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Słowo Rektora
W 2016 roku po raz czwarty odbywają się Zaduszki
Politechniki Krakowskiej. Koło Seniorów Stowarzyszenia
Wychowanków Politechniki Krakowskiej, słuchacze i absolwenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Samorząd
Studentów PK, zapraszają do udziału we mszy świętej
i Marszu Pamięci, którego szlak wyznaczają miejsca
spoczynku bohaterów politechnicznej przeszłości. Spotykamy się ponownie na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, ale w tym listopadowym czasie wspomnieniem
i modlitwą obejmujemy wszystkich członków politechnicznej społeczności, którzy spoczywają na różnych nekropoliach Polski i świata.
Pamięć jest źródłem naszej wiedzy i tożsamości, pamięć o przeszłości Politechniki Krakowskiej naszym przywilejem, ale i zobowiązaniem. Dlatego we wspólnej zaduszkowej zadumie i modlitwie uczestniczą byli i obecni
pracownicy, absolwenci oraz studenci uczelni. Tworzymy
w ten sposób wielopokoleniową sztafetę pamięci, której
kolejne generacje przekazują sobie zobowiązanie do
szanowania przeszłości i kontynuowania dzieła budowniczych Politechniki Krakowskiej. Podążając w zaduszkowym marszu oddajemy im hołd, świadomi wspólnoty
wartości i celów, które nas łączą z naszymi nauczycielami i mistrzami. Nasza pamięć o Nich jest dowodem na
trwanie dzieła, które współtworzyli i rozwijali, a obecność
młodych w zaduszkowym pochodzie daje nadzieję, że to
dzieło, oparte na wspólnocie idei, będzie trwać.
Zaduszki Politechniki Krakowskiej organizowane są po
raz czwarty, a więc powoli stają się tradycją uczelni, komplementarną do praktykowanego już od wielu lat zwyczaju
corocznego składania kwiatów i zapalania zniczy na gro-

bach osób zasłużonych dla naszej Alma Mater. Dzięki inicjatorom i organizatorom Zaduszek udało się odnaleźć na
krakowskich nekropoliach już ponad 60 miejsc spoczynku
Zmarłych pracowników Politechniki Krakowskiej, na ich
grobach zapłonęły znicze i pojawiły się świadectwa pamięci z napisem „Pamiętamy”. Znakiem pamięci są także
wydawane z okazji Zaduszek PK publikacje, zawierające
biogramy postaci wspominanych imiennie w danym roku
oraz fotografie ich mogił. W tym roku przypomnianych
zostało 11 postaci zasłużonych dla PK, które spoczywają
na cmentarzach: Rakowickim, Podgórskim i w Zebrzydowicach. Podążając za tym szczególnym przewodnikiem
w Marszu Pamięci, będziemy podążać też symbolicznym
szlakiem pamięci po dziełach, zapisanych w ich biografiach. Życzliwym wspomnieniem obejmiemy wszystkich
Zmarłych z politechnicznej rodziny, których symbolicznie
przypomina siedem zniczy, płonących przed ołtarzem na
Cmentarzu Rakowickim.
Za przygotowanie Zaduszek PK 2016 i okolicznościowej publikacji dziękuję członkom Koła Seniorów Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Krakowskiej, słuchaczom i absolwentom Uniwersytetu Trzeciego Wieku
PK oraz Samorządowi Studenckiemu PK. Dziękuję za
Państwa bezinteresowny trud, zaangażowanie i pieczołowitość, z jaką pochylacie się nad historią Politechniki
Krakowskiej. Dzięki Państwa inicjatywie społeczność
naszej uczelni lepiej rozumie politechniczną tożsamość,
a każdy z nas może z niej czerpać inspirację do nowego
spojrzenia na swoje miejsce w marszu pokoleń.
Jan Kazior
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Organizatorzy wyrażają podziękowanie JM Rektorowi PK prof. dr hab. inż. Janowi Kaziorowi
za wsparcie w zorganizowaniu IV ZADUSZEK PK oraz decyzję o wydaniu niniejszej publikacji
Przygotował Zespół: członkowie Koła Seniorów SWPK i absolwenci UTW PK
Teresa Baszak-Filipczuk, Alicja Błocka, Barbara Ciaputa, Barbara Giedroyć, Irena Kocot,
Ilona Niżnik, Michał Nowak, Grzegorz Paradecki, Anna Maria Sikora
Opracowanie tekstów
Michał Nowak, Grzegorz Paradecki
Projekt okładki:
Grzegorz Paradecki
Zdjęcia:
Alicja Błocka, Anna Kumaniecka, Grzegorz Paradecki, Anna Maria Sikora
Skład i łamanie:
Adam Bania, Wydawnictwo PK
Druk i oprawa Dział Poligrafii PK
2

2016 ZADUSZKI

II. WPROWADZENIE
Non omnis moriar

Po raz czwarty, w pierwszą sobotę listopada 2016 r.
odbędą się ZADUSZKI Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Są one organizowane od 2013 r.
przez Koło Seniorów SWPK i seniorów z UTW PK we
współpracy z Samorządem Studenckim PK Pierwsze
Zaduszki w 2013 r. obchodzono na cmentarzu Salwatorskim, a w latach 2014 i 2015, na cmentarzu Rakowickim.
Również w tym roku Zaduszki PK zostaną zorganizowane na Cmentarzu Rakowickim. O godz. 12.00 w kaplicy pw. Zmartwychwstania Pańskiego odprawiona zostanie Msza św. za zmarłych Profesorów, Pracowników,
Wychowanków, Studentów PK oraz Słuchaczy UTW PK
z oprawą muzyczną Akademickiego Chóru PK „Cantata”.
Zwyczajowo przed ołtarzem zapłonie siedem zniczy dla
uczczenia pamięci Zmarłych z siedmiu Wydziałów PK,
którzy spoczywają na różnych cmentarzach. Na ołtarzu
zostanie złożona Księga Pamięci Zmarłych z Politechniki
Krakowskiej, za których odprawiana jest Msza św. Następnie ruszy Marsz Pamięci, podczas którego wspominamy Zmarłych, a na ich grobach zapalamy symboliczne
znicze pamięci. Kapłan odmówi modlitwy.
W tym roku pójdziemy na kilka kolejnych grobów
Zmarłych z PK spoczywających na cmentarzu Rakowickim. Ponadto wspomnimy też Zmarłych, do których
grobów ostatnio dotarliśmy na cmentarzu Podgórskim
(prof. S. Rudnik) i na cmentarzu w Zebrzydowicach koło
Kalwarii Zebrzydowskiej (prof. S. Weiss). Przed dniem
Wszystkich Świętych zapalone zostaną znicze na ich
grobach. Niniejsza publikacja zawiera noty biograficzne
wszystkich tych Zmarłych i fotografie ich grobów.
Przed pierwszymi Zaduszkami PK, zinwentaryzowaliśmy na cmentarzu Salwatorskim 22 groby Zmarłych
z Politechniki Krakowskiej. Przed drugimi Zaduszkami

dotarliśmy do 18 grobów na cmentarzu Rakowickim,
a przed trzecimi do 15 na cmentarzu Rakowickim i cmentarzu przy ul. Bpa Prandoty. Noty biograficzne Zmarłych
i zdjęcia ich grobów zebrane są w wydanych dwóch publikacjach: „II ZADUSZKI PK 2014” i „III ZADUSZKI PK
2015” W tej drugiej ujęte są też I ZADUSZKI PK. Przed
Wszystkimi Świętymi, na wszystkich odszukanych grobach Zmarłych z PK, umieszczamy znak pamięci z logo:
PK, SWPK oraz Samorządu Studenckiego, i napisem
PAMIĘTAMY.
Przygotowanie Zaduszek odbywa się we współpracy ze służbami Uczelni. Niezbędna była m.in. kwerenda w Archiwum PK, pomocą służy Dział Promocji i Dział
Gospodarczy z którymi bardzo dobrze układa się współpraca, za co bardzo dziękujemy. Również dziękujemy za
duży wkład pracy i zaangażowanie w wydanie niniejszej
publikacji Wydawnictwu PK i Działowi Poligrafii PK.
Ze zrozumieniem i życzliwą pomocą, przy organizacji Zaduszek PK, spotykamy się w Kapelanii Cmentarza
oraz u Kierownictwa Cmentarza Rakowickiego i w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych. Kierujemy tam nasze
serdeczne podziękowania.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZADUSZKI
Wyrażamy przekonanie, że podobnie jak w poprzednich latach na tegoroczne ZADUSZKI przybędą, może
nawet liczniej, pracownicy i studenci PK oraz członkowie SWPK i słuchacze UTW PK. Zapewne uczestniczyć
będą władze Uczelni z JM Rektorem, który objął te działania honorowym patronatem. Liczymy, że i tym razem
swoją obecnością zaszczycą to wydarzenie członkowie
Rodzin Zmarłych, którym przekazujemy tą drogą, wyrazy
szacunku.
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III. NOTY BIOGRAFICZNE ZMARŁYCH
Prof. dr hab. inż. WIESŁAW KRZYŚ
(1920–1995)
Urodził się 26 lutego 1920 r. w Nagórzance, pow. Buczacz, woj. Tarnopol (obecna Ukraina). Uczęszczał do
gimnazjum w Buczaczu. Maturę zdał we Lwowie w 1939 r.
w I Państwowym Gimnazjum i Liceum o profilu matematyczno-fizycznym. Następnie zapisał się na Politechnikę
Lwowską. Mimo zajęcia Lwowa przez Armię Czerwoną
ukończył tam dwa lata studiów. Przerwał je ze względu
na okupację Lwowa przez Niemców. Podczas okupacji
zatrudniony był do 1944 r. w warsztatach kolejowych Kolei
Wschodnich we Lwowie, a w 1944 pracował w Warsztatach Bieżanów, należących do Kolei Wschodnich.
Po zakończeniu wojny kontynuował studia na Politechnice Śląskiej z siedzibą w Krakowie, a następnie
na Wydziale Komunikacji, Wydziałów Politechnicznych
Akademii Górniczej, gdzie 7.12. 1946 r. uzyskał stopień
akademicki inżyniera mechanika. Od maja 1946 r. pracował w Katedrze Wytrzymałości Materiałów jako młodszy
asystent, a od 1947 r. jako starszy asystent, a później od
1948 r. jako adiunkt. W 1961 r. obronił pracę doktorską
pt. „Optymalne kształtowanie przekroju pręta w złożonych przypadkach wytrzymałościowych”. Następnie pracował w Katedrze Mechaniki Technicznej. Od 1970 do
1973 r. kierował jako docent Zakładem Części Maszyn.
Habilitował się w 1967 r. na podstawie pracy pt. „Optymalne kształtowanie z uwagi na stateczność ściskanych
słupów cienkościennych o profilu zamkniętym”. W latach
1973–1990 kierował Zakładem Podstaw Konstrukcji Maszyn. W 1976 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego. W latach 1981–1982 był dyrektorem Instytutu Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn.
Opublikował zbiory zadań z wytrzymałości materiałów
oraz z sprężystości i plastyczności. Był odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim OOP.

Zmarł 8 sierpnia 1995 r. Spoczywa na cmentarzu Rakowickim, kw. Rb, rz. 2, m. 31.

Prof. dr hab. inż. JAN HARASYMOWICZ
(1921–2008)
Urodził się 18 marca 1921 r. w Krakowie. Szkołę podstawową i gimnazjum ukończył w Krakowie. Rozpoczął
studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej. Po wybuchu wojny pracował w Warsztatach Kolejowych Taboru Kolejowego we Lwowie, początkowo
jako ślusarz, a później jako kreślarz. Od 1940 r. uczestniczył w ruchu oporu, należał do Armii Krajowej. W latach
1945–1946 studiował, wg programu Wydziału Mechanicznego Politechniki Lwowskiej, na Wydziale Komuni4

kacji Wydziałów Politechnicznych Akademii Górniczej,
gdzie 8.01 1947 r. otrzymał dyplom inżyniera mechanika.
Już w 1945 r. pracował na Wydziale Komunikacji jako
młodszy asystent, a w 1946 jako starszy asystent.
W latach 1947–1953 pracował w Bydgoszczy w Zakładach Energetycznych i w Wojewódzkim Biurze Projektów jako weryfikator. Był współorganizatorem Wyższej
Szkoły Inżynierskiej w Bydgoszczy, na bazie której powstał później Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy.
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Pracował tam do 1957 r. jako zastępca profesora. Równocześnie pracował jako nauczyciel w Technikum Mechanicznym w Bydgoszczy.
W 1956 r. został zatrudniony na Politechnice Krakowskiej w Katedrze Maszynoznawstwa, gdzie pracował jako
adiunkt, a następnie jako docent. W 1962 r. obronił pracę
doktorską pt. ”Obróbka ciągła płaskościanów na powierzchniach cylindrycznych z posuwem wzdłużnym” W 1969 r.
został członkiem Komisji Mechaniki Stosowanej PAN. Był
rzeczoznawcą P.P.” Polkargo” w zakresie narzędzi i obrabiarek. Był również rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich. Habilitował się w 1973 r. na
podstawie pracy pt: „Analiza wytrzymałościowego zużycia
skrawających ostrzy z węglików spiekanych w zależności
od cech stereometrycznych ostrza i warunków skrawania
przy nieciągłym procesie obróbki”. W latach 1975–1978 kierował Studium Doktoranckim z zakresu obróbki materiałów.
W 1976 r. podczas budowy nowej siedziby Wydziału
Mechanicznego w Czyżynach był seniorem budowy Instytutu Technologii Maszyn. Profesorem nadzwyczajnym został w 1976 r. a zwyczajnym w 1990 r. W latach 1980–1982
sprawował funkcję kierownika Zakładu Obróbki Skrawaniem i Narzędzi na Wydziale Mechanicznym. Był autorem
szeregu publikacji m.in. „Technologii dla inżynierów sanitarnych”, napisał „Stalag369”. Posiadał szereg odznaczeń
takich jak: Krzyż Armii Krajowej, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż
Kawalerski i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Był
odznaczony francuskim Orderem Legii Honorowej za opiekę nad francuskimi więźniami obozu Stalag 369 w Kobierzynie. Zainicjował budowę pomnika więźniów tego obozu.
W 1991 r. przeszedł na emeryturę. Uniwersytet
Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy nadał mu
w 2007 r. tytuł doktora honoris causa.

Zmarł 5 marca 2008 r. Pochowany został na cmentarzu
Rakowickim w alei Zasłużonych, kw. LXIX B rz. 1 m. 3.

Prof. mgr inż. IGNACY CZERNIEWSKI
(1882–1956)
Urodził się 2 sierpnia 1882 r. w Wielużu, w guberni
Witebskiej. Uczył się w prywatnym zakładzie naukowym
pana Szmida w Tukumie, w Kurlandii, w zakresie gimnazjum klasycznego. W maju 1900 r. zdał eksternistyczny
egzamin dojrzałości w Riazańskim Gubernialnym Męskim Gimnazjum. W latach 1900–1906 studiował na Wydziale Mechanicznym Ryskiego Instytutu Politechnicznego. Uzyskał stopień inżyniera technologa. W latach
1906–1918 pracował jako kierownik działu wagonów
w Zarządzie Kolei Środkowoazjatyckich. W następnych
latach przebywał w Kabulu, gdzie pracował jako tłumacz.
W latach 1919–1920, jako jeniec cywilny był internowany
w Indiach Brytyjskich.
Do Polski przybył w 1920 r. i zatrudnił się na kolei, początkowo w dziale wagonowym w Dyrekcji Kolei w Gdańsku. Przez kilka lat był komisarzem Ministerstwa Kolei
Żelaznych w Fabryce Wagonów w Gdańsku. Następnie
5
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do wybuchu II wojny pracował na różnych stanowiskach
na kolei, aż do wicedyrektora Dyrekcji Kolei Państwowych m.in. w Gdańsku i Krakowie. W okresie wojny ukrywał się i pracował w Międzybrodziu jako robotnik drogowy i leśny.
W 1945 r. objął funkcję dyrektora Kolei Państwowych
w Krakowie. Równocześnie na polecenie Ministerstwa
Komunikacji, przystąpił do organizacji Wydziału Komunikacji przy Akademii Górniczej, który wkrótce stał się integralna częścią Wydziałów Politechnicznych AG. Z uwagi
na posiadaną praktykę zawodową w przemyśle i kolejnictwie został zatrudniony na Wydziale Komunikacji AG,
Początkowo w Katedrze Maszynoznawstwa i Rysunku
Technicznego. Później powierzono mu kierowanie Katedrą Gospodarki Trakcyjnej i Naprawy Taboru Kolejowego. W latach 1945–1948 pełnił obowiązki pierwszego

dziekana Wydziału Komunikacji, późniejszy Wydział Mechaniczny. W latach 1953–1956 był kierownikiem Katedry Technologii Napraw, Obsługi i Eksploatacji Pojazdów
Szynowych. Od 1951 r. był zatrudniony jako profesor
kontraktowy. Kierował Technicznym Studium Zaocznym
na Wydziale Mechanicznym.
Jest autorem publikacji : „Gospodarka trakcyjna”.
W 1956 r. Centralna Komisja Kwalifikacyjna dla Pracowników Naukowych, przyznała mu tytuł naukowy docenta. Należał do Związku Polskich Inżynierów Kolejnictwa.
Jeszcze przed wojną był odznaczony Złotym Krzyżem
Zasługi. Ponownie otrzymał to odznaczenie w 1948 r.
Został też odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Zmarł w Krakowie 5 sierpnia 1956 r. Spoczywa na
cmentarzu Rakowickim, kw. XXXIX zach.

Prof. dr hab. inż. MIECZYSŁAW BABIŃSKI
(1907–1988)
Urodził się 30 marca 1907 r. w Tarnowie. Wychowywał się we Lwowie, gdzie ukończył niższe gimnazjum.
W latach 1922–1925 uczęszczał do Szkoły Nadzorców
Drogowych PKP. W 1933 r. zdał maturę i zapisał się na
Politechnikę Lwowską, gdzie uzyskał w 1940 r. dyplom
inżyniera budowy dróg i mostów. W czasie wojny pracował przy robotach kolejowo drogowych w prywatnej firmie, początkowo we Lwowie, a później w Krakowie.
Od kwietnia 1945 r pełnił funkcję zastępcy delegata
Ministra Komunikacji na okręg krakowski. Był też delegatem do prac związanych z odbudową Gdańska i Gdyni. Po powrocie do Krakowa pracował w Państwowym
Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych do 1950 r., ostatnio
jako dyrektor techniczny. W dniu 1 marca 1947 r. Rada
Wydziału Inżynierii Akademii Górniczej nostryfikowała
dyplom inżyniera Mieczysława Babińskiego uzyskany
na Lwowskim Instytucie Politechnicznym, nadając mu
stopień akademicki inżyniera dróg i mostów. W 1947 r.
Mieczysław Babiński rozpoczął pracę na uczelni i do
1949 r. był starszym asystentem, a w latach 1949–1952
adiunktem. W 1952 r. został mianowany zastępcą profesora. W 1953 r. powierzono mu kierowanie Katedrą
Budowy Dróg Żelaznych, którą kierował do 1970 r. W latach 1954–1956 był dziekanem Wydziału Budownictwa
Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej przy Politechnice Krakowskiej. W latach 1955–1959 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Budownictwa Lądowego. W 1960 r. obronił
pracę doktorską pt.: „Wpływ zasad ruchu kolejowego
na kształt niwelety linii kolejowej w trakcji parowej”. W
latach 1961–1968 pracował jako starszy wykładowca.

6

Prace habilitacyjną, która dotyczyła badań eksploatacji torów bezstykowych, złożył w 1965 r. W 1968 r. został docentem habilitowanym. W latach 1970–1973 był
dyrektorem Instytutu Dróg, Kolei i Mostów, a w latach
1974–1976 pełnił funkcję kierownika Zakładu Dróg Kolejowych. W roku 1974 otrzymał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego. Jego publikacje dotyczyły eksploatacji kolei m.in. „Monografia torów bezstykowych” Był
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. W 1977 r. przeszedł na emeryturę.
Zmarł 31 stycznia 1988 r. Jest pochowany na cmentarzu Rakowickim, kw. LXXIII rz.33, m.19
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Prof. dr hab. inż. ARTUR WIECZYSTY
(1929–2002)
Urodził się 24.10.1929 r. we Lwowie. Tam spędził dzieciństwo w domu rodziców, którzy prowadzili szkołę tańca.
Beztroską młodość przerwał wybuch II wojny światowej.
Widział straszne sceny, ginących ludzi. Mimo zawieruchy
wojennej uczył się w szkole handlowej, uczestniczył równocześnie w tajnym nauczaniu. W 1943 r. wraz z matką
znalazł się w Niepołomicach, a w styczniu 1945 r. rodzina
przeniosła się do Krakowa. Tu ukończył Liceum i Gimnazjum im. Bartłomieja Nowodworskiego. Studiował na
Wydziale Inżynierii Lądowej i Wodnej Wydziałów Politechnicznych Akademii Górniczej, gdzie uzyskał stopień
inżyniera budownictwa wodnego, natomiast tytuł magistra otrzymał na Wydziale Budownictwa Wodnego Politechniki Krakowskiej. Od 1954 r. pracował na Politechnice Krakowskiej, zajmując kolejne stanowiska: asystenta,
starszego asystenta, adiunkta.
W 1961 r. obronił na Politechnice Gdańskiej, pracę
doktorską pt. „Wznios wody w studniach jako kryterium
rozpoznania hydrologicznego złóż wodonośnych”. Po
uzyskaniu doktoratu został kierownikiem Zakładu Zasobów i Eksploatacji Wód Powierzchniowych PK, a wkrótce
powierzono mu obowiązki Kierownika Katedry Budowy
Zapór i Siłowni Wodnych. W 1968 r. również na Politechnice Gdańskiej, uzyskał stopień doktora habilitowanego po
przedstawieniu pracy pt.: „Niektóre problemy przepuszczalności i zasobów wodnych porowatych warstw wodonośnych”. Profesorem nadzwyczajnym został w 1980 r.
a zwyczajnym w 1988 r. Profesor pełnił m.in. funkcję dyrektora Instytutu Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska, kierownika Katedry Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków. Przez kilka kadencji pełnił funkcję dziekana
Wydziału Inżynierii Środowiska. Specjalnością naukową
profesora A. Wieczystego była hydrologia inżynierska,
zaopatrzenie w wodę i usuwanie ścieków. Pod jego naukowym kierownictwem, 15 osób uzyskało stopień doktora a trzy osoby doktora habilitowanego. Profesor opublikował około 170 prac naukowych w tym podręczników
i skryptów. Przez wiele lat był weryfikatorem w biurach

projektów m.in. „Hydrogeo”. Pełnił funkcję rzeczoznawcy
Polskiego Związku Inżynierów i Techników Sanitarnych.
Był członkiem Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej oraz
Komitetu Gospodarki Wodnej PAN.
Profesor A. Wieczysty był mistrzem tańca towarzyskiego. Aż 16 razy zdobył mistrzostwo Polski i reprezentował Polskę na mistrzostwach świata i Europy. Uprawiał
również sport. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych grał w pierwszoligowej drużynie koszykarskiej.
Za swoją działalność był wielokrotnie nagradzany
i odznaczany. Otrzymał m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż
Kawalerski i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, medal
Komisji Edukacji Narodowej. Był wielokrotnym laureatem
nagród Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Techniki.
Senat Politechniki Krakowskiej nagrodził Profesora
Artura Wieczystego najwyższym uczelnianym wyróżnieniem – tytułem doktora honoris causa (2001).
Prof. A. Wieczysty zmarł 3.11.2002 r. Spoczywa na
cmentarzu Rakowickim, kw. LVII, rz.3, m. 3,4.

Prof. dr hab. inż. ZYGMUNT JAMROŻY
(1928–2010)
Urodził się 18 marca 1928 r. w Oględowie k. Staszowa w rodzinie nauczycielskiej. Siedmioklasową szkołę
podstawową ukończył w 1937 r. w Dzałoszynie pow. Pińczów, potem ukończył 2-letnią Szkołę Handlową, następnie w tajnym nauczaniu 2 klasy gimnazjum. Był łącznikiem w Armii Krajowej.
Po wojnie ukończył Gimnazjum w Miechowie, uzyskując w 1948 r świadectwo dojrzałości. W tym samym roku dostał się na studia na Wydziale Inżynierii
Lądowej i Wodnej Wydziałów Politechnicznych AG,

gdzie w 1952 r. uzyskał dyplom inżyniera budownictwa
lądowego. W latach 1951–1953 odbywał, przed magisterium, praktykę budowlaną w Bielskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego. Dyplom magistra
inżyniera budownictwa uzyskał w 1954 r. i otrzymał
nakaz pracy na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej. Od 15.11.1953 r. był zatrudniony
jako asystent, a od 1.10.1961 r. jako starszy asystent.
W 1963 r. uzyskał stopień doktora na podstawie pracy pt.: „Spulchniony zaczyn do wypełniania kanałów
7
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w konstrukcjach sprężonych. Od 1.10.1964 r. pracował
jako adiunkt. W 1971 otrzymał dyplom doktora habilitowanego po przedstawieniu pracy pt.: „Badania nad
przystosowaniem metody dwuetapowej do wykonywania betonu z kruszyw lekkich”. Od 1 10.1971 r. pracował
jako docent.
W pracy naukowej kontynuował tradycje Krakowskiej
Szkoły Technologii Betonu. Od 1976 r. kierował Zakładem Materiałów Budowlanych. W 1980 r. otrzymał tytuł
naukowy profesora nadzwyczajnego, a w 1992 r. tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1981–1984 pełnił
funkcję prodziekana Wydziału Budownictwa Lądowego.
Od 1992 r. kierował Katedrą Materiałów Budowlanych
i Ochrony Budowli.
Wykonywał szereg ekspertyz i opracowań dla przemysłu, dotyczących betonu w konstrukcjach. Był promotorem 6 doktoratów. Opublikował m.in. skrypt dla
studentów „Technologia betonu” oraz „Betony specjalne konstrukcyjne”. Uczestniczył w pracach Sekcji
Materiałów Budowlanych Komisji Inżynierii Lądowej
i Wodnej PAN. Brał udział w konferencjach organizowanych przez PZiTB, którego był członkiem. W 1998 r.
przeszedł na emeryturę, jednak pracował nadal na części etatu. Od czasów szkolnych, aż do końca życia był
związany z ruchem harcerskim, a przez 20 lat był instruktorem ZHP.

Był odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także
Krzyżem Zasługi dla ZHP.
Zmarł 2.11.2010 r. Spoczywa na cmentarzu Rakowickim, kw. VII, rz. 4, m. 9.

Prof. dr inż. ZBIGNIEW SKĄPSKI
(1903–1985)
Urodził się w Rymanowie. Jako siedemnastolatek
wraz z ojcem uczestniczył w wojnie polsko-sowieckiej.
Ukończył Gimnazjum im. Jana Sobieskiego w Krakowie.
Podobnie jak jego ojciec studiował geodezję na Wydziale
Inżynierii Lądowej i Wodnej Politechniki Lwowskiej, którą
ukończył w 1929 r. Jeszcze podczas studiów został zatrudniony w Katedrze Miernictwa Politechniki Lwowskiej,
gdzie był asystentem do 1934 r. W latach 1934–1939
kierował Komunalnym Biurem Pomiarowym w Borysławiu. Zmobilizowany, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. W 1940 r. kierował pracownią topograficzną
w służbie polskiej dywizji na froncie francusko-niemieckim. Jako żołnierz II Dywizji Strzelców Pieszych został
internowany na terenie Szwajcarii i przeniesiony w Alpy
Berneńskie, gdzie kierował geodezyjną obsługą najnowocześniejszej drogi alpejskiej. W 1945 r. nie czekając
na uroczyste oddanie drogi, pierwszym transportem
wrócił do Polski. W latach 1949–1952 pełnił funkcję dyrektora Państwowego Biura Mierniczego w Krakowie,
będąc równocześnie pracownikiem naukowo – dydaktycznym AGH. W latach 1952–1961 prowadził wykłady
w Katedrze Geodezji Górniczej AGH. W 1961 r. otrzymał
stopień doktora nauk technicznych na podstawie pracy „Techniczno-ekonomiczne kryteria wydajności pracy w geodezji górniczej“. W 1961 r. został zatrudniony
8
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na Politechnice Krakowskiej. Od 1962 r. pełnił funkcję
kierownika Katedry Geodezji sprawując równocześnie
urząd prodziekana Wydziału Budownictwa Wodnego.
Kierował również Studium Wieczorowym Wydziału Budownictwa Wodnego. W 1971 po rozszerzeniu kierunków kształcenia Wydział przyjął nazwę: Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej. Miał znaczący wkład w jego
organizację. Został na lata 1971–1973 jego dziekanem.
Tytuł profesora otrzymał w 1972 r. Katedra Geodezji zawdzięcza Profesorowi dynamiczny rozwój i utworzenie
nowej specjalności: geodezji inżynieryjno-przemysłowej.
Profesor Skąpski kierował wieloma pracami naukowo-badawczymi. Prowadził wakacyjne praktyki geodezyjne,

które były rodzajem pracy społecznej na rzecz gmin. Był
promotorem pięciu prac doktorskich, recenzentem wielu
rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. W 1975 r. przeszedł na emeryturę. Był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Geodetów Polskich, w latach 50. i 60. pełnił w nim
funkcję przewodniczącego Oddziału Wojewódzkiego.
Odznaczony został m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP,
Krzyżem Wojennym (Croix de Guerre), Złotym Krzyżem
Zasługi. Został zapamiętany jako wybitny specjalistageodeta, wychowawca, człowiek, który wymagając od
innych, dużo wymagał od siebie.
Zmarł w 1985 r. Spoczywa na cmentarzu Rakowickim, kw. Jc, wsch.

Prof. mgr inż. JAN KRAKOWSKI
(1898–1969)
Urodził się 25 października 1898 r. w Nowym Sączu.
Ukończył tam gimnazjum humanistyczne. Studiował
w latach 1922–1926 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej i pracował tam przez okres jednego
roku. W latach 1927–1939 pracował w Spółce Akcyjnej
Azot Fabryce Chemicznej w Jaworznie jako dyrektor
techniczny, a w ostatnim roku jako dyrektor naczelny.
Podczas wojny w Państwowej Szkole Budowy Maszyn
wykonywał zawód nauczyciela.
Od kwietnia 1945 r. został zatrudniony na Politechnice Śląskiej w Gliwicach jako profesor nadzwyczajny
i kierownik Katedry Maszynoznawstwa Chemicznego.
W 1948 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego W latach 1946–1949 pracował w Państwowej Fabryce Supertomasyny „Bonarka”. w Krakowie jako dyrektor naczelny. W latach 1949–1957 był rzeczoznawcą
w Biurze Projektów Przemysłu Chemicznego, oddział
Kraków.
Mieszkając w Krakowie dążył do przeniesienia się na
Politechnikę Krakowską. Pozostając na ½ etatu w Gliwicach na Politechnice Śląskiej przeszedł w 1959 r. do
Katedry Termodynamiki Wydziału Mechanicznego PK.
Następnie został Kierownikiem Katedry Aparatury Przemysłowej na tym Wydziale. W latach 1960–1964 był
dziekanem Wydziału Mechanicznego. Był członkiem
Rad Naukowych Instytutu Technologii Nafty i Instytutu

Obróbki Skrawaniem. Powołany został do Komisji Nauk
Technicznych PAN O/Kraków. Należał do Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich.
Był odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi.
Zmarł 28.04.1969 r. Pochowany został na cmentarzu
Rakowickim, kw. Fd, zach. m.10.

Prof. mgr inż. STANISŁAW CHRZANOWSKI
(1899–1979)
Urodził się 27 lipca 1899 r. we Lwowie. Studiował na
Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej, który
ukończył w 1923 r. W latach 1923–1925 pracował jako
asystent w Katedrze Pomiarów Maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej. Następnie w latach
1925–1930 był inżynierem-rewidentem w Stowarzyszeniu Dozoru Kotłów, a w latach 1929–1930 wykładowcą

w Szkole Górniczo-Hutniczej w Dąbrowie Górniczej.
Do wybuchu wojny zatrudniony w Państwowej Fabryce
Związków Azotowych w Mościcach k. Tarnowa.
W latach 1940–1942 był więźniem niemieckiego
obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Następnie do
1948 r. pracował w Zakładach Chemicznych w Tarnowie,
był tam kierownikiem Oddziału. W latach 1948–1949
9
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pracował w Biurze Technicznym „Atom” w Krakowie jako
referent techniczny. W 1950 został powołany na kontraktowego pracownika naukowego na ówczesnym Wydziale Komunikacji Wydziałów Politechnicznych AGH, gdzie
powierzono mu kierowanie Katedrą Silników Parowych
i Kotłów. Od 1953 r. kierował Katedrą Termodynamiki.
Równocześnie był ekspertem w Banku Inwestycyjnym,
oraz w przemyśle metalowym i chemicznym
W latach 1954–1955 był dziekanem Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, a w latach 1955
–1958 prorektorem ds. Studiów Zaocznych PK. Od
1958 r. prorektorem ds. nauki. W 1956 r. otrzymał tytuł
profesora nadzwyczajnego a w 1969 r. tytuł profesora
zwyczajnego.
W 1965 r. był jednym z założycieli i organizatorów
Wydziału Chemicznego PK. Opracował skrypt i podręczniki dla studentów. Opublikował ok. 30 artykułów z zakresu techniki cieplnej i pomiarowej, napisał podręcznik
„Zarys Kotłów Parowych”. Opracował i wprowadził w życie nowe metody odżużlania kotłów, studiował metody
stosowania ultradźwięków do badań blach kotłowych,
współpracował z przemysłem (Huta im Lenina, Jaworzno
II, Cementownie). Był członkiem stowarzyszeń naukowo
technicznych: SEP, SIMP W dniu 1.10 1959 r. przeszedł
na emeryturę.
Posiadał odznaczenia m.in. Medal X-lecia Polski Ludowej, Złotą Honorową Odznakę NOT, Złoty Krzyż Za-

sługi, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Order
Sztandaru Pracy II kl. Krzyż Partyzancki.
Zmarł 25.12.1979 r. Pochowany został na cmentarzu
Rakowickim przy ul. Prandoty, kw. XLV, zach. m. 4

Prof. dr hab. inż. STANISŁAW RUDNIK
(1923–2004)
Urodził się w Przemyślu 29 maja 1923 r., tam w 1932 r.
ukończył szkołę powszechną. Uczęszczał do Państwowego Gimnazjum w Przemyślu, gdzie brał czynny udział
w harcerstwie.
W chwili wybuchu wojny wstąpił w szeregi Przysposobienia Wojskowego, a później do konspiracji. Ponieważ
zmuszony był podjąć pracę zarobkową, naukę kontynuował na tajnych kompletach. Maturę zdał w 1943 r. w liceum handlowym w Tarnowie. W 1945 r. podjął studia na
Akademii Górniczej, na Wydziale Hutniczym.
W 1948 r. studentowi Stanisławowi Rudnikowi powierzono funkcję młodszego asystenta w Katedrze Metalurgii
i Metaloznawstwa Wydziału Komunikacji na Wydziałach
Politechnicznych Akademii Górniczej. Pracując w Katedrze
awansował, uzyskując nominację w 1951 r. na starszego
asystenta, a w 1953 r. na adiunkta. W grudniu 1950 r. uzyskał dyplom inżyniera metalurga i magistra nauk technicznych. Już od 1952 r. prowadził nieformalnie Katedrę Metalurgii i Metaloznawstwa. W 1960 r. obronił pracę doktorską
na temat „Odkształcalność wtrąceń niemetalicznych w stali podczas przeróbki plastycznej na gorąco”. W kwietniu
1964 r. został mianowany docentem etatowym w Katedrze
Metaloznawstwa Wydziału Mechanicznego Politechniki
Krakowskiej, a następnie kierownikiem tej Katedry.
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W 1973 r. został mianowany dyrektorem Instytutu Materiałoznawstwa i Technologii Metali.Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał 13.02.1973 r. a profesora zwyczajnego 14.09.1979 r. Głównymi dziedzinami zainteresowań
profesora jako metaloznawcy, były różne rodzaje stali.
Wyniki Jego badań dotyczące odkształcalności wtrąceń, ogłoszone w latach sześćdziesiątych XX w. miały
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charakter prekursorski. Pracę habilitacyjną na temat
„Wpływ wtrąceń niemetalicznych na topologiczne właściwości elementów stalowych walcowanych na gorąco”
napisał w 1963 r.
Pod kierunkiem Profesora prowadzone były obszerne
badania nad stalami stosowanymi w kolejnictwie stosowanymi na szyny i obręcze kół oraz opracowania technologii produkcji narzędzi do wierceń poszukiwawczych
nafty i gazu.
Był konsultantem największej wytwórni narzędzi i urządzeń wiertniczych „Glinik” w Gliniku. Zajmował się też problematyką stali dla krajowej energetyki. Jako uznany rzeczoznawca w sprawach jakości materiałów i ich obróbki
cieplnej opracował liczne orzeczenia i ekspertyzy.
Wykaz Jego publikacji obejmuje 100 pozycji w tym 16
podręczników i skryptów. Był promotorem 20 przewodów
doktorskich. Pod Jego opieką ukończono 5 rozpraw habilitacyjnych. Był, jak twierdzą uczniowie, wyśmienitym
promotorem oraz surowym, ale życzliwym recenzentem
prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych.
Profesor na uczelni pełnił funkcje: prodziekana Wydziału Mechanicznego w 1964 r., prorektora w latach

1965–1972, członka Senatu Akademickiego. W latach
1965–1972 był dziekanem Wydziału Mechanicznego.
Brał udział w pracach Rady Ośrodka Metodycznego
Studiów dla Pracujących. Był członkiem Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego w latach 1988–1990.
Uczestniczył w pracach komitetu Metalurgii i Nauki
o Materiałach oraz Komisji Metalurgiczno-Odlewniczej
PAN.
Był współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Metaloznawczego, członkiem Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Mechaników Polskich,.
Posiadał liczne odznaczenia m.in.: Honorową Odznakę Politechniki Krakowskiej, Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznakę Miasta Krakowa.
Po przejściu na emeryturę w wieku 70 lat, prowadził
działalność naukową, dydaktyczną i konsultacyjną. Służył swoją wiedzą i doświadczeniem, wspierał życzliwym
podejściem i dobrym słowem.
Profesor Stanisław Rudnik zmarł 20 lutego 2004 roku
i został pochowany na cmentarzu Podgórskim kw. XXXV
wsch.

Dr hab. inż. JERZY CIESIELSKI
(1929–1970)
Urodził się w Krakowie 12 lutego 1929 r. Ojciec jego
był z zawodu wojskowym. Naukę w siedmioklasowej
szkole podstawowej im. Świętego Mikołaja w Krakowie,
przy ul. Lubomirskich, rozpoczął w 1935 r. Po jej ukończeniu w 1942 r., rozpoczął naukę w dwuletniej prywatnej Szkole Handlowej E. Liberdy w Krakowie. Ukończył
ją w lipcu 1944 r. W latach 1944/45, dla uchronienia się
przed wywiezieniem na roboty do Niemiec, pracował
w kwaszarni kapusty. W okresie okupacji był zapewne
uczestnikiem tajnych kompletów licealnych, gdyż po zakończeniu wojny, w lutym 1945 r. rozpoczął naukę w VIII
Państwowym Gimnazjum i Liceum im. A. Witkowskiego
w Krakowie, jako uczeń III klasy. W roku 1948 złożył egzamin dojrzałości. Należał do harcerstwa, które rozbudziło w nim m.in. zamiłowanie do sportu, do zdobywania
sprawności fizycznej, wycieczek i wędrówek. Następnie
został przyjęty na Wydział Inżynierii Lądowej i Wodnej na
Wydziałach Politechnicznych Akademii Górniczej. Jednocześnie dostał się na istniejące przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Studium Wychowania
Fizycznego. Oprawiany od wczesnej młodości sport był
jego wielką pasją życiową. Na obu kierunkach radził sobie doskonale.
W 1952 r. związał się z duszpasterstwem akademickim przy kościele św. Floriana, prowadzonym przez ks.
dr Karola Wojtyłę. Znajomość z Nim przekształciła się
z czasem w wielką przyjaźń. Po ukończeniu trzeciego
roku studiów technicznych otrzymał dyplom inżyniera, po
czym odbywał obowiązkowy staż pracy w Nowej Hucie,

jako kierownik grupy budowlanej. Po jego zakończeniu
podjął dalsze, dwuletnie studia, uzyskując w roku 1954
dyplom magistra inżyniera.
W okresie studiów był członkiem Klubu Sportowego
„Cracovia” i grał w zespole koszykówki. Reprezentował,
wraz z bratem Romanem, Polskę na zawodach między11
11

ZADUSZKI 2016

konstrukcji betonowych W 1968 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego (docenta) po przedstawieniu pracy
pt.: „Badania nad zastosowaniem żywic epoksydowych
do połączeń prefabrykatów i napraw konstrukcji betonowych”. Wykonywał przy tym liczne ekspertyzy i projekty
budowlane. Był aktywnym członkiem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Uczestniczył
w wielu konferencjach m.in. w prestiżowych Konferencjach Krynickich, których był współorganizatorem i wygłaszał na nich referaty.
W październiku 1969 r. wyjechał do Sudanu, gdzie na
Uniwersytecie w Chartumie objął wykłady jako visiting
professor. W dniu 9 października 1970 r. poniósł śmierć
wraz z dwojgiem dzieci, Kasią i Piotrusiem, w katastrofie statku wycieczkowego na Nilu. Zdołała się uratować
najstarsza jego córka Marysia, gdyż przebywała na górnym pokładzie, Odnaleziono zwłoki Jerzego i małego
Piotrusia. Po dokonanej kremacji, żona wraz z córką
przewiozły urnę z ich prochami do Krakowa. Złożono
ją w dniu 23 listopada 1970 r. w grobie rodzinnym żony,
na cmentarzu Podgórskim w Krakowie, kwatera pas 1,
rząd 1, miejsce 4.
W I rocznicę śmierci w kościele św. Anny, w Krakowie
wmurowano tablicę pamiątkową, dedykowaną pamięci
Jerzego Ciesielskiego „…chrześcijanina XX wieku, który
życiem swym dawał świadectwo miłości Boga i bliźnich”.
W dniu 30 listopada 1985 roku. Kuria Metropolitalna
w Krakowie ogłosiła komunikat „o rozpoczęciu procesu
beatyfikacyjnego w sprawie heroiczności cnót Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego”.
W dniu 17.09.1998 r. przeniesiono urnę z prochami
Jerzego Ciesielskiego do Kolegiaty św. Anny w Krakowie. Umieszczono ją w prawej nawie obok grobu św.
Jana z Kęt. 17 grudnia 2013 r. Ojciec Święty Franciszek
zatwierdził dekret stwierdzający heroiczność cnót Sługi
Bożego Jerzego Ciesielskiego.
narodowych. Od 1952 r. ze „Środowiskiem” skupionym
przy duszpasterstwie u św. Floriana organizował spływy
kajakowe, liczne wycieczki: piesze, rowerowe.
Od 1 stycznia 1954 roku został zaangażowany w Zakładzie Badawczym Materiałów i Konstrukcji na Wydziałach Politechnicznych Akademii Górniczej. Następnie
podjął pracę w Biurze Projektów Przemysłu Skórzanego,
na pół etatu, a na całym etacie, w Politechnice. Wtedy
przygotowywał pracę doktorską na temat: „Realizacja
i straty siły naciągania przy odcinkowym sprężaniu powłok cylindrycznych”. Na jej podstawie uzyskał w czerwcu 1960 r. tytuł doktora nauk technicznych. Od 1960
roku prowadził w Politechnice Krakowskiej wykłady dla
studentów. Był powszechnie ceniony i lubiany przez studentów. Wyrazem tego było przyznanie mu pierwszej
nagrody w dziedzinie dydaktyki, w konkursie Zrzeszenia
Studentów Polskich. Owocem jego działalności naukowej i liczącym się wkładem w dorobek nauki technicznej w Polsce jest m.in. 41 opublikowanych przez niego
prac z zakresu konstrukcji żelbetowych i rekonstrukcji
12
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Prof. dr hab. inż. STANISŁAW WEISS
(1927–1987)
Urodził się 8 czerwca 1927 r. w Krakowie w rodzinie
artystów. Jego ojciec Wojciech był artystą malarzem,
profesorem i rektorem ASP w Krakowie. Matka była
również malarką. W latach 1934–1941 uczęszczał do
7 klasowej szkoły powszechnej. W latach 1941–1943
uczył się w Publicznej Męskiej Szkole Handlowej w Krakowie, następnie na Jednorocznym Kursie Budowlano-Kreślarskim przy Szkole Budownictwa uzyskał dyplom
kreślarza. Uzupełniał w tym czasie naukę w zakresie
gimnazjum ogólnokształcącego. W 1946 r. po dwuletniej
nauce w Liceum Matematyczno-Fizycznym im. H. Sienkiewicza zdał egzamin dojrzałości. Następnie zapisał
się na Wydział Inżynierii Lądowej i Wodnej Wydziałów
Politechnicznych Akademii Górniczej, który ukończył
z odznaczeniem w 1951 r. uzyskując dyplom inżyniera
budownictwa lądowego i magistra nauk technicznych.
Już w czasie studiów został zatrudniony jako młodszy
asystent w Katedrze Statyki, a następnie jako starszy
asystent. W 1953 r. po utworzeniu Katedry Budownictwa
Stalowego został w niej adiunktem, gdzie pracował aż do
śmierci. W 1960 r. obronił pracę doktorską : „Zagadnienia
teorii prętów wiązanych”. W latach 60. XX w. zorganizował prowizorium laboratoryjne dla Katedry Budownictwa
Stalowego.
W dniu 30 czerwca 1969 r. Rada Wydziału Budownictwa Lądowego nadała dr Stanisławowi Weissowi stopień doktora habilitowanego, po przedstawieniu przez
niego pracy „Stateczność cienkościennych układów prętowych wiązanych” oraz przyznała etat docenta. Oprócz
pracy naukowej, wykładów i ćwiczeń, które cieszyły się
dużym zainteresowaniem i uznaniem wśród studentów,
kierował Studium Podyplomowym z zakresu „Materiały
i Konstrukcje Budowlane”. W 1974 r powołany został na
kierownika Studium Doktoranckiego w Instytucie Materiałów i Konstrukcji Budowlanych.
Z okazji zbliżającego się jubileuszu XXX lecia uczelni
ówczesny docent Stanisław Weiss wystąpił z bardzo osobistym memoriałem do Senatu Akademickiego w sprawie nadania Politechnice Krakowskiej imienia Tadeusza
Kościuszki, wielkiego Polaka, wodza, inżyniera.
Jako uznany specjalista w zakresie konstrukcji stalowych był zaangażowany jako konsultant w Centralnym
Ośrodku Badawczo Projektowym Konstrukcji Metalowych „Mostostal” w Krakowie. Pod jego opieką naukową wykonano i obroniono blisko 60 prac inżynierskich
i magisterskich. W 1986 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. Był autorem bądź współautorem, szeregu
specjalistycznych publikacji z zakresu mechaniki prętów
cienkościennych, ale też bardzo poszukiwanych wówczas skryptów. Skrypt jego autorstwa pt. „Wykonawstwo

konstrukcji stalowych” był pierwszym powojennym podręcznikiem z tej dziedziny. Uczestniczył w wielu konferencjach, m.in. Krynickich PZiTB, gdzie wygłaszał referaty. Był członkiem PZiTB oraz Polskiego Towarzystwa
Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Otrzymał nagrodę
Rektora za całokształt pracy naukowej i dydaktycznej.
Był odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Zmarł 31 stycznia 1987 r. Został pochowany na cmentarzu w Zebrzydowicach koło Kalwarii Zebrzydowskiej
w rodzinnym grobowcu, zaprojektowanym przez znanego architekta Franciszka Mączyńskiego.

13
13

ZADUSZKI 2016

IV. AKADEMICKI DZIEŃ PAMIĘCI 6.11.2015 R.
„PAMIĘTAMY, PAMIĘTAMY, PAMIĘTAMY”
Z inicjatywy Przewodniczącego Konferencji Rektorów Szkół Wyższych, rektora UJ prof. dr hab. med.
Wojciecha Nowaka 6 listopada 2015 r., w 76 rocznicę
Sonderaktion Krakau, obchodzony był Akademicki Dzień
Pamięci. O godz. 9.00 przy bramie Cmentarza Salwatorskiego zgromadzili się przedstawiciele uczelni Krakowa,
profesura, studenci. Równocześnie podobne poranne
spotkanie delegacji krakowskich uczelni odbywało się na
Cmentarzu Rakowickim.
Prorektor UJ prof. dr hab. Andrzej Mania wprowadził uczestników w tematykę spotkania. Następnie były
rektor UJ prof. dr hab. Franciszek Ziejka poprowadził
zebranych do miejsca spoczynku profesora Stanisława
Pigonia. Tam ten świetny mówca, przybliżył tę postać
wielce zasłużoną dla historii literatury. Stanisław Pigoń
był profesorem na Uniwersytecie Wileńskim, a od 1931 r.
kierował na UJ Katedrą Historii Literatury Polskiej. Został aresztowany 6 XI 1939 r. wraz z grupą pracowników
naukowych uczelni Krakowa i osadzony w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen, skąd wrócił 9 II 1940 r.
ciężko chory. Zaangażował się w tajnym uniwersyteckim
nauczaniu.
Po wojnie wrócił na Katedrę Historii Literatury Polskiej,
którą kierował aż do przejścia na emeryturę w 1960 r.
Pozostawił olbrzymi dorobek naukowy liczący ponad
1200 prac i artykułów. Jest uważany za najwybitniejszego znawcę twórczości Adama Mickiewicza. Po krótkiej
modlitwie za zmarłych, złożono na grobie prof. Pigonia
kwiaty i zapalono znicze, po czym delegacje uczelni rozeszły się, by pochylić się nad grobami profesorów swoich uczelni.
Grupa uczestników z Politechniki Krakowskiej udała
się na grób profesora Izydora Stella Sawickiego wybitnego eksperta budownictwa, profesora Akademii Górniczej. W dniu 6 listopada 1939 r. został on aresztowany
i wywieziony do obozu w Sachsenhausen, skąd wrócił
do Krakowa, bardzo schorowany w lutym 1940 r. Pomimo choroby podjął pracę w Szkole Górniczo Hutniczo
Mierniczej. Po wojnie stanął na czele komitetu organizacyjnego Wydziałów Politechnicznych przy Akademii Górniczej. Został prorektorem autonomicznych Wydziałów,
które przekształcone zostały w 1954 r. w Politechnikę
Krakowską.
W chwili zadumy i modlitwy przy grobie Profesora
uczestniczył Jego wnuk Tomasz Stella Sawicki, absolwent Wydziału Chemicznego PK. Wspólnie zapaliliśmy
Profesorowi znicz. Pan Tomasz zaprowadził nas do grobu swego wuja, profesora UJ Stanisława Leszczyckiego
(jego żoną była córka prof. Izydora Stella Sawickiego),
wybitnego geografa, założyciela Instytutu Geografii UJ,
twórcy Studium Turyzmu. Był on również aresztowany
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6 listopada 1939 r. i osadzony w obozie koncentracyjnym
Sachsenhausen, skąd po kilku miesiącach przewieziono
go do Dachau. Zwolniono go w styczniu 1941 r. Powrócił do Krakowa, gdzie pracował w krakowskich wodociągach i podjął wykłady na tajnych kompletach.
Po wojnie habilitował się na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1948 r. objął stanowisko profesora na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestniczył jako rzeczoznawca
w pokojowej konferencji w Poczdamie Był posłem do
Krajowej Rady Narodowej a później w latach 1947–1952
posłem na Sejm. Pracował równocześnie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Był prezydentem Międzynarodowej Unii Geograficznej i członkiem Korespondentem
PAN. Jest autorem ponad 250 prac naukowych. Z autorskich prac prof. S. Leszczyckiego z zakresu geografii
człowieka, planowania przestrzennego i regionalnego
a także historii geografii uczą się nadal studenci polskich
uczelni.
Obchody Akademickiego Dnia Pamięci miały dalszy
ciąg w gmachu Collegium Novum. Zgromadziła się tam
liczna grupa pracowników naukowych, rodzin aresztowanych profesorów, przedstawicieli władz Krakowa, władz
rektorskich krakowskich uczelni (Politechnikę Krakowską
reprezentował Prorektor, prof. Dariusz Bogdał), studentów, słuchaczy UTW. Wysłuchaliśmy okolicznościowego
wystąpienia Rektora UJ prof. dr hab. med. Wojciecha
Nowaka z przejmującym „Pamiętamy, Pamiętamy, Pamiętamy”. oraz wykładu Przewodniczącego Komitetu ds.
Opieki nad Grobami Profesorów UJ, prof. dr hab. Jana
W. Tkaczyńskiego – „Dlaczego pamiętamy”.
Mieliśmy wyjątkową okazję obejrzeć archiwalny film
dokumentalny „Universita Restituta” z uroczystości,
pierwszej po II wojnie światowej inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim, która odbyła
się 19 marca 1945 r.
Następnie odczytany został Apel Pamięci i złożono
kwiaty pod tablicami pamiątkowymi w Collegium Novum,
oraz zapalono znicze. Ponadto pod pamiątkową tablicą
przy Dębie Wolności, złożono kwiaty, a honorową wartę pełnili żołnierze z 6 Brygady Powietrznodesantowej
w Krakowie.
Wieczorem w Uniwersyteckiej Kolegiacie św. Anny
w Krakowie odprawiona została msza św. w intencji ofiar
Sonderaktion Krakau oraz wszystkich zmarłych pracowników i studentów uczelni Krakowskich.
Należy nadmienić, ze piękne zaproszenie Rektora UJ
na tą uroczystość, zawierało również informację o, organizowanych w następnym dniu. Zaduszkach Politechniki
Krakowskiej.
A. S.
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