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Piąte Zaduszki Politechniki Krakowskiej od-
bywają się w 2017 roku na Cmentarzu Rako-
wickim w Krakowie. Koło Seniorów Stowarzy-
szenia Wychowanków Politechniki Krakowskiej, 
słuchacze i absolwenci Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku oraz Samorząd Studentów PK, kolejny 
raz zapraszają społeczność akademicką do 
wspólnej zadumy i udziału we mszy świętej 
w intencji Zmarłych bohaterów politechnicznej 
przeszłości. 

W listopadowym czasie spotykamy się po-
nownie, by otoczyć wspomnieniem i modlitwą 
wszystkich członków naszej społeczności, któ-
rzy spoczywają na różnych nekropoliach Pol-
ski i świata. W tym roku przypominamy zaś 
w sposób szczególny sylwetki profesorów Izy-
dora Stelli Sawickiego, Bronisława Kopyciń-
skiego, Kazimierza Sokalskiego oraz Wiktora 
Zina. Mijają bowiem znaczące rocznice uro-
dzin lub śmierci tych wielce zasłużonych dla 
Politechniki Krakowskiej uczonych. Żegnamy 
też w osobnym wspomnieniu dr inż. Władysła-
wę Marię Francuz, wyjątkowego ambasadora 
naszej uczelni i ważnych dla nas wartości. Jej 
niespodziewane odejście w sierpniu tego roku 
odczuwamy wciąż żywo jako bolesną stratę. Do 
grona politechnicznych bohaterów włączamy 
również w tegorocznym zamyśleniu Tadeusza 
Kościuszkę, patrona Politechniki Krakowskiej, 
w 200-setną rocznicę śmierci Naczelnika. 

Zaduszkowa modlitwa z udziałem byłych 
i obecnych pracowników, absolwentów oraz 
studentów uczelni jest okazją do oddania hoł-
du naszym poprzednikom - nauczycielom i mi-
strzom, którzy wytyczyli nam szlaki, wskazali 
cele i wartości, które tworzą wspólnotę akade-
micką. Nasza pamięć o Nich jest dowodem na 

trwanie dzieła, w które wierzyli, poświęcając mu 
swoje siły i zaangażowanie. Wierzymy, że po 
nas, którzy dziś idziemy w zaduszkowym po-
chodzie pamięci, obowiązek ten przejmą towa-
rzyszący nam najmłodsi członkowie społeczno-
ści PK. Pamięć o przeszłości i pielęgnowanie 
takich tradycji jak Zaduszki PK, daje nadzieję, 
że dzieło, które tworzymy od pokoleń, będzie 
trwałe. 

Zaduszki Politechniki Krakowskiej organizo-
wane są po raz piąty. Stały się tradycją uczelni, 
komplementarną do praktykowanego już od lat 
corocznego zwyczaju składania kwiatów i za-
palania zniczy na grobach osób zasłużonych 
dla naszej Alma Mater. Dzięki tej listopadowej 
inicjatywie udało się odnaleźć na krakowskich 
nekropoliach już kilkadziesiąt miejsc spoczynku 
Zmarłych pracowników Politechniki Krakowskiej 
i pozostawić na ich grobach znaki pamięci. Sym-
bolicznie wspominamy wszystkich, którzy ode-
szli, stawiając przed ołtarzem kaplicy Cmentarza 
Rakowickiego siedem zniczy, przypominających 
zmarłych z siedmiu wydziałów PK. 

Za przygotowanie tegorocznych Zaduszek 
Politechniki Krakowskiej i okolicznościowej pu-
blikacji dziękuję organizatorom z Koła Senio-
rów Stowarzyszenia Wychowanków Politech-
niki Krakowskiej, słuchaczom i absolwentom 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku PK oraz Samo-
rządowi Studenckiemu PK. Państwa zaanga-
żowanie i staranność w kultywowaniu wspólnej 
historii są godnym naśladowania przykładem 
dla nas wszystkich, którzy tworzymy politech-
niczny marsz pokoleń.

Jan Kazior

SŁOWO REKTORA 
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WPROWADZENIE 

Dla uczczenia pamięci Zmarłych Profeso-
rów, Pracowników i Wychowanków PK oraz 
Studentów i Słuchaczy UTW PK od 2013 r. 
organizowane są ZADUSZKI Politechniki Kra-
kowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Za zgodą 
i wsparciem JM Rektora PK, we współpracy ze 
służbami Uczelni, organizuje je Koło Seniorów 
SWPK wspólnie z absolwentami UTW PK i stu-
dentami z Samorządu Studentów PK.

Pierwsze Zaduszki PK odbyły się 8 listopada 
2013 r. na cmentarzu Salwatorskim, gdzie spo-
czywa ponad 20 Zmarłych Profesorów w tym 
Założyciel naszej Uczelni i pełniący obowiązki 
pierwszego rektora PK Profesor Izydor Stella 
Sawicki. Kolejne Zaduszki w latach 2014, 2015, 
2016 odbywały się w pierwsze soboty listopada 
na Cmentarzu Rakowickim za zgodą Zarządu 
Cmentarzy Komunalnych oraz dzięki życzliwej 
pomocy Kapelanii Cmentarza. W kaplicy przed 
ołtarzem płonęło siedem zniczy symbolizują-
cych wszystkich Zmarłych z siedmiu Wydzia-
łów Politechniki Krakowskiej spoczywających 
na różnych cmentarzach. Na ołtarzu składana 
jest księga Pamięci Zmarłych PK, uzupełniana 
corocznie, za których odprawiana była Msza 
Święta. Dwukrotnie (w 2014 r. i 2016 r.) odpra-
wił ją bp Grzegorz Ryś, który uczestniczył też 
w modlitewnym Marszu Pamięci. Odwiedziliśmy 
podczas marszy ponad 65 zidentyfikowanych 
grobów Zmarłych Profesorów, wspominając ich 
sylwetki i zapalając znicze pamięci. Przed dniem 
Wszystkich Świętych studenci umieszczają na 
tych grobach chorągiewki – znaki pamięci. Za 
zgodą JM Rektora i na koszt Uczelni wydawane 
są publikacje zawierające biogramy Zmarłych 
i zdjęcia Ich grobów.

W tym roku przygotowywane są V „jubile-
uszowe” ZADUSZKI PK. Odbędą się 4 listopa-
da br. na Cmentarzu Rakowickim. Podobnie jak 
w ubiegłych latach o godz. 12.00 w kaplicy od-
prawiona zostanie msza św. .z oprawą muzycz-
ną Akademickiego Chóru PK „Cantata” i służbą 

liturgiczną studentów. Po mszy św. przejdziemy 
na dwa groby i zapalimy symboliczne znicze 
pamięci.

 Zauważyliśmy że w 2017 r. przypadają 
rocznice związane z osobami, które są FILA-
RAMI NASZEJ UCZELNI i im szczególnie po-
święcamy obecne Zaduszki i niniejszą publika-
cję.

I tak 60 lat temu zmarł Założyciel i pełniący 
obowiązki pierwszego rektora naszej Uczelni, 
Profesor Izydor Stella Sawicki. Do niniejszej 
publikacji bardzo ciekawe, osobiste wspomnie-
nie o swoim Dziadku udostępnił Wychowanek 
PK mgr inż. Tomasz Stella Sawicki.

Przed 110 laty urodził się Profesor Bronisław 
Kopyciński, pierwszy wybrany przez Senat PK, 
rektor trzech kadencji w latach 1956–1965. 
Postać Profesora, rektora i Jego przełomo-
we dokonania dla Uczelni, przedstawione są 
w oparciu o pracę Profesorów W. Muszyńskie-
go i Kazimierza Flagi 

Jesteśmy w przeddzień 50 rocznicy śmier-
ci Profesora Kazimierza Sokalskiego zmarłe-
go nagle w 1968 r podczas „wydarzeń marco-
wych”, rektora wielkich dokonań inwestycyjnych 
w niezwykle trudnych czasach. Wspomnienie 
o Nim napisał Prof. Stefan Piechnik, Jego bliski 
współpracownik, ówczesny Dziekan Wydziału 
Budownictwa Lądowego.

Również w tym roku przypada 10 rocznica 
śmierci Profesora Wiktora Zina, wybitnego ar-
chitekta, konserwatora zabytków, wielkiego 
popularyzatora wiedzy z zakresu historii archi-
tektury, zabytkach, historii kultury. Posłużyły tu 
wspomnienia prof. Andrzeja Białkiewicza.

Nie mogło zabraknąć podczas tych Zadu-
szek, wspomnienia o dr inż. Marii Władysławy 
Francuz. Większość z organizatorów Zaduszek 
doświadczało przez wiele lat ciepła i serdecz-
ności Pani Koordynator UTW PK.

Po Mszy św. studenci  poprowadzą w kapli-
cy, przygotowany przez siebie APEL PAMIĘCI, 
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w którym przywołani zostaną Zmarli, których 
groby zidentyfikowano w okresie czterech lat.

Na zakończenie V ZADUSZEK PK przejdzie-
my na groby : prof. Bronisława  Kopycińskiego, 
prof. Wiktora Zina i prof. Kazimierza Sokalskie-
go, gdzie zapalimy znicze pamięci.

Organizatorzy wyrażają podziękowanie JM 
Rektorowi prof. dr hab. inż. Janowi Kazioro-
wi, za życzliwość i wsparcie w organizację V 
„jubileuszowych” ZADUSZEK PK, oraz sfinan-
sowanie niniejszej publikacji. Serdecznie dzię-
kujemy prof. Stefanowi Piechnikowi za wspo-
mnienie o rektorze K. Sokalskim oraz Autorom 

Prof. K. Fladze i Prof. A. Białkiewiczowi, któ-
rych prace pomogły w opracowaniu sylwetek.

Podziękowanie kierujemy do Działów Pro-
mocji, Gospodarczego i Transportu PK za 
wsparcie informatyczne i logistyczne przy orga-
nizowaniu Zaduszek. Szczególne podziękowa-
nia należą się Wydawnictwu i Działowi Poligrafii 
za sprawne wykonanie publikacji. Dziękujemy 
studentom z SSPK za aktywne włączenie się 
w organizację tego przedsięwzięcia. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
a zwłaszcza zacnym Członkom Rodzin Zmar-
łych, za udział w V ZADUSZKACH i oddanie 
hołdu naszym Zmarłym.
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Zostałem zaproszony do Muzeum Politech-
niki Krakowskiej, po to abym przybliżył grupie 
uczestniczącej w zwiedzaniu, postać mojego 
Dziadka – Izydora Stella-Sawickiego, założy-
ciela Politechniki Krakowskiej.

Nazywam się Tomasz Stella-Sawicki, jestem 
wnukiem Izydora i absolwentem Wydziału Che-
micznego Politechniki Krakowskiej.

Urodziłem się w 1949 roku. Mój Dziadek 
zmarł w 1957 roku. Znałem Dziadka tylko jako 
mały chłopiec. Moje wiadomości o nim pocho-
dzą zatem z kontaktów w okresie wczesnego 
dzieciństwa a inne posiadam z rozmów z rodzi-
ną, zwłaszcza z moim Ojcem i Babcią Jadwigą, 
żoną Izydora.

Właśnie podczas tego spotkania w Muzeum 
PK 4 czerwca 2013 roku zrodził się pomysł 

uczczenia pamięci Założyciela i Filarów Uczel-
ni, poprzez organizowanie Zaduszek Politech-
niki Krakowskiej.

przyp. red.

Trochę historii rodzinnej.
Ojciec Izydora, Jan Stella-Sawicki był po-

wstańcem styczniowym. Jako prymus ukończył 
Akademię Wojenną Sztabu Generalnego w Pe-
tersburgu i szybko piął się w karierze wojsko-
wej. Już w wieku 26 lat pełnił funkcję podpuł-
kownika w Sztabie Generalnym. W kolejnych 
latach awansował na stanowiska szefa sztabu, 
a następnie dowódcy 6. i 4. Dywizji Kawalerii.

Po wybuchu powstania 1863 roku wystąpił 
z armii carskiej i przystąpił do powstania pod 
pseudonimem Struś. Jako doświadczony woj-
skowy pełnił szereg kluczowych funkcji. 

PROF. DR INŻ. IZYDOR STELLA SAWICKI 
(1881–1957)

Wspomnienie o moim Dziadku Izydorze Stella-Sawickim
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W początkowym okresie był szefem szta-
bu gen. Józefa Wysockiego, następnie gen. 
Edmunda Różyckiego. W końcu został Naczel-
nym Organizatorem Galicji. Jako jeden z ostat-
nich opuścił szeregi powstańcze i udał się na 
emigrację. Ukrywał się przed represjami car-
skich służb pod przybranym nazwiskiem Stel-
la. Uzyskał obywatelstwo szwajcarskie. Ukoń-
czył studia medyczne na Wydziale Lekarskim 
w Strasburgu. Po wielu latach emigracji wrócił 
do kraju. Po nostryfikacji dyplomu na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim przez wiele lat pracował 
we Lwowie jako lekarz i Inspektor szpitali krajo-
wych. Umarł w roku 1911 r., został pochowany 
na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

Pozostawił po sobie wiele publikacji, głównie 
medycznych. Najważniejszą dla nas są dwu-
tomowe „Moje wspomnienia 1831–1910 – Na 
pamiątkę dla dzieci”. 

W dniu 5 kwietnia 1881 roku urodził się we 
Lwowie Izydor. Wychowany został w patriotycz-
nej atmosferze domu rodzinnego. 

Po ukończeniu lwowskiej Wyższej Szko-
ły Realnej Izydor studiował na Politechnice 
Lwowskiej, gdzie na Wydziale Inżynierii uzy-
skał dyplom. Po studiach podjął pracę na Poli-
technice Lwowskiej równocześnie rozpoczyna-
jąc normalną praktykę inżynierską. Jako radca 
budowlany i przysięgły mierniczy pełnił funkcje 
w wielu instytucjach państwowych.

Po odzyskaniu niepodległości został powoła-
ny do Ministerstwa Robót Publicznych. Konty-
nuował równocześnie pracę naukową i dydak-
tyczną. 

W 1921r. rozpoczął pracę na Akademii Gór-
niczej w Krakowie. Prowadził, także wykłady na 
Wydziale Architektury na krakowskiej ASP. 

W 1922r. uzyskał tytuł profesora nadzwy-
czajnego, a w 1936 r. profesora zwyczajnego 
budownictwa i inżynierii. 

Do wybuchu wojny pracował na Wydziale 
Hutniczym AG, pełniąc funkcję dziekana.

W dniu 6 listopada 1939 roku, wraz z gro-
nem blisko dwustu pracowników krakowskich 
uczelni, został podstępnie zwabiony na zebra-
nie organizowane w Collegium Novum UJ przez 
wysokiego rangą oficera SS Brunona Müllera. 
Zebranie miało być rzekomo poświęcone wzno-
wieniu działalności wyższych uczelni. Jak z hi-

storii wiemy, to był podstęp (tzw. Sonderaktion-
Krakau). Wszyscy zebrani zostali aresztowani. 
Dziadek wraz z innymi profesorami, został wy-
wieziony do obozu w Sachsenhausen. 

Ten tragiczny fragment życiorysu Dziadka 
często przewijał się w rozmowach rodzinnych. 
Ze wzruszeniem opowiadała o tym Babcia Ja-
dwiga – żona Izydora, a także moja ciocia Ja-
dwiga Leszczycka – córka Izydora. 

Z obozu Dziadek wrócił w lutym 1940 roku. 
Wrócił mocno schorowany. Schudł 20kg.

Przez długi czas żył dramatycznymi wspo-
mnieniami z obozu, gdzie życie straciło wielu 
jego znajomych. Pamiętam jak Babcia opowia-
dała, że Dziadek po powrocie z obozu był wciąż 
głodny i mimo specjalnej diety, po każdym po-
siłku ciężko chorował. Minęło sporo czasu za-
nim jego organizm wrócił do normy.

Dziadek szybko wrócił do pracy. Organizo-
wał tajne nauczanie, realizowane w ramach za-
jęć średniej szkoły górniczo-hutniczej. 

Po wojnie Dziadek wrócił do pracy na Aka-
demii Górniczej. Wkrótce podjął inicjatywę or-
ganizacji nowej uczelni politechnicznej. Począt-
kowo były to Wydziały Politechniczne przy AG, 
później przekształcone w Politechnikę Krakow-
ską. Równolegle pracował nad organizacją Po-
litechniki Śląskiej.

Pracę dydaktyczną i naukową łączył z pro-
jektowaniem głównie konstrukcji żelbetowych. 
Pozostawił po sobie wiele zrealizowanych bu-
dowli, w tym czasie bardzo nowatorskich.

Pierwsze moje spotkanie z Dziadkiem pa-
miętam z początku lat pięćdziesiątych. Miesz-
kaliśmy wtedy w Michałkowicach Śląskich. Moi 
Rodzice poznali się w Niemczech. Ojciec wal-
czył w trakcie kampanii wrześniowej jako oficer 
5. Pułku Strzelców Konnych. Po klęsce wrze-
śniowej trafił do obozu i spędził resztę wojny 
w niemieckim oflagu. Podobnie moja Mama, 
powstaniec warszawski w stopniu podporucz-
nika AK, po upadku powstania znalazła się rów-
nież w oflagu. Po wyzwoleniu oboje pracowali 
w organizacji UNRRA, gdzie się poznali.

Rodzice wrócili do Polski w 1947 roku i za-
mieszkali na Śląsku w domu rodzinnym Mamy. 
Ojciec Mamy, farmaceuta – Stanisław Lissow-
ski – prowadził przed wojną kilka aptek i droge-
rii. Brat Mamy Józef, ukończył farmację i miał 
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przejąć interes rodzinny. Losy wojenne sprawi-
ły, że stało się inaczej. Dziadek Stanisław zo-
stał wywieziony na roboty do Niemiec i zginął 
w trakcie bombardowania Drezna, a wuj Józef 
został zamordowany w Oświęcimiu.

Zginął również z rąk rosyjskich pierwszy mąż 
mojej Mamy, z którym przeżyła raptem kilka 
miesięcy, gdyż pobrali się wiosną 1939 roku.

Tak więc to moja Mama zaczęła prowadzić 
drogerię w Michałkowicach, a mój Tato, który 
przed wojną ukończył Wydział Praw na UJ, 
znalazł pracę w Katowicach.

Pamiętam wizyty moich Dziadków Stella-
Sawickich w Michałkowicach i nasze w Kra-
kowie. Dziś zdaję sobie sprawę jak uciążliwa 
była wówczas podróż Rodziców z trójką małych 
dzieci z Michałkowic do Krakowa. Przy ówcze-
snych, kiepskich środkach komunikacyjnych – 
przepełnione wagony kolejowe i autobusy – to 
naprawdę było nie lada przedsięwzięcie. 

Wynagradzały nam to jednak atrakcje Kra-
kowa, których zawsze było sporo. 

Dziadek Izydor, z początkiem lat trzydziestych, 
wybudował dom mieszkalny w Krakowie przy uli-
cy Słonecznej (obecnie B. Prusa). Na pierwszym 
piętrze było mieszkanie Dziadków, na pozosta-
łych kondygnacjach znajdowały się mieszkania 
na wynajem. W czasie wojny Niemcy wykwate-
rowali Dziadków, a budynek został zajęty przez 
niemieckich urzędników pocztowych.

Po wojnie Dziadkowie wrócili do domu przy 
ul. Słonecznej, ale już tylko do części swojego 
mieszkania. Powojenne polskie władze miej-
skie zajęły dom z przeznaczeniem na mieszka-
nia kwaterunkowe.

To tu docieraliśmy po uciążliwych podróżach. 
Mieszkanie Dziadków było pełne atrakcji. Sta-
re stylowe meble i dywany, zachowane w jakiś 
sposób jeszcze z czasów lwowskich, obrazy, 
nakręcane zegary bijące co kwadrans w dzień 
i w nocy.

Pokój Dziadka, do którego wchodziliśmy na 
palcach, żeby nie przeszkadzać mu w pracy, 
miał dla nas niezwykły charakter. W pokoju sta-
ło duże biurko, ogromny stół z deską kreślarską 
pełen ciekawych rysunków technicznych, szafy 
i półki z książkami. Różne cyrkle, przykładnice, 
przybory kreślarskie i mnóstwo innych tajemni-
czych „ważnych rzeczy”. 

Z czasów wojny, okna wyposażone były 
w rolety i ciężkie zasłony. Tu Dziadek spędzał 
większość czasu, odrywając się sporadycznie, 
gdy Babcia zapraszała na posiłki.

Dziakowie zabierali nas na spacery „do mia-
sta”. Jechaliśmy tramwajem lub dorożką. Cza-
sem, korzystając z łódek przewoźników, prze-
pływaliśmy na drugą stronę Wisły, na Dębniki.

Byłem wówczas małym chłopcem, zatem 
pamiętam z tamtych czasów tylko fragmenta-
ryczne obrazki z naszych pobytów w Krako-
wie. Rozmowy moich rodziców z Dziadkami, 
opowieści o czasach lwowskich i okresie wo-
jennym, wspólne posiłki – to zapamiętam na 
długo. Pamiętam ciepłą, serdeczną atmosferę 
domu Dziadków i to, że lubiliśmy tam jeździć.

Gdy poszedłem do pierwszej klasy, Dziadek 
zachorował. Wkrótce potem mój Ojciec prze-
prowadził się do Krakowa, aby pomagać przy 
chorym. Tato dostał pracę w administracji AGH, 
a Dziadek, mimo złego zdrowia, wciąż praco-
wał, prowadząc wykłady na uczelniach. Przez 
długi czas nie było właściwej diagnozy. Wyda-
wało się, że powróciły dolegliwości z okresu 
obozowego. Gdy w końcu postawiono właści-
wą diagnozę, było już za późno na skuteczną 
kurację. 

Dziadek zmarł tuż przed Bożym Narodze-
niem – 19 grudnia 1957 r.

Pamiętam pogrzeb Dziadka. Początkowo 
został pochowany na Cmentarzu Rakowickim, 
a dopiero po jakimś czasie przeniesiony został 
do grobu na Salwatorze.

Wkrótce po śmierci Dziadka przeprowadzi-
liśmy się do Krakowa. Mimo, że Dziadek nie 
żył, wciąż przez kolejne lata w domu naszym 
bywali częstymi gośćmi jego dawni znajomi 
i współpracownicy. Były wizyty Tadeusza Kan-
tarka (pierwszy student PK), Romana Ciesiel-
skiego i wielu innych, których nazwisk już nie 
pamiętam.

W dalszych latach wielokrotnie spotykałem 
się z pamięcią o moim Dziadku. Moje nazwisko 
Stella-Sawicki zawsze było kojarzone przez 
rzesze jego wychowanków i współpracowni-
ków. z profesorem Izydorem Stella-Sawickim. 
Zawsze przy takich okazjach spotykałem się 
z ciepłymi wspomnieniami o nim i uznaniem dla 
jego pozycji naukowej. 
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W połowie lat sześćdziesiątych mój Ojciec 
i ja zostaliśmy zaproszeni na uroczystą, roczni-
cową sesję Rady Wydziału Budownictwa Lądo-
wego. Byłem wtedy uczniem X klasy V Liceum 
Ogólnokształcącego. W spotkaniu uczestni-
czyło szacowne grono profesorskie i ówczesny 
Rektor PK prof. Kazimierz Sokalski. Wygłoszo-
no szereg referatów, opisujących historię uczel-
ni, po czym Rektor poprosił mojego Ojca o parę 
zdań wspomnień o Izydorze Stella-Sawickim. 
Pan Rektor zwrócił się także do mnie z pytaniem 
do jakiej szkoły chodzę i poinformował wszyst-
kich o decyzji utworzenia nowego wydziału PK. 
Miał powstać Wydział Chemiczny. Rektor do-
wiedziawszy się, że wkrótce kończę liceum za-
prosił mnie do studiowania na nowym kierunku. 
Tak też się stało. Po ukończeniu liceum zdałem 
egzamin wstępny i zostałem przyjęty na studia 
na Wydziale Chemicznym PK. Był rok 1967.

Dziadek pozostawił po sobie mnóstwo ksią-
żek, rękopisów, dokumentacji projektowych. 
Książki są oczywiście głównie techniczne z za-
kresu budownictwa, są w języku polskim, nie-
mieckim, angielskim, francuskim, rosyjskim. 
Widać, że korzystanie z literatury obcojęzycz-
nej nie stanowiło dla Niego problemu.

Jest jednak mnóstwo książek z innych dzie-
dzin co pokazuje bardzo szerokie spektrum 
Jego zainteresowań. Jest też oczywiście cała 
biblioteka literatury pięknej.

Dokumentacje projektowe zawierają zarów-
no rysunki i obliczenia dotyczące projektowa-
nych obiektów, jak również dokumentację bu-
dowy, korespondencję związaną z realizacją, 
kosztorysy, rozliczenia itp. Jest duża różnorod-
ność projektowanych obiektów. Na przykład 
umocnienia Wisły, mosty, kanalizacja i oczysz-
czalnia ścieków w Oświęcimiu, a także obiek-
ty energetyczne kompleksu w Jaworznie, bu-
dynki użyteczności publicznej (Laboratorium 
Maszynowe AG, Szkoła Górnicza w Dąbrowie 
Górniczej, sanatorium w Zakopanem) budynki 
mieszkalne, hangar lotniczy na lotnisku w Czy-
żynach, zajezdnia tramwajowa w Krakowie. 
palmiarnia w krakowskim Ogrodzie Botanicz-
nym i wiele, wiele innych.

Odrębną grupę stanowią wykłady, pisane 
ręcznie, z dużą ilością ilustracji i obliczeń.

Tomasz Stella-Sawicki
Kraków, luty 2014r.
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Politechnika Krakowska, jako samodzielna 
wyższa uczelnia, ustanowiona została uchwałą 
nr 409 Rady Ministrów ogłoszonej 21.07.1954 r. 
Było to pomyślnym zakończeniem prawie dzie-
sięcioletniego ogromnego wysiłku i nieustan-
nych starań Komitetu Organizacyjnego z prof. 
Izydorem Stella Sawickim na czele w procesie 
organizowania i tworzenia Wydziałów Politech-
nicznych, które weszły w skład nowej Uczelni 
Technicznej.

Pierwszym rektorem samodzielnej Politech-
niki Krakowskiej był mianowany przez ministra 
Szkolnictwa Wyższego prof. Ludomir Śleńdziń-
ski z Wydziału Architektury Do pełnienia obo-
wiązków prorektora powołany został prof. Bro-
nisław Kopyciński, który po śmierci prorektora 
prof. W. Roniewicza podjął 01.05.1956 r. obo-
wiązki prorektora.

W latach 1954–1956 rysowały się dąże-
nia do naprawy istniejącego w Polsce syste-
mu społeczno-politycznego. Pierwsze zmiany 
wprowadzono nowelizując w 1956 r. ustawę 
o Szkolnictwie Wyższym, mocą której przywró-
cono tradycyjną zasadę, w Szkołach Wyższych 
w Polsce, wybieralności rektorów i dziekanów, 
którzy uzyskali większą samodzielność i odpo-
wiedzialność. Poszerzone zostały uprawnienia 
senatu i rad wydziałów. Rektor był wybierany 
przez Senat Akademicki na trzyletnią kadencję, 
a dziekani wybierani byli przez Rady wydziałów 
na dwuletnią kadencję.

W latach 1954–1956 przed kierownictwem 
Politechniki Krakowskiej pojawiły się bardzo 
trudne do rozwiązana problemy spowodowane 
dużym ubytkiem i wielkim niedoborem kadry 
naukowo-dydaktycznej. Zmarło bowiem i ode-

PROF. DR HAB. INŻ. BRONISŁAW KOPYCIŃSKI 
(1907–2004)

Rektor Politechniki Krakowskiej trzech kadencji w latach 1956–1965 
W 110 rocznicę urodzin 
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szło na zawsze kilkunastu znakomitych profe-
sorów posiadających najwyższe kwalifikacje 
oraz doświadczenie inżynierskie. Były to dla 
młodej Uczelni bardzo bolesne oraz dotkliwie 
odczuwalne straty. Odbiło się to niekorzystnie 
i było wyraźnie dostrzegane w bieżącej działal-
ności naukowej i dydaktycznej Uczelni. Stwo-
rzyło to zagrożenie dla prawidłowego działa-
nia, a nawet niebezpieczeństwo ich dalszego 
funkcjonowania. W tej sytuacji problemy roz-
woju młodej kadry urosły do rangi najważniej-
szych i najpilniejszych do rozwiązania przez 
kierownictwo Uczelni. Społeczność akade-
micka oczekiwała wszechstronnej aktywności 
dla przeciwdziałania występujących zagrożeń, 
a w szczególności w utrzymaniu uprawnień 
akademickich szkoły.

W tak trudnych warunkach ówczesny rek-
tor prof. Ludomir Sleńdziński zwołał na dzień 
26.10.1956 r. posiedzenie Senatu Akademic-
kiego. Na porządku dziennym posiedzenia do-
minowały dwa tematy: ocena niedostatku kadry 
naukowo-dydaktycznej i możliwości jej odbudo-
wy oraz wybory rektora zgodnie z nową ustawą 
o Szkolnictwie Wyższym. Wiązano z tym posie-
dzeniem wielkie nadzieje a zwłaszcza z wybo-
rem nowego rektora na kadencję 1956/59. Cała 
społeczność akademicka z niecierpliwością 
oczekiwała tak potrzebnego ożywienia wszech-
stronnej działalności uczelni. Senat Akademicki 
Politechniki Krakowskiej w tajnym głosowaniu 
wybrał nowym rektorem, przy jednym głosie 
sprzeciwu, prof. Bronisława Kopycińskiego na 
trzyletnią kadencję 1956–1959. Prorektorami 
wybrani zostali : prof. Z. Kupiec i prof. J. Weber.

Wybrany nowy rektor miał wtedy zaledwie 
49 lat. Dyplom ukończenia studiów na Wydziale 
Budownictwa Lądowego Politechniki Lwowskiej 
uzyskał w 1932 r. Bezpośrednio po ukończeniu 
studiów podjął pracę jako starszy asystent na 
Politechnice Lwowskiej. W roku 1934 przepro-
wadził się do Krakowa, gdzie zaangażował się 
w Wydziale Budownictwa Miasta Krakowa na 
stanowisku statyka, zdobywając szeroką prak-
tykę w projektowaniu i wykonawstwie budowli. 
Po 5 latach pracy w Krakowie przeniósł się do 
Chrzanowa na samodzielne stanowisko kie-
rownika Wydziału Budownictwa w zarządzie 
miasta Chrzanowa. Wysiedlony z Chrzanowa 

w 1942 r. wrócił do Krakowa. Zaangażował się 
tu jako wykładowca w Szkole Przemysłowej, 
Technikum Budowlanym i Technikum Meliora-
cyjnym, działających podczas okupacji.

Po zakończeniu wojny wykonywał prace 
inżynierskie początkowo w ramach własne-
go przedsiębiorstwa budowlanego, następnie 
jako dyrektor techniczny w Przedsiębiorstwie 
„Budowle Przemysłowe” do 1948 r. a w latach 
1949-1951 jako główny konstruktor w Biurze 
Projektów „Miastoprojekt”. Nadto był doradcą 
technicznym w Biurze Projektów Budownictwa 
Przemysłowego w Krakowie. Równocześnie 
w latach 1945–1952 był zatrudniony jako wykła-
dowca na Wydziale Inżynierii Lądowej i Wodnej 
oraz Wydziale Architektury w zakresie kon-
strukcji stalowych i drewnianych. W tym czasie 
zrealizował autorski projekt konstrukcyjny 19 
piętrowego wieżowca wykonanego w konstruk-
cji stalowej w Łodzi, całkowicie przeszklonego 
o kubaturze 160 tyś. m3.

1 lipca 1949 r. na Wydziale Inżynierii Lą-
dowej i Wodnej Wydziałów Politechnicznych 
Akademii Górniczo-Hutniczej otrzymał stopień 
doktora nauk technicznych. Stopień nauko-
wy uzyskany przez dr inż. B. Kopycińskiego 
stanowił podsumowanie jego aktywnej dzia-
łalności dyplomowanego inżyniera budownic-
twa w latach 1932–1949 oraz potwierdzenie 
osiągniętego wysokiego poziomu wiedzy inży-
nierskiej oraz kwalifikacji naukowych i zawo-
dowych. Uczelnia dostrzegła to i w 1952 r. po-
wołany został na etatowe stanowisko zastępcy 
profesora na Wydziale Inżynierii Lądowej 
i Wodnej. Po utworzeniu Katedry Budownic-
twa Żelbetowego na Wydziale Budownictwa 
Lądowego objął stanowisko kierownika tej ka-
tedry. W 1954 r. z-ca prof. dr inż. B. Kopyciński 
uzyskał tytuł naukowy i stanowisko profesora 
nadzwyczajnego a w 1958 tytuł naukowy i sta-
nowisko profesora zwyczajnego. 

Prof. B. Kopyciński jako nowy rektor pod-
jął niezwłocznie inicjatywę wielokierunkowych 
działań na wszystkich wydziałach. Sformuło-
wał zasadę, że praca dydaktyczna, naukowo
-badawcza i współpraca z przemysłem są ści-
śle ze sobą powiązanymi obszarami działania 
uczelni technicznej. W coraz większym stopniu 
doceniano wagę zajęć laboratoryjnych i projek-
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towych w procesie nauczania oraz powiąza-
nia tematów prac dyplomowych z problemami 
praktyki inżynieryjnej. Dla umożliwienia publi-
kowania pracownikom naukowo-dydaktycznym 
ich opracowań naukowo-badawczych reakty-
wował „Czasopismo Techniczne” mające długą 
i chlubną tradycję, ukazywało się w Krakowie 
i Lwowie. Prof. B. Kopyciński przez wiele lat był 
redaktorem naczelnym tego periodyku. „Cza-
sopismo Techniczne” odegrało pożyteczną rolę 
w uaktywnieniu pracowników Uczelni i rozwoju 
młodej kadry. 

Obok wszechstronnych działań zmierzają-
cych do przyspieszenia rozwoju młodej kadry, 
rektor prof. B. Kopyciński podjął energiczne 
starania i pozyskał znanych i cenionych pro-
fesorów z innych ośrodków naukowych. Po-
nadto sięgnął po wysokiej klasy specjalistów 
z przemysłu. Miało to kapitalne znaczenie 
w wyprowadzeniu Uczelni ze stanu stagnacji 
i zagrożenia egzystencji przy utrzymaniu peł-
nych praw akademickich. Doprowadziło to do 
szerokiego uaktywnienia całej społeczności 
akademickiej. W 1959 r. potwierdzone zostały 
prawa do nadawania stopni naukowych trzem 
Wydziałom PK. Odwzorowaniem wyraźnego 
ożywienia działalności naukowo badawczej 
była liczba przeprowadzonych przewodów 
doktorskich oraz habilitacyjnych sukcesywnie 
na kolejnych wydziałach. Umożliwiło to roz-
wiązanie problemów kadrowych tj. obsadzenie 
stanowisk kierowników katedr. 

Rektor B. Kopyciński mając szerokie do-
świadczenie w praktyce inżynierskiej był ini-
cjatorem i wielkim orędownikiem współpracy 
z przemysłem, także w rozwoju prac naukowo
-badawczych. Dla umożliwienia pracownikom 
naukowym wykonywanie prac zleconych przez 
przemysł, z jego inicjatywy powołano Zespół 
Gospodarstw Pomocniczych. Przykładem tego 
może być realizacja unikalnej konstrukcji Hali 
Sportowo-Widowiskowej w Katowicach. Kate-
dra Budownictwa Żelbetowego wraz z zaple-
czem badawczym, kierowana przez rektora 
miała znaczący dorobek naukowo badawczy 
i praktyczny wkład we wdrożenie m.in. metody 
wstępnie sprężonych konstrukcji do budownic-
twa oraz technologii próżniowania betonu Zre-
alizowano wiele obiektów z ich zastosowaniem, 

a badania naukowe związane z problemami 
budowanych obiektów były podstawą do opra-
cowania kilku doktoratów a nawet habilitacji. 
Prace naukowo badawcze prezentowane były 
na konferencjach i sesjach naukowych jak kon-
ferencje naukowe Komitetu Inżynierii Lądowej 
i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZiTB odbywa-
jących się corocznie od 1959 r. w Krynicy. Kil-
kakrotnie prof. B. Kopyciński przewodniczył Ko-
mitetowi Organizacyjnemu tych prestiżowych 
konferencji, a w jego skład wchodziło wielu na-
ukowców z Politechniki Krakowskiej

Prof. Bronisław Kopyciński wybrany został 
rektorem w okresie odwilży październikowej. 
Był osobą bezpartyjną, jednak gdy kierownictwo 
polityczne kraju zaczęło kontrolować wszystkie 
przejawy życia społecznego, gospodarczego 
dla stworzenia sobie sprzyjających warunków 
do aktywnego działania, wstąpił w 1958 r. do 
partii, nie z przekonania, ale z pobudek prak-
tycznych. Do podjęcia tej decyzji zachęcał go 
m.in. Ojciec. prof. Józef Maria Bocheński z Fry-
burga. Umożliwiło to prof. B. Kopycińskiemu 
wybór na następne kadencje rektorskie i kon-
tynuowanie rozpoczętej w pierwszej kadencji 
z dużym rozmachem reformy Politechniki Kra-
kowskiej. Podkreśla się jednak, że wielokierun-
kowe działania w pierwszej kadencji zostało 
przyjęte z wielkim uznaniem i Senat Akademicki 
spontanicznie wybrał prof. B. Kopycińskiego na 
drugą kadencję. Również przy pełnym popar-
ciu Senatorów dokonano wyboru Rektora PK 
na trzecią kadencję. Trwałym dorobkiem i nie-
zwykle ważnym osiągnięciem rektora prof. B. 
Kopycińskiego było wyprowadzenie uczelni ze 
stanu stagnacji i zagrożenia jej egzystencji, po-
przez utratę praw akademickich. Sprawowanie 
funkcji rektora przez trzy kadencje przyczyniło 
się do realizacji wielokierunkowych działań, co 
przyczyniło się do umocnienia pozycji nauko-
wej Uczelni w środowisku krakowskim, ale też 
w kraju i zagranicą

Ważnym przedsięwzięciem organizacyjnym 
rektora było powołanie w 1964 r. Instytutu Bu-
downictwa mającego prawa Wydziału Uczelni. 
Dla Instytutu został wybudowany nowy gmach. 
Była to pierwsza większa inwestycja uczelni. 
Dyrektorem nowoutworzonego Instytutu był 
jego inicjator prof. B. Kopyciński i później po 
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zakończeniu trzech kadencji rektorskich. Za-
dania Instytutu określał statut. Były to m.in. 
kompleksowa działalność naukowo-badawcza 
w specjalnościach budownictwa, tworzenie wa-
runków rozwoju kadry naukowej. Po reformie 
w 1970 r. Instytut wszedł w strukturę Wydziału 
Budownictwa Lądowego.

Prof. B. Kopyciński w latach 1958 do 1973 
był radnym w Radzie Narodowej miasta Kra-
kowa. Sprawował tam funkcję przewodniczą-
cego Komisji Architektury i Budownictwa, która 
opiniowała wszystkie miejskie sprawy z zakre-
su architektury i budownictwa. Był ekspertem 
w zakresie ratowania budynków, zwłaszcza za-
bytkowych. Krakowa.

Od 1957 r. był członkiem Komitetu Inżynie-
rii Lądowej, w którym powołano Sekcję Kon-

strukcji Betonowych, w roku 1966 jej przewod-
nictwo powierzono prof. B. Kopycińskiemu, 
sprawował ją do 1980 r. , kiedy przeszedł na 
emeryturę.

W 1988 r Senat Akademicki PK podjął 
uchwałę o nadaniu prof. B. Kopycińskiemu ty-
tułu honorowego doktora honoris causa.

Zmarł 22 listopada 2004. Spoczywa na 
cmentarzu Rakowickim Kw. XXII b

Opracował zespół na podstawie pracy profe-
sorów: Władysława Muszyńskiego i Kazimierza 
Flagi „Prof. zw. dr inż. Bronisław Kopyciński – 
rektor Politechniki Krakowskiej trzech kolejnych 
kadencji w latach 1956–1965.”
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Kim był? Najkrócej
W 1956 przyszedł do nas z Politechniki Wro-

cławskiej, aby objąć Katedrę Budowy Dróg 
i Ulic, która niedługo znajdzie się w czołówce 
polskich uczelni. 

W 1958 zostaje dziekanem WBL (dziś WIL), 
pozostawiając trwały wkład w jego rozwój. Pod 
koniec pełnienia tej funkcji Wydział był już noto-
wany wśród najlepszych w Polsce.

Jego niezwykły talent organizacyjny został 
szybko zauważony w społeczności Uczelni 
i w 1965 zostaje rektorem PK. 

Niestety piastował to stanowisko tylko przez 
3 lata. Piastował znakomicie!! 

Po raz pierwszy w uczelni został opracowa-
ny 10-letni perspektywiczny program rozwoju 

nauki, kształcenia i bazy materialnej. I konse-
kwentnie przez Niego i następców realizowany 
i zrealizowany. W czasie Jego kadencji rozpo-
czyna działalność Wydział Inżynierii i Technolo-
gii Chemicznej. Powstaje budynek Instytutu Ma-
teriałów i Konstrukcji Budowlanych. Tworzone 
są projekty rozbudowy Wydziałów Budownctwa 
Lądowego, Wodnego, Mechanicznego, Stołów-
ki i Biblioteki Uczelnianej,

Niestety realizacji tych ostatnich nie docze-
kał. Odszedł na zawsze. Zrealizowali je następ-
cy. Miedzy innymi – Prof. Jan Wątorski.

Moim zdaniem prof. Sokalski, obok prof. Ko-
pycińskiego, był najlepszym Rektorem w czasie 
mojej ponad 50 – letniej pracy w PK.

PROF. DR INŻ. KAZIMIERZ SOKALSKI 
(1909–1968)

Wspomina Em. prof. Stefan Piechnik Wydział Inżynierii Lądowej PK

Prof. Kazimierz Sokalski – pierwsze i ostatnie, sprzed blisko 50. laty,  
moje z nim spotkanie 
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Moje pierwsze bezpośrednie  
z Nim spotkanie
W semestrze letnim 1962/63 rozpocząłem 

ponownie pracę w PK na stanowisku adiunk-
ta w Katedrze Statyki Budowli i Wytrzymałości 
Materiałów WBL PK, po rocznej pracy, jako 
research worker w Royal Inst. of Technology, 
Stockholm, Dept of Strength of Materials. 

Rok później dostałem zaproszenie z Den-
marks University of Technology, Department of 
Civil Engineering od Prof. Frithiofa Niordsona, 
z propozycją rocznej pracy w Danii w zespole 
badawczym reologii metali. 

Mając zgodę kierownika Katedry, poprosi-
łem Dziekana Sokalskiego o rozmowę w tej 
sprawie. Już nazajutrz rano mogłem zameldo-
wać się w Dziekanacie z prośbą o udzielenie 
mi rocznego urlopu. Rozmowa była dość długa 
i dla mnie zaskakująca. Dziekan od pierwszej 
chwili, pomimo – znacznej przecież – różnicy 
wieku i stanowisk stworzył koleżeńską atmos-
ferę i okazał się doświadczonym, mądrym do-
radcą i nauczycielem – mentorem. Rozmawia-
liśmy o perspektywach i problemach w rozwoju 
Wydziału, w tym i kadrowych, a także o moich 
problemach w pracy i moich rodzinnych. Przed-
stawił mi rozsądną perspektywę mojego rozwo-
ju naukowego i zaproponował wszelką możli-
wą pomoc w rozwiązaniu moich kłopotów, jaką 
może dysponować Dziekan, jeśli zgodzę się na 
rezygnację z kolejnego wyjazdu. Zrezygnowa-
łem bez większego żalu, ale z ogromną rado-
ścią żony i córki i z korzyścią dla bardzo młodej 
rodziny.

Jak przyszłość pokazała nie były to Dzie-
kana puste słowa w czasie tego pierwszego, 
bezpośredniego naszego spotkania o Jego, dla 
mnie, pomocy.

Wiele innych spotkań moich, jako Prodzie-
kana i Dziekana WBL z Rektorem prof. Sokal-
skim, równie mocno zapisały się w mojej pa-
mięci, choć nie tak, jak…

Moje ostatnie bezpośrednie  
z Nim spotkanie
20 marca 1968, w kolejny dzień strajku stu-

denckiego, prof. Sokalski poprosił mnie do 

Rektoratu – byłem wówczas prodziekanem ds. 
studenckich na WBL. Rektor był bezpośrednio 
po spotkaniu z delegacją strajkujących studen-
tów PK. 

Zapoznał mnie z jednym ustaleniem tego 
spotkania: wieczorem odbędzie sie w DA wiec, 
na który studenci zapraszają Rektora i na ich 
prośbę mnie (do dziś nie wiem, dlaczego mnie 
wybrali). Poprosił mnie o zgodę pójścia z nim. 
To był dramatyczny, sądzę, nie tylko dla mnie, 
wieczór. Za katedrą Rektor i ja, a przed nami, 
zabita sala. Nie było „wersalu”, wszyscy by-
liśmy na tym samym podeście „murarskiego 
rusztowania”. Rezultat wiecu był dla wszystkich 
kompromisowy, a najważniejsze ustalenie: ju-
tro o 8,00 rano spotykamy się wszyscy na 
zajęciach. 

Niestety, prof. Sokalski zmarł w nocy – 
serce nie wytrzymało. Nie potrafiłem ukryć 
ogromnego wzruszenia, kiedy bardzo wcze-
snym rankiem powiadomiła mnie o tej tragedii 
Jego żona i kiedy o 8.00, na dużej sali WBL, 
musiałem ogłosić studentom ten smutny ko-
munikat, rozpoczynając pierwszy po strajku 
kursowy wykład.

Wdzięczność
Nigdy nie miałem okazji, aby w spektakular-

ny sposób odwdzięczyć się prof. Sokalskiemu 
za jego przyjaźń do mnie. Niestety! Pozostała 
tylko wdzięczna pamięć. Niewielkim, bardzo 
niewielkim moim ukłonem nad Jego grobem, 
była moja praca przy ceremonii pogrzebu. 

Prof. Wątorski, wówczas dziekan WBL, pro-
sił mnie o opracowanie algorytmu pogrzebowe-
go i dopilnowanie jego realizacji. Przy najwyż-
szym możliwym zaangażowaniu pozostałego 
kierownictwa Uczelni i wszystkich Wydziałów 
oraz Administracji PK odbyło się na Uczelni, 
przy trumnie, godne pożegnanie, a dalej nie-
zwykle liczny pochód, aż do złożenia trumny 
w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Rakowickim. 
Kw. LXVII zach. m.7. 

Kraków. 01.11.2017
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Profesor urodził się w Hrubieszowie 14 wrze-
śnia 1925 roku w domu przy ulicy Kilińskiego. 
Jego dziadek i ojciec prowadzili pracownię ma-
larskopozłotniczą. Dziadek terminował w wie-
lopokoleniowej pracowni mistrzów Bilińskich 
wywodzącej się z malarni króla Stanisława 
Augusta. W młodości Profesor bacznie obser-
wował wykonywane przez dziadka i ojca prace 
i był ich pojętnym uczniem. W czasie okupacji 
w jego domu rodzinnym przebywało kilku pro-
fesorów – historyków sztuki i etnografów z uni-
wersytetu w Poznaniu, którzy w rozmowach 
dzielili się swą wiedzą.

Wkrótce opracował album z rysunkami Hru-
bieszowa, za który marszałek Edward Rydz
-Śmigły przyznał mu stypendium umożliwiające 
naukę w gimnazjum. Niewątpliwie ta szczegól-

na atmosfera rodzinnego domu i Hrubieszowa 
wywarła wpływ na jego późniejsze losy.

W roku 1946 Wiktor Zin przyjechał do Krako-
wa,gdzie rozpoczął studia na powstałym w roku 
1945 Wydziale Architektury. Wydział ten, był 
wówczas jednym z nowo utworzonych Wydzia-
łów Politechnicznych przy Akademii Górniczej. 
Doroku 1948 zajmował część pomieszczeń bu-
dynku nr 5 w Zamku Królewskim na Wawelu, 
a następnie został przeniesiony do budynku 
przy ul. Warszawskiej. Wroku 1954 Wydziały 
Politechniczne zostały przekształcone w samo-
dzielną uczelnię – Politechnikę Krakowską.

W swoich pamiętnikach Wiktor Zin w sposób 
szczególny wspominał ten czas. Obcowanie 
sam na sam z historią, przeszłością i pięknem 
zamku. (…) Wykłady ze znakomitymi profeso-

PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. WIKTOR ZIN 
(1925–2007)

Profesora wspomina prof. Andrzej Białkiewicz
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rami jakimi byli między innymi: Adolf Szyszko
-Bohusz i Witold Dalbor, sprawiły że później tak 
mocno ukochałem zabytki i historię – szkoda 
tylko, że przygoda na Wawelu trwała zaledwie 
jeden rok (…).

Jako student pierwszego roku Wiktor Zin 
został asystentem profesora Witolda Dalbora. 
W tym czasie często bywał zapraszany do pra-
cowni prof. Ludomira Sleńdzińskiego z którym 
zaczął współpracować. Wykonywał wówczas 
również na zamówienia, wiele rysunków: pej-
zaży, portretów, detali architektonicznych ( nie 
było wówczas stypendiów, pomoc z domu do-
stawał skromną, więc żeby przeżyć musiał do-
rabiać.)

W tym czasie powstały ilustracje do atlasu 
anatomii, słynny zielnik oraz ilustracje i opi-
sy detali odzyskanego ołtarza Wita Stwosza. 
Profesor tak wspomina ten okres: (...) w mojej 
artystycznej drodze – bo przecież architektu-
ra też jest zajęciem artystycznym – malarstwo 
odgrywało niepoślednią rolę. Ono bratało się 
z architekturą. I to od samego początku, kie-
dy miałem honor i radość spotkać się z Ludo-
mirem Sleńdzińskim, prodziekanem Wydziału 
Architektury (…).

O swoich studenckich czasach Profesor 
opowiadał dużo. Często cytował mi maksymę 
wygłaszaną przez L. Sleńdzińskiego, która 
utrwaliła się w jego pamięci, że jeśli chce się 
posiąść doskonałość warsztatu rysunkowego 
czy malarskiego, to należy pamiętać, że natu-
ra ma zawsze rację. Stąd też trzeba rysować 
pejzaż, martwą naturę, modela, korzystając 
z przestrzennego wzoru.

Wiktor Zin ukończył studia w 1950 roku. 
Jego kariera naukowa związana była ściśle 
z krakowskim Wydziałem Architektury. 

Już w roku 1952 na podstawie dysertacji na 
temat attyki polskiej uzyskał stopień naukowy 
doktora z wyróżnieniem, a po kilku latach dok-
tora habilitowanego. W roku 1967 Wiktor Zin 
otrzymał tytuł naukowy profesora nadzwyczaj-
nego,a w czerwcu 1979 roku profesora zwy-
czajnego.

Od roku 1954 kierował katedrą Historii Archi-
tektury Polskiej. W roku 1970 na Politechnice 
Krakowskiej została wprowadzona nowa struk-
tura organizacyjna, zlikwidowano dotychczaso-

we katedry i wprowadzono instytuty. Dyrekto-
rem Instytutu Historii Architektury i Konserwacji 
Zabytków został Profesor. Funkcję tę pełnił do 
czasu przejścia na emeryturę. W latach 1962–
1964 oraz 1971–1978 był dziekanem Wydziału 
Architektury.

Poza prestiżowymi funkcjami związanymi 
bezpośrednio z dydaktyką czy nauką, takimi 
jak udział w pracach Centralnej Komisji Kwali-
fikacyjnej, pełnił także odpowiedzialne funkcje 
administracyjne. 

Był między innymi Głównym Architektem 
Krakowa, Przewodniczącym Krakowskiej Ko-
misji Konserwatorskiej, Prezesem Towarzystwa 
Miłośników Historii Krakowa, Generalnym Kon-
serwatorem Zabytków w randze Wiceministra 
Kultury i Sztuki, Przewodniczącym Międzyre-
sortowej Komisji od spraw Rewaloryzacji Za-
bytkowych Zespołów Miejskich.

Poza tym prowadził wykłady na wielu zagra-
nicznych uczelniach, m.in. w Stanach Zjedno-
czonych, Meksyku, Ekwadorze, Jugosławii i na 
Węgrzech. Był członkiem Rady Stowarzysze-
nia Architektów Polskich oraz członkiem Mek-
sykańskiej Akademii Nauk, laureatem Nagrody 
von Herdera, honorowym obywatelem miasta 
Quito, stolicy Ekwadoru. Otrzymał doktoraty 
honoris causa Politechniki Krakowskiej oraz 
Uniwersytetu Technicznego w Budapeszcie.

Praca naukowa sprowadzona do setek pu-
blikacji książek nie oddaje w pełni jego zaan-
gażowania i gigantycznegowysiłku włożonego 
w badania nad historiąarchitektury polskiej. 
Niejednokrotnie, dokonaniaProfesora i zespo-
łów przezeń kierowanychkorygowały dotych-
czasową wiedzę, na temat m.in. początków 
istnienia Krakowa, i rozsławiałytutejsześrodo-
wisko naukowe w Polsce i za granicą – w tym 
w Stanach Zjednoczonych i Japonii. 

Jest to sfera jego życia, o której wiedzą lu-
dzie ze środowisk naukowych, architektonicz-
nych a również ci, którzy współuczestniczyli 
w realizacji licznych projektów oraz w działa-
niach konserwatorskich. 

Jest to portret Profesora nieco inny, niż obraz 
wspaniałegogawędziarza i rysownika z ekranu 
telewizora, znanego milionom ludzi.

Profesor był również inspiratorem komplek-
sowych działań konserwatorskich na rzecz ra-
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towania zagrożonych miast, takich jak Zamość, 
Chełm, Opatów, Jarosław. Jako Generalny 
Konserwator Zabytków uratował od zagłady 
Panoramę Racławicką przed podzieleniem jej 
na mniejsze części.

Przyczynił się do wznowienia działalności 
przedwojennego Towarzystwa Opieki nad Za-
bytkami, urzeczywistnił postulat Stowarzysze-
nia Architektów Polskich dotyczący nadania 
statusu „architekta – twórcy”, spowodował po-
wołanie Społecznego Komitetu Odnowy Za-
bytków Krakowa oraz zatwierdził wzniesienie 
pomnika Trzech Krzyży w Gdańsku, co nie 
pozostało bez wpływu na jego dalszą karie-
rę w Ministerstwie Kultury i Sztuki. Wytężona 
praca projektowa przyniosła Profesorowi wiele 
realizacji na terenie całej Polski i poza jej gra-
nicami.

Był autorem licznych projektów konser-
watorskich. Jako przykład realizacji krakow-
skich można wymienić np. przebudowę Rynku 
Głównego w końcu lat 60. XX w., rewaloryza-
cję Wieży Ratuszowej, attyki Bonerowskiej, 
kościoła św. Wojciecha, św. Salwatora, kapli-
cy Myszkowskich, odbudowę Pomnika Grun-
waldzkiego.

Z projektów wykonanych dla klasztoru na 
Jasnej Górze, zrealizowano przebudowę pro-
spektu organowego w Kaplicy Matki Bożej, 
Bramę Jana Pała II oraz założenie urbanistycz-
ne placu przy Domu Pielgrzyma.

Nie można pominąć jego spotkań z teatrem. 
Kierował bowiem pracami scenograficznymi do 
wielu przedstawień operowych we Wrocławiu, 
Warszawie, Łodzi, Gdańsku, a nawet Tokio. 
Spotkanie z muzyką nie było przypadkowe, fa-
scynował się nią bowiem od dzieciństwa.

Opowieści ilustrowane szybkimi szkicami były 
dziedziną aktywności prof. Wiktora Zina z pew-
nością najbardziej znaną, bo przez prawie 30 lat 
pojawiającą się w telewizji w programach „Piór-
kiem i węglem”. Kolejne cykle telewizyjne to: 

„Klub pod smokiem”, „Spotkaniaz zabytkami”, 
„Być tutaj”, „Nad Niemnem i Prypecią”, „Sztu-
ka patrzenia”, „Opowieści domu rodzinnego”, 
„Tajemnice miejsc znanych”, „Wieczór z dzien-
nikiem”, podczas których to programówwykonu-
jąc rysunki, zbierał fundusze na budowę szpita-
la – pomnika Centrum Zdrowia Matki Polki .

Wydobywanie piękna ukrytego w starych bu-
dowlach,rozpadających się chałupach, polskich 
krajobrazach, a także przybliżanie obrazów 
świata, z najpiękniejszych architektonicznie 
i pejzażowo miejsc, było specjalnością Profe-
sora. Przekładał na język zrozumiały i dostępny 
naukowe wnioski i syntetyczne uogólnienia ze 
sfery sztuki, filozofii, archeologii, muzyki, bu-
downictwa, a nade wszystko z zakresu ochrony 
dóbr kultury. Kreował bardzo złudne wrażenie, 
że wszystkie te zagadnienia, tak samo jak ry-
sowanie, są w zasięgu poznania przeciętnego 
człowieka, a sięgnięcie po nie jest całkiem ła-
twe. Wszak przed kamerami Profesor wykonał 
około 30tysięcy rysunków. Dostrzegał również 
zagrożenia współczesności. Kierował uwagę 
społeczeństwa nadewastację otaczającego 
nas świata.

Po przejściu na emeryturę nadal wykładał 
na Politechnice Krakowskiej, Akademii Gór-
niczo-Hutniczej, w Wyższej Szkole Handlo-
wej w Krakowie, Europejskiej Akademii Sztuk 
w Warszawie, gdzie pełnił funkcję prorektora 
oraz w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządza-
nia w Rzeszowie, gdzie był Kierownikiem Kate-
dry Humanizacji Biznesu.

Minęło 10 lat od śmierci Profesora Wikto-
ra Zina. Zmarł 17 MAJA 2007 r. w Rzeszowie 
w wieku 81 lat. Został pochowany na Cmenta-
rzu Rakowickim Kw.Y.

Powyższy tekst jest skróconą wersją artyku-
łu prof. Andrzeja Białkiewicza zamieszczonego 
w „Naszej Politechnice” nr 5/2017. Wykorzysta-
no za zgodą Autora.
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Jeszcze do wielu z nas nie dociera, że pod-
czas inauguracji nowego roku akademickiego 
UTWPK nie przywita nas jak co roku ciepłym 
głosem i życzliwym uśmiechem Pani Koordy-
nator, która przez blisko osiem lat była zawsze 
z nami.

Z Uczelnią związana była od 1962 roku, 
kiedy to rozpoczęła studia na Wydziale Bu-
downictwa Lądowego PK. Po ich ukończeniu 
była nauczycielem przedmiotów zawodowych 
w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Krako-
wie. 

Wychowawca wielu pokoleń młodzieży. 
W latach 1969–1990 była nauczycielem przed-
miotów zawodowych. Również była nauczy-
cielem akademickim w systemie doskonalenia 
nauczycieli szkolnictwa zawodowego. Kierowa-
ła Komitetem Okręgowym Olimpiady Wiedzy 

i Umiejętności Budowlanych w Krakowie i przez 
ponad 30 lat uczestniczyła w pracach Komite-
tu Głównego Olimpiady przy Politechnice War-
szawskiej.

Była przez 25 lat dyrektorem Centrum Peda-
gogiki i Psychologii PK.Otrzymywała najwyższe 
oceny we wszystkich obszarach – naukowym, 
dydaktycznymi organizacyjnym. Dbała o rozwój 
naukowy i zawodowy swoich współpracowni-
ków.

Wspierała również działalność artystyczną 
na Uczelni. Pod Jej skrzydłami funkcjonowały: 
Akademicki Chór PK „Cantata” i Krakowska Or-
kiestra Staromiejska.

W wieku 14 lat wstąpiła do Związku Har-
cerstwa Polskiego. Działała czynniew jego 
szeregach, zdobywając wszystkie stopnie har-
cerskiei instruktorskie.Pełniła wiele ważnych 

DR INŻ. WŁADYSŁAWA MARIA FRANCUZ  
PROFESOR OŚWIATY 

(1945–2017)
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funkcji m.in. Zastępcy Komendanta Chorągwia-
nej Szkoły Instruktorów. 

Mówiła: „Wyrastałam w harcerstwie, w gro-
nie rówieśników i z instruktorami, którzy potra-
fili zaszczepić we mnie służbę dla człowieka. 
Choć tyle lat minęło, nadal są dla mnie ważne 
słowa przyrzeczenia i słowa prawa harcerskie-
go. Lubię i cenię powiedzenie: „Jak harcerzem 
– to na zawsze”.

W całym Krakowie znana była jako „ Druhna 
Francuz ‘’. W ramach działalności harcerskiej 
założyła Zespół Pieśni i Tańca „Małe Słowian-
ki”. Z ogromnym zaangażowaniem kierowała 
nim przez 42 lata. Za miłość i serce dla dzie-
ci otrzymała w 1986 roku, na wniosek pod-
opiecznych „Order Uśmiechu”. Przez zespół 
„Małe Słowianki” przewinęło się ponad cztery 
tysiące dzieci.

Żyła tym Zespołem, mogła o nim opowiadać 
bez końca: o jego osiągnięciach, o wszystkich 
osobach pracujących z dziećmi, które przyczy-
niły się do jego świetności. O w pełni oddanych 
„Małym Słowiankom” Rodzicach.

W październiku 2010 roku z inicjatywy JM 
Rektora PK prof. dr hab.inż. Kazimierza Fur-
taka podjęła się utworzenia UTW PK. Przez 
7 lat koordynowała corocznie działalnością nie-
mal 300-osobową grupą seniorów. W tę pracę 
wkładała całe serce. Wspaniała organizacja, 
wyjątkowa, pełna ciepła atmosfera, bardzo do-
bry program – dwukrotnie zapewniły Uniwersy-
tetowi przyznanie przez Kapitułę Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej zaszczytnego tytu-
łu „Miejsce Przyjazne Seniorom”.

Jej działalność dydaktyczna i wychowawcza 
została doceniona w 2010 roku, kiedy to otrzy-
mała honorowy tytuł „Profesora Oświaty” na-
dany przez Ministra Edukacji Narodowej. Całe 
życie służyła innym. W latach 2014–2016 była 
członkinią Krakowskiej Rady Seniorów. Jej dar 
zjednywania sobie ludzi owocował współpracą 
CPiP PK z wieloma instytucjami: Urzędem Mia-
sta Krakowa, Urzędem Marszałkowskim, Ku-
ratorium Oświaty, Uniwersytetem Rolniczym, 
Szpitalem im. Jana Pawła II, Centrum Młodzie-
ży im. dr H. Jordana, Związkiem Harcerstwa 
Polskiegoi wieloma innymi organizacjami.

Nie sposób również wymienić wszystkich 
zasług i odznaczeń, które otrzymała Pani Pro-

fesorMaria Władysława Francuz. Władze Mia-
sta Krakowa doceniając działalność Władysła-
wy Marii Francuz przyznały Jej w roku 2009 
Medal „Amicus Hominum” w kategorii Eduka-
cja i Wychowanie, a w 2010 r. medal „Hono-
ris Gratia”. Dwukrotnie w latach 2000 i 2016 
została wybrana w plebiscycie „Gazety Kra-
kowskiej” – Człowiekiem Roku. Za zasługi dla 
miasta Krakowa otrzymała tytuł „Krakowianka 
Roku 2015”. W roku 2017 otrzymała najwyż-
sze odznaczenie Stowarzyszenia Przyjaciół 
Harcerstwa – tytuł Kawalera Stowarzyszenia 
Przyjaciół Harcerstwa – za wybitne zasługi dla 
Związku Harcerstwa Polskiego. Była z tego ty-
tułu bardzo dumna. 

Wśród wielu odznaczeń były także: Złoty 
Krzyż Zasługi otrzymany w 1988 roku, Medal 
KEN(1981 r.), Złoty Krzyż Zasługi dla ZHP (1985 
r.), Honorowa Odznaka PK (1996 r.) Złota Od-
znaka PK (2002 r.) Ponadto otrzymała odznakę 
„Przyjaciel Dziecka”, Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski w 2002 r. , Medal 100lecia-
ZHP, Złoty Medal Chorągwi ZHP w Krakowie, 
Medal 70 lecia Politechniki Krakowskiej i wie-
le nagród MEN, Rektora PK, Kuratora Oświaty 
i Wychowania, Prezydenta Miastai Dyrektora 
Centrum Młodzieży.

Odeszła Wielka Osobowość – Za szybko 
Odeszła –Wieloletnia Dyrektor Centrum Peda-
gogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej, 
mgr inż. budownictwa, dr nauk humanistycz-
nych Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor 
oświaty, nauczyciel akademicki, dydaktyk, pe-
dagog, harcerka, założycielka ZespołuPieśni 
i Tańca „Małe Słowianki”, koordynator Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku Politechniki Krakow-
skiej, autorka ponad 140 publikacji, urodzony 
menager, dla którego nie było rzeczy niemoż-
liwych.

Była osobą wyjątkową, niezwykle ciepłą, 
serdeczną. W każdym gronie podczas wykładu, 
czy też spotkania potrafiła stworzyć niepowta-
rzalną atmosferę.Poświęcała słuchaczom wiele 
czasu. Zauważała i rozumiała problemy każde-
go z nas. Nigdy, nikomu nie odmówiła pomocy. 

TAKĄ JĄ ZAPAMIĘTAMY.

Teresa Baszak Filipczuk
Przewodnicząca Rady Programowej UTW PK
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