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Po raz trzeci Koło Seniorów Stowarzyszenia Wycho-
wanków Politechniki Krakowskiej, przy wsparciu słucha-
czy i absolwentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz 
Samorządu Studentów PK, organizuje Zaduszki Poli-
techniki Krakowskiej. Ta szlachetna inicjatywa wzboga-
ca praktykowany już od lat na naszej uczelni zwyczaj 
corocznego składania kwiatów i zapalania zniczy na 
grobach osób zasłużonych dla naszej uczelni. Tradycja 
czczenia pamięci naszych poprzedników zyskuje dzięki 
Zaduszkom jeszcze głębszy wymiar. 

Politechniczna społeczność zostaje zaproszona do 
uczestnictwa we mszy świętej, osobistego odwiedzania 
grobów i wspominania bohaterów przeszłości PK. We 
wspólnej zaduszkowej zadumie i modlitwie uczestniczą 
byli i obecni pracownicy, absolwenci i studenci uczelni. 
W ten sposób kolejne pokolenia przekazują sobie zo-
bowiązanie do szanowania przeszłości i kontynuowania 
70-letniego już dzieła budowniczych Politechniki Kra-
kowskiej.

W roku 2015 Zaduszki ponownie odbywają się na 
Cmentarzu Rakowickim, gdzie spoczywa wiele zasłużo-
nych dla PK postaci, ale życzliwą pamięcią obejmujemy 
wszystkich zmarłych związanych z Politechniką, także 
spoczywających na innych nekropoliach. Mamy bowiem 
głębokie przekonanie, że Im wszystkim, naszym nauczy-
cielom i mistrzom, należy się życzliwe wspomnienie jako 
wyraz wdzięczności za lata Ich pracy i zaangażowania 
na rzecz uczelni, za owocne wypełnianie maksymy Se-
neki: Alteri vivas oportet, si tibi vis vivere (Trzeba żyć dla 

innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie). Pamięć 
o Nich jest też gwarantem trwania dzieła, które współ-
tworzyli i rozwijali, bo pamięć zobowiązuje nas do dbania 
o ważne dla nich wartości i idee.

Publikacja, która trafia do naszych rąk, jest cennym 
przewodnikiem i to nie tylko w dosłownym sensie. To 
z jednej strony przewodnik po miejscach wspomnień 
i zadumy na Cmentarzach Rakowickim i Salwatorskim, 
które układają się w szlak politechnicznego Marszu 
Pamięci. To też symboliczny przewodnik po ludzkich 
dziełach i wyborach, zapisanych w przedstawionych tu 
biografiach zmarłych profesorów i rektorów Politechniki 
Krakowskiej. Cennym uzupełnieniem opracowania jest 
część poświęcona symbolice figur i nagrobków na Cmen-
tarzu Rakowickim, przygotowana przez dr hab. inż. Annę 
Kumaniecką. Temat ten został przedstawiony w formie 
prezentacji podczas Zaduszek PK 2014, a teraz – jako 
wyjątkowo ciekawy – utrwalony w tym wydawnictwie. 

Przygotowanie Zaduszek i okolicznościowej publi-
kacji wymagało dużego wysiłku i bezinteresownego 
zaangażowania członków Koła Seniorów Stowarzysze-
nia Wychowanków Politechniki Krakowskiej, słuchaczy 
i absolwentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku PK oraz 
Samorządu Studenckiego PK. Za ten trud i jego owoce 
dziękuję, mając nadzieję, że zaduszkowe dzieło już na 
stałe zagościło w tradycji Politechniki Krakowskiej i bę-
dzie kontynuowane. 

Kazimierz Furtak

SłoWo ReKToRA 



ZADUSZKI 2015

2
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Już po raz trzeci, w pierwszą sobotę listopada 
br, organizowane będą ZADUSZKI Politechniki Kra-
kowskiej im. Tadeusza Kościuszki. 

Pierwsze Zaduszki PK odbyły się w 2013 r. na 
Cmentarzu Salwatorskim. 8 listopada 2013 r zgro-
madziła się tam wielopokoleniowa społeczność 
Uczelni. Były władze Uczelni z JM Rektorem, który 
objął honorowy patronat, byli pracownicy naukowi, 
studenci, członkowie Stowarzyszenia Wychowan-
ków PK, seniorzy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Zaszczyciły swoją obecnością Rodziny Zmarłych 
Profesorów. Przekazane zostały Im wyrazy najwyż-
szego szacunku. W kaplicy przedstawiono multime-
dialny APeL PAMIĘCI. Przez przybliżenie sylwetek 
Zmarłych Rektorów, Profesorów ukazany został rys 
historyczny prawie 70 letniej Uczelni. odczytano 
Listę Zmarłych, którą złożono na ołtarzu, za nich 
odprawiona została Msza św. z oprawą muzyczną 
Akademickiego Chóru PK „Cantata”. Po Mszy św. 
ruszył MARSZ PAMIĘCI. Pod krzyżem cmentarnym 
autorstwa Stefana Dousy zapalono siedem zniczy, 
by uczcić pamięć wszystkich Zmarłych z siedmiu 
Wydziałów PK. Na Cmentarzu Salwatorskim spo-
czywa 19 profesorów PK m.in. dwóch pierwszych 
jej rektorów. Na wszystkich grobach zapalono zni-
cze. Kapłan odmówił modlitwy. Na grobie Założycie-
la i pierwszego Rektora, prof. Izydora Stella Sawic-
kiego, więźnia obozu niemieckiego aresztowanego 
podczas Sonderaktion Krakau, znicz zapalił obecny 
Rektor PK prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak wraz 
z najstarszym studentem Uczelni z lat 1945–1949 
oraz najmłodszą studentką. Noty biograficzne 
i zdjęcia grobów Zmarłych Profesorów umieszczo-
ne są w niniejszej publikacji.

Drugie Zaduszki PK odbyły się w 2014 r. na 
Cmentarzu Rakowickim. W kaplicy cmentarnej od-
prawiona została Msza św. przez bpa Grzegorza 
Rysia, który podczas MARSZU PAMIĘCI prowadził 
modlitwę za Zmarłych. Przybliżane były ich sylwet-
ki, zapalane na ich grobach znicze pamięci. Ponad-
to objaśniana była symbolika sztuki cmentarnej na 
trasie marszu. Uczestnikom tego wydarzenia udo-

stępniono publikację z notami biograficznymi i zdję-
ciami grobów Profesorów odwiedzonych podczas 
tych Zaduszek

Tegoroczne, trzecie ZADUSZKI PK również od-
będą się na Cmentarzu Rakowickim z podobnym 
programem. W sobotę 7 listopada br. o godz. 12.00 
w kaplicy pw. Zmartwychwstania Pańskiego zostanie 
odprawiona Msza św. z oprawą muzyczną Akade-
mickiego Chóru „Cantata” za zmarłych Profesorów, 
Pracowników, Wychowanków, Studentów PK oraz 
Słuchaczy UTW PK. Przed ołtarzem zapłonie siedem 
zniczy, symbolizujących siedem Wydziałów PK, dla 
uczczenia pamięci tych Zmarłych, którzy spoczywają 
na różnych cmentarzach. Na ołtarzu złożona zosta-
nie Księga Pamięci Zmarłych z Politechniki Krakow-
skiej, za których odprawiana jest Msza św.

Po Mszy św. ruszy MARSZ PAMIĘCI. Na Naro-
dowej Nekropolii, którą stanowi Cmentarz Rakowic-
ki, spoczywa wielu sławnych Polaków, bohaterów 
narodowych, powstańców listopadowych i stycznio-
wych, żołnierzy obu wojen światowych, artystów, 
ludzi kultury, nauki i sztuki. Spoczywają tu też Pro-
fesorowie naszej Uczelni. Uczestnicząc w Marszu 
Pamięci możemy być blisko miejsc Ich spoczynku. 
Zapalamy tam symboliczne znicze pamięci oraz 
przypominamy ich sylwetki. Ponadto i tym razem 
omówione zostaną ciekawe nagrobki – elementy 
sztuki cmentarnej. W tegorocznym Marszu odwie-
dzimy groby w rejonie Alei Zasłużonych i na cmen-
tarzu przy ulicy Bpa Prandoty. Spoczywają tam 
Profesorowie, którzy kładli podwaliny pod naszą 
Uczelnię w początkowym jej okresie, a także znaj-
dują się groby kilku Rektorów PK. 

Zaduszki PK organizują członkowie Koła Senio-
rów Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki 
Krakowskiej, we współpracy ze słuchaczami UTW 
i Samorządem Studenckim PK.

od samego początku wydarzeniu temu towa-
rzyszy wielka życzliwość, wsparcie i honorowy pa-
tronat JM Rektora PK prof. dr hab. inż. Kazimierza 
Furtaka oraz pomoc służb Uczelni, za co organiza-
torzy składają serdeczne podziękowania.

WPRoWADZeNIe 

…A choć Ich życia płomień zgasł, to myśli o Nich są przecież w nas…
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Na zakończenie Zaduszek zostanie udostępnio-
na uczestnikom publikacja Zaduszki Politechniki 
Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, wydana za 
zgodą Pana Rektora PK.

Publikacja ta składa się z trzech zasadniczych 
części.

Pierwsza część poświęcona jest zmarłym Pro-
fesorom, których groby odwiedzamy w tym roku. 
Umieszczono tam noty biograficzne i zdjęcia ich 
grobów. Dołączono plany Cmentarza przy ul. Rako-
wickiej i przy ul Bpa Prandoty.

Druga część to mini przewodnik po sztuce cmen-
tarnej Cmentarza Rakowickiego opracowany przez 
Panią dr hab.inż. Annę Kumaniecką. Podczas ubie-
głorocznych Zaduszek idąc w Marszu Pamięci, Pani 
doktor opowiedziała uczestnikom o symbolice figur 
i nagrobków na Cmentarzu Rakowickim. Zbyt rzad-

ko dostrzegamy bowiem piękno i zabytkowy cha-
rakter wielu spośród mijanych grobowców czy wiel-
ką urodę detali na nich się znajdujących. Włączamy 
tę ciekawą prezentację Pani Doktor do niniejszej 
publikacji.

Trzecia część obejmuje noty biograficzne i zdję-
cia grobów zmarłych profesorów PK spoczywają-
cych na Cmentarzu Salwatorskim, który odwiedzili-
śmy podczas pierwszych Zaduszek PK 8 listopada 
2013 r.obecnie zamieszczamy aktualny plan tego 
cmentarza z nowymi oznaczeniami. od kilku mie-
sięcy jest on w Internecie i dzięki wyszukiwarce 
można zdobyć wiedzę o danym grobie. 

Relację z ubiegłorocznych Zaduszek PK umiesz-
czono w publikacji „II Zaduszki PK” wydanej i udo-
stępnionej podczas Zaduszek w 2014. 



2015 ZADUSZKI

55

III ZADUSZKI PK 7 listopada 2015,  
Cmentarz Rakowicki

Noty biograficzne i zdjęcia grobów Zmarłych Profesorów  
PK spoczywających na Cmentarzu Rakowickim
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Urodził się w Poczobuttach na Wileńszczyźnie 31mar-
ca 1910 r. Ukończył w 1934 r. geodezję na Politechnice 
Warszawskiej. Przed II wojną kierował działem geode-
zji w Biurze Regionalnego Planu Zabudowania okręgu 
Krakowskiego. Na początku wojny uczył wraz z profe-
sorami UJ i AG, geodezji w Szkole Górniczo-Hutniczo-
-Mierniczej na Krzemionkach, kierowanej przez prof. W. 
Goetla. Był poszukiwany przez Niemców, ostrzeżony 
przez prof. Stella Sawickiego zrezygnował z wykładów 
i ukrywał się. Po wojnie współorganizował Regionalną 
Dyrekcję Planowania Przestrzennego w Krakowie, któ-
rej był dyrektorem. Jednocześnie pracował na Wydzia-
łach Politechnicznych Akademii Górniczej. Powołano go 
na organizatora i kierownika Katedry Urządzeń Rolnych 
Wydziału Inżynierii, jako zastępcę profesora. Katedra 
prowadziła wykłady z katastru gruntowego planowania 
przestrzennego. Praktyki studenckie i prace dyplomowe, 
zlecone Katedrze przez urzędy państwowe w ramach 
akcji osadniczo-przesiedleńczej, były organizowane jako 
inwentaryzacje regulacji rolnych na ziemiach zachod-
nich. W 1951 r. otrzymał tytuł naukowy i stanowisko pro-
fesora nadzwyczajnego. W roku akademickim 1950/51 
był prodziekanem Wydziału Inżynierii. Współpracował 
też z Wydziałem Architektury. opracował skrypt Zarys 
miernictwa dla architektów i inżynierów budownictwa. 
Następnie wydano bardzo popularny podręcznik Geode-
zja – podręcznik dla studiów inżynieryjno-budowlanych. 
Na zlecenie Prorektoratu opracował i wydał kronikę za-
wierającą skład osobowy i programy studiów Wydziałów 
Architektury, Inżynierii i Komunikacji Akademii Górniczo- 
-Hutniczej za lata akademickie 1945/46–1950/51. 

W 1951 r. decyzją ministerstwa, część katedr w tym 
Miernictwa i Urządzeń Rolnych przeniesiono z Wydzia-
łów Politechnicznych do Akademii Górniczo-Hutniczej. 
Prof. M. odlanicki Poczobutt przeszedł wówczas do pra-
cy na AGH. Powierzono mu kierownictwo Katedry Geo-
dezji. Nadal współpracował z Wydziałem Architektury. 
W 1960 r. został profesorem zwyczajnym. Współorga-
nizował Zakład Informatyki Geodezyjno-Kartograficznej. 

W latach 1954–1956 sprawował urząd prorektora AGH, 
a w latach 1960–1964 urząd dziekana Wydziału Geode-
zji Górniczej. Był autorem cenionych podręczników aka-
demickich z geodezji i planowania przestrzennego.

Działał w Stowarzyszeniu Geodetów Polskich i w To-
warzystwie Miłośników Wilna i Wileńszczyzny. Współor-
ganizował Wydział Geodezji PAN o/ Kraków, został jego 
członkiem, a następnie przewodniczył mu. 

W 1980 r. został powołany na członka korespondenta 
PAN. Był członkiem czynnym PAU. otrzymał liczne od-
znaczenia, w tym jedno z najwyższych odznaczeń pań-
stwowych Krzyż Komandorski orderu odrodzenia Polski.

Zmarł 3.10.2004 r. Spoczywa w kw. AB pn. rz. 4.

Prof. dr inż. MICHAł oDLANICKI-PoCZoBUTT 
(1910–2004)

Prof. dr inż. eDMUND WILCZKIeWICZ 
(1891–1946)

Urodził się w Krakowie. Po maturze rozpoczął studia 
w Wiedniu na Wydziale Inżynierii tamtejszej Politechniki. 
Wybuch wojny w 1918 r. przerwał jego naukę. Został po-
wołany do armii austriackiej. Walczył na froncie włoskim. 
Po powrocie do ojczyzny służył w Wojsku Polskim i brał 
udział w wojnie polsko-bolszewickiej. 

Po demobilizacji w 1921 r. kontynuował studia na Wy-
dziale Inżynierii Politechniki Lwowskiej, które ukończył 
w 1922 r. otrzymując dyplom inżyniera miernictwa. Pozo-

stał na uczelni jako asystent. Przebywał na stypendium 
w Niemczech i Szwajcarii. Po powrocie został adiunktem 
i prowadził wykłady z fotogrametrii. opublikował Zasady 
zdjęć fotogrametrycznych stanowiące przez wiele lat pod-
stawową literaturę w tej dziedzinie. W 1932 r. uzyskał dok-
torat na Politechnice Lwowskiej, na podstawie pierwszej 
w Polsce rozprawy z dziedziny fotogrametrii. oprócz prac 
naukowo-badawczych prowadził prace konstrukcyjne. 
opracował projekt najnowocześniejszego typu aeropro-
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jektora, a opracowanie dotyczące sposobu jego użycia 
i zastosowania było podstawą habilitacji w 1937 r. Była to 
pierwsza habilitacja z fotogrametrii na Politechnice Lwow-
skiej. W tym też roku otrzymał nominację na profesora 
nadzwyczajnego i objął kierownictwo Katedry Miernictwa. 
Był inicjatorem, organizatorem i konsultantem naukowym 
pomiarów aerofotograficznych Lwowa i Krakowa. 

Posiadał niezwykły zmysł konstruktorski. W uznaniu 
osiągnięć naukowych w dziedzinie dynamicznie rozwija-
jącej się fotogrametrii został odznaczony w 1936 r. Zło-
tym Krzyżem Zasługi. 

Jako uznany autorytet specjalizujący się w fotograme-
trii, brał udział w wielu kongresach fotogrametrycznych. 
Na jednym z nich, odbywającym się w Rzymie, w 1938 r., 
przedstawił ulepszony model aeroprojektora. W roku aka-
demickim 1938/1939 został wybrany dziekanem Wydziału 
Inżynierii Lądowej i Wodnej Politechniki Lwowskiej. 

W okresie II wojny światowej przebywał we Lwowie 
i poświęcał się dydaktyce oraz pracom konstrukcyjnym; 
na Lwowskim Instytucie Politechnicznym utworzonym 
przez władze sowieckie, a później na Państwowych Kur-
sach Zawodowych utworzonych przez władze niemieckie.

W 1945 r. przybył z grupą repatriacyjną ludności pol-
skiej do rodzinnego Krakowa. Zaangażował się w prace 
organizacyjne tworzących się Wydziałów Politechnicz-
nych Akademii Górniczej. Został kierownikiem Katedry 
Miernictwa i pierwszym dziekanem Wydziału Inżynierii 
Wydziałów Politechnicznych Akademii Górniczej w Kra-
kowie. Został powołany na członka Państwowej Rady 
Mierniczej. Był współtwórcą Państwowej Komisji ds. 

Nostryfikacji Dyplomów dla tych, którzy ukończyli studia 
podczas okupacji niemieckiej we Lwowie.

Profesor e. Wilczkiewicz był wybitnym geodetą prak-
tykiem, świetnym dydaktykiem, naukowcem o światowej 
renomie.

Przedwcześnie zmarł 5 kwietnia 1946 r. Spoczywa 
w kw. Jd rz. zachodni. 

Prof. dr inż. KAZIMIeRZ SoKALSKI 
(1909–1968)

Urodził się 4 marca 1909 r. w Zakopanem. Studia od-
był na Wydziale Inżynierii Politechniki Lwowskiej, gdzie 
uzyskał dyplom w 1934 r. Był asystentem na Politechnice 
Lwowskiej. W 1935 r. podjął pracę w Lwowskim Zarzą-
dzie Drogowym, następnie został kierownikiem Zarządu 
Drogowego w Samborze. Tuż przed wojną był zatrud-
niony w Powiatowym Zarządzie Drogowym we Lwowie. 
W czasie okupacji prowadził prywatną firmę. W 1949 r. 
pracował w Centrum Maszyn Drogowych. Był dyrekto-
rem Instytutu Drogowego w Warszawie. W latach pięć-
dziesiątych został zatrudniony jako zastępca profesora 
na Politechnice Wrocławskiej. 

od 1956 r. podjął pracę na Politechnice Krakowskiej. 
Został kierownikiem Katedry Budowy Dróg i Mostów. 
Tu uzyskał w 1958 r. stopień kandydata nauk tech-
nicznych (ówczesny odpowiednik doktoratu) przedsta-
wiając pracę „ Metody badań ścieralności nawierzchni 
drogowych”, a w 1962 r. tytuł profesora nadzwyczajne-
go. Był specjalistą w zakresie projektowania i budowy 
dróg. W latach 1958–1965 sprawował urząd dziekana 
Wydziału Budownictwa Lądowego. W 1965 r. Senat 
Akademicki wybrał go na rektora PK. Z niezwykłym za-
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pałem i energią przystąpił do pracy od pierwszych dni 
urzędowania. Z jego inicjatywy został uchwalony przez 
Senat szeroki program inwestycyjny PK. Jego najważ-
niejszym elementem była budowa wielkokubaturowego 
gmachu, dla nowo utworzonego Wydziału Chemii. Roz-
budowywane zostały gmachy Wydziałów: Mechanicz-

nego, Budownictwa Lądowego, Inżynierii Sanitarnej 
i Wodnej.

Zmarł nagle na atak serca w okresie rozruchów stu-
denckich 20 marca 1968 r. Jego pogrzeb był wielką ma-
nifestacją. Został pochowany na cmentarzu Rakowickim.

Spoczywa w Alei Zasłużonych kw. LXVII zach. m. 7.

Prof. dr WALeRY GoeTeL dr h.c. PK 
(1889–1972)

Urodził się w 1889 r. w Suchej Beskidzkiej. W 1907 r. 
ukończył Gimnazjum św. Anny w Krakowie. Studia w zakre-
sie geologii i paleontologii odbył na UJ. W latach 1910–1912 
studiował na Uniwersytecie w Wiedniu. Tam w 1913 r. dok-
toryzował się na podstawie rozprawy o utworach retyckich 
serii reglowej Tatr. od młodości był zamiłowanym taterni-
kiem. Tuż po studiach odbył wyprawę na Kaukaz. W latach 
1913/14 prowadził zajęcia jako asystent na UJ. Badania 
Tatr zaowocowały habilitacją W. Goetla, w latach 1917/18, 
która została zatwierdzona jeszcze przez Wiedeń. Wygłosił 
w związku z tym wykład na UJ „Historia geologiczna Tatr”. 

Był delegatem rządu ds. ustalenia granicy polsko cze-
chosłowackiej. Na UJ pracował do 1920 r. Po powstaniu 
Akademii Górniczej w Krakowie został mianowany kierow-
nikiem Zakładu Geologii ogólnej i Paleontologii. Pozyski-
wał asystentów, gromadził niezbędny sprzęt, kompletował 
bibliotekę. W 1920 r. jako 31-latek otrzymał tytuł naukowy 
profesora nadzwyczajnego. owocna działalność nauko-
wo-badawcza profesora spowodowała, że już w 1922 r. 
złożono wniosek o nadanie mu tytułu profesora zwyczaj-
nego, który został zatwierdzony przez Ministerstwo. W la-
tach 1925–1929 prowadził wraz z zespołem badania Tatr 
i opracował ich mapę geologiczną. Badał też problematy-
kę geologiczną regionu śląsko-krakowskiego. od 1929 r. 
pełnił obowiązki prodziekana a w latach 1930–1934 dzie-
kana Wydziału Górniczego AG. W 1933 r. został wybrany 
rektorem, ale nie objął tego urzędu. W 1938 r. został pro-
rektorem AG. Czynnie działał w zakresie turystyki, ochro-
ny przyrody, idei tworzenia parków narodowych w Tatrach 
i Pieninach. Uczestniczył w kongresach międzynarodo-
wych, odbywał wiele wypraw zagranicznych.

Był twórcą nowej gałęzi nauki „sozologii”, która łączy 
w sobie problematykę ochrony przyrody z racjonalnym 
użytkowaniem jej zasobów. W 1939 r. został rektorem 
AG, urząd objął w dniu wybuchu wojny. Podjął wtedy kro-
ki zmierzające do uratowania przed rabunkiem i znisz-
czeniem majątku uczelni. 

Z inicjatywy prof. Goetla powstała Szkoła Techniczna 
Górniczo-Hutniczo-Miernicza na Krzemionkach. Prowa-
dzono tam również tajne nauczanie na poziomie akade-
mickim. Wówczas zmaterializowała się idea prof. I. Stella 
Sawickiego powołania w Krakowie uczelni politechnicznej. 

Po zakończeniu wojny już w kwietniu 1945 r. rektor 
W. Goetel zorganizował inaugurację roku akademickiego. 
Nakreślił plan wielkiego rozwoju Akademii jako uczelni. 
Z dwuwydziałowej przekształciła się w 10-wydziałową.

Jako rektor podjął decyzję o powołaniu autonomicznych 
Wydziałów Politechnicznych przy Akademii Górniczej z au-
tonomicznym senatem, prorektorem i budżetem. Stały się 
one zaczątkiem samodzielnej Politechniki Krakowskiej. 

W 1950 r. wygasł mandat rektora. Profesor W. Goetel 
dalej pracował na AGH i UJ. oprócz intensywnej pracy 
naukowej opracował wspomnienia o polskich geologach. 
Przyczynił się do nadania AGH imienia Stanisława Sta-
szica. Patronował powołaniu Stowarzyszenia Wycho-
wanków AGH. Był jego wieloletnim przewodniczącym 
i otrzymał honorowe członkostwo Stowarzyszenia. Jako 
wybitny specjalista w dziedzinie geologii, górnictwa, 
ochrony środowiska i jego zasobów został członkiem 
rzeczywistym PAN, m.in. był członkiem Komitetu ochro-
ny Przyrody PAN. Jako zasłużony taternik i badacz Tatr 
działał aktywnie w PTT a później w PTTK, poświęcając 
wiele czasu zagadnieniom turystyki górskiej. Był współ-
założycielem AZS w Krakowie. Po przejściu w 1960 r. 
na emeryturę prowadził stałe seminarium „Zagadnienia 
ochrony zasobów przyrody i zabezpieczenie trwałości 
użytkowania surowców”.

Senat Politechniki Krakowskiej w dniu 30.09.1970 r. 
podjął uchwałę o nadaniu tytułu doktora honoris causa 
prof. dr Waleremu Goetlowi, członkowi rzeczywistemu 
PAN, profesorowi AGH. Profesor, jako Rektor na każdym 
etapie wspierał starania o utworzenie uczelni politech-
nicznej – Politechniki Krakowskiej.

Portret Profesora Goetla rektora AGH, któremu podle-
gały Wydziały Politechniczne AG, od wielu lat wisi w ga-
binecie rektora Politechniki Krakowskiej.

Zmarł w 1972 r. Spoczywa w Alei Zasłużonych kw. 
LXVII, płn. rz. 1
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Urodziła się w 1918 r. w Karwinie. egzamin doj-
rzałości złożyła w 1936 r. w prywatnym gimnazjum 
klasycznym. W tym też roku rozpoczęła studia na Wy-
dziale Filozoficznym, oddział Farmacja Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego w Krakowie. odbyła je w większej 
części w tajnym nauczaniu. Podczas okupacji praco-
wała przez kilka lat w aptekach. oficjalny dyplom ma-
gistra farmacji otrzymała w 1945 r. Pracę zawodową 
rozpoczęła w 1947 r. jako starszy asystent w Zakładzie 
Chemii Toksykologicznej i Sądowej na Wydziale Ma-
tematyczno-Przyrodniczym UJ. od 1950 r. pracowała 
w Zakładzie Mikrobiologii Technicznej Instytutu Prze-
mysłu Fermentacyjnego AM jako adiunkt. W latach 
1950–1958 była kierownikiem Pracowni Mikrobiologii, 
a od 1959 do 1967 r. pracowała w Zakładzie Mikro-
biologii Lekarskiej i Zakładzie Mikrobiologii Farmaceu-
tycznej Akademii Medycznej. W 1960 r. uzyskała na AM 
stopień naukowy doktora, a w 1966 tytuł docenta (dok-
tora habilitowanego).

Na Politechnice Krakowskiej pracę rozpoczęła 
w 1967 r., jako organizator i pierwszy kierownik Zakładu 
Technologii i Biologii Wód i Ścieków w Katedrze Wo-
dociągów i Kanalizacji na Wydziale Budownictwa Wod-
nego. od 1971 r. do 1992 r. pełniła funkcję kierownika 
Zespołu Biologii Sanitarnej w Instytucie Inżynierii Sa-
nitarnej. W 1975 r. otrzymała tytuł naukowy profesora 
nadzwyczajnego nauk przyrodniczych. W 1976 r. uzy-
skała patent „Sposób ilościowego oznaczania fenolu 
w wodzie”. opublikowała dziesiątki prac i szereg artyku-
łów popularnonaukowych, referatów na zjazdy krajowe 
i zagraniczne. opracowała skrypt pt.: Mikrobiologia i hy-
drobiologia, był on wielokrotnie wznawiany. PWN wyda-
ło skrypt opracowany przez Profesor Kocwę Ćwiczenia 
z mikrobiologii i mikrobiologii ogólnej dla Wyższych 
Szkół Technicznych. Była autorką podręcznika Biologia 
w ochronie zdrowia i środowiska. Wypromowała dwóch 
doktorów. W latach 1973–1983 pełniła funkcję prodzie-
kana Wydziału. Współpracowała z wieloma ośrodkami 
naukowymi. Była członkiem dwóch Komisji PAN oraz 

Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Po przejściu na 
emeryturę w 1988 r. nadal była zatrudniona na części 
etatu i do 1992 r. kierowała Samodzielnym Zespołem 
Biologii Sanitarnej.

Zmarła w 2011 r. Spoczywa w kw. XXXII wsch. rz. 7.

Prof. dr eLŻBIeTA KoCWA 
(1918–2011)

Prof. dr inż. arch. ADoLF SZYSZKo BoHUSZ 
(1883–1948)

Urodził się na obczyźnie w 1883 r. w Narwie (estonia). 
Po ukończeniu ze złotym medalem gimnazjum klasycz-
nego w Petersburgu w 1902 r., wstąpił na Wydział Archi-
tektury Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. Studia 
ukończył w 1909 r. z odznaczeniem. W latach 1909–1910 
w ramach studium nad barokiem, odbył podróże nauko-

we do Austrii, Czech, południowych Niemiec. W 1910 r. 
osiadł w Krakowie. Prowadził badania nad architekturą 
polską dla Akademii Umiejętności. Był członkiem Komisji 
ds. badania historii sztuki w Polsce, Akademii Umiejętno-
ści w Krakowie. W 1911 r. został docentem architektury 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a w 1912 r. objął 
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katedrę Architektury Nowoczesnej i Konserwacji Zabyt-
ków na Politechnice Lwowskiej, jako profesor nadzwy-
czajny. od 1916 r. był kierownikiem odbudowy zamku 
królewskiego na Wawelu. W 1917 r. zgłosił się do wojska, 
jednak po roku jako profesor był reklamowany i wrócił na 
Politechnikę i na Wawel. Na podstawie pracy pod tytułem 
„Rotunda św. Feliksa i Adaukta na Wawelu” w 1919 r. 
uzyskał doktorat nauk technicznych. W 1920 r. powołany 
został na katedrę Konserwacji Zabytków na Wydziale Ar-
chitektury w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie 
w latach 1924–1929 piastował urząd rektora. W 1932 r. 
objął Katedrę Projektowania Monumentalnego na Po-
litechnice Warszawskiej jako profesor zwyczajny i tam 
pracował aż do wybuchu wojny.

Działalność architektoniczna Profesora była imponu-
jąca. Dobrze obrazowała ją wystawa w Muzeum Naro-
dowym z 2013 r. Lista jego realizacji jest długa. Niektóre 
z nich to m.in. dom „Feniksa” w Rynku Głównym w Kra-
kowie, hotel „Bristol” w Krynicy, Dom Zdrojowy w Że-
giestowie, gmach Pocztowej Kasy oszczędnościowej 
i sąsiadujący z nim zespół budynków mieszkalnych, po-
mnik-mauzoleum Józefa Bema w Tarnowie, jego własny 
dom w Przegorzałach i sąsiadujący z nim dom Ludwika 
i Marii Spiss, zameczek Prezydenta RP w Wiśle, dom 
J. Piłsudskiego – oleandry. Brał czynny udział w konkur-
sach architektonicznych. Niektóre jego projekty nie zo-
stały zrealizowane, mimo nagród jakie zdobyły. Przykła-
dami mogą być projekty katedry w Katowicach i Świątyni 
opatrzności w Warszawie.

Profesor był autorem licznych prac konserwatorskich. 
Już w 1916 r. został kierownikiem odbudowy Wawelu. od-
krył i zrekonstruował tam rotundę przedromańską. Kon-
serwował dziedziniec arkadowy, zaprojektował bramę 
herbową i ścianę „płytkową”, kryptę grobową marszałka 
J. Piłsudskiego, zewnętrzne wejście z charakterystycz-
nym baldachimem. Miał koncepcję budowy olbrzymiego 
amfiteatru narodowego wkomponowanego we wzgórze 
wawelskie. Duże prace konserwatorskie wykonał dla 
bazyliki na Jasnej Górze: Wieczernik, bramę Potockich, 
przebudował kaplicę NMP. Prowadził prace konserwa-
torskie na zamku w Będzinie, ogrodzieńcu, w bazylice 
w Mogile, w kościele Bożego Ciała w Krakowie, ale też 
na zamku królewskim w Warszawie. 

Po wybuchu wojny, na polecenie władz podziemnych 
pozostał na Wawelu. Pracował jako kreślarz w niemiec-
kiej firmie, czuwał nad ochroną wartości naszej kultury 

i próbował wpływać na kierunki działań. Prowadził no-
tatki, uczestniczył w konspiracyjnych komisjach wa-
welskich. Po wojnie oskarżono go o kolaborację. Mimo 
uniewinnienia usunięto go z Wawelu. Pracował w Tyńcu, 
odkrył romańskie kapitele. Uczestniczył wspólnie z Wi-
toldem Korskim w konkursie na odbudowę kościoła św. 
Aleksandra w Warszawie. Zdobyli I nagrodę.

Profesor A. Szyszko Bohusz tuż po wojnie zaanga-
żował się w budowę podwalin Politechniki Krakowskiej, 
a zwłaszcza Wydziału Architektury, której był założy-
cielem i pierwszym dziekanem. Dzięki zabiegom Pro-
fesora pierwszą siedzibą Wydziału, był budynek nr 5 
na Wawelu. Podnosiło to prestiż i stwarzało niezwykłe 
warunki do studiowania architektury. Profesor skom-
pletował kadrę profesorską i pomocniczą. Pod koniec 
1945 r. odbyła się inauguracja roku akademickiego Wy-
działu Architektury.

Profesor A. Szyszko Bohusz zmarł w 1948 r. Mówiono 
o pochowaniu go na Skałce, jednak chyba pomówienia 
o kolaborację podczas wojny przeszkodziły temu.

Spoczywa w kw. LXVIII wsch. m 9.

Prof. dr hab. inż. JeRZY CYKLIS 
(1936–2009)

Urodził się w Krakowie w 1936 r. Po ukończeniu I Li-
ceum im. Bartłomieja Nowodworskiego w 1953 r rozpoczął 
studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakow-
skiej w specjalności technologia ogólna, budowa maszyn 
i w 1958 r. uzyskał stopień mgr inż. mechaniki z zakresu 
drgania obrabiarek. Po studiach pracował w Biurze Stu-

diów i Projektów Hutnictwa „Biprostal”, projektując urzą-
dzenia i obiekty hutnicze. W 1964 r. rozpoczął pracę na 
Politechnice Krakowskiej jako asystent naukowo-technicz-
ny w Katedrze obrabiarek na Wydziale Mechanicznym. 
W 1970 r uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicz-
nych po przedstawieniu i obronieniu pracy: „Statystyczne 
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kryteria dokładności geometrycznej i ich matematyczne 
programowanie”. W 1971 r awansował na stanowisko 
adiunkta naukowo-badawczego, a po kilku latach został 
adiunktem naukowo dydaktycznym. Jego publikacje doty-
czyły obrabiarek do metalu. Współpracował z przemysłem 
m.in. w Instytucie Technologii Maszyn i Metaloznawstwa. 
Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w za-
kresie technologii maszyn uzyskał w 1975 r. Został ad-
iunktem naukowo-badawczym w Zakładzie Projektowania 
i Badań Dynamiki Maszyn Technologicznych w Instytucie 
Technologii Maszyn. W 1976 awansował na stanowisko 
docenta. W latach 1978–1981 pełnił funkcję prodziekana 
Wydziału Mechanicznego. Kierował Instytutem Techno-
logii Maszyn. W 1989 r. uzyskał tytuł naukowy profeso-
ra nadzwyczajnego a w 1995 r. profesora zwyczajnego. 
W latach 1993–1999 sprawował urząd dziekana Wydziału 
Mechanicznego. Zasiadał w Radzie Naukowo-Technicz-
nej Kombinatu Metalurgicznego Huta im. Lenina. Insty-
tut obróbki Skrawaniem powołał go w skład Komisji do 
oceny Jakości obrabiarek. Był członkiem Sekcji Podstaw 
Technologii, Komitetu Budowy Maszyn PAN, oraz człon-
kiem Komisji ergonomii PAN o/Kraków.

W 2006 r. przeszedł na emeryturę po czym został 
zatrudniony na części etatu w instytucie Technologii Ma-
szyn i Automatyzacji Produkcji.

odznaczony m.in. Medalem Komisji edukacji Naro-
dowej, Krzyżem Kawalerskim ooP, Złotą odznaką PK.

Zmarł w 2009 r. Spoczywa na Cmentarzu Rakowickim 
kw. LXX rz. 61, m 1.

Prof. dr hab. MARIAN KAMIeŃSKI dr h.c. PK, dr h.c. P Śl. 
(1901–1980)

Urodził się w Narcie Nowym koło Niska w 1901 r. Po 
ukończeniu gimnazjum klasycznego w Stryju w 1919 r. 
wstąpił do wojska. Podczas okresów urlopowych ukoń-
czył Kurs Górniczy na Politechnice Lwowskiej. Następ-
nie podjął studia na Uniwersytecie Jana Kazimierza we 
Lwowie. Uzyskał tam stopień doktora geologii na pod-
stawie pracy dotyczącej wykształcenia i stratygrafii kredy 
żurawinowej. Badał bowiem piaskowce w rejonie Żuraw-
na nad Dniestrem. Był na UJK asystentem w katedrze 
Geologii, a później Mineralogii i Petrografii. W 1933 r. 
przeszedł na Politechnikę Lwowską. Habilitował się na 
tamtejszym Wydziale Chemicznym przedkładając pra-
cę pt.: elementy składowe tufów wulkanicznych w Be-
restowcu. W 1934 r. został profesorem nadzwyczajnym 
na Wydziale Chemicznym i kierował Katedrą Mineralo-
gii i Petrografii oraz Ceramicznej Stacji Doświadczalnej. 
W latach 1937–1938 pełnił funkcję dziekana a w 1938–
1939 prodziekana Wydziału Chemicznego Politechniki 
Lwowskiej. W czasie wojny był profesorem Lwowskiego 
Instytutu Politechnicznego.

W 1945 r. w ramach repatriacji przybył do Krakowa. 
Włączył się w prace organizacyjne Wydziałów Politech-
nicznych Akademii Górniczej. Został profesorem nad-
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zwyczajnym a w 1946 r. profesorem zwyczajnym. W la-
tach 1945–1946 pełnił funkcję prodziekana, a w latach 
1946–1947 dziekana Wydziału Inżynierii Wydziałów Po-
litechnicznych i kierownika Katedry Petrografii i Geologii. 
Był zastępcą prorektora Wydziałów Politechnicznych. 
W latach 1945–1954 pracował również na Politechnice 
Śląskiej w Gliwicach.

W 1951 r. przeszedł wraz z zespołem współpracowni-
ków na nowoutworzony Wydział Geologiczno-Poszuki-
wawczy AGH, gdzie organizował i kierował katedrą Złóż 
i Surowców Skalnych. W latach 1955-57 pełnił na AGH 
funkcję prorektora ds. nauki, a w latach 1969–1971 dy-
rektora Instytutu Mineralogii i Złóż Surowców Skalnych. 
Był autorem kilkudziesięciu publikacji, promotorem 
ośmiu doktoratów. Przez wiele lat przewodniczył Radzie 

Prof. dr inż. WłoDZIMIeRZ RoNIeWICZ 
(1893–1956)

Naukowej Instytutu Geologicznego w Warszawie oraz 
działał jako członek Komitetu Nauk Geologicznych PAN 
o/ Kraków.

Został odznaczony m.in.Krzyżem Kawalerskim ooP, 
Sztandarem Pracy I kl., Medalem Komisji edukacji Na-
rodowej.

Uchwałą z dnia 30.04.1972 r. Senat Politechniki Kra-
kowskiej nadał prof. dr hab. Marianowi Kamieńskiemu, 
profesorowi Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława 
Staszica, specjaliście w zakresie petrografii i mineralo-
gii, tytuł doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej. 
Profesor M. Kamieński posiadał też tytuł doktora honoris 
causa Politechniki Śląskiej.

Zmarł w Krakowie 1980 r. Spoczywa w kw. LXXI, 
rz. 1, m. 15.

Urodził się w Krakowie w 1893 r. egzamin dojrzałości 
zdał w II Szkole Realnej w Krakowie w 1910 r. W latach 
1910–1915 studiował na Politechnice w Wiedniu na Wy-
dziale Inżynierii. Po uzyskaniu absolutorium został po-
wołany do służby wojskowej w armii austriackiej, a po 
odzyskaniu niepodległości służył w Wojsku Polskim. Brał 
udział w wojnie polsko-sowieckiej w 1920 r. 

Studia kontynuował na Wydziale Inżynierii Lądowej 
i Wodnej Politechniki Lwowskiej, uzyskując w 1921 r. dyplom 
inżyniera. Pozostał na uczelni jako asystent. Był wykładow-
cą na Wydziale Inżynierii i na Wydziale Rolniczo-Lasowym.

Pełnił funkcję redaktora „Czasopisma Technicznego”, 
w którym publikowali pracownicy naukowi. W 1933 r. 
uzyskał stopień doktora nauk technicznych i etat adiunk-
ta. Jego prace naukowo-badawcze dotyczyły hydrotech-
niki i melioracji. oprócz pracy naukowej angażował się 
w prace projektowe i realizację robót inżynierskich, m.in. 
wykonał projekt melioracji doliny Seretu pod Tarnopolem, 
kanalizacji Sanoka, projekt obwałowań Dniestru, liczne 
projekty drenowań. Był kierownikiem jednej ze stacji ba-
dawczo melioracyjnej. Działał jako ekspert Ministerstwa 
Rolnictwa w dziedzinie melioracji. W latach 1936–1941 
kierował Katedrą Budownictwa Wodnego Politechniki 
Lwowskiej, która specjalizowała się w regulacji rzek, hy-
drologii, budowy jazów. W 1942–1944 był zastępcą pro-
fesora na uczelni lwowskiej. 

Po repatriacji do Krakowa w 1945 r. został zaangażo-
wany na Politechnice Śląskiej i na Wydziałach Politech-
nicznych AG. W 1949 r. uzyskał tytuł naukowy profesora 
nadzwyczajnego. 

od początku związany był z Wydziałami Politechnicz-
nymi Akademii Górniczej. Kierował Katedrą Budownic-
twa Wodnego, a później Katedrą Regulacji Rzek i Budo-
wy Kanałów PK.

W latach 1947–1952 pracował na stanowisku dzieka-
na Wydziału Inżynierii Wodnej Wydziałów Politechnicz-
nych AG.

Następnie w latach 1953–1956 sprawował funkcję 
prorektora do spraw nauki Politechniki Krakowskiej.

Był autorem licznych publikacji naukowych i skryptów. 
Zaprojektował i zrealizował wiele urządzeń melioracyj-
nych oraz obiektów piętrzących wodę.

Cieszył się dużym szacunkiem młodzieży i współpra-
cowników.

Zmarł w 1956 r. Spoczywa w kw. XXXVIII zachodniej 
m. 4.
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Urodził się we Lwowie w 1908 r. Początkowo nauki po-
bierał prywatnie. W 1919 r. złożył wstępny egzamin do II 
kl. gimnazjalnej w VIII Państwowym Gimnazjum we Lwo-
wie. W 1926 r zdał egzamin dojrzałości z wynikiem bardzo 
dobrym i zapisał się na Wydział Inżynierii Lądowej i Wod-
nej oddział Wodny Politechniki Lwowskiej. W 1935 r. zło-
żył egzamin i uzyskał dyplom inżyniera hydrotechniki. 

Pracę zawodową rozpoczął w Państwowym Kierow-
nictwie Robót Melioracyjnych w Samborze, następnie 
w latach 1935–1936 w Państwowym Zarządzie Wodnym 
w Kołomyi. Jego pierwsze prace inżynierskie to realizacja 
projektów regulacji rzek i potoków m.in.: na Czeremoszu 
i bulwarów na rzece Tyśmienicy w Borysławiu. Kolejnym 
miejscem pracy inż. Szweda był Urząd Wojewódzki w Sta-
nisławowie. Były to lata 1936–1938. Tuż przed wojną pra-
cował w Referacie Wodno-Melioracyjnym w Busku Zdroju 
oraz w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. W czasie woj-
ny był zatrudniony w Urzędzie Wodnym w Kielcach. Za-
jęcie to porzucił 1 sierpnia 1944 r i wyjechał do Krakowa, 
gdzie w czasie obławy został złapany i osadzony w obozie 
w Płaszowie. Po wyzwoleniu obozu pracował jako nauczy-
ciel Gimnazjum w Prokocimiu. od listopada 1946 r. podjął 
pracę na Wydziałach Politechnicznych AG. Początkowo 
jako starszy asystent, następnie jako adiunkt a od 1953 r. 
w charakterze zastępcy profesora. W 1963 r. obronił na 
Politechnice Gdańskiej, pracę pt. „Wyznaczanie funkcji ta-
choidy dla przepływu burzliwego w korytach naturalnych” 
uzyskując stopień doktora nauk technicznych.

Był długoletnim kierownikiem Katedry Regulacji Rzek 
i Budowy Dróg Wodnych. W latach 1953–1957 pełnił 
funkcję prodziekana Wydziału Budownictwa Wodnego. 
Był autorem skryptów dla studentów inżynierii wodnej.

Zmarł w 1981 r. Spoczywa w kw. LXIII rz.16, m. 17.

Doc. dr inż. FeLIKS SZWeD 
(1908–1981)

Prof. dr hab. ANDRZeJ oBeRC 
(1920–1981)

Urodził się w Jaśle. Tam w 1937 r. ukończył szkołę 
średnią. W tym samym roku zapisał się na Wydział Ma-
tematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Jana Kazimierza 
we Lwowie. egzamin dyplomowy zdał w 1941 r. W latach 
1941–1944 r. pracował jako geolog pod kierunkiem prof. 
Tokarskiego. W 1944 r. został aresztowany. Przebywał 
w obozach pracy przymusowej w Grybowie i w Stróżach. 
Pod koniec 1944 r. uciekł z obozu i ukrywał się aż do 
końca wojny.

W 1945 r. wyjechał do Wrocławia. We wrześniu 1945 r. 
przybył do Krakowa. Nostryfikował dyplom geologa i w li-
stopadzie 1945 r. na podstawie pracy „Geologia Pogórza 
Karpat” uzyskał stopień magistra geologii i paleontologii 
na UJ. W 1947 r. obronił tam pracę doktorską „Stratygrafia 
warstw krośnieńskich na podstawie ciężkich minerałów”.

od 1 sierpnia 1947 r. został zaangażowany do pracy 
w AG w charakterze adiunkta. Prowadził wiele prac te-
renowych m.in. przy sporządzaniu mapy gleb Wielkiego 
Krakowa. Dokumentował występowanie wapieni w obrę-
bie Wyżyny Śląsko-Krakowskiej i Gór Świętokrzyskich. 
W 1954 r. został mianowany samodzielnym pracownikiem 
naukowym, a następnie docentem etatowym w Katedrze 
Mineralogii i Petrografii Wydziału Geologiczno-Poszuki-
wawczego AGH. Tam się habilitował. W latach 1955–1959 
sprawował funkcję prorektora AGH ds. nauczania.

W 1961 r. rozpoczął pracę na Politechnice Krakowskiej. 
objął opiekę nad Katedrą Mechaniki Gruntów i Fundamen-
towania. od 1962 r. prowadzono prace nad organizacją 
Katedry Geologii Inżynierskiej. W nowej placówce zajęto 
się ważnymi tematami z zakresu mineralogii i petrografii 
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złóż miedzi w okolicy Lubina i Polkowic oraz złóż ołowiu 
w okolicy olkusza. Podjęto prace dotyczące budownictwa 
wodnego, takie jak badanie rumowisk dennych rzek kar-
packich i warunków posadowienia zapór wodnych.

Jego intensywna działalność naukowo-badawcza i dy-
daktyczna była kilkakrotnie przerywana. W 1963 r. choro-
ba Bürgera spowodowała konieczność amputacji kończy-
ny dolnej. Mimo to w roku 1964 podjął normalną pracę. 
W 1968 r. musiał poddać się amputacji drugiej nogi. I tym 
razem po rocznej rekonwalescencji wrócił do pracy. Ka-
lectwo nie zmieniło Jego pełnego pogody usposobienia, 
serdeczności jaką okazywał wszystkim a także Jego wro-
dzonego optymizmu. Nadal pracował naukowo a nawet 
uczestniczył w badaniach terenowych, szkoląc młodzież. 
Współpracował z różnymi instytucjami jak Instytut Nafto-
wy, Komisja Nauk Mineralogicznych PAN o/Kraków, Pol-
skie Towarzystwo Geologiczne (był sekretarzem zarządu). 
W 1975 r. w uznaniu dorobku naukowego i dydaktycznego 
został mianowany profesorem nadzwyczajnym. Posiadał 
szereg odznaczeń m.in. Krzyż Kawalerski orderu odro-
dzenia Polski.

Śmierć zastała Profesora oberca na posterunku pracy 
zawodowej w terenie z ukochaną młodzieżą akademicką. 
Zmarł nagle w 1981 r. w Wiśle podczas prowadzonych 

przez Niego praktyk terenowych dla studentów Politechniki 
Krakowskiej.

Spoczywa na Cmentarzu Rakowickim kw. LXXXIII 
rz.9, m 12.

Prof. dr hab. inż. BoLeSłAW KoRDAS 
(1933–1981)

Urodził się w Krakowie w 1933 r. Po ukończeniu Szkoły 
Podstawowej nr 33 i zdaniu matury w Liceum ogólnokształ-
cącym im. Jana Sobieskiego wstąpił w 1951 r. na Wydział 
Budownictwa Wodnego Politechniki Krakowskiej. Studia 
ukończył w 1956 r. uzyskując dyplom magistra inżyniera 
budownictwa wodnego. Zaraz po studiach podjął pracę 
w Katedrze Regulacji Rzek i Budowy Dróg Wodnych jako 
asystent. odbył też 6 miesięczny staż na budowie kanału 
łączany-Skawina. W 1959 r. skierowany został do Jugo-
sławii na 2 letni staż doktorski w Belgradzie, gdzie przygo-
tował i obronił pracę doktorską pt.: „Hydrauliczne problemy 
studni o drenach promienistych zakładanych w basenach 
wód artezyjskich.” Na tej podstawie uzyskał stopień dok-
tora nauk technicznych, który był nostryfikowany na Wy-
dziale Budownictwa Wodnego Politechniki Gdańskiej. 
W 1961 r. ponownie podjął pracę w Katedrze Regulacji 
Rzek i Budowy Dróg Wodnych jako adiunkt. W 1962 r. ob-
jął kierownictwo Zakładu Hydrauliki i Hydromechaniki w tej 
Katedrze. W latach 1963–1964 przebywał na stażu nauko-
wym w laboratoriach hydraulicznych w Grenoble i Tuluzie. 
Przygotowywał tam pracę habilitacyjną. Po powrocie do 
kraju podjął pracę w swojej Katedrze. Przewód habilitacyj-
ny dr B. Kordasa został przeprowadzony na Politechnice 
Gdańskiej. W 1966 r. nadano mu stopień naukowy docenta 
w dziedzinie hydrauliki i hydromechaniki. oprócz działal-
ności naukowej, pełnił funkcje m.in. konsultanta naukowe-
go okręgowego Zarządu Wodnego w Krakowie, członka 
Sekcji Budownictwa Komisji Nauk Technicznych PAN o/

Kraków, oraz członka Komitetu Gospodarki Wodnej. Był 
autorem szeregu opracowań technicznych dla przemy-
słu. opracował problem zaopatrzenia w wodę miasta Kry-
nicy, ujęcie wody dla Krakowskich Zakładów Sodowych 
„Solvay”. opublikował m.in. „Stan i perspektywy zabudowy 
hydrotechnicznej dorzecza Górnej Wisły”. Prowadził pion 
badań w PIHM, organizował oddział Instytutu Gospodarki 
Wodnej w Krakowie. W latach 1970–1972 był ekspertem 
oNZ, przygotował studium zagospodarowania wielkiej rze-
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ki Zachodniej Afryki- Senegalu. organizował służbę hydro-
logiczną w Republice Gwinei. W 1972 r. został dyrektorem 
Instytutu Inżynierii Wodnej. Tytuł naukowy profesora nad-
zwyczajnego uzyskał w 1974 r., a zwyczajnego w 1981 r. 

W latach 1975–1981 był rektorem Politechniki Krakow-
skiej. Podczas kierowania Uczelnią przez Rektora B. Kor-
dasa wybudowany został budynek dydaktyczny Wydziału 

Mechanicznego w kampusie PK w Czyżynach oraz domy 
studenckie i stołówka. W tym czasie przypadł zorgani-
zowany przez Rektora uroczysty Jubileusz 30-lecia PK. 
W 1976 r. nadana została jej oficjalna nazwa: Politechnika 
Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.

Zmarł nagle w Krakowie w 1981 r. Spoczywa w kw. 
LXXXV, wsch. m. 14.

Prof. mgr inż. JAN WĄToRSKI 
(1915–1976)

Urodził się we Lwowie w 1915 r. jako syn profesora 
Politechniki Lwowskiej. Szkołę powszechną i 8-klasowe 
Gimnazjum im. H. Sienkiewicza ukończył we Lwowie, 
uzyskując w 1933 r. świadectwo dojrzałości. W tym sa-
mym roku wstąpił na Wydział Inżynierii Lądowej i Wodnej 
Politechniki Lwowskiej. Studia ukończył z wynikiem ce-
lującym, otrzymał dyplom inżyniera dróg i mostów. Pod-
czas nich pracował w Wydziale Komunikacyjno-Budow-
lanym we Lwowie, a także zajmował się projektowaniem. 
Na ostatnim roku został asystentem, a po dyplomie star-
szym asystentem w Katedrze Budowy Mostów Politech-
niki Lwowskiej. W 1938 r. rozpoczął pracę inżynierską. 
Kierował przebudową stacji kolejowej w Zakopanem. 
W 1939 r przeniesiony został do Centralnego Biura Pro-
jektów i Studiów PKP w Warszawie. 

Po wybuchu wojny przedostał się do Lwowa i pracował 
jako asystent w Katedrze Budowy Kolei Lwowskiego Insty-
tutu Politechnicznego (taką nazwą nadali uczelni Rosjanie 
do czasu zajęcia Lwowa przez Niemców). Podczas okupa-
cji pracował jako kierownik budowy. W 1944 r. przedostał 
się do Lublina i tam pracował w departamencie Projektów 
Ministerstwa Komunikacji. W 1945 r. został przeniesiony 
do Warszawy, pracował w Ministerstwie odbudowy, a na-
stępnie w Gdańskiej Dyrekcji odbudowy. W latach 1946–
1947 pełnił obowiązki adiunkta w Katedrze Budowy Kolei 
na Wydziałach Politechnicznych AG. Pracował równocze-
śnie jako rzeczoznawca Głównego Urzędu Planowania. 
Później był powoływany na różne kierownicze stanowiska 
w budownictwie. Dopiero w 1952 r. powrócił do pracy na-
ukowej w Wydziałach Politechnicznych AGH. Do 1953 był 
adiunktem w Katedrze Budowy Kolei. Następnie został 
kierownikiem Katedry Budowy Dróg Żelaznych a od roku 
akademickiego 1953/1954 kierował nowo powstałą Kate-
drą organizacji i Mechanizacji Budowy jako zastępca pro-
fesora, od 1957 r. jako adiunkt a od 1962 r. jako profesor 
nadzwyczajny. Równocześnie prowadził wykłady z zakre-
su organizacji i mechanizacji budowy na Politechnice Ślą-
skiej, Wyższej Szkole ekonomicznej w Katowicach a także 
na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie. 

Działał w Polskim Związku Inżynierów i Techników 
Budownictwa, w latach 1953–1954 był przewodniczącym 
oddziału Krakowskiego, a później członkiem Zarządu 
Głównego. W latach 1956–1958 pełnił funkcję przewodni-
czącego ZG. Pracował w Sekcji organizacji i Mechaniza-

cji Budowy, Komitetu Inżynierii Lądowej PAN. Publikował 
w Przeglądzie Kolejowym, jako specjalista w zakresie in-
żynierii dróg i mostów oraz organizacji, technologii i me-
chanizacji budowy. Główne jego publikacje to: Organi-
zacja i mechanizacja budowy, Mechanizacja i transport 
w budownictwie. W latach1954–1956 i 1960–1965 pełnił 
funkcję prodziekana Wydz. Bud. Ląd. W latach 1961/62 
był Pełnomocnikiem Rektora ds. Rozbudowy Politechniki. 
W 1962 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nadzwyczajne-
go. W 1963 r. wybrany został dziekanem Wydziału Budow-
nictwa Lądowego po wyborze dotychczasowego dziekana 
prof. K. Sokalskiego na rektora PK. 1 września 1968 r. 
Minister oświaty i Szkolnictwa Wyższego powołał prof. 
Jana Wątorskiego na stanowisko rektora Politechniki Kra-
kowskiej. od 1971 r. był profesorem zwyczajnym. Dokonał 
radykalnej zmiany struktury Uczelni. Zlikwidowane zostały 
dotychczasowe katedry, a wdrożono system Instytutowy. 
Pracował jako Dyrektorem Instytutu Technologii i organi-
zacji Budownictwa. odznaczony był m.in. Krzyżem Kawa-
lerskim ooP, Krzyżem oficerskim i Komandorskim ooP.

Zmarł w 1976 r. Spoczywa w Pasie C, II rz. m. 14.
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Sztuka cmentarna rządzi się prawami odmiennymi od 
tych, którym podlega sztuka w mieście żywych. Cmen-
tarz Rakowicki w Krakowie powstał w roku 1803. o dacie 
jego otwarcia dowiadujemy się z tablicy nagrobnej prze-
znaczonej dla zmarłej 15 stycznia 1803 roku i pochowa-
nej tu jako pierwsza, młodziutkiej 18-letniej Apolonii z Lu-
bowieckich Bursikowej. 

Wierszowany napis głosił:

Pod śmiertelnym głazem, który ją okrywa, 
Z Lubowieckich Burska żona spoczywa. 
Pierwsza z obywatelek w dziewiętnastym roku 
Zaległa to miejsce z Istoty wyroku. 
Miłość ku rodzicom, cnota nie zarobkiem 
Te są Bursikowej wieczystym nagrobkiem. 
Przechodniu, wznieś modły do Istoty tronu: 
Tej duszy umieści w gronie swych Syjonu, 
Prosi usilnie, żebrze, racz dać Panie 
Apolonii duszy wieczne spoczywanie. 
Umarła dnia 15-go stycznia 1803 roku.

Jednym z najstarszych grobów na cmentarzu Rakowic-
kim jest grób Henryka Aebly (1760–1816). Historycy sztuki 
uważają go za jeden z najpiękniejszych nagrobków krakow-
skiej nekropolii. Przed sarkofagiem w stylu klasycystycznym 
umieszczono rzeźbę płaczki pochylającej się nad urną. 

W roku 1836 nadano cmentarzowi kształt kwadratu 
z wpisanym weń prostokątem zamkniętym półkoliście. Au-
torem tego planu z motywem bramy był krakowski archi-
tekt Karol Kremer (1812–1860). Motyw bramy – drzwi jest 
znanym we wszystkich religiach świata symbolem śmierci. 
Charakterystyczny układ przestrzenny cmentarza Rako-
wickiego, upodobniający go do miasta, w którym pierzeje 
uliczne tworzą szeregi okazałych i skromnych hoteli, dom-
ków, kapliczek, jest wynikiem przepisów prawych wprowa-
dzonych z końcem lat trzydziestych XIX wieku. 

Bezpośrednio po otwarciu cmentarza w 1803 roku 
wzniesiono na nim małą, drewnianą kaplicę, a w 1812 
roku wysoki krzyż umocowany na skalnych blokach. 
Nową kaplicę, noszącą wezwanie Zmartwychwstania 
Chrystusa Pana, wybudowano i poświęcono w 1862 
roku. Jej fundatorami była rodzina Helclów. Ludwik Hel-
cel zastrzegł w testamencie, że wolno w podziemiach ka-
plicy chować tylko mówiących po polsku. 

Każdy, kto odwiedza cmentarz Rakowicki mija (przy 
głównej alei wiodącej od bramy do kaplicy) usytuowany 
po lewej stronie grób Walerego Wielogłowskiego. Był 
pisarzem, publicystą, posłem na Sejm Krajowy, uczest-
nikiem powstania listopadowego, historykiem Wielkiej 
emigracji. Po 15-letniej tułaczce wrócił do kraju i w 1849 
r. otworzył księgarnię wydawniczą. Był także jednym 
z założycieli Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 
i Szkoły Rolniczej w Czernichowie. 

okazały jego grobowiec jest sygnowany przez edwar-
da Stehlika.

SZTUKA CMeNTARZA RAKoWICKIeGo

Na cmentarzu Rakowickim spotykamy trzy typy na-
grobków: prosty nagrobek w formie płyty kamiennej lub 
tumby zwieńczonej płytą, ziemna mogiła lub kopiec, 



ZADUSZKI 2015

20

kurhan i posąg zmarłego, płaskorzeźba z wyobrażeniem 
śmierci, wawrzyn, panoplia (motyw dekoracyjny skom-
ponowany z elementów uzbrojenia, sztandarów, propor-
ców), inskrypcje. W dobie popowstaniowej powstały mo-
giły wznoszone z głazów w kształcie kopca, z wydrążoną 
grotą wiodącą do podziemi. 

Przykładem takiego nagrobka jest grób Apolla Nałęcz- 
-Korzeniowskiego. 

Spotyka się także pomniki wzniesione w formie kaplic, 
w których można było odprawiać mszę świętą. Kaplice 
grobowe nawiązują także kształtem do świątyń antycz-
nych o dwuspadowym dachu z dwiema doryckimi kolum-
nami w portyku, w tympanonie znajduje się herb i napis 
D.o.M., a nad nim krzyż. Dziełem Zygmunta Langmana 
jest kaplica rodzin Prylińskich i Kieszkowskich (kw. XI) 
z 1896 roku, nawiązująca kształtem do świątyni Ateny-
Nike na Akropolu. 

Są też pomniki nagrobne w formie mastaby – grobow-
ca według wzorów staroegipskich, w kształcie ściętego 
ostrosłupa o podstawie prostokątnej z akroterionami, 
ozdobione rzeźbą motyla nad wejściem do komory gro-
bowej. Motyl jest znanym od starożytności symbolem du-
szy wstępującej do nieba.

Najstarsze tablice epitafijne, z rymowanymi inskryp-
cjami i rytymi dekoracjami, pochodzą z lat 1804–1836 
i są umieszczone w murze cmentarnym. Widnieją na 
nich szkielety jako personifikacja śmierci, rysunki róży, 
symbolizującej ideę zmartwychwstania i nieśmiertelno-
ści, rysunki wici roślinnych, nożyc, piszczeli, klepsydr 
oraz motywy płaczki pochylającej się nad grobem. Nie-
które nagrobki mają kształt obelisku, na którym widnie-
je wyrzeźbiona wypukło odwrócona pochodnia, symbol 
zgaszonego życia – Anioła gaszącego pochodnię.

W kw. Cd. wsch. nad grobem ofiar bombardowania 
Krakowa w 1848 r. czuwa Anioł Zemsty autorstwa Kon-
stantego Laszczki. 

Kaplice grobowe, ażurowe konstrukcje, krzyże na 
wielostopniowych postumentach zdobiono także kwiato-
nami, pinaklami, laskowaniami, maswerkami i wieńcami 
z nieśmiertelników. Pomniki nagrobne Rakowic zdobią 
piękne wykute z żelaza krzyże z kotwicą, wyrażające 
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nadzieję na zmartwychwstanie, herby zmarłego, ogro-
dzenia, girlandy, podwieszone wstęgi, latarnie, wazony, 
kraty. Na wielu krzyżach wije się bluszcz – symbol życia 
wiecznego. Strzaskane, uschnięte drzewo z fakturą kory, 
to symbol przerwanego ludzkiego życia. 

Piękną kompozycją rzeźbiarską jest pomnik Zygmun-
ta Szczęśniewskiego z 1878 roku z Kobietą rzucającą 
różę. Na wielostopniowym cokole figura młodej kobiety 
w zwiewnych szatach, w lewej ręce trzyma bukiet róż, 
prawą rzuca kwiat. Na trzech ścianach postumentu wid-
nieją rzeźbione symbole nieśmiertelności i sławy, atry-
buty pracy i talentów zmarłej – lira, gęsie pióro, kartki 
papieru ( kw. III b).

Na cmentarzu Rakowickim odnajdujemy wiele dzieł 
stworzonych przez znakomitych rzeźbiarzy, takich jak: 
Jan Nepomucen Galli (1800–1891), edward Stehlik 
(1825–1883) oraz Walery Gadomski (1833–1911), Paweł 
eutele (1804–1889), Parys Fillippi (1836–1874). 

Na miejsce spoczynku uczestników walk powstań-
czych i niepodległościowych przeznaczone zostały kwa-
tery Ra i Rb. 

Pomnik powstańców roku 1863/1864 ma formę obe-
lisku (promienia słońca) z symbolami męczeństwa (pal-
ma), zmartwychwstania i nadziei (krzyż) i symbolem 
męstwa (orzeł). Na cokole znajdują się rzeźbione herby: 
Polski, Litwy i Rusi – orzeł, Pogoń i Archanioł Michał 
(kw. Ra).

Grobowiec weteranów powstań narodowych 
1830/1831 i 1863/1864 (wykonany przez edwarda Ste-
hlika) ma formę uproszczonej kaplicy o trójosiowej fasa-
dzie, zwieńczonej hełmem, pod którym umieszczone są 
herby Polski i Litwy – orzeł i Pogoń (kw. Ra). 

Znakomitym artystą rzeźbiarzem, który pozostawił na 
cmentarzu Rakowickim kilkaset prac był Michał Korpal 
(1854–1915). Praktykował u edwarda Stehlika. Studio-
wał w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych. Grupa rzeźb 
Poloneza czas zacząć na fasadzie Teatru im J. Słowac-
kiego w Krakowie jest także jego autorstwa. Wspólnie 
z tracącym wzrok Walerym Gadomskim wykonał pomnik 
papieża Piusa IX w kościele św. Piotra i Pawła w Kra-
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kowie, figury Zygmunta Augusta i Jana III Sobieskiego 
w Parku Strzeleckim. Z rzeźbiarzem Alfredem Daunem 
wykonał 45 pierwszych rzeźb w Parku Jordana. 

Jest autorem licznych nagrobków na Cmentarzu Ra-
kowickim m.in.: Chrystus na grobie Jordanów (kw. S). 

Krakowskie Pachole na grobie Adama Staszczyka 
(kw. XII b) ma atrybuty zmarłego: lirę, księgę, młotek. 

Rzeźba Anioł budzący zmarłą z 1889 r. jako zwień-
czenie kopca dla rodziny Fabiańskich (kw. Cb. płn.).

Rzeźba Anioł wiecznego snu trzymający w ręku ma-
kówkę, jako symbol snu, umieszczona jest na grobie 
Fleischmannów (pas 2). 
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Piękną kompozycją rzeźbiarską Nad urną łez, wyko-
naną również przez Michała Korpala, znajdujemy na gro-
bie Czernych (kw. Cb).

Zachwyca także Anioł śmierci na grobie Klemensie-
wiczów (pas 3).

Ponadto Michał Korpal jest autorem rzeźb Chrystus 
błogosławiący na grobie Heniszów (kw. VII), Dziecko mo-
tyl na grobie Halinki Dzierzbickiej (pas 15) oraz medalio-
nu generała Różyckiego (kw. Ra).

Syn Michała Korpala Aleksander (1881–1960) wyko-
nał w 1910 r. popiersie ojca (kw. XXI b).

Rzeźbiarz Karol Hukan (1888–1958), autor ołtarzy 
w bazylice oo. Jezuitów przy ul. Mikołaja Kopernika, jest 
twórcą pięknego nagrobka rodziny Falterów (pas 17).
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Pomnik Stefana Buszczyńskiego autorstwa edwarda 
Podgórnego należy do ciekawszych na cmentarzu Rako-
wickim. Na płaskiej, zwężającej się ku górze skale zwień-
czonej krzyżem, widnieje medalion z portretem Busz-
czyńskiego, pod nim wiersz. Niewiasta w długiej szacie, 
zapewne symbol Polski, pochyla się nad kamiennym me-
dalionem z otwartą poniżej księgą Upadek Europy. 

Z 1885 roku pochodzi rzeźba Antoniego Kurzawy – 
Polonia na grobie Zygmunta Huskowskiego, żołnierza 
powstania styczniowego ( kw. Rb). Rozpaczająca kobie-
ta – Żal a może Nadzieja, na co wskazywałby mały krzy-
żyk zawieszony na piersiach przeistacza się w Polonię, 
półleżącą, omdlewającą, postać na mogile trzymającą 
w prawej ręce pęknięte kajdany.

Syn Michała Korpala Aleksander wykonał rzeźbę 
Anioł budzący zmarłą na grobowcu Jaremów.

Zachwyca też pomnik nagrobny rodziny Schutzerów 
– stylizowany sarkofag niesiony przez korowód ośmiu 
żałobnic, autorstwa Stefana Zbigniewicza z 1936 r. 
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Pomnik ofiar niemieckich obozów koncentracyjnych 
reprezentuje wspólczesną sztukę rzeźbiarską. Jest za-
projektowany przez Jana Sieka i upamiętnia 5 milionów 
ofiar drugiej wojny światowej (pas 68 c). 

Symbolicznym miejscem upamiętniającym ofiary ko-
munizmu jest Krzyż Katyński autorstwa Stefana Dousy 
wykonany w 55 rocznicę zbrodni katyńskiej w 1995 r.

Na cmentarzu Rakowickim ludzi możnych duchem 
i zasługami spoczywa tysiące. Byli prawdziwie wielcy, 
lecz wielu z nich na niebyt skazała niepamięć narodu, 
któremu dali wszystko, co dać mogli, niczego w zamian 
nie otrzymując. Wzywają więc zapomniane groby i przy-

pominają, że egzystujemy dzięki owocom ich prac i cier-
pień, nawet o tym nie wiedząc.

opuszczamy cmentarz myśląc nie tylko o przemijaniu 
i marności spraw ziemskich, ale również o tym, aby i nam 
dane było zostawić choćby najskromniejszy ślad. 

W roku 1908 ukazał się pierwszy przewodnik po 
cmentarzu Rakowickim pióra Stanisława Cyrankiewicza, 
będący tylko rejestrem nazwisk i dat zmarłych. Karolina 
Grodziska-ożóg jest autorką książki, opisującej historię 
cmentarza Rakowickiego oraz zawierającej wykaz kilku 
tysięcy grobów.

opracowanie 
dr hab. inż. Anna Kumaniecka 

Instytut Matematyki Politechniki Krakowskiej
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Groby wy nasze! O polskie groby! 
Wy życia pełne mogiły! 
Wy nie ołtarzem próżnej żałoby 
Lecz twierdzą siły. 
Nie z jękiem marnym, 
Nie z westchnieniami. 
Nie z pustym echem pacierzy, 
Ale z płaczącym sercem przed Wami 
Stać nam należy
            Maria Konopnicka

I ZADUSZKI PK 8 listopada 2013  
Cmentarz Salwatorski

Noty biograficzne i zdjęcia grobów Zmarłych Profesorów  
PK spoczywających na Cmentarzu Salwatorskim
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Urodzony we Lwowie. Po ukończeniu szkoły realnej 
rozpoczął w 1899 r studia na Wydziale Inżynierii Lądowej 
Politechniki Lwowskiej. Ukończył je w 1904 r., uzyskując 
dyplom inżyniera. W latach 1905–1907 pracował jako 
asystent na Politechnice Lwowskiej, w latach 1907–1918 
w Krajowym Biurze Melioracyjnym we Lwowie. Rów-
nocześnie wykładał w Szkole ogrodniczej we Lwowie 
(1911–1914). W 1914 r. uzyskał tytuł i prawa autoryzo-
wanego inżyniera budowlanego, a w 1917 r. mierniczego 
przysięgłego. Po odzyskaniu niepodległości został po-
wołany do Ministerstwa Robót Publicznych, gdzie pełnił 
obowiązki naczelnika oddziału Wodnego w Kielcach.

W 1921 r. rozpoczął pracę w Akademii Górniczej jako 
docent, w 1922 r. został mianowany profesorem nadzwy-
czajnym Katedry Budownictwa i Inżynierii. Równocze-
śnie w latach 1921–1926 wykładał statykę i budownictwo 
na Wydziale Architektury ASP w Krakowie. W 1936 r. 
został profesorem zwyczajnym budownictwa i inżynierii 
na Wydziale Hutniczym Akademii Górniczej. W latach 
1937–1939 pełnił funkcję dziekana tego wydziału.

Był autorem wielu nowatorskich projektów inżynieryj-
nych, m. in. obwałowania Wisły (od Niepołomic do Za-
wichostu), pierwszego żelbetonowego mostu we Lwowie 
oraz wielu projektów obiektów przemysłowych, komuni-
kacyjnych oraz hydrotechnicznych. 

W dniu 6.11.1939 r. wraz z wieloma profesorami UJ 
i AG został aresztowany w ramach Sonderaktion Krakau 
w Collegium Novum i wywieziony do obozu w Sachsen-
hausen, z którego wrócił schorowany w lutym 1940 r. 
Po powrocie do Krakowa, wraz z innymi profesorami 
zamkniętej przez okupanta Akademii Górniczej oraz UJ, 
rozpoczął pracę w Technicznej Szkole Górniczo-Hutniczo-
-Mierniczej. Brał równocześnie udział w tajnym nauczaniu.

Po wyzwoleniu powrócił do pracy w AG. Jako pomy-
słodawca i inicjator zorganizowania w Krakowie uczelni 
politechnicznej został przewodniczącym Komitetu orga-
nizacyjnego, a później prorektorem dla Wydziałów Ar-
chitektury, Inżynierii Lądowej i Wodnej oraz Komunika-
cji – autonomicznych Wydziałów Politechnicznych przy 
Akademii Górniczej. Kierował Katedrą Statyki Budowli 
i Wytrzymałości Materiałów, prowadził wykłady ze staty-
ki i budownictwa żelbetowego. W latach 1948–1950 był 

prodziekanem Wydziału Inżynierii. Wypromował wielu  
doktorów. ogłosił drukiem liczne prace dotyczące statyki 
budowli, budownictwa żelbetowego i przemysłowego. 

Był rzeczoznawcą i wybitnym ekspertem budow-
nictwa oraz konsultantem biur projektowych. Pracował 
w organizacjach inżynierskich, m. in. w Polskim Związ-
ku Inżynierów i Techników Budownictwa, pełnił funkcje 
w Zarządzie oddziału Krakowskiego.

odznaczony Medalem 10-lecia odzyskania Niepod-
ległości (1929 r.), orderem odrodzenia Polski, orderem 
Sztandaru Pracy II klasy.

Jest uważany za Założyciela i pierwszego Rektora 
Politechniki Krakowskiej. 

Zmarł w Krakowie 19.12.1957 r. Spoczywa w kwate-
rze SC7 rz.10, gr. 32

Prof. dr inż. IZYDoR STeLLA SAWICKI 
(1881–1957)

Prof. dr artysta malarz LUDoMIR ŚLeŃDZINSKI 
(1889–1980)

Urodził się w Wilnie. W latach 1901–1909 uczęszczał 
do Gimnazjum Wileńskiego. Wyrastając w atmosferze ar-
tystycznej będąc synem i wnukiem artystów, rozwijał po-
czątkowo zamiłowania muzyczne, chociaż skłaniał się ku 

malarstwu. Nie mogąc się zdecydować rozpoczął studia 
prawnicze w Petersburgu. Później jednak wybrał słynną 
Akademię Sztuk Pięknych w Petersburgu. Studia arty-
styczne ukończył tam w 1916, a jego pracę dyplomową 
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– obraz „Idylla” zakupiła Akademia do swoich zbiorów ar-
chiwalnych. Po studiach odbywa podróże, maluje, bierze 
udział w licznych wystawach. Znaczącym dziełem z okre-
su międzywojennego (1923 r.) jest plafon na suficie Pałacu 
Namiestnikowskiego w Warszawie. odbył kilka podróży 
artystycznych m.in. do Włoch. W Rzymie w 1925 r. odbył 
się jego ślub z Ireną Dobrowolską. Wraz z żoną podróżo-
wał do Hiszpanii, Grecji, Palestyny, Jerozolimy. Zwiedzał 
muzea, zabytki, malował. W 1928 r. Ludomir Śleńdzinski 
wziął udział w olimpijskim konkursie sztuki w dziedzinie 
malarstwo, przeprowadzonym w ramach Letnich Igrzysk 
olimpijskich w Amsterdamie. Wśród przedstawionych 177 
prac z 15 krajów, uczestniczył jego obraz olejny „Wio-
ślarz”, który jednak nie zdobył medalu olimpijskiego. od 
1925 r. pracował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersy-
tetu Stefana Batorego, gdzie w 1938 r. został profesorem 
zwyczajnym. W latach 1931–1940 był dziekanem tego 
Wydziału. Lata okupacji spędził w Wilnie. Dużo malował 
w domu, m.in. architekturę Wilna. 

Na zaproszenie prof. A. Szyszko Bohusza, dziekana 
Wydziału Architektury objął Katedrę Rysunku odręczne-
go, został też prodziekanem Wydziału na lata 1945–1948. 
Jako wybitny malarz, rzeźbiarz w 1953 r. uzyskał doktorat 
nauk o sztuce. od 1945 był profesorem zwyczajnym.

Zebrał znakomitą kadrę w Katedrze. Był prodzieka-
nem Wydziału Architektury Akademii Górniczej w latach 
1945–1948. od 1949 r. był prorektorem Akademii Gór-
niczo-Hutniczej, pełniącym obowiązki rektora Wydziałów 

Politechnicznych. Po decyzji Rady Ministrów w lipcu 1954 
r. o przekształceniu Wydziałów w samodzielną uczelnię 
– Politechnikę Krakowską, profesor Ludomir Śleńdziń-
ski został pierwszym jej rektorem na lata 1954–1956 r. 
W 1960 r. przeszedł na emeryturę.

Profesor był niezwykle aktywnym artystą. Malował 
portrety, autoportrety, obrazy monumentalne i o tematy-
ce religijnej, wśród nich wiele przedstawień Jezusa Miło-
siernego według wizji s. Faustyny Kowalskiej

Zmarł 26 listopada 1980 roku. Spoczywa w kwaterze 
SC8 rz. 5 gr. 22

Dr hab. inż. arch. ANDRZeJ BoJĘŚ, prof. PK 
(1939–2011)

Urodził się w Nowym Targu. W 1962 r. ukończył Wy-
dział Architektury Politechniki Krakowskiej, a następnie 
rozpoczął pracę na Uczelni. W 1974 r. obronił pracę dok-
torską „Podstawy kształtowania przestrzennych struktur 
z metali i poliestrów wzmocnionych włóknem szklanym 
dla potrzeb mieszkalnictwa”. W latach 1974–1985 pro-
wadził wykłady i ćwiczenia na Studium Podyplomowym 
w Zakresie Koordynacji w Projektowaniu Inwestycji 
w Budownictwie Przemysłowym i ogólnym. Był kierow-
nikiem Pracowni Prefabrykacji i Uprzemysłowienia Bu-
downictwa przy Zakładzie Metodologii Projektowania 
Budownictwa ogólnego i Przemysłowego (1978–1983). 
Był doradcą technicznym w biurach projektów Krakowa. 
W 2001 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowa-
nego, a w 2002 r. mianowany został profesorem nadzwy-
czajnym Politechniki Krakowskiej.

Pracował na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Fry-
cza Modrzewskiego jako wykładowca Wydziału Architek-
tury i Sztuk Pięknych na kierunku Architektura Wnętrz. 
Ponadto pracował w Podhalańskiej Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej. Był członkiem Małopolskiej okręgo-
wej Izby Architektów RP. Jako mieszkaniec Zwierzyńca 

był wieloletnim działaczem Zarządu Zwierzynieckiego 
Komitetu obywatelskiego i jego Przewodniczącym w la-
tach 1993–1995.

Zmarł w Krakowie w 2011 r. Spoczywa w kwaterze 
SC8 rz.8, gr. 7
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Prof. dr hab. TADeUSZ CHRZANoWSKI dr h.c. PK 
(1926–2006)

Urodził się w Krakowie. Maturę zdał na tajnych kom-
pletach. Studia z historii sztuki odbył na UJ, uzysku-
jąc magisterium. Na podstawie rozprawy „Rzeźba lat 
1560–1650 na Śląsku opolskim” uzyskał stopień dokto-
ra, habilitował się w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie. 
W latach 1975–1991 pracował na KUL kierując Katedrą 
Kultury Artystycznej. W 1990 uzyskał tytuł naukowy pro-
fesora. Współpracował z ASP w Krakowie oraz z Wy-
działem Architektury Politechniki Krakowskiej. Był wybit-
nym historykiem sztuki, fotografikiem, inwentaryzatorem 
zabytków architektury i sztuki. Specjalistą w zakresie 
nauk o sztukach pięknych, historii sztuki. Znawcą sztuki 
sarmackiej. Wielkim miłośnikiem Krakowa i popularyza-
torem jego zabytków. Autorem kilkuset publikacji m.in. 
Katalogu Zabytków sztuki w Polsce oraz Zarysu sztuki 
w Polsce należących do kanonu lektur z historii sztuki Pi-
sał do „Tygodnika Powszechnego”, w którym publikował 
m.in. wiersze.

Był przewodniczącym Społecznego Komitetu odno-
wy Zabytków Krakowa. Jego zasługi uczczono tablicą na 
elewacji Kościoła Mariackiego: „Humanista, pisarz, hi-
storyk sztuki, wybitnie zasłużony dla ratowania zabytków 
Krakowa.” 

Został odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim 
z Gwiazdą orderu odrodzenia Polski, Krzyżem Wielkim 
orderu odrodzenia Polski a także orderem św. Grzego-
rza przyznanym przez Jana Pawła II.

W 2005 r. Senat Politechniki Krakowskiej nadał Pro-
fesorowi T. Chrzanowskiemu tytuł doktora honoris causa. 

Profesor zmarł w Krakowie 24 grudnia 2006 r. Spo-
czywa w kwaterze R rz.1, gr. 1.

Doc. dr inż. arch. MARIAN GABRYŚ 
(1924–2010)

Urodził się w Dworach koło oświęcimia. Maturę zdał 
w Bytomiu. W latach 1948–1952 studiował na Wydzia-
le Architektury PK i w 1954 r. otrzymał stopień magistra 
inżyniera architekta. Pozostał na uczelni jako asystent 
później adiunkt. Pracował również w Wojewódzkiej Pra-
cowni Urbanistycznej. W 1968 obronił pracę doktorską 
„o procesie starzenia się lokalizacji zakładów przemy-
słowych”. W 1969 został kierownikiem Zakładu Zago-
spodarowań Przestrzennych Zakładów Przemysłowych 
a w 1970 r. zastępcą dyrektora Instytutu Urbanistyki 
i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury PK. 
W 1978 r przeniesiono go na Politechnikę łódzką na sta-
nowisko docenta.

Zmarł w 2010 r. Spoczywa w kwaterze R rz. 4, gr. 21
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Urodził się w ostrowcu Świętokrzyskim. W 1939 
ukończył szkołę powszechną. W czasie okupacji praco-
wał i uczęszczał do szkoły zawodowej na tajne naucza-
nie. W latach 1943–1945 działał w ruchu oporu jako żoł-
nierz AK. W 1946 r. zdał maturę i rozpoczął studia na 
Wydziale Architektury, gdzie uzyskał dyplom architekta. 
Po ukończeniu studiów pracował w Biurze Projektów 
Przemysłu Skórzanego. Zaprojektował wspólnie z J. Żó-
rawskim m.in. Kombinat Skórzany w Nowym Targu. 
W latach 1955–1962 pracował w Pracowni Urbanistycz-
nej miasta Krakowa. Wykonał w tym czasie m.in. projekt 
osiedla Półwsie Zwierzynieckie, koncepcję osiedla Azo-
ry, powiązanie urbanistyczne Nowej Huty z Krakowem. 
Wraz z żoną Teresą był autorem wielofunkcyjnego obiek-
tu Filharmonii w Częstochowie. W latach 1955–1970 
pracował na Politechnice Krakowskiej jako asystent, 
starszy asystent i adiunkt. W 1964 r. uzyskał doktorat po 
obronieniu pracy: „Wybrane zagadnienia elastyczności 
architektonicznych układów przestrzennych”. W latach 
1964–1976 był zaangażowany wspólnie z żoną przy pro-
jektowaniu i realizacji oryginalnego kościoła parafialnego 
w Rudych Rysiach koło Brzeska. obiekt uzyskał nagrodę 
artystyczną PAX. Projekt ten był wielokrotnie opisywany 
w literaturze krajowej i zagranicznej.

W latach 1970–1992 pracował na Politechnice Ślą-
skiej jako docent, profesor, kierownik Katedry Projekto-
wania i Teorii Architektury. Tytuł profesora nadzwyczaj-
nego otrzymał w 1978 r. a zwyczajnego w 1991 r. od 
1970–1998 był zaangażowany na ASP w Krakowie. 
W latach 1980–1988 wraz z żoną projektował i nadzoro-
wał budowę znanego kościoła w Zakopanem na olczy. 
opisywano go w wielu publikacjach w kraju i za granicą. 
Wykonał ponad 150 projektów architektonicznych. 

W 1992 r. wrócił na Politechnikę Krakowską jako kie-
rownik Samodzielnej Katedry Projektowania Architektury 
Przemysłowej. Wykładał na Politechnikach w Wiedniu, 
Bratysławie a także na PAT w Krakowie. Był promotorem 
ponad 10 doktoratów i ponad 150 prac magisterskich, 
opiekunem 8 habilitacji oraz autorem ponad 70 publika-
cji. Działał w SARP. Pełnił funkcje Wiceprzewodniczące-
go Komisji Urbanistyki i Architektury o/ PAN w Krakowie 
i Przewodniczącego Sekcji Teorii Architektury Komisji 
U. i A. o/ PAN w Krakowie.

odznaczony m.in. Medalem SARP, Złotym Krzyżem 
Zasługi, Krzyżem Kawalerskim orderu odrodzenia Pol-
ski,, Medalem Komisji edukacji Narodowej, Złotą odzna-
ką Politechniki Krakowskiej. otrzymał Nagrodę Ministra 
Budownictwa II stopnia.

Zmarł w 2009 r. Spoczywa w kwaterze L rz. 4, gr. 20.

Prof. dr inż. arch. TADeUSZ GAWłoWSKI 
(1926–2009)

Prof. dr hab. LUDWIK KoNSTANTY GÓRSKI 
(1924–2012)

Urodził się w Krakowie w rodzinie inteligencji zie-
miańskiej. Podstawową edukację otrzymał w domu ro-
dzinnym. Podczas okupacji uczęszczał na tajne kom-
plety, a także do zawodowej szkoły chemicznej. Maturę 
zdał w 1945 r. od 1945 r. studiował chemię na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim. Pod koniec 1946 r. został młodszym 
asystentem w Zakładzie Chemii Lekarskiej UJ i tam 
w 1948 uzyskał stopień magistra. W latach 1949–1952 
był wykładowcą na Wydziale Lekarskim UJ następnie 
został adiunktem na nowo wyodrębnionej z UJ Akade-
mii Medycznej. W 1952 r. przeniósł się do pracy w pra-
cowni chemicznej I Kliniki Chorób Wewnętrznych AM 
w Krakowie, gdzie pracował na części etatu do 1956 r. 
W 1954 r. rozpoczął pracę w Pracowni Biochemicznej 

Instytutu Zootechniki w Krakowie. W 1956 r. przeniósł 
się do nowo powstałego podyplomowego Studium Tech-
niki Izotopów Promieniotwórczych przy Katedrze Fizyki 
AGH. W 1962 r. w Instytucie Badań Jądrowych uzyskał 
stopień doktora nauk chemicznych na podstawie rozpra-
wy o wykorzystaniu izotopowych źródeł promieniowania 
do analizy chemicznej metodą fluorescencji rentgenow-
skiej. od 1968 do 1972 kierował Zakładem Radiometrii 
w Instytucie Fizyki i Techniki Jądrowej AGH. Równo-
cześnie w latach 1964–1971 wykładał chemię jądrową 
na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym UJ. 
W 1966 roku uzyskał na tym wydziale stopień doktora 
habilitowanego nauk chemicznych w zakresie chemii 
analitycznej i jądrowej.
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W roku akademickim 1967/68 odbył we Francji staż 
naukowy w ośrodku Badań Jądrowych w Grenoble. Po 
powrocie pracował w Instytucie Fizyki i Techniki Jądrowej 
AGH. W latach 1972–1975 został oddelegowany przez 
Polskę do pracy w laboratorium analitycznym Międzynaro-
dowej Agencji energii Atomowej w Wiedniu, gdzie kierował 
Służbą Kontroli Jakości Analitycznej. otrzymał w tym cza-

sie nominację na profesora nadzwyczajnego. Po powrocie 
do kraju został zastępcą dyrektora, a w latach 1977–1978 
dyrektorem Instytutu Fizyki i Techniki Jądrowej AGH.

W 1979 r. przeniósł się na stanowisko kierownika Za-
kładu Chemii Analitycznej w Instytucie Chemii i Techno-
logii Nieorganicznej Politechniki Krakowskiej. W 1980 r. 
Profesor wstąpił do NSZZ „Solidarność” i pełnił funkcję 
wiceprzewodniczącego tej organizacji na PK.

Prof. Ludwik Górski został wybrany w 1980 roku pro-
rektorem Politechniki Krakowskiej. W lipcu 1982 roku wraz 
z rektorem Romanem Ciesielskim odwołano go z zajmo-
wanej funkcji za działalność w strukturach „Solidarności” 
i swoje stanowisko w sprawie strajków studenckich.

W 1984–1987 pełnił funkcję dziekana Wydziału Tech-
nologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. 
W latach 1981–1983 był przewodniczącym oddziału kra-
kowskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Współpracował z międzynarodowymi czasopismami 
naukowymi. Zasiadał w radach naukowych: Instytutu Ba-
dań Jądrowych w Warszawie, Instytutu Fizyki Jądrowej 
w Krakowie

Sześciokrotnie powoływała go Międzynarodowa 
Agencja energii Atomowej do udziału w pracach tej or-
ganizacji. Uczestniczył w ponad 35 międzynarodowych 
konferencjach naukowych. 

od 1949 r. pracował społecznie w Akademickim 
Związku Sportowym i Polskim Związku Żeglarskim. Peł-
nił tam liczne funkcje.

We wrześniu 1995 odszedł na emeryturę. 
Zmarł 10.12.2012 r. Spoczywa w kwaterze SC14 

rz. 1, gr. 11.

Prof. dr MICHAł HALAUNBReNNeR 
(1901–1976)

Urodził się w Tarnopolu. Do szkoły powszechnej 
i gimnazjum klasycznego uczęszczał we Lwowie, gdzie 
przeniosła się rodzina Halaunbrennerów. Uczestniczył 
w obronie Lwowa. W latach 1920–1924 studiował nauki 
matematyczno-fizyczne na Wydziale Filozoficznym Uni-
wersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W 1924 zdał eg-
zamin naukowy, a w 1926 egzamin pedagogiczny. Pra-
cował jako nauczyciel lwowskich szkół. Pisał książki dla 
nauczycieli. Był autorem podręczników do praktycznej 
nauki fizyki, m.in. napisał Ćwiczenia praktyczne z fizyki 
w 5 częściach o objętości 1000 str. Skonstruował wiele 
przyrządów do nauki fizyki, które przyjęły się w naucza-
niu fizyki.

W 1945 r. przyjechał do Krakowa, gdzie zaangażo-
wał się na Wydziałach Politechnicznych Akademii Gór-
niczej. Pracował tam przy organizacji Zakładu Fizyki. 
W 1950 uzyskał na Uniwersytecie Poznańskim doktorat 
po przedstawieniu pracy „Koncepcja nowych odmian tar-
cia wobec doświadczenia”. Tarcie było ważną dziedziną 
jego badań doświadczalnych i zainteresowań nauko-

wych. Zorganizował ogólnokrajową Konferencję Gład-
kości Powierzchni. Był adiunktem przy Katedrze Fizyki, 
następnie zastępcą profesora. Uzyskał tytuł naukowy 
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profesora nadzwyczajnego. W 1952 r. objął kierownic-
two międzywydziałowej Katedry Fizyki funkcjonującej 
na Wydziale Mechanicznym. Zainicjował tematykę ba-
dań z fizyki zjawisk powierzchniowych, obejmujących 
tarcie, zużycie i smarowanie. Pod kierunkiem prof. Ha-
launbrennera doskonalono i unowocześniano formy na-
uczania fizyki m.in. w ćwiczeniach laboratoryjnych. orga-
nizowano i uczestniczono w krajowych i zagranicznych 

konferencjach naukowych. Współpracowano w zakresie 
zagadnień tarcia i smarowania z wieloma zakładami 
przemysłowymi i Instytutem obróbki Skrawaniem. Prof. 
Halaunbrenner współpracował z prof. Niewodniczańskim 
z UJ, który opiniował jego prace naukowe.

W 1971 r. przeszedł na emeryturę. 
Zmarł w 1976 r. Spoczywa w kwaterze SC 10 rz.12, 

gr. 46.

Prof. dr JADWIGA HALAUNBReNNeR 
(1904–1989)

Urodziła się w Krasnymstawie. Studiowała na Uniwer-
sytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Ukończyła fizykę 
na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Wszystkie 
przedmioty zdawała z wynikiem bardzo dobrym. Przed-
stawiła pracę magisterską na temat „Przewodnictwo 
elektryczne w gazach”. W latach 1923–1929 była asy-
stentem na UJK we Lwowie a w latach 1929–1941 pra-
cowała jako nauczycielka w średnich szkołach Lwowa. 
Zdobyła doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne, 
miała też osiągnięcia naukowe.

W październiku 1945 r. została zatrudniona na Wy-
działach Politechnicznych AG w Krakowie. Pracę roz-
poczynała od zorganizowania laboratorium fizycznego. 
Napisała skrypt do laboratorium z fizyki dla studentów 
szkół wyższych. W 1951 r, uzyskała na Uniwersytecie 
Wrocławskim stopień doktora nauk matematyczno-przy-

rodniczych, przedstawiając pracę „o promieniowaniu soli 
potasowych”.

W początkowym okresie pracowała nad oznaczeniem 
potasu w minerałach i w produktach przemysłowych na 
podstawie promieniotwórczości izotopu K40. Badania te 
znalazły zainteresowanie w kręgach naukowych Berlina. 
Współpracowała z UJ i AGH, uczestniczyła w licznych 
konferencjach. W 1959 r. została docentem

W utworzonym przez nią laboratorium fizycznym funk-
cjonował ośrodek badawczy zjawisk powierzchniowo 
kontaktowych – tarcie toczne. W 1965 r. Rada Państwa 
nadała jej tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego.

W 1974 przeszła na emeryturę. Nadal bardzo aktyw-
nie pracowała w komitecie osiedlowym.

Zmarła w 1989. Spoczywa w kwaterze SC10 rz. 12, 
gr. 46.

Dr inż. MeLANIA KRAJeWSKA 
(1930–2000)

Urodziła się w pow. łuck na Kresach. Na tajnych 
kompletach ukończyła I i II klasę gimnazjum. Studio-
wała na Wydziałach Politechnicznych Akademii Górni-
czej. W 1952 uzyskała stopień inżyniera budownictwa 
a w 1954 r. stopień magistra nauk technicznych. Już 
w 1952 r. rozpoczęła pracę na Uczelni jako asystent, 
później starszy asystent i adiunkt w Katedrze Statyki Bu-
dowli i Wytrzymałości Materiałów. Pracowała równolegle 
w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego. odby-
ła 10 miesięczny staż na Uniwersytecie Leningradzkim. 
W 1964 r. pod kierunkiem prof. Stefana Piechnika, obro-
niła pracę: „Stan sprężysto-plastyczny podpór silnie za-
krzywionych o przekroju dwuteowym jako zagadnienie 
dwuwymiarowe” i uzyskała stopień doktora. W latach 
1977–1978 była kierownikiem Naukowo-Dydaktycznego 
Punktu Konsultacyjnego PK w oświęcimiu. Po utworze-
niu struktury instytutowej na PK pracowała w Instytucie 
Mechaniki Budowli. W 1992 r. przeszła na emeryturę. 
Była odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Ka-
walerskim orderu odrodzenia Polski, Honorową odzna-
ką PK, Medalem XXX-lecia PK.

Zmarła 16.03.2000 r. Spoczywa w kwaterze SC 8 
rz.8, gr.18.
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Urodził się w Lublinie. W Państwowej Szkole Budownic-
twa w Krakowie uzyskał w 1942 r. dyplom technika budow-
lanego. W czasie okupacji pracował jako technik budowlany. 
Świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego uzyskał 
w 1945 r. W latach1943–1945 studiował przez pierwsze 
4 semestry na Wydziale Architektury na Politechnice Lwow-
skiej. Dalsze 4 semestry zaliczył na wydziale Architektury 
AG i w 1948 uzyskał dyplom magistra inżyniera architekta. 
Pozostał na Uczelni w Katedrze i Zakładzie Kompozycji Ar-
chitektonicznej. W 1958 r. uzyskał stopień kandydata nauk 
(do 1958 odpowiednik doktoratu) po obronie pracy: „o nie-
których zagadnieniach przestrzennych i technicznych dla 
projektowania budynków i zakładów przemysłowych”. Kiero-
wał Katedrą Projektowania Architektury Przemysłowej. Za-
biegał o niezależność organizacyjną Katedry. W roku 1992 
nazwano ją Samodzielną Katedrą Projektowania Architektu-
ry Przemysłowej, wówczas został jej kierownikiem. Wypro-
mował ponad 10 doktorów. Za swoich mistrzów uważał Le 
Corbusiera i prof. Juliusza Żórawskiego. Przebywał na kilku-
miesięcznych stypendiach w RFN. Współpracował z Biurem 
Studiów i Projektów Hutnictwa „Biprostal”. Aktywnie uczest-
niczył w różnych konferencjach naukowych krajowych i za-
granicznych. Aktywnie działał w SARP, w którym pełnił funk-
cję członka Kolegium Sędziów Konkursowych. Uchodził za 
charyzmatycznego wykładowcę. Wykłady ilustrował koloro-
wymi przeźroczami, których wiele tysięcy sporządził w cza-
sie swoich wyjazdów. Pasjonował się fotografią. 

opublikował wiele cennych prac naukowych – wraz 
z najważniejszą z zakresu systematyki architektury XX 
wieku Polski i Świata. Był również autorem znakomitych 

realizacji architektonicznych, m.in.: „Domu stu balkonów” 
w Krakowie przy ul. Retoryka 4 (1961), biura projektów 
w Krakowie przy ul. Wielopole 17 (1952) oraz większych 
założeń; jak Fabryka Silników elektrycznych „Tamel” 
z przyległym osiedlem w Tarnowie (1952), Zakładów Prze-
mysłu Gumowego „Stomil” w Dębicy (1956). Projektował 
też wiele form przemysłowych między innymi karoserie 
autobusów Autosan i aparaty telefoniczne Telkom-Telos.

Bohdan Lisowski działał społecznie w wielu stowarzy-
szeniach, m.in. jako prezes krakowskiego oddziału SARP.

Był członkiem sekcji Architektury w Komitecie Archi-
tektury i Urbanistyki o/ PAN Kraków.

Zmarł 30 lipca 1992 r. Spoczywa w kwaterze L rz.4, 
gr. 21.

Prof. dr hab. inż. arch. BoHDAN LISoWSKI 
(1924–1992)

Prof. dr hab. inż. JULIAN PAłKA 
(1924–2008 )

Urodził się w Nawojowej Górze w pow. chrzanow-
skim. Ukończył w 1949 r. Wydział Inżynieryjno- Budowla-
ny Politechniki Śląskiej w Gliwicach w zakresie mostów 
i konstrukcji. Tuż po studiach pracował jako projektant. 
W latach 1950–1962 był zatrudniony na Politechni-
ce Śląskiej jako asystent, adiunkt, zastępca profesora. 
W 1956 r. kierował Zakładem Fundamentowania w Kate-
drze Budowli Podziemnych. W latach 1958–1960 pełnił 
funkcję prodziekanem na Politechnice Śląskiej. W 1962 
r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych a w czerw-
cu 1962 stopień doktora habilitowanego. Pracę na PK 
rozpoczął 1 października 1962 r. gdzie został służbowo 
przeniesiony na Wydział Budownictwa Wodnego do Ka-
tedry Mechaniki Gruntów i Fundamentowania. Został 
kierownikiem tej katedry. W latach 1966–1970 sprawo-
wał urząd dziekana Wydziału Budownictwa Wodnego, 
a w latach 1970–1973 i 1980–1994 był dyrektorem Insty-
tutu Geotechniki. W roku 1994 przeszedł na emeryturę. 

Zmarł 21 czerwca 2008 r. Spoczywa w kwaterze L rz. 
4, gr. 18.
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Urodziła się na Kresach Wschodnich, na Huculsz-
czyźnie. W 1958 ukończyła Wydział Budownictwa Lą-
dowego na Politechnice Krakowskiej. Pracowała na 
Uczelni w Katedrze Budownictwa ogólnego. Na pod-
stawie pracy z fizyki budowli: „Badania nad wpływem 
mikroklimatu wewnętrznego na stan wilgotnościowy 
zewnętrznych przegród budowlanych w pomieszcze-
niach o zwiększonej wilgotności względnej powietrza”. 
uzyskała w 1959 stopień doktora. Przepracowała 25 
lat na PK jako wykładowca, opiekun grup studenckich. 
Po 11-letnim zmaganiu się z ciężką chorobą zmarła 
w 2011 r. 

Do grobu włożono huculską kasetę z ziemią z Jej ro-
dzinnego ogrodu na Huculszczyźnie i kamyki z Czere-
moszu. 

Zmarła 16 marca 2011 r. Spoczywa w kwaterze R 
rz.1, gr. 20.

Dr inż. KRZYSZToFA PIeCHNIK 
(1936–2011)

Prof. dr hab. inż. LUCJAN PRZYBYLSKI 
(1932–2011)

Urodził się we Francji. Studia na Wydziale Mecha-
nicznym PK z zakresu silników spalinowych ukończył 
w 1959 r. Po studiach podjął pracę w Katedrze obróbki 
Materiałów kierowanej przez prof. Jana Kaczmarka, Pod 
jego kierunkiem w 1967 r. obronił pracę doktorską „Ba-
dania nad modernizacją konstrukcyjno-technologiczną 
i ulepszenie własności użytkowych frezów do obwiednio-
wego frezowania uzębień”. 

Współpracował z przemysłem (WSK Mielec, Za-
kłady Mechaniczne PoNAR Tarnów, Huta im. Lenina). 
Uczestniczył w pracach badawczych zespołu prof. Jana 
Harasymowicza przy uruchamianiu licencyjnej produkcji 
szlifierek w PoNAR Tarnów. od 1973 r. prowadził własny 
zespół badawczy, współpracował z krajowym producen-
tem tarcz ściernych i zagranicznymi ośrodkami naukowy-
mi nad rozwojem procesu szlifowania. Dzięki tym bada-
niom uzyskał w 1980 r. stopień doktora habilitowanego. 
W następnych latach współpracował z Uniwersytetem 
Technicznym w Algierii, gdzie w tamtejszych Zakładach 
Maszyn Rolniczych wdrażał szereg rozwiązań techno-
logicznych. W 1987 r. wrócił do Instytutu Technologii 
Maszyn PK, jako adiunkt a później docent. W 1991 r. 
mianowany został profesorem nadzwyczajnym. Kiero-
wał Zakładem obróbki i Systemów Narzędziowych. Był 
z-cą dyrektora Instytutu Technologii Maszyn. opubliko-
wał wiele prac z zakresu obróbki skrawaniem. Praco-
wał w Komitecie Budowy Maszyn PAN. Aktywnie działał 
w Stowarzyszeniu Inżynierów Mechaników Polskich, za-
siadał w jego władzach okręgowych i centralnych. 

Zmarł w Krakowie w 2011 r. Spoczywa w kwaterze. X 
rz. 1, gr. 9.
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Studiował na Wydziale Inżynierii Wydziałów Politech-
nicznych. Dyplom uzyskał w 1952 r. W czasie studiów 
współtworzył „Środowisko” skupione wokół ks. dr Karola 
Wojtyły przy kościele św. Floriana. Po studiach pracował 
w biurach projektów przechodząc wszystkie szczeble 
aż do generalnego projektanta w dziedzinie gospodar-
ki komunalnej Był specjalistą w zakresie wodociągów. 
Projektował infrastrukturę Poczdamu a także Mishraq 
w Iraku. Zdobyte doświadczenie twórczo wykorzystał 
w wielu publikacjach a później w pracy naukowej. W la-
tach 1975–2009 łączył pracę projektową z działalnością 
naukowo dydaktyczną. W 1979 r. na Wydziale Inżynierii 
Sanitarnej i Wodnej uzyskał stopień doktora na podsta-
wie pracy „Analiza czynników determinujących możliwo-
ści wykorzystania odnowy ścieków miejskich dla przemy-
słu miasta Krakowa”. Był zatrudniony na etacie docenta. 
Bardzo aktywnie działał w Polskim Związku Inżynierów 
i Techników Sanitarnych oraz w Izbie Gospodarczej „Wo-
dociągi Polskie”

Zmarł w 2011 r. Spoczywa w kwaterze V rz. 2, gr. 44.

Doc. dr inż. STANISłAW RYBICKI 
(1928–2011)

Prof. art. grafik KRYSTYNA WRÓBLeWSKA 
(1904–1994)

Urodziła się w Warszawie. Ukończyła Wydział Sztuk 
Pięknych Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie 
pod kierunkiem m.in. Ludomira Śleńdzińskiego. Studio-
wała również w Paryżu. Była współzałożycielką twórczej 
grupy „Dziewięciu grafików”. Specjalizowała się w drze-
worytach. W 1945 przybyła do Krakowa i podjęła pracę 
jako kierownik Katedry Rysunku Wydziału Architektury. 
W 1968 r. uzyskała tytuł profesora. Była członkiem ZPAP, 
organizowała konkursy, wystawy i sama wystawiała. 
Słynne były jej ekslibrysy. otrzymała nagrodę Miasta 
Krakowa a także nagrodę im. Brata Alberta. W 1974 r. 
przeszła na emeryturę.

Zmarła w Krakowie 4 grudnia 1994 r. Spoczywa 
w kwaterze SC12 rz.14, gr. 40.
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Prof. dr hab. inż. WłADYSłAW ZIoBRoŃ 
(1928–2001)

Urodził się w 1928 r. w Dulczy Wielkiej powiat Mie-
lec. W latach 1935 – 1941 uczęszczał do szkoły po-
wszechnej. I Liceum ogólnokształcące im. Kazimie-
rza Brodzińskiego ukończył w Tarnowie, uzyskując 
w 1950 r. świadectwo dojrzałości. od 1950 r. studiował 
na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Kra-
kowskiej, gdzie w 1956 r otrzymał dyplom mgr inż. Po 
studiach związał się z Uczelnią pracując początkowo 
jako laborant, później starszy inżynier, adiunkt., docent. 
Specjalizował się w konstrukcjach sprężonych a także 
w technice betonu próżniowego. W 1964 r. nadano mu 
na Wydziale Budownictwa Lądowego PK, stopień dok-
tora po obronieniu pracy: „Statystyczna ocena nośności 
cięgien sprężających w konstrukcjach kablowych”. Był 
zaangażowany szeroko we współpracę z przemysłem. 
Wykonał ok. 200 znaczących ekspertyz z zakresu kon-
strukcji żelbetowych. W 1971 r. przyznano mu stopień 
doktora habilitowanego. W 1980 r. uzyskał tytuł nauko-
wy profesora nadzwyczajnego, a w 1992 r. tytuł nauko-
wy profesora zwyczajnego. 

Wiele publikował, zgłaszał patenty. Uchodził za 
świetnego wykładowcę. W studenckim konkursie za rok 
1976/77 uzyskał tytuł najlepszego wykładowcy. odbył 
staż naukowy w Leningradzie. Aktywnie działał w Polskim 
Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Współor-
ganizował i aktywnie uczestniczył w Naukowo-Technicz-
nych Konferencjach Krynickich, gdzie prezentowane są 
najnowsze osiągnięcia praktyki i nauki w budownictwie. 
W 1995 r. brał udział jako ekspert w międzynarodowej 
konferencji „Żelbetowe i sprężone zbiorniki na materiały 
sypkie i ciecze”. Wiele publikował z dziedziny próżnowa-
nia betonu, konstrukcji wstępnie sprężonych i zastoso-
wania metod statystycznych w badaniach materiałów bu-
dowlanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. 
Był uznanym ekspertem w dziedzinie konstrukcji kablo-
betonowych. 

Przez 5 kadencji był prodziekanem Wydziału Budow-
nictwa Lądowego, a następnie również przez 5 kadencji 
sprawował urząd prorektora Politechniki Krakowskiej.

Po przejściu na emeryturę w 1999 r. nadal pracował 
na Uczelni w niepełnym wymiarze godzin. 

Zmarł w 2001 r. Spoczywa w sektorze SC7, rz. 9, gr. 
24.

Prof. dr hab. inż. Michał Życzkowski dr h.c. PK 
(1930–2006)

Urodził się w Krakowie. Uczęszczał do Gimnazjum 
i Liceum im. Jana Sobieskiego. Studia wyższe na Wy-
dziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej ukończył 
w 1954 r. Pracę zawodową jako asystent rozpoczął już 
w roku 1952 – jako wybitny student III roku.

W roku 1953 opublikował samodzielne prace naukowe.
W roku 1955 uzyskał stopień naukowy doktora nauk 

technicznych na podstawie pracy dotyczącej problemów 
sprężysto-plastycznego wyboczenia kolumn. Promoto-
rem rozprawy doktorskiej był założyciel Politechniki Kra-

kowskiej prof. Izydor Stella Sawicki. W latach 1958–1959 
odbył w Londynie studia podoktoranckie. Wykorzystał 
je do przygotowania, pracy habilitacyjnej. W roku 1960 
w wieku 30 lat był pierwszym doktorem habilitowanym 
na Politechnice Krakowskiej. W wieku 32 lat uzyskał tytuł 
naukowy profesora nadzwyczajnego, a profesorem zwy-
czajnym został mając 39 lat. Przedmiotem zaintereso-
wań naukowych Profesora M. Życzkowskiego była teoria 
stateczności konstrukcji, teoria plastyczności, teoria me-
chanizmów i matematyka stosowana.
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W roku 1973 wybrano go członkiem korespondentem 
PAN. od 1989 r . był członkiem rzeczywistym PAN, a od 
1991 – członkiem czynnym PAU.

W roku 1997 został włączony w poczet członków Au-
striackiej Akademii Nauk.

Profesor wypromował 29 doktorów, spośród których 
13 zostało wybitnymi profesorami zarówno w Polsce jak 
i z agranicą. Dorobek naukowy Profesora Michała Życz-
kowskiego jest imponujący. Był autorem bądź współauto-
rem 273 publikacji, trzech własnych książek i 10 zespoło-

wych opublikowanych w renomowanych wydawnictwach 
krajowych i zagranicznych. Są wśród nich pozycje uni-
kalne w skali światowej. Na zaproszenie wielu uniwersy-
tetów prowadził cykle wykładów w Anglii, Brazylii, RFN, 
USA i we Włoszech.

Był dyrektorem Instytutu Mechaniki i Konstrukcji Ma-
szyn PK. Przez 23 lata pełnił funkcję dziekana Wydziału 
Mechanicznego, z krótką przerwą gdy zrezygnował na 
znak protestu po odwołaniu profesora R. Ciesielskiego 
z funkcji rektora PK.

od młodości związany był ze „Środowiskiem” sku-
pionym wokół ks. dr Karola Wojtyły. Profesor hołdował 
zasadzie ubicumque homo est, ibi beneficie locus est 
– wszędzie gdzie jest człowiek, tam jest sposobność do 
dobrego uczynku. Dowodzą tego wspomnienia jego dok-
torantów i przyjaciół. Był według nich nie tylko niezwy-
kłym uczonym, ale też człowiekiem wielkiego serca. 

W roku 1985 Profesor Michał Życzkowski otrzymał 
godność doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej. 
Posiadał też wiele wyróżnień i odznaczeń: Krzyż Kawa-
lerski orderu odrodzenia Polski, Krzyż oficerski o.o.P. 
Krzyż Komandorski o.o.P. Medal Komisji edukacji Na-
rodowej. 

Profesor Michał Życzkowski był niekwestionowanym 
autorytetem naukowym i moralnym środowiska nauko-
wego. Wybitnym uczonym w skali międzynarodowej.

Rada Miasta Krakowa nadała ulicy przy kampusie PK 
w Czyżynach imię Profesora Michała Życzkowskiego

Zmarł w Krakowie. Spoczywa w kwaterze SC9 rz.10, 
gr. 31.
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