim roku stu-
diów, dość mocno przykładałem się do nauki. 
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Przykład? Rok 1961, koniec drugiego roku nauki. Egzamin końco-
wy z geodezji. Prowadzi go dawny profesor Politechniki Lwowskiej, 
były dziekan Wydziału PK – prof. Wrona. Z geodezji jestem dobry, ale 
małego cykora mam. Profesor zadaje pytania, ja na nie odpowiadam. 
Całość przebiega szybko i sprawnie. Podaję indeks do wpisu oceny, 
a Wrona mówi że zasługuję na cztery. Zrobiłem wielkie oczy i kwaśną 
minę. Zauważył to. Myślisz, że to za mało – zapytał. Potwierdziłem, 
a on na to: słuchaj rudy pawianie, zadam ci jeszcze jedno pytanie. Jeżeli 
na nie odpowiesz, dostajesz pięć, jeśli nie – przystąpisz do ponownego 
egzaminu w terminie późniejszym. Trochę mnie to ostudziło, ale wie-
dząc, że znam ten przedmiot i lubiąc uzasadnione ryzyko – wyrażam 
zgodę na taki układ. Pada pytanie. Odpowiadam i słyszę jak Wrona 
mówi: masz pięć pawianie, za wiedzę i odwagę.

Z biegiem czasu parcie na naukę nieco zbladło. Były ku temu powo-
dy. Juwenalia – z tańcem o północy na rynku krakowskim, Probiernia 
na Sławkowskiej – z tanim wermutem, Miodosytnia na Małym Rynku 
– z późniejszym bólem głowy. Trzeba przyznać, że nasze żakowskie 
życie było barwne. 

Następny przykład? Rok 1963, czwarty rok studiów. Idę Plantami ra-
zem z Elą Zając i Adamem Lichoniem, Anką Boruszewską i Jankiem 
Kuflem oraz Andrzejem Gajewskim. Późny wieczór. Planty u zbiegu z ul. 
Szewską. Na ławeczkach siedzą młodzi i starcy. Przechodzimy obok jed-
nej z nich. Słyszę okrzyk skierowany do nas: Ej, dziunia, przysiądź się do 
nas ( i coś tam jeszcze). Idziemy dalej ale widzę, że Adam podchodzi do 
jednego młodziana siedzącego na ławce z towarzyszami i żąda od niego 
przeprosin. Jemu ani to w głowie. Zaczyna się rozróba. Jako koledzy 
Adama, idziemy mu w sukurs. Tak się składa, że każdy z nas ma swoje-
go przeciwnika. Przyjmujemy postawy bokserskie. Dziewczyny piszczą. 
Zaczyna się wrzenie. Przemieszczamy się z ciemnej alejki na oświetloną 
ulicę. Nagle słyszę okrzyk Andrzeja: Kazek, ty przeciwko mnie? Okazało 
się, że naszymi przeciwnikami są kumple Andrzeja, krakowskie andrusy 
ze Starowiślnej i Podgórza. Wszystko cichnie. Podajemy sobie ręce. Od-
chodzimy w zgodzie z poczuciem, że studencki honor został obroniony.

Nauka nauką, a żyć trzeba. Finanse dawały jednak znać o sobie. Stu-
denckie stypendium w wysokości 400zł, bon 120 złotowy na śniadania 
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i obiady w uczelnianej stołówce i miejsce w akademiku, to było dużo 
ale nie za dużo. Bywało, że na kolację (po przegranej w brydża) jadało 
się suchą bułkę i smażoną cebulę. Tylko nieliczni mogli sobie pozwo-
lić na więcej. Na przykład Ela Zając. Jako nieliczna miała samochód, 
była arystokratką wśród nas. Mimo to, wyciągnęła ode mnie i Adama 
ostatnie grosze, kiedy założyła się z nami, że zje siedem eklerek jedną 
po drugiej. Weszliśmy do kawiarni na Floriańskiej. Zamówiliśmy te 
eklerki dla niej. Zjadła wszystkie, a może i więcej. Nam pozostały puste 
kieszenie. Przez cały czas studiów, mieszkałem w akademiku przy ul. 
Bydgoskiej. Akademiki to esencja życia studentów. Tam było czuć jego 
mocny rytm. Tam pracowało się naukowo, szczególnie przed sesjami. 
Tam prowadziło się czasem ostre dyskusje na wiele tematów. Był czas 
na nocne sesje karciane, rozrywkę i zgrywy.

Przykład? Jest późne popołudnie majowe. Gram w brydża z Mie-
ciem Michalikiem, Andrzejem Muniakiem i Józiem Sternalskim, plus 
kilku kibiców. Skończyła się butelka wina. Andrzej zwraca się do Jó-
zia, by skombinował jeszcze jedną. Ten pokazuje puste kieszenie. Na 
to Andrzej: stawiam butelkę pod warunkiem, że obiegniesz akademik 
w stroju Adama. Józio przyjmuje zakład. Zdejmuje ubranie i na golasa 
obiega budynek, mając trochę widzów. Wraca zadowolony i wyciąga 
rękę po forsę od Andrzeja. A on na to: miałeś biegać całkiem rozebrany, 
a zrobiłeś to w skarpetach. Zakład przegrałeś.

Przyszedł jednak koniec studiów, a były one eksperymentalne bo 
trwały XI semestrów i XII dyplomowy. Ostatnich dwu semestrów nie 
wspominam mile. Znikły koleżeńskie więzy. Każdy zajęty był swoją 
pracą dyplomową i szukaniem miejsca pracy. Pozostaje jednak w mojej 
pamięci: koleżeńskość Adama Lichonia, rozwaga Eli Zając, kobiecość 
Anki Boruszewskiej, męskość Janka Kufla, lojalność Krzyśka Wymy-
sły, stateczność Marty Bronarskiej, rzeczowość Janka Naborczyka, 
andrusostwo Andrzeja Gajewskiego, stanowczość Krzyśka Knapika, 
ciągoty naukowe Staszka Syguły, zaradność Mietka Michalika, bez-
pośredniość Adama Sali, pogoda ducha Andrzeja Badowskiego, ambi-
cja Andrzeja Szajcy, uczynność Michała Konopki, elegancja Jerzego 
Konstankiewicza, sportowe zacięcie Jerzego Kuleszyńskiego, szczery 
uśmiech Barbary Łady, bezkonfliktowość Andrzeja Michny, zgrywy 
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Józefa Sternalskiego, powagę Andrzeja Węgrzyna, rubaszność Ignaca 
Zięby, stoicyzm Krzyśka Widomskiego, roztrzepanie Janiny Kluski, 
skromność Agnieszki Bardzik, tumiwisizm Kazka Dubisa, góralską po-
rywczość Andrzeja Muniaka, wytrwałość Zdzisława Dźwięgi.

Egzamin magisterski obroniłem 25.V.1965 roku. Jako ostatni ( na Wy-
dziale a może i na Uczelni) odebrałem nakaz pracy na budowę zapory 
w Solinie. Nie miałem pojęcia gdzie jest to miejsce i gdzie są Bieszczady. 

Rozpocząłem nowy etap życia. 1 lipca 1965 roku rozpocząłem go 
marszem do Soliny. Z walizką w ręku i nakazem pracy, w upalne po-
łudnie po przejściu pieszo ostatnich 15-stu kilometrów, stanąłem przed 
wzniesioną w 50-ciu procentach zaporą. Okazało się, że los mi sprzyjał. 
Budowa mieściła się ściśle z moim wykształceniem. Technicznie i or-
ganizacyjnie stała na najwyższym stopniu. Rozpocząłem od stażysty, 
kończąc na kierowniku części prawobrzeżnej zapory. Praca w Solinie 
była dla mnie dobrą szkołą zawodu i życia. Budowę zapory prowadziło 
Karpackie Przedsiębiorstwo Budowy Zapór Wodnych. Załogę liczącą 
około 800 pracowników, stanowili ludzie o przeróżnych charakterach, 
z wielu stron Polski. Większość z nich dostała nakaz pracy przez swoje 
macierzyste firmy, część przybyła tu z ciekawości i dla przygody, inni – 
bo musieli zniknąć na jakiś czas ze swojego miejsca pobytu. Rzetelnie 
pracować musiał jednak każdy. Praca na zaporze dawała mi satysfakcję 
zawodową i poczucie odpowiedzialności. 

Przykład? Początek maja 1968 roku. Nadzoruję prace wykończe-
niowe na zaporze, a konkretnie czyszczenie jej lica od wody dolnej. 
Stoję na koronie zapory. Siedmioosobowa brygada stoi na kładce za-
wieszonej na wysokości 50m przez dźwig linowy. Brygadzista wy-
daje przez radiotelefon komendy operatorowi dźwigu, który siedzi 
w oddalonym budynku. W miarę postępu robót, kładka wraz z ludźmi 
podnosi się do góry. Ostatnie metry ściany. Koniec prac. Wydaję po-
lecenie opuszczenia kładki na ziemię, ale kładka powoli dalej idzie 
w górę. Zaczepia o występ korony zapory. Krzyczę ja, krzyczy bry-
gadzista do telefonu. Operator nie reaguje. Kładka zaczyna się prze-
chylać. Pracownikom grozi upadek z 50-ciu metrów. Włosy stają mi 
dęba, głos więźnie w gardle. W ostatniej sekundzie operator słyszy 
nasze wrzaski i reaguje.
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Okazało się, że słuchał sprawozdania radiowego z zakończenia eta-
pu Wyścigu Pokoju i nie słyszał komend. Poniósł za to stosowną karę. 
Ja doświadczyłem co to strach i co to jest odpowiedzialność kierownika 
robót.

Po zakończeniu budowy w 1968 roku, Firma została przeniesiona 
do Rzeszowa i ja też. Dobra passa zawodowa trwała. Zostałem kie-
rownikiem budowy Stopnia Wodnego na Wisłoku w Rzeszowie. Tu 
również wymagania zawodowe były wysokie. Z firmą związałem się 
na dobre i złe przez 25 lat. Była moją zastępczą rodziną. Zawdzię-
czam jej dużo. Przez te lata awansowałem, kończąc na stanowisku 
zastępcy dyrektora. Jednak najbardziej zawdzięczam Firmie pozna-
nie jej pracownicy, z którą się ożeniłem i która okazała się świetną 
żoną i matką czterech udanych synów. Rodzinę założyłem późno ma-
jąc 37 lat, bo wcześniej ważniejsza była dla mnie firma. Zmieniłem 
priorytety.

W 1988 roku wyjechałem na kontrakt zagraniczny do Czechosło-
wacji. Była to budowa kanału obiegowego ze śluzami na rzece Dunaj 
pod Bratysławą. Znów zawodowe szczęście, ale tęskniłem za rodziną 
i krajem. Po powrocie w połowie 1990 roku szczęście osobiste mnie 
nieco opuściło. Po zawale serca rozstałem się z pracą w firmie. Wy-
szedłem jednak z tego dołka i z duchem nowego czasu założyłem 
własną działalność gospodarczą, którą prowadzę do dzisiaj. W 1997 
roku przeszedłem na wcześniejszą emeryturę. Ciągoty zawodowe, 
mała opłacalność własnej firmy i potrzeby utrzymania rodziny spo-
wodowały, że podjąłem pracę w „Eksbudzie” Rzeszów. Pracowałem 
przez rok w Warszawie na stanowisku dyrektora oddziału przy budo-
wie bloków mieszkalnych na Osiedlu Szczęśliwice, a następny rok 
jako kierownik budowy zbiorników retencyjnych Giełdy Towarowej 
w Lublinie. 

„Eksbud” był firmą prywatną która zaczęła cienko prząść. W 2000 
roku przeniosłem się do „Inżynierii” Rzeszów, którą założył mój były 
podwładny. Po trzech latach pracy podziękowano mi za nią. Ciągoty 
i potrzeby pozostały nadal. W 2009 roku prywatny inwestor z War-
szawy zatrudnił mnie jako inspektora nadzoru na budowie małej elek-
trowni wodnej na Wisłoku w Rzeszowie. Zawodowe szczęście nadal 
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mi sprzyjało. Po zakończeniu budowy (trzy lata) powróciłem do etatu 
emeryta i własnej mini działalności gospodarczej. Wiek mam już dość 
poważny, ale chęci do pracy zawodowej pozostały.

Chce mi się jeszcze pracować i żyć, bo mam dla kogo. 

Wspomnienia ze studiów – Krzysztof Widomski 

Urodziłem się dnia 24 marca 1942 roku w Krakowie, według prze-
kazów rodzinnych, w szpitalu im. Gabriela Narutowicza. Po połogu, 
moja Mama wróciła ze mną, jako oseskiem, do Wieliczki, do mieszka-
nia przy ul. Limanowskiego 13, gdzie mieszkali moi Rodzice i miesz-
kam ja do dnia dzisiejszego. Szkołę podstawową i liceum ogólno-
kształcące, ukończyłem w swoim rodzinnym mieście. Od wczesnego 
dzieciństwa interesowała mnie technika. Jako dziecko z niższych klas 
szkoły podstawowej, marzyłem, aby w dorosłym życiu, być konstruk-
torem parowozów. Nie zdawałem sobie wówczas sprawy, że epoka 
maszyn parowych, ma się ku końcowi. W starszych klasach szkoły 
podstawowej, moje zainteresowania techniczne nieco się zmieniły 
i zaczęła mnie interesować, jak to wówczas mówiono, radiotechni-
ka. Nawet przymierzałem się, aby własnoręcznie zbudować odbior-
nik kryształkowy, lecz to pozostało tylko w sferze planów. Mimo 
wszystko, jako licealista, planowałem, że po maturze podejmę studia 
w kierunku dziś nazywanym elektroniką. Ale już w klasie maturalnej, 
zacząłem mieć obiekcje tego rodzaju, że takich studiów niema w Kra-
kowie, więc musiałbym wyjechać na studia do Warszawy i jak bym 
się czuł w obcym mieście, z daleka od rodziny i dotychczasowych 
kolegów. Ponadto Ojciec mówił mi, żebym może wybrał sobie jakiś 
kierunek studiów, który jest w Krakowie. Ostateczną decyzję odno-
śnie wyboru kierunku studiów, podjąłem pod wpływem mojej Babci 
ze strony Mamy, u której niegdyś mieszkali studenci budownictwa 
wodnego i Babcia spytała mnie, czy może bym wybrał ten kierunek 
studiów. No i tak się stało. 

Na kilka miesięcy przed maturą, nasz wychowawca zażądał, aby 
każdy uczeń, który ma zamiar studiować, złożył pisemną deklarację, 
jaką wybiera uczelnię i jaki kierunek studiów. 
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Ja złożyłem deklarację niejednoznaczną, opiewającą, że mam zamiar 
studiować na Politechnice Krakowskiej, budownictwo wodne lub lądo-
we. Deklaracja ta została mi zwrócona, z komentarzem, że mam złożyć 
deklarację jednoznaczną, więc tak uczyniłem, składając deklarację, że 
chcę studiować budownictwo wodne. 

W odpowiednim czasie musiałem napisać podanie o przyjęcie na 
studia, wypełnić ankietę personalną i jeszcze inne załączniki a taki 
komplet dokumentów szkoła wysyłała na odpowiednia uczelnię. 

W czerwcu 1959 r., gdy byłem już po maturze, otrzymałem zawiado-
mienie o egzaminie wstępnym, który się odbył w gmachu Politechniki 
przy ul. Podchorążych 1, w dniu 2.VII .1959 i dniach następnych. Ogól-
nie biorąc, egzamin poszedł mi nieźle i zostałem przyjęty na studia. 

Inauguracja roku akademickiego odbyła się dnia 1.X.1959, w Teatrze 
im. Słowackiego. Pamiętam, że ja i koleżanka Jola Grohs, zostaliśmy 
wytypowani, aby wręczyć kwiaty J.M. Rektorowi, prof. dr Bronisławo-
wi Kopycińskiemu.

Pierwsze zajęcia odbyły się już w dniu następnym. My pierwszo-
roczniacy, a było nas około 60 osób, zostaliśmy podzieleni na 3 gru-
py, tzn. grupy I i II, które stanowili uczący się języka rosyjskiego 
i grupa III, którą stanowili uczący się języków zachodnich. Nadmie-
nić należy, że na roku I i II, można było w ramach lektoratów, uczyć 
się języków obcych, tych, których się uczyliśmy w szkole średniej 
a dopiero na roku III i IV, mogliśmy się uczyć języków obcych „od 
zera”. Ja z konieczności wybrałem język rosyjski, gdyż w liceum 
uczyłem się rosyjskiego i łaciny. Tym sposobem znalazłem się w gru-
pie II-giej. 

Wtedy pomieszkiwałem trochę w Wieliczce u Rodziców, trochę 
u Babci i Dziadka w Krakowie przy ul. Gazowej 7, gdzie na wyższych 
latach, w czasie nauki mieszkałem prawie stale, wracając do Wieliczki 
tylko na niedziele.

W semestrze I, mieliśmy przedmioty następujące:
Matematyka: wykłady adiunkt mgr Irena Królikiewicz, ćwiczenia 

z moją grupą: początkowo mgr Jadwiga Weissowa, później mgr inż. 
Zdzisław Trylski. Z innymi grupami: adiunkt mgr Zofia Kareńska 
i wspomniana mgr Jadwiga Weissowa.
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Chemia: wykłady dr Emilian Ostachowski, ćwiczenia: z moją grupą: 
mgr Andrzej Reyman.

Z innymi grupami: dr Aleksandra Hankus, mgr Anna Pieniążek, mgr 
inż. Tadeusz Morawski, dr Petrys. Niektóre z tych osób czasem prowa-
dziły wykłady, w zastępstwie dra Ostachowskiego. 

Repetytorium matematyki elementarnej (przedmiot nieobowiązko-
wy): dr Genowefa Majcherowa. 

Geometria wykreślna: wykłady: prof. mgr inż. Stanisław Szerszeń 
(dziekan). Ćwiczenia, które były na ogół wspólne dla wszystkich grup: 
adiunkt mgr inż. Karol Bieda, mgr inż. Agnieszka Lubowiecka –Mycz-
kowska, mgr inż. Andrzej Jurczak, mgr inż. Jerzy Muniak. 

Rysunek techniczny: główny prowadzący: zca prof. dr inż. Broni-
sław Ślusarczyk oraz wymienione uprzednio osoby prowadzące ćwi-
czenia z geometrii wykreślnej. 

Geodezja: wykłady: prof. mgr inż. Mieczysław Wrona, niekiedy 
w zastępstwie: zca prof. mgr inż. Anna Łoś, ćwiczenia: z moją grupą: 
początkowo mgr inż. Bogusław (?) Werblański, później mgr inż. Ka-
zimierz Rzegocki, z innymi grupami: mgr inż. Janusz Kapturkiewicz, 
mgr inż. Aleksander Wyporek.

Profesor Wrona był życzliwie nastawiony do studentów, lecz zacho-
wujących się niewłaściwie, nazywał „rudymi pawianami”. Gdy zmarł 
we wrześniu 1961, miał napisane na nekrologu m. in.: „przyjaciel mło-
dzieży”. 

Język rosyjski: mgr inż. Tadeusz Orsini.
Lektorów prowadzących zajęcia z języków zachodnich z grupą III, 

nie pamiętam.
Wychowanie fizyczne: mgr Kazimierz Milówka, mgr Aleksander 

Rybka.
Jakie mam wspomnienia z tego czasu, tzn. pierwszych tygodni i mie-

sięcy studiów. Początki były dla mnie trudne, raz dlatego, że nie łatwo 
adaptuję się w nowym środowisku, ponadto nauka nie szła mi lekko, 
szczególnie miałem duże problemy z rysunkiem technicznym, których 
nie mieli koledzy, którzy ukończyli technikum budowlane, lub inne, 
gdyż oni mieli już wprawę w pracach kreślarskich. Z innych przedmio-
tów wyniki miałem raczej średnie, a miałem pewien problem z WF-em, 
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gdyż byłem bardzo słabej budowy ciała i pod względem sprawności 
fizycznej, bardzo odbiegałem od reszty kolegów. Starania o uzyska-
nie zwolnienia lekarskiego z WF, dały wynik negatywny, gdyż lekarz 
w przychodni akademickiej uznał, że słaba budowa ciała, to za mało, 
by uzyskać takie zwolnienie. Na szczęście okazało się, że pan mgr Mi-
lówka jest mężem koleżanki mojej Mamy, z lat harcerskich, Franciszki 
z d. Zbożil Milówkowej. Po rozmowie telefonicznej z moją Mamą, pan 
Milówka traktował mnie z wyrozumieniem i nie czułem się wykluczo-
ny z powodu bycia wątłym i słabym.

Kierowniczką Dziekanatu była wówczas pani mgr Janina Chodac-
ka, która miała do pomocy panią Sznajderową. Pani Chodacka mia-
ła charakter trudny, studentów, zwłaszcza tych, co nie byli na bieżąco 
z zaliczeniami i egzaminami, albo mieli jakieś inne problemy, trakto-
wała z góry i przyjście do Dziekanatu w celu załatwienia jakichkolwiek 
spraw, wiązało się z dużym stresem.

Niektórzy koledzy zapisali się w mej pamięci bardziej, inni mniej, 
a szczególnie, na przykład Andrzej Woźnica, kaleka garbaty, po gruź-
licy kręgosłupa. W roku 1958 rozpoczynał studia na Wydziale Budow-
nictwa Lądowego, zwanym popularnie „Lądówką”. Po pierwszym se-
mestrze tamże, oblał egzamin z matematyki u profesora Siedmiograja, 
skutkiem czego, został skreślony z listy studentów. W roku 1959, zda-
wał egzamin wstępny razem ze mną na „Wodę”i tutaj okazał się bardzo 
dobrym studentem. Często pomagał mi, gdy nie mogłem sobie dać rady 
z jakimś zadaniem, ćwiczeniem lub pracą projektową i dlatego bardzo 
go lubiłem i dzisiaj wspominam go bardzo pozytywnie, pomimo, że 
miał charakter trochę trudny, z powodu swojej niepełnosprawności. Po 
uzyskaniu dyplomu, przez jakiś czas był asystentem u profesora An-
druszewicza, później pracował w Biurze Projektów Kolejowych. Zmarł 
w roku 1983.

Staszek Syguła , syn rolnika z powiatu olkuskiego, absolwent liceum 
pedagogicznego, był studentem najlepszym z nas. Pamiętam, że w pew-
nej gazecie (nie pamiętam jakiej), napisano o nim, jako najlepszym stu-
dencie Politechniki. Po studiach pozostał na Uczelni, początkowo jako 
asystent profesora Andruszewicza, później jako samodzielny pracow-
nik naukowy, wreszcie profesor. Zmarł w roku 2008.
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Dobrze wspominam również, na przykład: Janusza Naborczyka, Ada-
ma Salę, Kazia Zaparta (mojego obecnego szefa) i również kilku innych.

Jasiu Suski grał na saksofonie i klarnecie. Uważał się za profesjo-
nalistę i grających amatorsko, jak na przykład ja, traktował jako graj-
ków gorszych od siebie. Gdy w ponad rok po studiach, spotkałem go 
w Żywcu, powiedział mi, że już nie gra z powodu choroby gardła.

Ze zdarzeń humorystycznych zapamiętałem, na przykład, jak na za-
jęciach z języka rosyjskiego, Jasiu Stencel uciekł przez okno. Gdy pro-
wadzący zajęcia, mgr Orsini wywołał go do odpowiedzi, zauważył że 
go niema i zdziwił się, że przedtem był, a zniknął. Wtedy inny kolega 
powiedział, że Stencla w ogóle nie było. 

W sesji egzaminacyjnej, po pierwszym semestrze, matematykę 
i geometrię wykreślną, zdałem na dostatecznie, w żargonie studenckim 
„państwowo”, natomiast pewien problem miałem z chemią, którą zda-
łem dopiero za drugim podejściem. Niektórym kolegom powiodło się 
gorzej :i po pierwszym semestrze odpadli między innymi: z naszej gru-
py: Heniek Rabiej, Jasiek Mikuliszyn, wspomniany uprzednio J. Sten-
cel i chyba jeszcze paru innych, których nie zapamiętałem. Jadzia Przy-
stawska zrezygnowała z własnej woli, jeszcze przed zakończeniem 
semestru. Staszek Michułka dość poważnie zachorował, skutkiem cze-
go nie zaliczył pierwszego semestru. W następnym roku akademickim 
rozpoczął studia na nowo. Z innych grup odpadli m. in: Andrzej Szew-
czyk, Maciej Filus, Jan Kucharski i na pewno jeszcze inni.

W semestrze drugim zaszła taka zmiana, że ćwiczeń z matematyki 
nie prowadził już pan mgr inż. Trylski, tylko mgr Jan Bochenek. Nie 
mieliśmy już chemii, natomiast doszły nowe przedmioty, tzn. fizyka, 
którą wykładał prof. dr Michał Halaunbrenner, niekiedy w zastępstwie 
jego żona, dr Jadwiga Halaunbrenner, zwana przez studentów „Kacz-
ką” a ćwiczenia prowadzili mgr inż. Alicja Piaskowska, mgr Maria 
Datka, mgr Barbara Birek, adiunkt mgr Zdzisław Lepszy, mgr Su-
kiennik, adiunkt Kmiecik. Kiedyś na wykładzie z fizyki, prof. Michał 
Halaunbrenner prosił o pomoc przy demonstracji jakiegoś doświad-
czenia. Zgłosił się Michał Konopka i razem działali. Wtedy niektórzy 
z nas szeptali między sobą: „Dwa Michały, jeden duży drugi mały”. 
Ktoś z sali powiedział głośno: „Jak ten duży zaczął krążyć...”. Profesor 
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oczywiście się zdenerwował i powiedział: Zobaczymy jaki będzie pan 
przy egzaminie”. 

Drugim nowym przedmiotem była mechanika teoretyczna, którą 
wykładał i ćwiczenia prowadził prof. dr inż. Stanisław Andruszewicz. 

Doszło również studium wojskowe, z którym miałem problem, gdyż 
koledzy urodzeni w roku 1941 i wcześniej, stawali już wcześniej przed 
komisją poborową i mieli określoną kategorię zdolności do służby woj-
skowej, mieli też książeczki wojskowe. Ja będąc urodzony w roku 1942, 
tego nie miałem. W związku z tym, zostałem wezwany przed komisję 
wojskową, zorganizowaną prawdopodobnie dla studentów takich jak 
ja, która mieściła się w Krakowie przy ul. Kanoniczej 17. Tam zostałem 
przebadany i pamiętam, jak członkowie komisji mówili między sobą: 
„słaba budowa ciała, żylaki, zacinanie się w mowie”. Na koniec prze-
wodniczący komisji zapytał mnie: „Chodzicie na studium wojskowe?”, 
odpowiedziałem „nie”, na to odpowiedział; „No to nie będziecie cho-
dzić”. Z tym, że nie wydali mi żadnego dokumentu. Tacy jak ja, w tam-
tym semestrze, zamiast na studium wojskowe, uczęszczali na szkolenie 
w zakresie TOPL, (co ciekawe, razem z naszymi dziewczynami i z ar-
chitekturą), które prowadzili pułkownicy ze studium wojskowego, m. 
in. ppłk. Edward Dziadur. 

Gdy zbliżał się koniec semestru, miałem problem z uzyskaniem za-
liczenia z mechaniki teoretycznej. A mianowicie warunkiem uzyska-
nia zaliczenia u prof. Andruszewicza, było przedłożenie kompletnych 
notatek z wykładów i ćwiczeń. Ja zostałem załatwiony odmownie, 
gdyż miałem notatki niekompletne, aby jednak to zaliczenie uzyskać, 
zdecydowałem się na oszustwo, którego przedtem dopuścił się nieje-
den z nas. Pożyczyłem zeszyt od Staszka Syguły, zaopatrzywszy go 
w naklejkę z moim imieniem i nazwiskiem i z tym zeszytem poszedłem 
do profesora. Nie zauważyłem, że na pierwszej stronie było napisane: 
„Syguła Stanisław”, co zauważył profesor, przeglądając zeszyt i na-
stępnie z tym zeszytem poszedł do pani Chodackiej, która zrobiła z tego 
wielka aferę, powiadomiła kilku profesorów, którzy urządzili nade mną 
sąd, w wyniku którego zostałem zmuszony do złożenia samokrytyki 
i przyrzeczenia, że uzupełnię swoje notatki i które następnie przedłożę 
profesorowi. Gdy przyszedłem do profesora z uzupełnionymi swoimi 
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notatkami, powiedział mi: „Nie chciałem panu zaszkodzić, tylko chcia-
łem się dowiedzieć czyj to jest zeszyt”.

Egzaminy po drugim semestrze, poszły mi gorzej niż poprzednio, 
gdyż oblałem zarówno matematykę, jak i geometrię wykreślną, którą 
może bym zdał, gdyby egzaminował mnie prof. Szerszeń, który wtedy 
był na urlopie zdrowotnym a w jego zastępstwie egzaminował prof. 
Ślusarczyk, bardziej surowy i bardziej wymagający. Egzaminy te zda-
łem we wrześniu, kiedy zdałem również geodezję, jako egzamin pose-
syjny, który zdawaliśmy po odbyciu praktyki , która polegała na pomia-
rach rzeki Rudawy. Jako ciekawostkę podam, że praktykę tą odbywał 
z nami Albańczyk Dżafer Dajaka, który będąc już na V roku, nie miał 
tej praktyki zaliczonej.

Po drugim semestrze odpadło kilku kolegów, m. in. Jerzy Wądrzyk 
z Chrzanowa oraz Andrzej Wrębiakowski i Janusz Nalepa, którzy poja-
wili się u nas, jako efemerydy. 

Na II roku pojawiło się kilku nowych kolegów i koleżanek, powra-
cających z urlopów dziekańskich, lub przychodzących z innych uczel-
ni, a mianowicie Jasiu Skrzypek, Jasiu Szczotka (który nota bene długo 
nie zagrzał u nas miejsca), Mietek Sztuka, Janusz Suchodół, (obydwaj 
uwaga jak J. Szczotka), Rysiek Sroga, Andrzej Michno, Hania Stan-
kiewicz, Maria Danek zwana Dzidką, Jacek Śliz, chyba wtedy doszli 
również Krzysztof Wymysło, Lech Lechowski, Tadek Kuta i może 
ktoś jeszcze, ale nie pamiętam. Nie pamiętam, czy wtedy, czy póź-
niej, wrócił po urlopie dziekańskim Piotr Jeż, późniejszy pracownik 
naukowy na naszym wydziale. Doszły nam nowe przedmioty a miano-
wicie: mechanika budowli z wytrzymałością materiałów, co wykładał 
adiunkt mgr inż. Jerzy Bogusz, ćwiczenia prowadzili mgr inż. Janusz 
Orkisz i mgr inż. Jacek Krupiński. Następny nowy przedmiot to ma-
teriały budowlane, które wykładał pan Studnicki lub Stupnicki (tytu-
łów i imienia nie znam), chociaż w indeksie jako wykładowca figuruje 
prof. Edward Komarnicki. Ćwiczenia laboratoryjne z tego przedmiotu 
prowadził mgr inż. Domin (imienia nie znam). Trzecim nowym przed-
miotem była geologia i petrografia, którą wykładała pani prof. dr Ka-
mila Ciszewska (z domu Skoczylas) z AGH, nota bene moja daleka 
krewna ze strony Ojca. Jak chodzi o matematykę, to początkowo za-



58

równo wykłady jak i ćwiczenia prowadziła pani dr Królikiewicz, lecz 
po pewnym czasie zachorowała i w jej zastępstwie wykładała pani dr 
Genowefa Majcherowa a ćwiczenia prowadził mgr Stefan Topa. Lek-
toratu z języka rosyjskiego nie prowadził już mgr Orsini, tylko mgr 
Mikołaj Kuplowski. Jak chodzi o WF, to pan mgr Milówka zapropo-
nował mi, abym chodził na naukę pływania do MDK na Krowoderską 
8, na co się zgodziłem. 

Egzaminy w sesji po trzecim semestrze, poszły mi różnie, tzn. ma-
tematykę i mechanikę teoretyczną zdałem dopiero w drugim podej-
ściu a w pierwszym podejściu zdałem materiały budowlane i mecha-
nikę budowli. 

W semestrze czwartym już nie mieliśmy matematyki i materiałów 
budowlanych, natomiast doszło kilka przedmiotów nowych, a miano-
wicie bardzo ważny przedmiot w naszej specjalności, hydraulika i hy-
dromechanika, co wykładał adiunkt mgr inż. Fryderyk Schaeffer, cho-
ciaż w indeksie figuruje zca prof. mgr inż. Feliks Szwed. Ćwiczenia 
z tego przedmiotu prowadził mgr inż. Wiesław Jawański, który w cza-
sie ćwiczeń palił papierosy „Grunwald”, ale tak, że nie było widać 
dymu. Drugi nowy przedmiot, to elementy maszynoznawstwa, które 
wykładał doc. mgr inż. Jan Korecki, który znany był z tego, że gdy 
wszedł na salę, zamykał drzwi na zasuwkę, aby już nie mógł wejść 
żaden student, ani inna osoba. Ćwiczenia z tego przedmiotu prowadził 
mgr inż. Pazderski (imienia nie znam). Następny nowy przedmiot, to 
technologia betonu, którą wykładał doc. dr inż. Władysław Muszyński. 
Był zawsze bardzo poważny i nigdy się nie uśmiechał. Prawie dziewięć 
lat po studiach, gdy pracowałem w BPBK w Krakowie, poznałem jego 
córkę Ewę, która też przyjęła się tam do pracy. Ćwiczenia z techno-
logii betonu prowadzili mgr inż. Zygmunt Jamroży i mgr inż. Zdzi-
sław Kurnik, który później nas egzaminował. Czwarty nowy przedmiot 
w omawianym semestrze, to budownictwo ogólne, które wykładał zca 
prof. dr inż. Edward Komarnicki, zawsze bardzo poważny, a ćwiczenia 
prowadził mgr inż. Józef Gładki, który jak chodzi o sposób bycia, był 
zdecydowanie szorstki. 

Jak chodzi o egzaminy po czwartym semestrze, to w pierwszym 
terminie zdałem mechanikę budowli a ściślej wytrzymałość mate-
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riałów i geologię, natomiast fizykę przełożoną z semestru trzeciego 
i technologię betonu, po nieudanych podejściach w czerwcu, zdałem 
we wrześniu. 

Gdy nadszedł rok akademicki 1961/62 i III rok studiów, semestr 
piąty, trzeba się było zdecydować, jaki wybrać kierunek studiów, czy 
budownictwo wodne śródlądowe, czy też budownictwo wodno-melio-
racyjne. Ja wybrałem kierunek wodno-melioracyjny, jako łatwiejszy, 
gdyż zdawałem sobie sprawę, że nie jestem „orłem” i na kierunku ła-
twiejszym, mam większe szanse bez przeszkód dojść do celu, jakim jest 
uzyskanie dyplomu magistra inżyniera. Gdy o mojej decyzji dowiedział 
się mój Ojciec, nie ukrywał niezadowolenia, gdyż jako człowiek su-
rowych zasad, był zdecydowanym przeciwnikiem pójścia na łatwiznę. 
Lecz w końcu pogodził się z tą moją decyzją. 

Na tym kierunku wodno-melioracyjnym, znaleźli się między innymi: 
Andrzej Gajewski, Basia Karwacka, Hania Boruszewska i Jasiu Kufel 
(którzy od dawna byli parą), Jasiu Skrzypek, Józek Latuszek, Andrzej 
Korczowski, Hania Stankiewicz, Dzidka Danek, Tosiek Kaczmarczyk, 
Maciek Kowalczyk, Basia Lenk, Marysia Gąsiorska, Agnieszka Bar-
dzik, Janusz Duraj, Wiesiek Makowski, Kazek Dubis, Jurek Kuleszyń-
ski, Lech Lechowski, Rysiek Sroga, Jasiu Suski (który niedługo potem 
„został w tyle” i skończył studia rok po nas) oraz Jacek Śliz i Tadek 
Kuta (którzy nie dotrwali z nami do końca, gdyż pogubili się po drodze) 
i prawdopodobnie jeszcze inni, których nie zapamiętałem. 

W semestrze piątym na wspomnianym kierunku mieliśmy przed-
mioty następujące: 

Ekonomia polityczna (przedmiot nie lubiany przez nas ze względów 
wiadomych), którą wykładał mgr inż. Marian Grembowicz (w indeksie 
figuruje doc. dr Wiktor Boniecki) a ćwiczenia z tego przedmiotu pro-
wadzili: z naszą grupą mgr Ireneusz Weiss, z grupą śródlądową mgr 
Janusz Szwaja. 

Mechanika budowli, którą wykładał doc. dr inż. Roman Ciesielski 
(po roku 1989 senator) ćwiczenia prowadzili mgr inż. Jacek Krupiński 
i mgr inż. Andrzej Gumiński. 

Hydraulika i hydromechanika którą wykładał st. wykł. mgr inż. Fe-
liks Szwed, ćwiczenia rachunkowe prowadził wówczas jeszcze mgr 
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inż. Bolesław Kordas (późniejszy rektor PK), ćwiczenia laboratoryjne 
mgr inż. Józef Wołek. 

Budownictwo ogólne, które wykładał adiunkt mgr inż. Mieczysław 
Rydlewski, ćwiczenia prowadzili: na naszym kierunku mgr inż. Zbi-
gniew Janowski (późniejszy profesor, który w latach 90-tych m.in. 
wykonał ekspertyzę i wytyczne remontu Klasztoru OO Reformatów 
w Wieliczce, uszkodzonego w wyniku tąpnięć w kopalni), na kierunku 
śródlądowym mgr inż. Zagórski (imienia nie pamiętam). 

Gleboznawstwo, które wykładał doc. dr inż. Kazimierz Figuła 
z Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie, ćwiczenia prowadzili: mgr 
inż. Stanisław Jagła i mgr inż. Stanisław Kopeć. 

Botanika ( nie było jej na kierunku śródlądowym), którą wykładał 
prof. dr Eugeniusz Ralski z Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, 
akowiec represjonowany przez władze komunistyczne, w latach 1946 – 
1956 więzień polityczny, kuzyn mojej nauczycielki gry na fortepianie, 
pani Wandy z Ralskich Woyciechowskiej. 

Jak chodzi o lektorat języka obcego, to ja wybrałem język angielski, 
z którego zajęcia prowadził mgr Jerzy Fijaś z I LO w Krakowie, tzw. 
„Nowodworka”.

Z ciekawszych zdarzeń, jakie miały miejsce w tamtym semestrze, 
zapamiętałem wycieczkę naukową z gleboznawstwa, odbytą w sobo-
tę, w połowie października 1961. Wyjechaliśmy z Krakowa autokarem 
(byle jakim) w kierunku Zakopanego, odwiedziliśmy kilka miejsc cha-
rakterystycznych z punktu widzenia gleboznawczego, między innymi 
torfowiska orawskie w zlewni Morza Czarnego, pomiędzy Piekielnikiem 
i Czarnym Dunajcem. Na koniec zajechaliśmy do Zakopanego, gdzie 
mieliśmy trochę czasu wolnego, każdy chodził gdzie chciał, z tym, że na 
określoną godzinę mieliśmy się zebrać przy autokarze, celem powrotu 
do Krakowa. Byli z nami wspomniani uprzednio asystenci prowadzący 
ćwiczenia i o ile pamiętam, był też mgr inż. Marian Michalczewski, póź-
niejszy profesor, wieliczanin napływowy, dziś już ś. p. W drodze powrot-
nej, pan mgr Jagła dał polecenie kierowcy, aby zatrzymał autokar. Wtedy 
niektórzy koledzy wysiedli „za potrzebą”, gdyż w Zakopanem pili piwo. 
Pan Jagła tych kolegów zapisał w notesie, z komentarzem wygłoszonym 
tonem bardzo niesympatycznym, „że to są ćwiczenia” i „truł” coś tam 
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jeszcze. Pan mgr Kopeć był sympatyczniejszy i namawiał nas, abyśmy 
coś zaśpiewali. Taka to była wycieczka.

Ekonomia polityczna był to przedmiot nudny i nieciekawy. Zapa-
miętałem, że raz ćwiczenia z ekonomii były wspólne dla obu grup, 
z powodu nieobecności mgra Szwai i prowadził je mgr Weiss, który 
na początku powiedział tak: „myślałem, że swoją grupę przeczeszę”. 
Zapamiętałem też, że niekiedy na tych ćwiczeniach, zamiast uważać, 
rysowaliśmy z Andrzejem Gajewskim, różne śmieszne postacie, co też 
świadczy, jakie to były „ciekawe” zajęcia.

Z zajęć z prof. Ralskim pamiętam zdarzenie humorystyczne a miano-
wicie Jasiu Skrzypek, znany ze swego poczucia humoru, spytał: „Czy 
słyszał pan profesor, że Chińczycy wystrzelili sztucznego satelitę”, pro-
fesor zaprzeczył, więc Jasiu kontynuował: „wystrzelili go z procy, 30 
milionów Chińczyków naciągało procę”. Na to profesor odpowiedział: 
„Niech się pan z Chińczyków nie śmieje, oni jeszcze mogą wiele osią-
gnąć”. Były to chyba słowa prorocze.

Pod koniec semestru, pech chciał, że zachorowałem na grypę, co spo-
wodowało że miałem pewne problemy, na przykład z zaliczeniem ćwi-
czeń laboratoryjnych z hydrauliki, lecz na szczęście jakoś to załatwiłem, 
tylko m. in. nie załatwiłem sobie wpisu w indeksie, że nie podlegam szko-
leniu wojskowemu, a była to sprawa czysto formalna, tylko płk. Dziadur 
pokazywał swoje ja i nie uzyskałem jego podpisu, za co gnębiła mnie 
pani Chodacka i gnębiła mnie też za to, że nie miałem wpisu w indeksie 
odnośnie zaliczenia języka angielskiego, chociaż merytorycznie to mia-
łem, ale na szczęście wszystko skończyło się dobrze, semestr zaliczyłem.

Semestr szósty był zdecydowanie inny od poprzednich. To znaczy 
głównie odbywaliśmy praktykę około 4-ro miesięczną, a co 2 tygodnie 
odbywaliśmy zajęcia na uczelni z dwóch przedmiotów: ekonomii poli-
tycznej (kontynuacja z semestru piątego) i elektrotechniki, którą wykła-
dał st. wykł. mgr inż. Tadeusz Czayka z Wydziału Mechanicznego, kto 
prowadził ćwiczenia, nie pamiętam. Wracając do praktyki, to najpierw 
podano nam wykaz miejscowości, w których możemy odbywać prakty-
kę, bez informacji, w jakich przedsiębiorstwach. Ja wybrałem Bochnię, 
aby nie być zbyt daleko od domu. Okazało się, że będę miał praktykę 
w Rejonowym Kierownictwie Robót Wodno-Melioracyjnych w Bochni 
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ul. Karosek 3. Gdy zajechałem na miejsce, po rozmowie z kierowni-
kiem, ustaliliśmy, że będę odbywał praktykę we wsi Bielcza w powie-
cie brzeskim. Tam zapoznałem się z wykonawstwem robót drenarskich 
na gruntach ornych, jak również rowów odwadniających, stanowiących 
odbiorniki dla drenażu, lub odwodnienia łąk. Nauczyłem się praktycz-
nego posługiwania niwelatorem, co okazało się przydatne w mojej pra-
cy już po studniach.

Egzaminy z ekonomii politycznej i elektrotechniki, zdałem we wrze-
śniu 1962 i tym sposobem zaliczyłem semestr szósty. 

Wtedy odszedł ze studiów Wiesiek Makowski, którego lubiłem. 
A odszedł dlatego, że ojczym nie pozwolił mu na kontynuację studiów, 
tylko kazał iść do pracy.

Na roku IV w semestrze siódmym, mieliśmy już zupełnie nowe 
przedmioty, a mianowicie mechanikę gruntów i fundamentowanie, któ-
re wykładał doc. dr inż. Julian Pałka, a ćwiczenia prowadzili: z na-
szą grupą melioracyjną: mgr inż. Marta Żmuda (ładna dziewczyna, ale 
trochę złośliwa), a z grupą śródlądową: mgr inż. Zdzisław Żmudziń-
ski. Następnie mieliśmy hydrogeologię, którą wykładał i ćwiczenia 
prowadził dr inż. Artur Wieczysty. Następnie bardzo ważny przedmiot 
w naszej branży: hydrologię i meteorologię, którą wykładał prof. dr 
inż. Zbigniew Kajetanowicz (prodziekan), a ćwiczenia prowadzili: mgr 
inż. Bolesław Osuch i mgr inż. Jerzy Mizgalewicz. Kolejny przedmiot 
to roboty ziemne i komunikacja lądowa, w zakres którego wchodziły: 
roboty ziemne i drogownictwo, które wykładał dr inż. Stanisław Datka 
i kolejnictwo, które wykładał prof. (?) Lanc (pełnych tytułów i imie-
nia nie znam). Następnie melioracje rolne, które wykładał prof. dr inż. 
Marian Czerwiński a ćwiczenia prowadził mgr inż. Edward Golonek 
z Technikum Wodno-Melioracyjnego.

Mieliśmy również budownictwo stalowe, które wykładał doc. mgr 
inż. Franciszek Wojnarowski (rodem z Wieliczki), zwany przez stu-
dentów „Lajkonikiem” a ćwiczenia prowadził dr inż. Stanisław Weiss 
(syn artysty malarza Wojciecha Weissa). Ostatni przedmiot to ekologia 
(z ograniczeniem do świata roślinnego), którą wykładał prof. dr Euge-
niusz Ralski (wspomniany uprzednio przy semestrze piątym).

Ze zdarzeń humorystycznych, jakie miały miejsce w tamtym seme-
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strze, zapamiętałem jak na zajęciach z hydrogeologii, dr Wieczysty 
puścił po sali listę obecności, to Hania Stankiewicz podpisała Dzidkę 
Danek, jako Marysia Danek i gdy dr Artur odczytywał nazwiska z listy, 
jak odczytał „pani Marysia Danek”, Dzidka zorientowała się, że Hania 
spłatała jej takiego figla i zamierzyła się, by Hanię uderzyć. Od tego 
czasu gdy dr Wieczysty odczytywał listę obecności, zawsze Dzidkę na-
zywał „pani Marysia Danek”.

W semestrze tym zdawaliśmy egzaminy z mechaniki gruntów, hy-
drogeologii, budownictwa stalowego oraz robót ziemnych i komunika-
cji lądowej, który był dwuczęściowy, tzn. roboty ziemne i drogownic-
two zdawaliśmy u dra Datki, a kolejnictwo u prof. Lanca. Wszystkie te 
egzaminy zdałem za pierwszym podejściem. Tym sposobem zaliczy-
łem semestr siódmy. 

W semestrze ósmym nie mieliśmy już hydrogeologii, budownictwa 
stalowego i robót ziemnych z komunikacją lądową, natomiast mieliśmy 
kontynuację mechaniki gruntów z fundamentowaniem, hydrologii, me-
lioracji rolnych i ekologii i doszły przedmioty nowe: tzn. regulacja rzek 
i potoków, którą wykładał dr inż. Feliks Szwed a ćwiczenia prowadził 
mgr inż. Józef Wołek, budownictwo żelbetowe, wykładane przez doc. 
dra inż. Krzysztofa Piwowarskiego, z czego ćwiczenia prowadził mgr 
inż. Zdzisław Kurnik, zasady budowy mostów, które wykładał prof. dr 
inż. Stanisław Andruszewicz (z którym na I i II roku mieliśmy mecha-
nikę teoretyczną), ćwiczenia prowadził mgr inż. Górecki (imienia nie 
pamiętam). Mieliśmy też przedmiot nietechniczny, podstawy filozofii 
marksistowskiej, co wykładał mgr Ryszard Dyoniziak z Wyższej Szko-
ły Ekonomicznej. 

Pod koniec semestru zorganizowano nam wycieczkę naukową, ce-
lem zwiedzania obiektów hydrotechnicznych, głównie zapór w Porąb-
ce, Tresnej (wówczas w budowie), Rożnowie, Czchowie i być może 
jeszcze gdzieś, ale nie pamiętam (chyba Wapienicy). Z kadry nauko-
wej byli z nami: nasz Dziekan prof. Stanisław Szerszeń, dr inż. Jerzy 
Sobczak, mgr inż. Bolesław Osuch oraz pani Janina Chodacka kierow-
niczka dziekanatu. Pamiętam, że w ostatnim dniu wycieczki a była to 
niedziela, prosiliśmy pana dziekana Szerszenia o przełożenie egzaminu 
z regulacji rzek na następny semestr, z względu na dużą ilość egzami-
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nów, szczególnie na kierunku śródlądowym. Na to strasznie się zdener-
wował dr Sobczak i krzyczał: „nic nie przekładać!, nic nie przekładać!”. 
Chodziło mu o to, abyśmy już mieli poza sobą egzamin z regulacji rzek 
i mieli więcej czasu na jego przedmioty, tzn. budowle piętrzące i siłow-
nie wodne. Jak to się skończyło, nie pamiętam, ale w indeksie egzamin 
z regulacji rzek mam dopiero na V roku, w semestrze IX. 

W semestrze VIII zdawałem egzaminy z: fundamentowania, hydro-
logii, melioracji, żelbetu, mostów i ekologii, łącznie 6 egzaminów. Z eg-
zaminem z hydrologii było tak: najpierw był egzamin pisemny i ci któ-
rzy zdali go pozytywnie, nie musieli już zdawać ustnego. Pech chciał, 
że na początku egzaminu, upadła mi na podłogę ściąga, co zauważył 
mgr Osuch, prowadzący egzamin i ściągę tą mi skonfiskował. Rezultat 
tego był następujący. Z egzaminu pisemnego otrzymałem ocenę nega-
tywną, więc musiałem zdawać ustny u profesora Kajetanowicza, który 
był bardzo wymagający i udało mi się zdać tylko na dostatecznie. 

W czasie wakacji po IV roku, a konkretnie w sierpniu 1963, pra-
cowałem w Rejonowym Kierownictwie Robót Wodno-Melioracyjnych 
w Bochni, (gdzie rok wcześniej odbyłem praktykę semestralną), jako 
pomocnik kierownika robót drenarskich we wsi Muchówka, w połu-
dniowej części powiatu bocheńskiego.

Na roku V-tym w semestrze IX mieliśmy kontynuację przedmiotów: 
regulacja rzek, melioracje wodne, których już nie było na kierunku śród-
lądowym, a w ramach których przerabialiśmy projektowanie stawów 
rybnych oraz zagadnienia wybrane z nawodnień upraw rolnych, głównie 
przy pomocy deszczowni. Mieliśmy też kontynuację podstaw filozofii 
marksistowskiej. Natomiast doszło kilka przedmiotów nowych a miano-
wicie: budowle piętrzące i siłownie wodne, (dwa oddzielne przedmioty), 
które wykładał dr inż. Jerzy Sobczak, zaopatrzenie w wodę i odwodnie-
nia, inaczej mówiąc: wodociągi i kanalizacje, co wykładał dr inż. Artur 
Wieczysty, uprawa łąk i pastwisk, co wykładał prof. dr Eugeniusz Ral-
ski, BHP, co wykładał dr inż. Jerzy Schmidt, organizacja, mechanizacja 
i ekonomika budownictwa, co wykładał dr inż. Zbigniew Błochowiak, 
a ćwiczenia prowadził pan mgr inż. o nazwisku chyba Biernacki. 

Z tamtego okresu zapamiętałem zdarzenie humorystyczne, którego 
sprawcą mimowolnie byłem ja, a mianowicie: Dr Sobczak na jednym 
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z wykładów powiedział tak: „na egzaminie lubię mężczyzn ogolo-
nych”. Wtedy wszyscy obecni na sali, zwrócili oczy na mnie i nawet 
niektórzy się śmiali, gdyż wtedy nosiłem niewielki zarost. Na to zacho-
wanie Koleżanek i Kolegów, dr Sobczak odpowiedział: „Ale jak ktoś 
ma zdecydowany zarost, tak jak kolega ma wąsy i taką bródkę, to mi to 
nie przeszkadza”. 

Jak chodzi o egzaminy po semestrze IX, to utkwił mi w pamięci eg-
zamin z podstaw filozofii marksistowskiej. Najpierw parę słów o samym 
przedmiocie. Mgr (niedługo potem dr) Ryszard Dyoniziak (parający się 
głównie socjologią) był to człowiek o wysokiej kulturze osobistej. W cią-
gu wykładów, jakie miał u nas, przedstawił nam historię filozofii „w pi-
gułce”, poczynając od filozofów starożytnych, aż po lata współczesne. 
O marksizmie jako takim, mówił nam tyle, ile musiał powiedzieć, skut-
kiem czego, wykłady te nie były nudne. Egzamin odbywał się w zespole 
budynków Wyższej Szkoły Ekonomicznej (dzisiaj Uniwersytet Ekono-
miczny), przy ul. Rakowickiej 27, w małym budyneczku przy ogrodze-
niu. Poszliśmy zdawać we dwójkę z Andrzejem Gajewskim. Andrzej zdał, 
chociaż nie był specjalnie „obkuty”, gdyż to co umiał, potrafił dobrze 
sprzedać, ponieważ był bardziej „wygadany”, niż ja. Mnie poszło gorzej, 
musiałem podejść drugi raz, ale otrzymałem lepszą notę niż Andrzej. 

Inne egzaminy, jakie wtedy zdawałem, to już z naszych przedmio-
tów zawodowych, tzn. z regulacji rzek i melioracji. Nie pamiętam dla-
czego, datę egzaminu z melioracji, mam wpisaną jako 29.IX.64, czyli 
już po semestrze X, a nie przypominam sobie, abym do tego egzaminu 
podchodził więcej niż jeden raz. 

Jak chodzi o semestr X, to z przedmiotu organizacja, mechanizacja 
i ekonomika budownictwa, ćwiczenia prowadził mgr inż. Ryszard Tota. 
W ramach tych ćwiczeń opracowywaliśmy projekt organizacji robót, 
według jakiegoś projektu , który wcześniej wykonywaliśmy w ramach 
innego przedmiotu. Ja, jako podstawę do tego opracowania, wybra-
łem projekt regulacji odcinka rzeki Iłżanki, który wykonałem w seme-
strze poprzednim, w ramach przedmiotu regulacja rzek. Z zaopatrze-
nia w wodę i odwodnień, czyli wodociągów i kanalizacji, co stało się 
moją specjalnością w życiu zawodowym po studiach, mieliśmy rów-
nież ćwiczenia, bo w semestrze poprzednim tylko wykłady. A były to 
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ćwiczenia nietypowe. Nie było rozwiązywania zadań na tablicy, ani nie 
robiliśmy żadnego projektu, tylko pod kierunkiem mgra Mizgalewicza, 
zapoznawaliśmy się z obiektami związanymi z zaopatrzeniem w wodę 
Krakowa, głównie ujęciem i zakładem uzdatniania wody na Bielanach, 
z czego sporządzaliśmy sprawozdania opisowo-rysunkowe. Mieliśmy 
też kontynuację budowli piętrzących i siłowni wodnych oraz uprawy 
łąk i pastwisk. 

Mieliśmy też nowy przedmiot: seminarium z gospodarki wodnej, 
co polegało głównie na opracowywaniu referatów na tematy związane 
z gospodarka wodną, co wykonywały zespoły dwuosobowe. Ja z dru-
gim kolegą dostaliśmy temat: „Porównanie ekonomiczne elektrowni 
wodnych i cieplnych”. Ja, nie wiedząc, jak w ogóle to „ugryźć”, posze-
dłem po poradę do dra Sobczaka, który mi wskazał jako źródło, skrypt 
na temat siłowni wodnych, wydany przez Politechnikę Gdańską. Był 
tam cały rozdział na ten temat, który ja po prostu odpisałem, nie powo-
łując się na źródło. Tym sposobem miałem seminarium zaliczone. 

W semestrze tym najważniejsze egzaminy to były z budowli piętrzą-
cych i siłowni wodnych. 

Budowle piętrzące, jako jeden z pierwszych, zdawał Kazek Dubis. 
Gdy potem spytałem go „jak było” odpowiedział: „ciężko było”. Więc 
pomyślałem sobie co to będzie, jak ten egzamin zdam. Gdy poszedłem 
razem z Basią Karwacką, na egzamin do dra Sobczaka, okazało się, że 
wcale nie jest tak strasznie, jak mówił Kazek Dubis. Ja zdałem na 4, 
Basia nie zdała, gdyż była słabo przygotowana, ponieważ miała ja-
kieś kłopoty rodzinne. Dr Sobczak powiedział jej, że uznaje egzamin 
za nie były i powiedział też, w jakiej książce znajdzie to, czego nie 
wiedziała. Siłownie wodne udało mi się zdać nawet na bardzo dobrze, 
natomiast gorzej poszło mi z pozostałymi egzaminami. Zaopatrzenie 
w wodę i odwodnienia, czyli wodociągi i kanalizacje, zdałem tylko na 
3, gdyż dr Wieczysty pytał mnie akurat tego, czego nie wiedziałem, ale 
wiedzę tą bardzo pogłębiłem już po studiach, w czasie pracy, najpierw 
w wykonawstwie, później w biurze projektów. Egzamin z uprawy łąk 
i pastwisk również poszedł mi słabo, raz że byłem nie najlepiej przy-
gotowany a ponadto gdy poszliśmy zdawać u profesora Ralskiego we 
trzech, jeden z kolegów (nie ważne który), pod stołem otwarł zeszyt 
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i zaglądał do niego, co profesor zauważył i bardzo się zdenerwował, co 
również miało wpływ na wynik egzaminu.

Semestr XI na roku VI był przeznaczony na wykonanie pracy dyplo-
mowej. Temat pracy trzeba było sobie wybrać wcześniej, nawet nie mając 
zdanych wszystkich egzaminów. Początkowo planowałem wybrać sobie 
temat z wodociągów lub kanalizacji, ale okazało się, że dr Wieczysty 
wszystkie tematy już wydał, gdyż przyszedłem za późno. Wtedy posta-
nowiłem, że wezmę sobie temat u profesora Czerwińskiego, do którego 
poszliśmy razem z Andrzejem Gajewskim. Andrzej dostał jako temat, 
projekt drenowania i urządzenia dużego pastwiska dla bydła rogatego. Ja 
dostałem temat trudniejszy, a mianowicie projekt ośrodka hodowli pstrą-
gów. W czasie rozmowy z Profesorem okazało się, że Profesor w czasie 
swych studiów na Politechnice Lwowskiej, poznał mojego Stryja, Stani-
sława Widomskiego, który również studiował na tej uczelni. 

Miałem już temat pracy dyplomowej, więc najpierw rozpocząłem 
gromadzić materiały potrzebne do jej wykonania. Najpierw udałem 
się do pana mgra Edwarda Golonki, który prowadził u nas ćwiczenia 
z melioracji, po podkład sytuacyjno-wysokościowy, dla usytuowania 
obiektów projektowanych w ramach mojej pracy. Mgr Golonek wrę-
czył mi podkład sytuacyjno-wysokościowy, obejmujący fragment 
potoku Młynka, w miejscowości o tej samej nazwie, na południowy 
wschód od Krzeszowic. Nie było to zgodne z zaleceniem profesora, 
aby projektowana pstrągarnia, była zlokalizowana w Poroninie. Pro-
fesor zaakceptował to, gdyż nie było możliwości uzyskania podkładu 
syt.-wys., obejmującego potok w Poroninie. Następny problem, dużo 
trudniejszy, to pozyskanie mapy w skali 1:25000, obejmującej zlewnię 
potoku Młynka. Problem tkwił w tym, że w tamtych czasach „głębo-
kiego PRL-u”, mapy tego rodzaju, miały klauzulę nawet nie „poufne”, 
tylko „tajne”. Po wielu „ceregielach”, których nie będę opisywał, udało 
mi się uzyskać zezwolenie na wykonanie w kancelarii tajnej na Poli-
technice, odrysu fragmentu mapy, która mi była potrzebna. Następnym 
problemem było pozyskanie literatury, w której był omówiony problem 
projektowania ośrodków hodowli ryb łososiowatych, m. in. pstrągów. 
Książka, która była mi potrzebna, to: W. Kołder „Hodowla pstrągów 
w stawach”. Nie było jej w księgarniach, gdyż była wydana w roku 
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1948, bez późniejszych wznowień. W Bibliotece Głównej na Politech-
nice, również jej nie było. Znalazłem ją dopiero w Bibliotece Jagiel-
lońskiej, gdzie udałem się z kolegą Władkiem Decem, który do swojej 
pracy dyplomowej, też potrzebował książki, której nie mógł znaleźć 
gdzie indziej. Bibliotekarka dziwiła mi się, że potrzebuję tej książki 
i pytała z niedowierzaniem: „Pstrągi pan hoduje na Politechnice?”. Gdy 
już miałem wszystko co potrzebne, wziąłem się do roboty. 

Najpierw obliczyłem, ile wody można ująć z potoku Młynka. Oka-
zało się, że bardzo niewiele, tzn. 35 l/sek. W tej sytuacji udałem się do 
profesora Czerwińskiego, który mi doradził, abym zaprojektował ośro-
dek, w którym będą hodowane młode rybki, tzw. palczaki, (czyli mniej 
więcej wielkości palca), do zarybiania pstrągiem, pobliskich potoków, 
gdyż zdaniem profesora, przy tej ilości wody do dyspozycji, produk-
cja ryby konsumpcyjnej, nie byłaby opłacalna. Zgodnie z zaleceniami 
profesora, zaprojektowałem ośrodek hodowlany, składający się z: jazu 
piętrzącego wodę w potoku, ujęcia wody, rurociągu doprowadzającego 
wodę do poszczególnych obiektów, budynku mieszczącego wylęgar-
nię, magazyn karmy i inne pomieszczenia potrzebne do założonej dzia-
łalności, stawów i kanału odprowadzającego wodę z obiektów ośrodka 
do potoku. Gotową pracę przedłożyłem profesorowi do oceny. Profesor 
miał pewne zastrzeżenia co do szaty graficznej opracowania, lecz me-
rytorycznie ocenił ją jako bardzo dobrą. 

Termin egzaminu magisterskiego wyznaczono mi na dzień 29 marca 
1965 roku. W tym samym dniu zdawali też moi koledzy, Tosiek Kacz-
marczyk i Maciek Kowalczyk, którzy swoje prace dyplomowe wyko-
nywali pod kierunkiem profesora Czerwińskiego. Egzamin odbył się 
w budynku dzisiejszego Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki 
Krakowskiej, który jest kontynuacją Wydziału Budownictwa Wodne-
go, na którym studiowałem ja, wraz z koleżankami i kolegami. W skład 
komisji egzaminacyjnej wchodzili: przewodniczący profesor Stanisław 
Szerszeń – dziekan oraz członkowie komisji: profesor Marian Czer-
wiński jako promotor i profesorowie Zbigniew Kajetanowicz i Feliks 
Szwed. Ja zdawałem trzeci z kolei ze względu na porządek alfabetycz-
ny. Temat mojej pracy dyplomowej interesował członków komisji, 
głównie z punktu widzenia ichtiologicznego, gdyż panowie profesoro-
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wie, z tą tematyką nie mieli do czynienia na co dzień. Po zakończeniu 
egzaminu, profesor Szerszeń odczytał werdykt komisji, który brzmiał 
mniej więcej tak: „Pracę dyplomową Krzysztofa Widomskiego ocenia 
się jako bardzo dobrą. Egzamin dyplomowy, wziąwszy pod uwagę oce-
ny w czasie całego okresu studiów, Krzysztof Widomski zdał z wyni-
kiem dobrym. W związku z powyższym, nadaje się Krzysztofowi Wi-
domskiemu dyplom magistra inżyniera budownictwa wodnego”.

”Oblewanie” dyplomu odbyło się w mieszkaniu Maćka Kowalczy-
ka, przy Rynku Kleparskim. Oprócz trzech świeżo upieczonych magi-
strów, tzn. Maćka, Tośka i mnie, byli obecni: Hania Stankiewicz wów-
czas dziewczyna Maćka, Jasiu Skrzypek z narzeczoną Zosią, o ile mnie 
pamięć nie myli, to również Kazek Dubis i może ktoś jeszcze, ale nie 
pamiętam. Maciek miał w domu fortepian, nieco rozstrojony. Graliśmy 
na nim, trochę Maciek, trochę ja i czas mijał przy muzyce i wódeczce. 

Po uzyskaniu dyplomu, nie podjąłem od razu pracy, tylko trochę od-
poczywałem, trochę pomagałem koledze (nie wyjawię któremu), przy 
jego pracy dyplomowej. 

Z moją pierwszą pracą po studiach, to było tak. Gdy byłem jeszcze 
na V roku, był odbiór zakładu uzdatniania wody w Bieżanowie, dla 
potrzeb Wieliczki. Na odbiorze tym był również obecny mój Ojciec, 
jako przedstawiciel Towarzystwa Rozwoju i Upiększania miasta Wie-
liczki. Generalnym wykonawcą inwestycji było Wojewódzkie Przed-
siębiorstwo Robót Inżynieryjnych w Krakowie. Ojciec, w rozmowie 
z dyrektorami tego przedsiębiorstwa, Mieczysławem Wilkiem i Maria-
nem Dobrowolskim, napomknął, że ma syna, który kończy Wydział 
Budownictwa Wodnego na Politechnice Krakowskiej i spytał, czy nie 
znalazła by się dla mnie praca w tym przedsiębiorstwie. Odpowiedź 
brzmiała, że tak i tym sposobem miałem pracę „zaklepaną”. 

Wspomnienie z lat studiów na PK w latach 1959–1965 –  
Andrzej Badowski 

Po zdaniu matury zgodnie z wcześniejszym wyborem złożyłem pa-
piery na Wydział Architektury na Politechnikę Krakowską gdzie zawsze 
była duża ilość kandydatów na jedno miejsce. Egzaminy zaczynały się 
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sprawdzianem praktycznym z rysunku odręcznego i to było pierwsze 
sito. Egzamin był czterodniowy. Każdego dnia losowało się miejsce na 
sali z amfiteatralnie wykształconymi poręczami, na których opierało 
się deskę z przypiętym arkuszem opatrzonym numerem miejsca. Dzię-
ki temu każdy rysował z innej perspektywy. Teoretycznie nie powin-
no być przecieków do egzaminatorów i praca powinna być oceniana 
anonimowo, a dopiero potem rozszyfrowywane nazwisko zdającego. 
Pierwszego dnia mieliśmy model przedstawiający stołeczek kreślarski 
dla utrudnienia oparty siedzeniem na podłożu i nogami zwróconymi do 
góry usytuowany na draperii zwisającej z góry i pokrywającej głowicę 
kolumny w stylu jońskim oraz pudło, jako podpory dla siedzenia sto-
łeczka. Drugiego dnia był rozlosowywany zestaw brył: stożek, walec, 
ostrosłup, graniastosłup …, trzeba było zrobić pamięciową kompozycję 
przestrzenną z tych brył i odwzorować to na kartonie, przy dodatko-
wym założeniu, że światło miało padać z prawej strony. Trzeciego dnia 
dostaliśmy model popiersia z głową, ja rysowałem jakiegoś rzymiani-
na. W innej sali widziałem głowę egipską. Czwartego dnia mieliśmy 
do wyboru narysować projekt nagrobka lub pokoju dla architekta, wy-
brałem to drugie. Koło mnie siedział jakiś chłopak z gór, bo rysował 
z pamięci grobowiec góralski. Chyba nie po raz pierwszy, bo wygląda-
ło to super. Na każdy rysunek mieliśmy chyba 2,5 lub 3 godziny. Nie 
zdałem pierwszego dnia, ponieważ z godzinę patrzyłem na boki, jak 
rysują inni i nie starczyło mi potem czasu. Efekt, nie dopuszczenie do 
drugiego etapu, rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminów z matematyki, 
pisemnego i ustnego. Na szczęście egzamin był traktowany tak jak i na 
Akademię Sztuk Pięknych czy na Akademię Wychowania Fizycznego, 
jako sprawdzian zdolnościowy. Odbywał się w końcu czerwca. Po wy-
niku negatywnym, można było zabrać papiery i złożyć na każdy inny 
wydział i uczelnię w Polsce. Na Politechnice były jeszcze 3 wydziały: 
mechaniczny, budownictwa lądowego i budownictwa wodnego. Na ten 
ostatni było 1,5 kandydata na jedno miejsce, przeniosłem więc tam moje 
dokumenty. Ale o zgrozo za trzy dni miał przypadać egzamin z fizyki. 
Musiałem więc sobie przypomnieć cały czteroletni kurs fizyki z gim-
nazjum przez ten czas. Jeszcze matematyka i wiadomość, że jestem na 
liście przyjętych. Na rok zostało przyjętych 60 studentów. Podzielono 
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nas na 3 grupy, pierwsze dwie z lektoratem rosyjskiego dla kontynu-
ujących naukę, a trzecia grupa miała lektorat też w ramach kontynuacji 
nauki z angielskiego. Znalazłem się więc oczywiście w trzeciej grupie. 
Większość naszego rocznika pochodziła spoza Krakowa i zamieszkała 
w akademikach przy ul. Bydgoskiej. W związku z tym istniał niepi-
sany, ale lekko odczuwalny podział rocznika na tych z miasta i tych 
z akademika. Był jeszcze „osobny” kolega, Bogdan Karolak, ten był 
mieszkańcem Nowej Huty, więc Boguś był „tym z Huty”. Bogdan był 
powszechnie lubiany i nie obrażał się, że jest „tym z Huty”.

Pierwsze dwa lata studiów obfitowały w przedmioty bardziej teore-
tyczne, jak matematyka, geometria wykreślna, fizyka, chemia, potem 
statyka, ale jednocześnie stanowiące spore obciążenie w przygotowy-
waniu się do ciągłych kolokwiów i egzaminów. Były też już i przed-
mioty, które mogły być wykorzystywane bezpośrednio w późniejszej 
pracy zawodowej, jak geodezja czy też budownictwo ogólne. Kadra 
profesorska na Wydziale w dużej części pochodziła jeszcze z Politech-
niki Lwowskiej, tak, że nauczanie stało na wysokim poziomie. Asy-
stenci dopiero się „wychowywali”. Profesorowie mieli różne „koniki”. 
Profesor Wrona z geodezji zaciągał lwowskim akcentem i przezywał 
co mniej zdolnych studentów „pawianami rudymi”. Profesor Szerszeń 
od geometrii wykreślnej był sławą w tym przedmiocie, autorem pod-
ręcznika „Nauka o rzutach”, a jednocześnie ówczesnym Dziekanem. To 
oczywiście indywidualne zdanie, ale ja zrozumiałem „kreski” jednak 
po podręczniku prof. Bartla. Prof. Szerszeń miał wykłady w budyn-
ku Politechniki przy ulicy Podchorążych w amfiteatralnej auli. Ponie-
waż wykłady rozpoczynał punktualnie o 8-mej rano, stało się prawie 
zwyczajem, że spóźniona część studentów zbierała się pod drzwiami 
i wchodziła razem 5–10 minut po rozpoczęciu wykładu. Profesor za-
wieszał wykład, często z kredą w ręce w górze przy rysowaniu czegoś 
na tablicy i czekał, aż ucichnie tupot spóźnionych na drewnianym po-
deście ławek w amfiteatralnej Sali. 

Przy Podchorążych mieściły się też katedry fizyki i chemii oraz 
studium wojskowe. W katedrze fizyki królowało małżeństwo Hallau-
brenner robiące straszliwe czystki przy egzaminach, szczególnie Pani 
Jadwiga Hallaubrenner przezywana „kaczką”. Mnie udało się cudem 
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dostać na egzamin do adiunkta Pana Kmiecika, ale pamiętam taką hi-
storię, kiedy „Kaczka” wywaliła kogoś z egzaminu, ale zanim zdąży-
ła wziąć następną ofiarę, wszyscy czekający uciekli spod drzwi do Jej 
gabinetu robiąc przy tym niesamowity rumor na drewnianej podłodze 
korytarza. Skończyło się na przerwaniu w ogóle egzaminu tego dnia, 
bo „Kaczka” poszła na skargę w sprawie incydentu do Męża Michała. 

Pamiętam ćwiczenia ze statyki i szybkie kartkówki sprawdzające 
nasze przygotowanie do zajęć robione nam przez prowadzące je asy-
stenta mgra inż. Janusza Orkisza, nazywane zresztą „orkiszówkami”, 
które dawały szybko podstawy do zaliczeń z tego przedmiotu. Po kilku 
wpadkach przyłożyłem się do nauki i potem już nie miałem z mgrem 
Orkiszem problemu, nawet w swój sposób traktowaliśmy się z wzajem-
nym szacunkiem. 

Ćwiczenia z matematyki nasza grupa miała z mgr Jadwigą Weis, któ-
ra często wywoływała do tablicy. Wesoło było kiedy wywoływany był 
Michał Konopka. Michał grywał w kosza i kiedy wychodził do tablicy, 
zaczynał od wyczyszczenia tablicy poprzednich zapisów, co robił obu-
ręcznie zakreślając gąbkami duże koła, jak przy rzutach do kosza. Mi-
chał miał też zwyczaj, że przy odpowiadaniu przy tablicy przestępował 
z nogi na nogę, czasami stając jak panienka z nogą założoną na drugiej 
nodze. Pani Jadwiga niewiele zresztą starsza od nas pytała wówczas 
Michała: Panie Konopka, czy Pan chce wyjść? 

Bodaj na pierwszym semestrze przygotowywałem się do kolokwium 
u Jadzi Weiss z dwoma kolegami przy winie marki WINO. Po wypiciu 
butelki czy dwóch, kiedy znaleźliśmy się na sali, śmierdziało od nas, 
biedna Jadzia chyba nie zdawała sobie sprawy z pochodzenia woni, 
bo odwracałem się do Niej tyłem, jak nadchodziła. Jeden z kolegów 
mieszkał tuż przy Rondzie Mogilskim, drugim prawie na pewno był 
Szewczyk Andrzej. To było moje najlepsze kolokwium z matematyki. 
Obaj koledzy za długo nie postudiowali. 

Na studium wojskowym również zaczynano zajęcia o 8-mej rano, 
ale tutaj było lepiej z punktualnością, oto co znaczyła dyscyplina woj-
skowa. Otrzymaliśmy mundury, przeważnie za obszerne, ale trakto-
waliśmy to z przymrużeniem oczu. Chyba najmniejszego wzrostem, 
Wieśka Makowskiego ubraliśmy przy fasowaniu mundurów w taki, że 
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płaszcz słał Mu się po ziemi i oczywiście Wiesiek zrobił furorę wśród 
kolegów na pierwszym apelu, a rozwścieczył naszych oficerów – wy-
kładowców. Oficerowie często pochodzili jeszcze z naboru do służby 
po wojnie, więc niektórzy mieli „zacięcie” do ćwiczenia rekrutów, 
szczególnie podczas ćwiczeń w terenie lub na pierwszym miesięcznym 
poligonie po drugim roku studiów, który mieliśmy w Toruniu. Podofi-
cerowi zawodowi wyżywali się w zbiórkach: „Zbiórka na korytarzu 
do … czyszczenia butów”, albo „Zbiórka na korytarzu do … pójścia 
do łaźni” itp. Podczas tego poligonu zaliczyliśmy uroczystą przysięgę 
wojskową, w treści chyba był fragment dotyczący naszej ówczesnej 
przyjaźni i lojalności do Związku Radzieckiego. Na przysięgę przyje-
chało sporo rodzin, szczególnie tych kolegów spoza Krakowa. W pew-
nej chwili słyszymy ryk zawodowego dyżurnego na korytarzu przeka-
zującego wiadomość z bramy wejściowej do jednostki: „Matka Boska 
przyjechała”. Oczywiście nie przyjechała Matka Boża tylko Matka na-
szego Kolegi Edka Boska, niestety Edek umarł w 2011 roku. Kadra 
oficerska Studium miała stopnie od kapitana do pułkownika. Dowódcą 
Studium był pułkownik Zimmermann po froncie wschodnim, a Jego 
zastępcą podpułkownik Edward Dziadur po froncie zachodnim. Inni 
oficerowie to : mjr Kupracz, kpt. Wabiszczewicz, kpt xxxx Chalewski 
(?),płk (?) Straszewski (?), płk. Jurzyk, mjr Kukawka, płk Kazimierz 
Trofimiuk. Niestety wielu imion i nazwisk nie pamiętam. Będąc już 
na 4-tym roku musiałem przełożyć termin zaliczenia na Studium, po-
jechałem w dniu poza zajęciowym, więc bez munduru. Wszedłem do 
dowódcy i zaczynam „Panie pułkowniku” i wyłuszczam sprawę. I co 
słyszę: „Panowie byli przed wojną, teraz są obywatele”, no comment, 
na szczęście na przesunięcie terminu dostałem zgodę. Drugi poligon 
mieliśmy po czwartym roku w Grudziądzu. Ganiali nas na ćwiczeniach, 
ale już nie tak jak przed przysięgą. Najlepiej było na nocnych przy-
gotowaniach do strzelania artyleryjskiego w następnym dniu. Urwali-
śmy się w kilku, narwaliśmy wrzosu i spaliśmy spokojnie na wrzosie 
w zaanektowanym schronie, podpierając sobą drzwi wejściowe, a rano 
jakby nic wmieszaliśmy się przed apelem do reszty. Cóż, lekki zapach 
służby wojskowej. Studium ukończyliśmy zdaniem egzaminów końco-
wych na poligonie z typową średnią wojskową. Jeśli miało się z taktyki 
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3-kę, a z pozostałych nie tak ważnych przedmiotów 4-ki i 5-tki, to oce-
na końcowa była … 3 (trzy!). 

Wracając do kadry profesorskiej, profesor Stanisław Andruszewicz, 
sława od budowy mostów, chodził w pumpkach, wówczas jeszcze 
modnych (ja też miałem podobne), farbował włosy na czarno i bardzo 
szybko wystawały Mu siwe odrosty, znał biegle kilka języków, mię-
dzy jeszcze innymi łacinę i grekę, z którego to języka często cytował 
tłumaczenie słów podczas wykładów. Już nie pamiętam z którym z ko-
legów zdawałem u profesora egzamin chyba między 20 a 21szą, po 
całym dniu ślęczenia na korytarzu i oczekiwania od rana na wejście do 
gabinetu. Kolega coś zaczął bredzić, profesor Mu przerwał i pyta Go 
co znaczy „sinus”, kolega nie wie, więc pytanie przechodzi na mnie: 
odpowiadam, bo akurat na tym wykładzie byłem, że „zatoka”. Profesor 
pyta więc jeszcze kolegę co znaczy „asinus”, kolega znowu nie wie. 
Przywołany do odpowiedzi odpowiadam, że „osioł, Panie Profesorze”. 
Uff, zdałem, kolega niestety nie. 

W pumpkach chodził też „Lajkonik”, wykładowca od budownic-
twa stalowego, doc. dr inż. Jan Wojnarowski. Ten miał hopla na punk-
cie obecności na wykładach, po rozpoczęciu wykładu zamykał drzwi 
do sali na klucz i puszczał listę obecności. Często znajdował później 
na liście wśród nazwisk obecnych kolegów, bohaterów książek Ka-
rola Maya: Winnetou czy Shaterhanda. Na egzaminach pytał przede 
wszystkim z wykładów, na których się nie było. A egzamin zaczy-
nał od zanurzenia się w szafie i wyciągnięciu z niej pudła z różnymi 
śrubami, po czym kazał sobie wyszukać śrubę z takim, a nie innym 
gwintem. Jak się udało, to dostawało się następne pytanie, jak nie, to 
do poprawki.

Po rozpoczęciu studiów nie miałem już czasu na czytanie książek 
z biblioteki przy ulicy Lea, wtedy jeszcze Dzierżyńskiego, którą mia-
łem niedaleko mieszkania. Chodziłem tam od czasów nauki w liceum, 
a po latach na którymś ze spotkań rocznicowych okazało się, że moja 
pani bibliotekarka wyszła za mąż za naszego kolegę Staszka Pieniążka. 

Podczas studiów przyjaźniłem się bliżej z Wieśkiem Zielnikiem 
i Jurkiem Włochem oraz Kazkiem Dubisem. Jurek powtarzał pierwszy 
rok z powodu nie zdania matematyki, musiał zresztą z tego powodu 
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drugi raz zdawać egzamin wstępny, właśnie z nami. Zrobił na mnie 
wówczas niesamowite wrażenie na pisemnym z matematyki. Pierwszą 
część oddał po 45 minutach, sądziłem, że się poddał, a to dokładnie 
tyle czasu potrzeba było, aby rozwiązać pierwsze trzy zadania. Ja je ro-
biłem, zresztą jak większość zdających przez prawie cały czas 1,5 go-
dziny. Kiedy Jurek wziął urlop dziekański bodaj na 3-cim semestrze, 
pracował na część etatu w świetlicy przy Poczcie Głównej w Krakowie, 
gdzie straciłem trochę czasu przy stole bilardowym. Na szczęście, kie-
dy stało się to zbyt zajmujące czasowo, Jurek skończył tam pracę, a ja 
grę. Potem chodziliśmy na kursy tańca towarzyskiego, gdzie Jurek wy-
tańczył swoją przyszłą żonę, Dankę, studentkę chyba Wydziału Prawa 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, z pochodzenia ślązaczkę z Chorzowa. 
Jurek tańczył dłużej niż ja, doszedł do zrobienia klasy D, a chyba nawet 
klasy C i potem trenował w studenckim klubie tanecznym przy AGH. Ja 
miałem trochę pecha, bo moja partnerka tydzień przed turniejem kwali-
fikacyjnym na klasę D, złamała rękę i nie wystartowaliśmy w tym tur-
nieju, a potem już jakoś nie kontynuowaliśmy treningów i znajomości. 
Jurek niestety miał znowu pecha, a może musiał zrobić kolejną przerwę 
w studiach, potem nie podjął studiów, dopiero chyba na studiach zaocz-
nych lub wieczorowych i potem mieliśmy już rzadszy kontakt, chociaż 
przyjechał na mój ślub i wesele do Warszawy 2 lipca 1966 roku. 

Wiesiek też chodził z nami na kursy tańca pierwszych dwóch stopni, 
ale potem już nie. Pochodził spod Krakowa z Sidziny, łączyło nas to, że 
obaj byliśmy sierotami i mieliśmy ojczymów. Wiesiek mieszkał przez 
pierwszy rok w kamienicy obok mnie przy Konarskiego 2, u swojej 
kuzynki, trochę starszej od Niego, ale potem przeprowadził się do aka-
demika. Wówczas podczas zimy „stulecia” załadowaliśmy z Wieśkiem 
i wywieźliśmy nad Wisłę poniżej mostu Dębnickiego kilka skrzynio-
wych Starów śniegu, aby udrożnić ulicę kompletnie nieprzechodnią. 
Wiesiek lubił dziewczyny i je emablować. Kiedyś w końcu „wpadł” 
z uczuciem i zakochał się w Krystynie, albo Ona Go ujarzmiła i wzięli 
ślub, ale to już po studiach. Niestety kiedy pracowałem w Czechosło-
wacji, Mama przysłała mi z opóźnieniem przy liście Jego nekrolog, 
zginął nieszczęśliwie w wypadku samochodowym między Tarnowem 
i Brzeskiem, nie byłem na pogrzebie, bo wiadomość dostałem już po 
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tej dacie. Szkoda, bo Wiesiek był na studiach jednym ze zdolniejszych 
studentów, był lubiany, a po studiach okazał się dobrym inżynierem. 
Grób Wieśka na cmentarzu w Skawinie odnalazłem dzięki Jego bratu 
ciotecznemu po Ojczymie Wieśka, Fredkowi. 

Moja Mama znała Matkę Kazka Dubisa, który mieszkał przy ulicy 
Szlak prawie naprzeciwko sklepu gdzie moja Mama pracowała. Kazek 
grał w brydża i czasami chodziliśmy razem do akademika na Bydgo-
skiej do innych kolegów pograć tam w brydża, jako para. Pomagałem 
Kazkowi przy dyplomie, kiedy wszyscy byliśmy w niedoczasie pisania 
prac dyplomowych. W brydża grywaliśmy też z Agnieszką Bardzik.

Dalej od wiosny do jesieni dużo jeździłem podczas weekendów na 
rowerze. W trakcie I-szego roku studiów na wiosnę 1960 roku, ponie-
waż mieściłem się jeszcze w limicie wieku, wystartowałem w Małym 
Wyścigu Pokoju zorganizowanym przez klub Hutnik z Nowej Huty. 
Razem ze mną zapisał się na Wyścig Jurek Konstankiewicz. W tych la-
tach Wyścig Pokoju rozgrywany w maju w Polsce był szaleństwem dla 
rzesz kibiców w Polsce z racji i sukcesów polskich kolarzy i chyba po-
wszechnego zainteresowania wzbudzanego dla odwrócenia uwagi spo-
łeczeństwa od ważniejszych i nabrzmiewających problemów. Ludzie 
poza tym cieszyli się, kiedy nasi sportowcy mogli dołożyć Rosjanom, 
a w kolarstwie było to możliwe nawet przy pomocy pompki do kół, jak 
to zrobił Stasiu Królak tworząc współczesną legendę narodową. Wyścig 
był 3-etapowy w okolicach Krakowa, ale nie ukończyłem całego wy-
ścigu z powodu awarii przerzutki zaraz po starcie do 3-ego etapu (roz-
sypała się w drobny mak). Potem jeżdżąc sam po okolicznych szosach 
często spotykałem grupki trenujących w Hutniku chłopaków, z którymi 
startowałem w wyścigu i którzy po jego ukończeniu dostali propozycje 
zapisania się do klubu. Za rok już nie mieściłem się w limicie wieku, 
ale nie żałuję, że nie zapisałem się do klubu, bo i tak nie wytrzymałbym 
reżimu treningów ze względu na studia. 

Na przełomie 2 i 3 roku studiów wprowadzono nam „eksperyment” 
na Wydziale. Zamiast miesięcznych praktyk wakacyjnych, których już 
dwie zdążyliśmy odbyć i zaliczyć, geodezyjną i budowlaną, wydłużono 
nam studia o cały semestr do 11-stu i na 6-stym semestrze zarządzono 
odbycie praktyki zawodowej w wytypowanych przez uczelnię zakła-
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dach pracy lub budowach. Z tym, że kontynuowano naukę 2 przedmio-
tów mniejszej wagi, na które przyjeżdżaliśmy na uczelnię co 2 tygo-
dnie, chyba na piątek i sobotę. Ja z Wieśkiem Zielnikiem zostaliśmy 
skierowani do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Ka-
nalizacji w Kielcach. Był marzec 1962 roku, wysiedliśmy w Kielcach 
z pociągu i sprzed dworca zobaczyliśmy przed sobą na wprost długą 
bez końca ulicę Sienkiewicza pełną topniejącego śniegu. Boczne uli-
ce nie były tak reprezentacyjne, ale jeszcze bardziej nieprzechodne. 
W WPWiK wystraszono się nas jak jakiejś kontroli z najwyższej półki. 
Ktoś czegoś nie dopilnował, dyrektor się przed nami początkowo scho-
wał, nie miano dla nas zakwaterowania. Zaproponowaliśmy więc, że 
znajdziemy mieszkanie sami, a firma zapłaci. Tak się też stało, Wiesiek 
znalazł mieszkanie w jakimś domku przy ulicy Pomorskiej. Właścicie-
lami byli starsi Państwo, urzędnik z magistratu i nauczycielka chyba 
z podstawówki. Mieszkaliśmy na I piętrze, a drugi pokój zajmowały 
3 młode dziewczyny z jakiegoś technikum. Jak skrzypiały schody przy 
wchodzeniu na górę, na parterze była łazienka, to „stara” wyskakiwała 
z pokoju na dole i patrzyła czy idziemy do właściwego pokoju. Czę-
sto wracaliśmy trochę później z miasta wieczorem i wchodziliśmy do 
domu dzięki pozostawieniu uchylonego okienka w łazience (nie mieli-
śmy klucza do drzwi wejściowych). Ale któregoś dnia zastaliśmy okno 
w łazience zamknięte. Na szczęście pozostawiliśmy lufcik w oknie do 
naszego pokoju uchylony, więc podstawiliśmy drabinę zdjętą ze ściany, 
Wiesiek wszedł do pokoju, zszedł na dół, otworzył okno w łazience, 
odwiesiliśmy drabinę, ale na złość gospodarzowi przewiązaliśmy Mu 
psa z budy koło domu w koniec ogrodu i weszliśmy po cichu do domu 
i na górę. Rano zbudził nas niesamowity rumor i krzyki, „stary” bie-
gał i krzyczał, że w nocy ukradli Mu deski z ogrodu i psa też chcieli 
ukraść. Obiady dyrektor WPWiK załatwił nam w stołówce Komitetu 
Wojewódzkiego PZPR. Dwa dania, zup 5 rodzajów i 6 drugich dań 
do wyboru po 10,50 i 12 złotych oraz kompot. Musieliśmy tylko sami 
to opłacać, więc po jakimś czasie znaleźliśmy tańsze źródło posiłków 
obiadowych, chociaż jakość partyjnych obiadów nie była zła. Pozna-
liśmy działalność firmy, wszystkie działy. Początkowo byliśmy na bu-
dowie, zakładaniu kanalizacji dla osiedla domków jednorodzinnych. 
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Z nudów wykorzystywaliśmy stary powalony płot nachylony do słońca 
dla zdobycia opalenizny. Jak przyjechaliśmy na zajęcia na uczelnię po 
półtora miesiącu praktyki, koledzy z roku nie mogli uwierzyć, że je-
steśmy w Kielcach, w środku miasta, a nie na budowie w górach. Do 
Kielc wziąłem rower, czeskiego półwyścigowego Favorita i na zmianę 
go używaliśmy z Wieśkiem. Ja jeździłem do Chęcin i na serpentynki 
wokół zamku. Cztery miesiące minęły, jak z bicza strzelił.

Po praktyce semestralnej rozpoczęła się właściwa część studiów 
z przedmiotami przygotowującymi nas i teoretycznie i praktycznie do 
przyszłej pracy zawodowej, a jednocześnie ukierunkowującymi nas do 
podejmowania właściwych wyborów zakładów pracy i specjalizacji 
w zawodzie. Zaczęliśmy być też zdecydowanie inaczej traktowani na 
uczelni, jako już potencjalni absolwenci, a nawet przyszli pracownicy 
naukowi na uczelni. 

Od trzeciego roku studiów zmienił się język lektoratu. Ponieważ 
przez kolejne dwa lata studiów miał to być język dla początkujących 
zostałem skierowany zgodnie z deklaracją przed studiami na niemiec-
ki, ale po 3 zajęciach zmieniłem na francuski, czego nie żałuję. Lek-
torem była pani mgr Maria Łozińska. Po ponad 10-letniej przerwie 
w nauczaniu i przecież tylko absolutnych podstawach pozyskanych 
w dzieciństwie, wszystko musiałem jednak rozpocząć od nowa. Pomi-
mo tego i poświęcaniu na naukę języka zbyt mało czasu w porównaniu 
do innych przedmiotów nie udało mi się uzyskać końcowego zaliczenia 
francuskiego po 2 latach nauczania. Potem było pisanie i obrona pracy 
i jeszcze mniej czasu niż na 5-tym roku i w efekcie wyjeżdżałem do 
pracy tylko z wpisanym w indeksie zdanym egzaminem magisterskim 
i aby otrzymać dyplom przyjechałem we wrześniu, czy październiku po 
zaliczenie na uczelnię do pani mgr Łozińskiej, która miała wątpliwość 
jak ma się do mnie zwracać, czy panie magistrze, czy panie studencie. 
Kilka zdań po francusku i udało się, wróciłem do pracy z dyplomem 
w rękach. 

Od 7 semestru włącznie na ostatnich 3 latach nastąpiło wyraźne 
rozgraniczenie programowe pomiędzy dwiema grupami o specjalno-
ści melioracji wodnych, a trzecią grupą budownictwa wodnego śród-
lądowego. Weszły już w program nauczania przedmioty „czysto zawo-
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dowe’, więcej projektów i więcej praktycznej nauki. I właśnie w tych 
trzech latach wypadłem najlepiej jeśli chodzi o stopnie. W tym okresie 
podstawową kadrę nauczycielską stanowili dla trzeciej grupy, w której 
studiowałem: 

doc. dr inż. Julian Pałka, mgr inż. Zdzisław Żmudziński – Mechani-
ka gruntów i fundamentowanie

dr inż. Artur Wieczysty – Hydrogeologia, Zaopatrzenie w wodę i od-
wodnienie (wodociągi i kanalizacje)

prof. dr inż. Zbigniew Kajetanowicz, dr inż. Bolesław Osuch i mgr 
inż. Jerzy Mizgalewicz – Hydrologia i meteorologia 

dr inż. Stanisław Datka – Budowa dróg
prof. mgr inż. Marian Czerwiński – Melioracje wodne 
doc. dr inż. Jan Wojnarowski, doc. dr inż. Janusz Murzewski, dr inż. 

Stanisław Weis – Budownictwo stalowe
mgr Szawłowska P. i mgr Jerzy Fijaś – Język angielski
prof. dr inż. Stanisław Andruszewicz – Budowa mostów
prof. dr hab. inż. Roman Ciesielski – Mechanika budowli 
doc. dr inż. Krzysztof Piwowarski, mgr inż. Zygmunt Jamroży, mgr 

inż. Zdzisław Kurnik – Budownictwo żelbetowe 
mgr inż. Józef Gładki – Budownictwo ogólne
mgr Ryszard Dyoniziak – Podstawy filozofii marksistowskiej 
dr inż. Zbigniew Błochowiak, mgr inż. Ryszard Tota – Organizacja, 

mechanizacja i ekonomika budowli wodnych 
dr inż. Feliks Szwed, mgr inż. Fryderyk Schaefer i mgr inż. Józef 

Wołek – Regulacja rzek i budowa kanałów 
dr inż. Jerzy Sobczak – Budowle piętrzące, siłownie wodne 
dr inż. Feliks Szwed i dr inż. Wiesław Wielgus – Drogi wodne i porty 
mgr Maria Łozińska – Język francuski. 
Mam świadomość, że nie wymieniłem wszystkich i za luki w pa-

mięci imion i nazwisk, przepraszam. Nie wymieniałem nazwisk, imion 
i tytułów naszych wykładowców podczas pierwszych lat studiów po-
nieważ w części znajdują się w moich wspomnieniach, a wszystkich 
ówczesnych wymienił w swoim wspomnieniu Krzysiu Widomski.

W związku ze specjalizacją III-cia grupa miała o semestr więcej niż 
grupy I i II melioracyjne z takich przedmiotów jak: budownictwo stalo-
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we, żelbetowe, budowle piętrzące, siłownie wodne, drogi wodne i por-
ty. Inne też mieliśmy tematy projektów podczas ćwiczeń na przykład 
z regulacji rzek: my – projekt regulacji potoku górskiego z zabudową 
stopniami, melioranci – projekt regulacji rzeki nizinnej. Podobnie było 
w drogach wodnych, gdzie robiliśmy projekt żelbetonowej śluzy ko-
morowej, a melioranci byli chyba zwolnieni z takiego projektu. Ale dla 
„równowagi” mieliśmy mniej absorbujący projekt z melioracji wod-
nych, jak również naukę tego przedmiotu o semestr krótszą. Tak samo 
nie uczyliśmy się o ekologii, trawkach i użytkach zielonych.

Warunków do nauki nie miałem w domu najlepszych. Moim miej-
scem poświęconym na ten cel była kuchnia, ale właściwie dopiero wte-
dy, jak już wszyscy przestali się po niej kręcić, czyli od późnej nocy. 
Czasami zasypiałem nad książkami na stole, wiedza miała bliżej do 
głowy. Stół na szczęście był duży pozwalał na drzemkę bez zdejmo-
wania książek i zeszytów. Ale wiedziałem, że nie mogę sobie pozwolić 
na przerwę w studiach, do czego namawiała mnie wielokrotnie Mama 
zdająca sobie sprawę z nieuchronności opuszczenia przeze mnie domu 
i próbująca odwlec ten dzień. 

Podczas studiów dochodziło do różnych śmiesznych sytuacji na 
uczelni, jak to między wesołymi studentami. Pamiętam, kiedy podczas 
zaliczania rysunku z budownictwa ogólnego przyszła pod katedrę na 
korytarz jedna z Koleżanek (nie podam nazwiska) i z pełną szczerością 
zapytała, jak się nazywa asystent, do którego ma pójść po zaliczenie, 
bo jest pierwszy raz. Któryś z wesołków odpowiedział, że „magister 
Śliski”, a na pytanie, jak ma Go rozpoznać, posłyszała odpowiedź, że 
„wejdziesz i powiesz, że Ty do magistra Śliskiego”. Tak się i stało, tyle, 
że pod drzwiami zostali nieliczni, bo reszta leżała ze śmiechu na pod-
łodze za rogiem korytarza. Biedna Koleżanka wyleciała cała czerwona 
na twarzy i jakiś czas była obrażona na dowcipnisia. Asystent nazywał 
się … mgr inż. Józef Gładki.

Podczas studiów przeżywałem ciężkie momenty i okresy. Na szczę-
ście takich jak ja było sporo i w związku z tym dziekanat przymykał 
oczy na opóźnienia w zaliczaniu poszczególnych przedmiotów i seme-
strów. Przez dwa lata o rok dłużej niż w programie na „wyraźne życze-
nie wykładowców” zaliczałem ekonomię polityczną, do której absolut-
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nie nie miałem głowy i do dzisiaj nie wiem, jak potrafiłem ją w końcu 
zaliczyć. Żelbet, kiedy wisiałem na włosku, mając dwie karty egzami-
nacyjne z dziekanatu, jedną zaoszczędzoną wcześniej, zdałem po obla-
niu egzaminu w laboratorium mieszczącym się w budynku architektury 
i przejściu do katedry w budynku głównym i zdaniu tam przed innym 
asystentem. Inna rzecz, że pomocą było nie wpisanie mi tej dwójki do 
indeksu, tylko zabranie karty egzaminacyjnej. A z drugiej strony de-
cydując się na taki numer czułem się na siłach zdania egzaminu z tego 
przedmiotu. Ciekawy egzamin zdałem z przedmiotu „wodociągi i kana-
lizacje” u wówczas docenta Artura Wieczystego, syna Mariana od tańca 
towarzyskiego. Artur sam też tańczył i był wówczas mistrzem Polski 
razem ze swoją żoną Barbarą. Oboje nie mieli za dobrych warunków 
fizycznych do tej dyscypliny, byli niscy, przez co mniej reprezentacyjni 
niż inne pary. Uczyłem się do egzaminu z zeszytu z wykładami i za-
pomniałem, że ostatni wykład na którym nie byłem obecny dotyczył 
właśnie kanalizacji. Tymczasem po wejściu pan docent postawił mi 
pierwsze pytanie właśnie z tego zakresu, a chcąc mnie naprowadzić na 
odpowiedź zadał mi następne 5 pytań, po których z braku odpowiedzi 
wyleciałem z dużym hukiem. Pomogła mi Agnieszka Bardzik, która 
była w dobrej relacji z Arturem, po studiach została na uczelni w Jego 
katedrze i uprosiła Artura, aby mnie odpytał jeszcze raz po tygodniu. 
Kiedy usiadłem naprzeciwko, Artur zaczął od biadolenia, co ja mogłem 
się przez tydzień nauczyć, biedak chyba nie wiedział ile uczą się do 
egzaminów studenci, potem zaproponował mi postawienie bez pyta-
nia trójki, na którą się nie zgodziłem. Po kilkunastu pytaniach i moich 
śpiewających odpowiedziach stwierdził, że po tamtej dwójce nie może 
mi postawić wyższej oceny niż czwórka, a powinienem dostać piąt-
kę. Już po latach Artur został profesorem, niestety tracił powoli wzrok 
i w końcu chyba stracił go zupełnie. Agnieszka pracowała długie lata na 
uczelni w Jego Katedrze, potem Instytucie po reformie na uczelni, a od 
kilku lat jest już na emeryturze. 

Przez wprowadzenie na 3-cim roku praktyki semestralnej uległ wy-
dłużeniu o 1 semestr czas trwania studiów i zamiast 10-ciu nasze stu-
dia trwały 11 semestrów, czyli dyplomy powinny być obronione przez 
wszystkich do 31 marca. Tymczasem w terminie zakończenia pracy 
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dyplomowej „zmieścił się” chyba 1 kolega. Trudno mi teraz stwierdzić 
dlaczego tak się stało. Ja musiałem wprowadzać do pracy różne do-
datkowe obliczenia, które moim zdaniem nie były potrzebne. Pisanie 
i konsultowanie pracy z naszymi promotorami przedłużało się w cza-
sie. Najpierw w ogóle długo nie mogłem uzgodnić tematu pracy. Zde-
cydowałem się na dyplom w katedrze regulacji rzek i zaproponowano 
mi napisanie pracy praktycznej. Ponieważ pod koniec 10-tego seme-
stru wziąłem stypendium fundowane z Okręgowego Zarządu Wod-
nego w Warszawie padła propozycja, abym temat pracy dyplomowej 
uzyskał w przyszłym zakładzie pracy. Pojechałem na rozmowę w tej 
sprawie, ale Kierownik Działu Dokumentacji (a może Studiów i Pro-
jektów) inż. Pręgowski przedstawił mi propozycję opracowania pro-
jektu regulacji całej rzeki Pilicy, której nie przyjął prowadzący mnie 
promotor na uczelni inż. Józef Wołek i wreszcie sam ustalił temat. 
Miałem opracować „Regulację potoku Kamionka na odcinku kilku 
kilometrów”. Temat nie był za trudny wymagał trochę obliczeń stop-
ni wodnych na regulowanym potoku i sporo prac kreślarskich. Chyba 
w lutym lub marcu 1965 roku zostały wyznaczone administracyjnie 
wszystkim na roku terminy obrony prac praktycznie na koniec mar-
ca i kwiecień. Mnie na szczęście przypadł termin w końcu kwietnia. 
Ostatnie dni przed zakończeniem pisania pracy (nie było komputerów 
umożliwiających wprowadzanie zmian i uzupełnień praktycznie non 
stop) były istnym szaleństwem i kosztowały zapewne nie tylko mnie 
sporo sił i zdrowia. Koledzy, którzy zdali swój egzamin pomagali 
oczekującym. Na koniec oddanie pracy do przepisania na maszynie na 
papierze kredowym, odbitki i składanie rysunków, oprawienie całości. 
I bodaj 24 kwietnia 1965 roku (piszę z pamięci) zostałem magistrem 
inżynierem budownictwa wodnego. 

Oblewanie dyplomów również robiliśmy skromnie, bo praktycznie 
stale ktoś następny bronił za dzień lub 2–3 dni. Pamiętam, że na tą oka-
zję Mama wyjęła ze spiżarki 5-cio litrowy gąsior wina swojej roboty, 
które dojrzewało od początku studiów. Niestety na chyba już ostatnim 
oblewaniu w kolejce, które urządził Wiesiek Zielnik u swojej Kuzyn-
ki tej z Konarskiego w jakimś mieszkaniu przy Mogilskiej, mój orga-
nizm nie wytrzymał. Wiesiek przygotował tylko wino słodkie, wypiłem 
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szklankę z mocnym postanowieniem, że więcej pił nie będę i słowa 
dotrzymałem, ale dlatego, że ta szklanka dosłownie ścięła mnie z nóg. 
Wszedłem do łazienki jeszcze przytomny i jak przysiadłem na sedesie, 
oparłem głowę na umywalce, to zdrzemnąłem się na 3 godziny. Jak 
mnie dobudzili, to już było po zabawie i wina też już nie było. 

Po obronie postanowiłem nie odpoczywać za długo na garnuszku 
Mamy i pomimo Jej namawiania do tego, zacząłem się przygotowy-
wać do wyjazdu. Ustaliłem w OZW w Warszawie termin rozpoczęcia 
pracy na 1 czerwca. Wówczas obowiązywały w Polsce już nie nakazy 
pracy, ale zakazy podjęcia pracy poza wskazanymi przez uczelnie in-
stytucjami. Ja po wzięciu stypendium wiedziałem, gdzie będę pracował 
po studiach. Powinienem był odpracować tam co najmniej 3 lata. Ku 
rozpaczy Mamy opuściłem dom i pozostały nam odtąd rzadkie kontak-
ty z okazji przede wszystkim Świąt Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy 
i Wszystkich Świętych, kiedy przyjeżdżałem corocznie do Krakowa na 
grób Ojca. Po latach dopiero, kiedy Mama przyjechała do mnie w 1985 
roku na moje zaproszenie do Algierii, została z nami przez 4 miesiące. 
Mama miała wówczas 70 lat. 

Po latach, bodaj w drugiej połowie 2007 roku zebrałem się do napisa-
nia wspomnień o całym moim życiu, do dzisiaj ich nie skończyłem, ale 
te wspomnienia stanowią fragment większej całości wówczas zaczętej. 

Wspomnienia – Andrzej Węgrzyn 

„Analiza matematyczna”. Wykłady z analizy matematycznej pro-
wadziła pani dr Irena Królikiewicz, wykłady były równocześnie dla ca-
łego roku. Ćwiczenia z analizy matematycznej odbywały się w grupach. 

Moja grupa liczyła około 15 studentów i ćwiczenia odbywały się 
w małej salce obok kwestury, w tej samej w której odbywały się wykła-
dy z mechaniki teoretycznej. 

Na ćwiczeniach, kto tylko mógł lokował się na końcu sali, ale i tak 
nie zabezpieczało to przed przepytywaniem i otrzymaniem negatywnej 
oceny. W naszej grupie ćwiczenia prowadziła pani dr Irena oraz później 
mgr Stefan Topa, który przy wpisywaniu zaliczeń do indeksu podpisy-
wał się STopa. 
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Na wykłady przychodziła wcześniej, aby zająć miejsca w pierw-
szych rzędach męska część roku, a to z tego powodu, aby można było 
popatrzyć na bardzo ładne nogi Pani wykładającej, która na koniec wy-
pisywanych na tablicy dowodów wypisywała litery: cbdu. 

„Precz z pułkownikiem”. Pamiętam wykład z taktyki prowadzony 
na czwartym semestrze, a był to chyba koniec kwietnia lub maj, piątek, 
w ten dzień tygodnia mieliśmy zajęcia na studium. Ktoś na tablicy wiel-
kimi literami napisał „PRECZ Z PUŁKOWNIKIEM”, a na dole bardzo 
małymi literami dopisał „MOBUTU”. 

Prowadzący zajęcia płk Chalewski wszedł do sali i przeczytawszy 
napis na tablicy stanął jak wryty, a Jego mina stała się marsowa, ale 
chyba wtedy dostrzegł słowo napisane małymi literami, wybuchnął 
śmiechem i bez słowa rozpoczął wykład. 

„Zaliczenie”. Wykłady z mechaniki teoretycznej prowadził prof. 
Stanisław Andruszewicz. Wykłady odbywały się w małej sali oznaczo-
nej nr 2. Wszystkie wzory i obliczenia, których było bardzo dużo, były 
pisane przez pana Profesora na tablicy mocno zatemperowaną kredą, 
którą Profesor przynosił w specjalnym pudełeczku i przepisywanie 
przez niektórych gorliwych studentów do swoich notatek bardzo często 
trwało nawet po zakończeniu wykładu. 

Podchodząc do zaliczenia trzeba było posiadać zeszyt z kompletem 
notatek z wykładów. Ja podchodząc do zaliczenia, taki zeszyt odkupi-
łem od kolegi z wyższego roku studiów (zresztą nie tylko ja) i po nanie-
sieniu aktualnych dat wykładów można było podejść do zaliczenia. Po 
zaliczenie poszedłem więc z tak przygotowanym zeszytem.

Profesor przekartkował dokładnie „moje notatki” i w pewnym mo-
mencie natrafił na wykład z datą nie odpowiadającą dacie wykładu 
w zaliczanym semestrze. 

Profesor spojrzał na mnie i powiedział „oj, młody człowieku te no-
tatki to chyba robiłeś przed maturą” i kazał przyjść po zaliczenie za dwa 
tygodnie z przepisanym zeszytem. 

Po zmianie feralnej daty i obłożeniu zeszytu z notatkami nowym pa-
pierem, który należało odpowiednio „postarzyć”, poszedłem ponownie 
po zaliczenie. Zaliczaliśmy wtedy razem z Jurkiem Włochem. Profe-
sor znowu dokładnie sprawdził daty wykładów, wszystkie się zgadzały, 
ale otworzył przypadkiem zeszyt na trzeciej stronie okładki gdzie była 
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narysowana naga dziewczyna i mówi: „ja to już gdzieś widziałem”, 
a mnie zrobiło się gorąco i myślę, że nici z zaliczenia, ale obecny ze 
mną Jurek mówi „panie Profesorze, my młodzi też o tym myślimy”. 

Profesor roześmiał się i poprawiając grube okulary mówi „zaliczenie 
Pan dostanie, ale wpisy do indeksu dokonam do góry nogami”, a był to 
rok 1961. 

„Egzamin”. Zwyczajem było, że egzamin z mechaniki teoretycznej 
zdawało się po cztery osoby, a fama niosła, że w zespole zdającym po-
winna być koleżanka, a średnia dla czwórki egzaminowanych podobno 
zależy od wielkości dekoltu koleżanki. W wyznaczonym dniu o godzi-
nie 8-mej rano stawiła się na egzaminie nasza czwórka: Kazia Cebula, 
Krzysiek Widomski, Wojtek Woźniak i ja. Kazia przyszła na egzamin 
w czarnej bluzeczce z dzianiny z małym łódkowym dekoltem, który 
mógł nam dać bardzo niską średnią, więc musieliśmy coś zrobić, przy 
pomocy podręcznych materiałów – tasiemki i gumki udało się nam po-
większyć dekolt. 

Pan Profesor zaprosił nas do swojego gabinetu, usadzając nas we-
dług sobie tylko znanego klucza: przed sobą Kazię, obok Krzyśka, po-
tem mnie, a pod oknem Wojtka. Otrzymaliśmy tematy do rozwiązania. 
Profesor zajęty „egzaminowaniem pierwszej osoby, mało uwagi zwra-
cał na pozostałych uczestników egzaminu. Wobec powyższego można 
było się podeprzeć, oczywiście pod stołem, posiadanymi notatkami. 
W pewnym momencie Wojtkowi wypada na podłogę zeszyt, z którego 
starał się ściągać. Profesor wstaje, podnosi zeszyt i mówi: „przecież nie 
w tym miejscu trzeba ściągać” i oddaje Mu zeszyt. 

W efekcie Krzysiek dostaje notę 4, Kazia 3 i zostają zwolnieni około 
godziny 10-tej, ja z Wojtkiem zostajemy, a Profesor wychodzi, wraca 
po dość długim czasie i zaczyna „wydobywać” z nas wiedzę, idzie nam 
bardzo opornie, ale przecież wiemy, że Profesor ma swojego „konika” 
– kajaki i o ile uda się nam jakoś do tego tematu załapać, to może coś 
z tego egzaminu będzie. W pewnym momencie Profesor wyjmuje czte-
rokolorowy długopis – wtedy duża rzadkość i coś nim pisze. Wojtek, 
jak „tonący chwyta się brzytwy” w tym przypadku czterokolorowego 
długopisu mówi, że taki długopis, to skarb przy projektowaniu np. za-
pór na rzece. Profesor trochę zdziwiony pyta co zapory mają wspólnego 
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z dzisiejszym egzaminem, odpowiedź brzmi: jak by podnieść poziom 
wody w rzece, to można by po niej pływać kajakiem. W efekcie rozmo-
wa o pływaniu kajakiem trwa trochę czasu. 

Wychodzimy z egzaminu około godz. 14-stej, ja otrzymuję minus 3, 
Wojtek ma przyjść powtórnie za 2 tygodnie. Jakoś pomimo zabiegów 
przy Kazi dekolcie, nie udało się wszystkim zdać egzaminu, chociaż 
średnia nie była taka zła. 

Wspomnienia – Antoni Kaczmarczyk 

Na studiach usłyszenie „ty rudy pawianie” od prof. Mieczysława 
Wrony było wielkim zaszczytem, a świętej pamięci Józiu Sternalski 
na pytanie gdzie mieszka, odpowiedział, że nad barem „Zgoda”, na to 
Profesor „gdzie to jest? stamtąd mnie jeszcze nie wyrzucali”. 

Na doskonalenie wiedzy bardzo często gościł nas Maciek Kowal-
czyk w mieszkaniu przy Rynku Kleparskim nr 4 na III p. Najczęściej 
kończyło się to roberkiem, czasem znalazła się jakaś butelczyna, a zda-
rzało się i tak, że akompaniował nam na fortepianie Krzysiu Widomski.



9. Zdjęcia 

Dzięki wcześniejszym staraniom Koleżeństwa możemy teraz popa-
trzeć jacy byliśmy przystojni i młodzi.

Brak podpisów i dat pod zdjęciami, niech uruchomi nasze szare ko-
mórki.
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