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18 czerwca 2015 roku miało miejsce jedno z głównych wydarzeń obchodzonego w 2015 roku jubileuszu 
siedemdziesięciolecia Politechniki Wrocławskiej – uroczystość odsłonięcia honorowych tablic dedykowanych ty-
tularnym profesorom uczelni technicznej z lat 1945-2015. Tablice te usytuowano w Alei Profesorów Politechniki 
Wrocławskiej, trakcie stanowiącym główną oś układu urbanistycznego nowszej części Kampusu Głównego. Ich 
lokalizacja, nieopodal ustawionego w 1964 roku pomnika polskich uczonych zamordowanych we Lwowie latem 
1941 roku, stanowi symboliczne nawiązanie do żywej we Wrocławiu lwowskiej tradycji akademickiej.

Książka Tytularni profesorowie Politechniki Wrocławskiej, będąc niewątpliwie formą upamiętnienia 
wspomnianego wydarzenia, przybliża wiedzę o profesorach związanych z uczelnią od chwili jej powołania 
w 1945 roku. Zaprezentowano w niej sylwetki 597 nauczycieli akademickich Politechniki Wrocławskiej, którzy 
w okresie swojej aktywności naukowo-dydaktycznej – w latach 1945-2015 – uzyskali tytuł profesora (dolną 
cezurę opracowania stanowi data 28 lipca 2015 roku). Większości przedstawionych osób towarzyszy fotografia. 
Wszystkim – krótki biogram, w  którym ujęto najistotniejsze dane przybliżające przebieg kariery naukowej. 
Notka biograficzna zawiera zatem informację o tytule zawodowym uzyskanym po ukończeniu studiów (nazwę 
„macierzystej” uczelni podano w nawiasie), roku nadania tytułu naukowego profesora1 oraz nazwie wydziału 
Politechniki Wrocławskiej, z  którym nominowany był związany w okresie zatrudnienia. Wspomniano także 
o pełnieniu niektórych funkcji akademickich (rektor, prorektor, dziekan), a także o tytułach honorowych (doktor 
honoris causa, profesor honorowy) otrzymanych na wrocławskiej uczelni lub w innych placówkach naukowych 
w kraju i za granicą. 

Książkę kończy posłowie, a w nim dwa szkicowo zarysowane opracowania mające charakter eseju. Pierwsze 
z nich przybliża problematykę formowania wydziałowej struktury Politechniki Wrocławskiej i jej profesorskiej 
obsady. Drugie traktuje o trwającym prawie sto lat procesie kształtowania obecnie obowiązującego w szkol-
nictwie wyższym systemu stopni i tytułów naukowych, a także – związanych z ich posiadaniem – stanowisk 
naukowo-dydaktycznych i naukowych. Do publikacji dołączono jej cyfrową wersję oraz nagranie z uroczystości, 
która odbyła się 18 czerwca 2015 roku.

Wrocław, wrzesień 2015 roku

1  W wypadku profesorów mianowanych do 27 września 1990 roku w biogramach podawano datę uzyskania pierwszego tytułu 
profesorskiego tj. tytułu naukowego profesora nadzwyczajnego. Kolejny – profesora zwyczajnego – był bowiem konsekwencją tego 
pierwszego. Nie zmieniał też uprawnień wynikających z wcześniej posiadanego tytułu.
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Ilustracja 1-3. Uroczystość odsłonięcia honorowych tablic profesorów Politechniki 
Wrocławskiej, 18 czerwca 2015. Fot. Krzysztof Mazur

Ilustracja 4. Tablice honorowe w Alei Profesorów Politechniki Wrocławskiej, 2015.  
Autorzy: B. Wowrzeczka, M. Jarczewska. Fot. Dział Marketingu i Promocji Politechniki Wrocławskiej
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1945 –  Edward Sucharda, Stanisław Kulczyński, Edwin Płażek, Kazi-
mierz Idaszewski, Włodzimierz Trzebiatowski, Hugo Steinhaus

1946 –  Józef Zwierzycki, Henryk Kuczyński, Franciszek Nowotny, An-
drzej Jellonek, Czesław Kanafojski, Wacław Günther, Aleksander 
Kapuściński

1947 –  Kazimierz Zipser, Stanisław Ochęduszko, Jerzy I. Skowroński, 
Błażej Roga

1948 –  Robert Szewalski, Kazimierz Szawłowski, Wiktor Wiśniowski, 
Witold Romer, Eugeniusz Kuczyński, Dionizy Smoleński, Ludo-
mir Suwalski

1949 –  Michał Mazur, Tadeusz Wróbel, Wiktor Mamak, Mieczysław 
Sąsiadek, Franciszek Przewirski, Jan Nikliborc, Kazimierz Gu-
miński, Włodzimierz Bobrownicki

1950 –  Władysław Ślebodziński, Teodor Wróblewski, Ryszard Poda-
rewski, Paweł Nowacki, Marian Janusz, Jan Kożuchowski, Zyg- 
munt Szparkowski, Zbigniew Kupiec, Stanisław Mielnicki

1951 – Józef Wysocki, Zdzisław Tomasik, Marian Stangenberg

1952 – Ludger Szklarski

1954 –  Roman Sobolski, Aleksander Szniolis, Bogusława Jeżowska-
-Trzebiatowska, Bohdan Guerquin, Władysław Czarnecki, Stefan 
Drobot, Zbigniew Żyszkowski, Piotr Zaremba, Wilhelm Rotkie-
wicz

1956 –  Tadeusz Brzoza, Tadeusz Broniewski, Jerzy Kowalski, Bolesław 
Szmidt, Andrzej Frydecki

1957 – Jerzy Teisseyre, Adam Troskolański

1958 – Mieczysław Warmus, Igor Kisiel

1959 –  Maria Miłkowska, Roman Kurdziel, Marian Suski, Andrzej Kor-
decki

1960 –  Adam Mitzel, Adam Cybulski, Władysław Chowaniec, Dobrosław 
Strożecki

1961 – Zdzisław Ziołkowski

1962 –  Mieczysław Zachara, Marek Zakrzewski, Jan Ferencowicz, Ta-
deusz Rabek, Tadeusz Tomankiewicz, Jan Trojak, Jerzy Zawadzki, 
Henryk Lewulis, Adam Żeleski

1963 – Mieczysław Bukała

1964 –  Zbigniew Godziński, Jerzy Schroeder, Jerzy Bromirski, Boh-
dan Staliński, Władysław Czerny, Zbigniew Siciński, Stanisław  

Żurakowski, Zygmunt Bodnar, Hilary Gumienny, Jarosław Kury-
łowicz, Wacław Szarejko

1965 –  Feliks Andrzejewski, Wincenty Czechowicz, Roman Mromliński, 
Tadeusz Gabryszewski

1966 – Tadeusz Demeter, Jan Różycki, Otton Dąbrowski

1967 – Stanisław Gładysz, Adam Rybarski, Zofia Skrowaczewska

1968 –  Julian Duchowicz, Władysław Markocki, Bohdan Głowiak, Kon-
stanty Wołkowiński, Wiesław Barwicz

1969 –  Jan Kmita, Tadeusz Porębski, Zdzisław Gergowicz, Henryk Haw-
rylak, Włodzimierz Łaskawski, Andrzej Teisseyre

1970 –  Bronisław Pilawski, Ludwik Badian, Roman Koch, Krzysztof 
Pigoń, Stanisław Ropuszyński

1971 –  Stanisław Mazur, Miron Gaj, Józef Rohleder, Józef Goliński, 
Stefan Jasieńko, Wacław Kasprzak, Adam Negrusz, Zbigniew 
Święcki, Józef Kożuchowski

1972 –  Augustyn Borcz, Zbigniew Kowal, Jan Langer, Zdzisław Samso-
nowicz, Zygmunt Szafran, Andrzej Wiszniewski, Andrzej Żeleń-
ski, Marianna Pawlaczyk-Szpila, Zdzisław Karkowski, Tadeusz 
Batycki, Tadeusz Kolendowicz

1973 –  Jerzy Grzechowiak, Adam Bartecki, Stanisław Dmitruk, Zdzisław 
Bubnicki, Edward Mielcarzewicz, Adam Sielicki, Marian Rut-
kowski, Bohdan Karabon, Józef Kubicki, Jan Sajkiewicz, Zdzisław 
Teresiak, Stanisław Trybuła, Jerzy Jaroń, Jarosław Juchniewicz, 
Władysław Kaczmar, Tadeusz Kozaczewski, Tadeusz Pieniążek

1974 –  Tadeusz Żur, Ryszard Wyszyński, Dobrosław Czajka, Jerzy Czer-
wonko, Jerzy Rozpędowski

1975 –  Zdzisław Ruziewicz, Walter Wojciechowski, Mieczysław Grobelny

1976 –  Tadeusz Zipser, Teresa Siemieniewska, Bogdan Burczyk, Jerzy 
Gronostajski, Wiesław Grudzewski, Eugeniusz Kalinowski, Bo-
gusław Kędzia, Stefan Miller, Henryk Bystroń, Czesław Ryll-
-Nardzewski, Jan Koch, Ryszard Sikorski

1977 –  Kazimierz Biernatowski, Anna Szaynok, Jędrzej Kuczyński, Ce-
cylia Wesołowska, Tomasz Winnicki, Henryk Chojnacki, Olgierd 
Czerner, Marian Kochman, Przemysław Mastalerz, Leszek Krzy-
żanowski, Apolinary Kowal, Florian Ratajczyk, Eugeniusz Brzu-
chowski

1978 –  Mieczysław Napierała, Władysław Czuba, Zbigniew Matheisel, 
Kazimierz Czarnowski, Daniel Bem, Edmund Małachowicz, Ma-
rian Piekarski
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1979 –  Edward Kempa, Stefan Stryczek, Jerzy Stańda, Mieczysław 
Zembrzuski, Tadeusz Sulima

1980 –  Jan Suwalski, Tadeusz Luty, Andrzej Zabża, Romuald Nowicki, 
Juliusz Sworakowski, Ryszard Sroczyński

1981 –  Benedykt Licznerski, Sewer Wiśniewski, Krzysztof Cena

1982 –  Janusz Bieniewski, Marian Cegielski, Zdzisław Gabryszewski, 
Roman Tyka

1983 –  Witold Klonecki, Ryszard Żabiński, Wojciech Fuliński, Ryszard 
Gotszalk, Jacek Młochowski, Ryszard Rohatyński, Stanisław 
Witek, Bohdan Chorowski, Andrzej Hałas, Miron Sikorski, Alek-
sander Weron, Jeremi Sieczkowski, Kazimierz Tomków, Henryk 
Szymański, Jan Tomaszewski

1984 –  Jan Gliński, Eugeniusz Jagoszewski, Marian Nowak, Edward 
Ziobro

1985 – Ryszard Jędrak, Wojciech Majewski

1986 –  Kazimierz Kinsner, Andrzej Mulak, Jerzy Jędrzejewski, Henryk 
Żebrowski, Henryk Markiewicz, Ryszard Rogala, Witold Cha-
rewicz, Kazimierz Pieczonka, Paweł Śniady, Mirosław Werszko

1987 –  Mieczysław Teisseyre, Stefan Gałczyński, Bogdan Stypułkow-
ski, Stanisław Sołowij, Bożena Kolarz, Wacław Kollek, Woj-
ciech Zamojski, Janusz M. Pawlikowski, Mieczysław Gostom-
czyk, Józef Lipman, Krzysztof Skudlarski

1988 –  Bronisława Morawiecka, Henryk Górecki, Zbigniew Kozłowski, 
Zbigniew Siwoń, Mieczysław Bazewicz, Bohdan Radomyski, 
Jan D. Rutkowski, Tadeusz Staroń

1989 –  Aleksander Bogacz, Andrzej Strumiński, Zbigniew, Lawrowski, 
Teresa Górecka, Kazimierz Ziemiański, Gerard J. Besler, Ta-
deusz Łobos, Edward Gomółka, Mieczysław Seweryniak, Le-
sław Martan, Maksymilian Pająk, Tomasz Byczkowski, Jerzy 
Zdanowski

1990 –  Janusz Jeżowiecki, Andrzej Noworyta, Kazimierz Czapliński, An-
zelm Iwanik, Czesław Nosal, Adam Zaleski, Józef Grabowski, 
Władysław Tomczak

1991 –  Wiesław Żyrnicki, Witold Lipiński, Zbigniew Pohl, Henryk Kon-
went, Jerzy Zabrzeski, Andrzej Kołaczkowski, Bolesław Mazu-
rek, Ryszard Żuchowski, Jan Chlebicki

1992 –  Stanisław Osadnik, Jadwiga Więckowska, Ryszard Łubniewski, 
Zbigniew Bać

1993 –  Włodzimierz Greblicki, Marian Poźniak, Marian Barski, Euge-
niusz Bagiński, Bogumił Węgliński

1994 –  Tadeusz Krupiński, Jan Kazimierczak, Ryszard Rink, Andrzej 
Burghardt, Janusz Plutecki, Zbigniew Korzeń, Teresa Ledwina, 
Adam Skoczylas

1995 –  Jacek Malko, Włodzimierz Kordylewski, Ryszard Natusiewicz, 
Klaus Strzodka, Dionizy Dudek, Kazimierz Friedel, Janusz Goć-
kowski

1996 –  Bogdan Kuchta, Leokadia Kucharska, Edward Palczak, Tadeusz 
Galanc, Jerzy Zwoździak, Krzysztof Tchoń, Barbara Stępniew-
ska-Janowska, Janusz Mroczka, Zdzisław Jurkiewicz, Ryszard 
Grząślewicz, Ryszard Izbicki, Ewaryst Rafajłowicz, Eugeniusz 
Rusiński, Zdzisław B. Kremens, Ewa Dobierzewska-Mozrzymas, 
Marian Sobierajski

1997 –  Czesław Basztura, Mieczysław Kamiński, Zygmunt Galasie-
wicz, Lucjan Jacak, Maria Świderska-Bróż, Romuald Będziński, 
Bogdan Miedziński, Kazimierz Ukleja, Jan Biliszczuk, Maciej 
Dymkowski, Monika Hardygóra, Juliusz Mrozowicz

1998 –  Maciej Sysło, Paweł Kafarski, Iwan Tabakow, Barbara Lejczak, 
Stefan Cacoń, Marek Kurzyński, Tomasz Strzelecki, Antoni Bie-
gus, Witold Roter, Andrzej Miniewicz

1999 –  Mieczysław Lech, Andrzej Kmieć, Witold Słówko, Hubert Trza-
ska, Jan Misiewicz, Danuta Żuchowska, Adam Janiak, Kazimierz 
Rykaluk, Krzysztof R. Mazurski, Józef Głuszek, Ewa Łużyniecka

2000 –  Bronisław Florkiewicz, Jan Mikuś, Ryszard Magiera, Lech Śli-
wowski, Mirosław Kutyłowski

2001 –  Stanisław Kuźmiński, Ernest Niemczyk, Kazimiera A. Wilk, Hen- 
ryk Kasprzak, Tadeusz Mikulczyński, Jerzy Nowak, Ludwik 
Komorowski, Jacek Mercik, Grażyna Balińska, Antoni Ko-
zioł, Edward Osada, Ryszard Poprawski, Karina Weron, 
Piotr Konderla, Edward Chlebus, Wiesław Kotarba, Mieczy-
sław Moszkowicz, Jacek Skarżewski, Władysław Walkowiak,  
Zbigniew Banaszak, Włodzimierz Pihowicz, Walter Bartelmus, 
Wojciech Czarczyński, Andrzej Kasprzak

2002 –  Zdzisław Kawala, Stefan Zieliński, Jan Drzymała, Leszek Go-
lonka, Danuta Michalska-Fąk, Edward Radosiński, Krystyna 
Dubel, Halina Podbielska, Janusz Szafran, Zbigniew W. Ko-
walski, Jerzy Józefczyk, Tadeusz Więckowski, Bogdan Węglorz, 
Krzysztof Abramski, Krystyna Jeżowiecka-Kabsch, Stanisław 
Kucharski, W. Andrzej Sokalski, Wacław Urbańczyk, Wojciech 
Adamski, Krzysztof Stempak, Andrzej Matynia
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2003 –  Jacek Machnikowski, Adam Grzech, Jolanta Grzechowiak-Mi-
lewska, Cezary Madryas, Jacek Cichoń, Józef Głowiński, Marian 
Łukaniszyn, Maria M. Szostak, Antoni Gronowicz, Szczepan 
Roszak, Władysława Mulak

2004 –  Eugeniusz Rosołowski, Aleksander Streubel, Maria Cieślak-
-Golonka, Wojciech Okrasiński, Janusz Fleszyński, Teresa Or-
łowska-Kowalska, Jan Kulczyk, Zbigniew Olszak, Piotr Du-
dziński, Lech Gładysiewicz, Jan Zarzycki, Antoni Szydło, Piotr 
Drożdżewski

2005 –  Wojciech Glabisz, Bronisław Gosowski, Zbigniew Gnutek, Zbi-
gniew S. Kowalski, Ryszard Czarny, Kazimierz Wójs, Tomasz 
Downarowicz, Zbigniew Gronostajski, Krzysztof Sibilski, Janusz 
Zaleski, Ernest Kubica, Krzysztof Maruszewski, Zygmunt Sadow-
ski, Czesław Smutnicki, Elżbieta Stilger-Szydło, Jerzy Walen-
dziewski, Zbigniew Wróblewski

2006 –  Wiesław Apostoluk, Krzysztof Bogdan, Marian Hopej, Józef Krzy-
żanowski, Andrzej Ożyhar, Janusz Rębielak, Tomasz T. Suchecki, 
Włodzimierz Szczepaniak, Mirosław Miller, Janusz Trawczyń-
ski, Zygmunt Hasiewicz, Maciej Kulisiewicz

2007 –  Sylwester Kobielak, Tomasz Koch, Sergey Anisimov, Jerzy Hoła, An-
drzej Bogdan Dobrucki, Ignacy Dulęba, Ryszard Gonczarek, Krzysz-
tof Jesionek, Czesław Koziarski, Michał Lisowski, Stanisław Medek-
sza, Michał Morayne, Marek Rybaczuk, Wiesław Rybak, Elżbieta 
Trocka-Leszczyńska, Artur Wilczyński, Tadeusz Berlicki, Zbigniew 
Królicki, Jan Magott, Marek Samoć

2008 –  Edmund Motyl, Ryszard Steller, Jarosław Stryczek, Roman 
Gancarz, Andrzej Piasecki, Jan Dziuban, Lech Sitnik, Andrzej 
Trochimczuk, Grażyna Gryglewicz

2009 –  Maciej Chorowski, Krzysztof Kołodziejczyk, Hanna Kozaczew-
ska-Golasz, Arkadiusz Wójs, Karol Nitsch, Tadeusz Radzik, 
Halina Kwaśnicka, Marek Tłaczała, Wojciech Ciężkowski, Je-
rzy Jasieńko, Zbigniew Huzar, Zbigniew Malara, Ngoc Thanh 
Nguyen, Piotr Cichosz, Tadeusz Inglot, Jan Iżykowski, Danuta 
Kaczmarek, Jacek Pigłowski, Jadwiga Sołoducho, Wanda Ko-
nonowicz, Romuald Lenczewski, Barbara Namysłowska-Wil-
czyńska

2010 –  Maria Dąbrowska-Szata, Jacek Suchodolski, Jerzy Charytono-
wicz, Andrzej Dziedzic, Zdzisław Nawrocki, Bogdan Szczygieł, 
Jerzy Świątek

2011 –  Marek Langner, Ryszard Miller, Jan Felba, Janusz L. Dobesz, Jó-
zef Oleksyszyn, Marek Bryjak, Jan Butra, Tadeusz Marcinkowski, 
Franciszek Przystupa, Anna Chrzanowska

2012 –  Katarzyna Chojnacka, Stanisław Lochyński, Regina Paszkiewicz, 
Paweł Machnikowski, Wojciech Bartkowiak, Waldemar Rebizant, 
Ilona Turowska-Tyrk, Teodor Gotszalk, Andrzej Ambroziak, Rafał 
Czerner, Juliusz B. Gajewski, Józef Hoffmann, Zbigniew Mirski, To-
masz Nowakowski, Ignacy Dudzikowski, Małgorzata Kabsch-Kor-
butowicz, Andrzej Kotowski, Jan Bień, Stanisław Krawiec

2013 –  Antoni C. Mituś, Jacek Wańkowicz, Tadeusz Kulczycki, Michał 
Ryznar, Bogdan Boduszek, Jolanta Bryjak, Marek Kozłowski, 
Czesław Machelski, Andrzej Radosz, Janusz Mierczyński, Hen-
ryk Nowak, Veneta Videnova-Adrabińska, Edward Pliński

2014 –  Dorota Kuchta, Stanisław Bartkiewicz, Krzysztof Szajowski, Mieczy-
sław Szata, Andrzej Kucharski, Ryszard Kacprzyk, Tadeusz Smolnic-
ki, Małgorzata Komorowska, Wojciech Wieleba

2015 –  Włodzimierz Dudziński, Jacek W. Kaczmar, Piotr Dobryszycki, 
Małgorzata Chorowska, Ewa Skubalska-Rafajłowicz, Elżbieta 
Przesmycka, Andrzej Kaźmierczak, Tadeusz Gudra, Zdzisław Hej-
ducki, Marzanna Jagiełło, Czesław T. Kowalski, Dariusz Łydżba, 
Witold Pytel, Michał Woźniak, Rafał Weron, Ryszard Makowski, 
Kazimierz Wilkosz, Krystyn Styczeń
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Krzysztof Abramski 
(ur. 1948), mgr inż. elektronik (Poli-
technika Wrocławska). Od 2002 pro- 
fesor na Wydziale Elektroniki Po-
litechniki Wrocławskiej. 

Wojciech Adamski 
(ur. 1950), mgr inż. urządzeń sanitar-
nych (Politechnika Wrocławska). Od 
2002 profesor na Wydziale Inżynie-
rii Środowiska Politechniki Wroc- 
ławskiej.

Andrzej Ambroziak 
(ur. 1951), mgr inż. mechanik (Poli-
technika Wrocławska). Od 2012 pro-
fesor na Wydziale Mechanicznym Po- 
litechniki Wrocławskiej.

Feliks Andrzejewski 
(1912-1979), mgr inż. elektryk (Poli-
technika Wrocławska). Od 1965 pro- 
fesor na Wydziale Elektrycznym 
Politechniki Wrocławskiej.

Sergey Anisimov 
(ur. 1951), inż. budowlany (Lenin-
gradzki Instytut Inżynieryjno-Bu-
dowlany). Profesor Politechniki Ko-
szalińskiej (2002). Od 2007 profesor 
na Wydziale Inżynierii Środowiska 
Politechniki Wrocławskiej.

Wiesław Apostoluk 
(ur. 1944), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska). Od 2006 profesor 
na Wydziale Chemicznym Politechni- 
ki Wrocławskiej.
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Zbigniew Bać 
(ur. 1930), mgr inż. architekt (Poli-
technika Wrocławska). Od 1992 pro- 
fesor na Wydziale Architektury Po-
litechniki Wrocławskiej.

Ludwik Badian 
(1928-1987), mgr inż. elektryk (Poli-
technika Wrocławska). Od 1970 pro- 
fesor na Wydziale Elektrycznym Po-
litechniki Wrocławskiej.

Eugeniusz Bagiński 
(ur. 1930), mgr socjologii (Katolic-
ki Uniwersytet Lubelski). Od 1993 
profesor na Wydziale Architektury 
Politechniki Wrocławskiej.

Grażyna Balińska 
(ur. 1943), mgr inż. architekt (Poli- 
technika Wrocławska). Od 2001 pro-
fesor na Wydziale Architektury Poli-
techniki Wrocławskiej.

Zbigniew Banaszak 
(ur. 1948), mgr inż. elektronik (Poli- 
technika Wrocławska). Profesor w Wyż- 
szej Szkole Inżynierskiej w Zielonej 
Górze (1997). W 2001 profesor na Wy-
dziale Informatyki i Zarządzania Po- 
litechniki Wrocławskiej. 

Marian Barski 
(1927-2005), mgr inż. architekt (Poli-
technika Wrocławska). Od 1993 pro- 
fesor na Wydziale Architektury Poli-
techniki Wrocławskiej. Dziekan Wy- 
działu Architektury (1987-1990).
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Adam Bartecki 
(1920-2010), mgr inż. chemii (Poli- 
technika Wrocławska). Od 1973 pro- 
fesor na Wydziale Chemicznym Po-
litechniki Wrocławskiej.

Walter Bartelmus 
(ur. 1941), mgr inż. mechanik (Politech-
nika Śląska w Gliwicach). Od 2001 
profesor na Wydziale Górniczym (od 
2004 – Wydziale Geoinżynierii, Gór-
nictwa i Geologii) Politechniki Wro-
cławskiej.

Stanisław Bartkiewicz 
(ur. 1967), mgr inż. inżynierii mate-
riałowej (Politechnika Wrocławska). 
Od 2014 profesor na Wydziale Che-
micznym Politechniki Wrocławskiej.

Wojciech Bartkowiak 
(ur. 1970), mgr inż. chemii (Poli-
technika Wrocławska). Od 2012 
profesor na Wydziale Chemicznym 
Politechniki Wrocławskiej.

Wiesław Barwicz 
(1913-2002), inż. elektryk (Politech- 
nika Lwowska). Od 1968 profesor 
na Wydziale Elektroniki Politech-
niki Wrocławskiej. 

Czesław Basztura 
(1946-2000), mgr inż. elektronik (Po- 
litechnika Wrocławska). Od 1997 pro- 
fesor na Wydziale Elektroniki Poli-
techniki Wrocławskiej. 
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Tadeusz Batycki 
(1921-2009), mgr inż. elektronik (Po- 
litechnika Wrocławska). Od 1972 pro- 
fesor na Wydziale Elektroniki Politech-
niki Wrocławskiej. Dziekan Wydzia- 
łu Elektroniki (1968-1970).

Mieczysław Bazewicz 
(1927-2008), mgr inż. łączności (Poli- 
technika Wrocławska), mgr ekono-
mii (Wyższa Szkoła Ekonomiczna 
we Wrocławiu). Od 1988 profesor na 
Wydziale Informatyki i Zarządza- 
nia Politechniki Wrocławskiej.

Daniel Bem 
(1933-2014), mgr inż. łączności (Po-
litechnika Wrocławska). Od 1978 
profesor na Wydziale Elektroniki 
Politechniki Wrocławskiej. Dziekan 
Wydziału Elektroniki (2002-2005). 
Prorektor Politechniki Wrocław-
skiej (1981-1984). Doktor honoris 
causa Politechniki Wrocławskiej 
(2008) i Wojskowej Akademii Tech-
nicznej (2003).

Tadeusz Berlicki 
(ur. 1944), mgr inż. elektronik (Po-
litechnika Wrocławska), mgr mate-
matyki (Uniwersytet Wrocławski). 
Od 2007 profesor na Wydziale 
Elektroniki Mikrosystemów i Foto-
niki Politechniki Wrocławskiej.

Gerard J. Besler 
(ur. 1932), mgr inż. budownictwa sani- 
tarnego (Politechnika Warszawska). 
Od 1989 profesor na Wydziale Inży-
nierii Sanitarnej (od 1990 – Wydzia-
le Inżynierii Środowiska) Politechni-
ki Wrocławskiej.

Romuald Będziński 
(ur. 1940), mgr inż. mechanik (Poli-
technika Wrocławska). Od 1997 pro-
fesor na Wydziale Mechanicznym Po- 
litechniki Wrocławskiej. Doktor honoris 
causa Akademii Medycznej we Wro- 
cławiu (2012).



t y t u l a r n i  p r o f e s o r o w i e  p o l i t e c h n i k i  w r o c ł a w s k i e j

19

Antoni Biegus
(ur. 1947), mgr inż. budownictwa 
lądowego (Politechnika Wrocław-
ska). Od 1998 profesor na Wydziale 
Budownictwa Lądowego i Wodnego 
Politechniki Wrocławskiej.

Janusz Bieniewski 
(1931-1984), mgr geologii (Uniwersy-
tet Wrocławski). Od 1982 profesor na 
Wydziale Górniczym Politechniki 
Wrocławskiej. Dziekan Wydziału Gór-
niczego (1981-1984). Prorektor Po- 
litechniki Wrocławskiej (1984).

Jan Bień 
(ur. 1950), mgr inż. budownictwa lą- 
dowego (Politechnika Wrocławska). 
Od 2012 profesor na Wydziale Bu-
downictwa Lądowego i Wodnego Po- 
litechniki Wrocławskiej.

Kazimierz Biernatowski 
(1932-1988), mgr inż. budownictwa 
(Politechnika Wrocławska). Od 1977 
profesor na Wydziale Budownictwa 
Lądowego Politechniki Wrocław-
skiej. Dziekan Wydziału Budownic-
twa Lądowego (1979-1981).

Jan Biliszczuk 
(ur. 1949), mgr inż. budownictwa 
lądowego (Politechnika Wrocław-
ska). Od 1997 profesor na Wydziale 
Budownictwa Lądowego i Wodnego 
Politechniki Wrocławskiej.

Włodzimierz Bobrownicki 
(1892-1980), inż. chemik (Wyższa 
Szkoła Techniczna w Monachium). Od 
1949 profesor na Wydziale Matematy-
ki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu i Po- 
litechniki we Wrocławiu, a następnie 
(1951) na Wydziale Chemicznym Po-
litechniki Wrocławskiej.
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Zygmunt Bodnar 
(1907-1993), mgr fizyki (Politechnika 
Lwowska). Od 1964 profesor w Kate- 
drze Fizyki Politechniki Wrocław-
skiej.

Bogdan Boduszek 
(ur. 1946), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska). Od 2013 profesor 
na Wydziale Chemicznym Politech-
niki Wrocławskiej.

Aleksander Bogacz 
(1933-1994), mgr inż. chemii (Poli-
technika Wrocławska). Od 1989 pro- 
fesor na Wydziale Chemicznym Po-
litechniki Wrocławskiej.

Krzysztof Bogdan 
(ur. 1967), mgr inż. podstawowych  
problemów techniki w zakresie ma-
tematyki (Politechnika Wrocławska). 
Od 2006 profesor na Wydziale Pod-
stawowych Problemów Techniki Po-
litechniki Wrocławskiej.

Augustyn Borcz 
(1925-1993), mgr inż. budownictwa 
(Politechnika Wrocławska). Od 1972 
profesor na Wydziale Budownictwa 
Lądowego (od 1990 – Budownictwa 
Lądowego i Wodnego).

Jerzy Bromirski 
(1915-1989), mgr inż. elektryk (Po-
litechnika Wrocławska). Od 1964 
profesor na Wydziale Łączności (od 
1966 – Wydziale Elektroniki) Poli- 
techniki Wrocławskiej. Dziekan Wy- 
działu Łączności (1955-1956) i Wy- 
działu Elektroniki (1970-1978) oraz 
Wydziału Informatyki i Zarządza-
nia (1978-1981).



t y t u l a r n i  p r o f e s o r o w i e  p o l i t e c h n i k i  w r o c ł a w s k i e j

21

Tadeusz Broniewski 
(1894-1976), inż. architekt (Poli-
technika Lwowska). Od 1956 pro-
fesor na Wydziale Architektury Po- 
litechniki Wrocławskiej. Dziekan Wy- 
działu Budownictwa Uniwersytetu  
i Politechniki we Wrocławiu (1949-
1950) i Wydziału Architektury Poli-
techniki Wrocławskiej (1950, 1958-
1960).

Jolanta Bryjak 
(ur. 1954), mgr biologii (Uniwersy-
tet Wrocławski). Od 2013 profesor 
na Wydziale Chemicznym Politech- 
niki Wrocławskiej.

Marek Bryjak 
(ur. 1953), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska). Od 2011 profe- 
sor na Wydziale Chemicznym Poli-
techniki Wrocławskiej.

Tadeusz Brzoza 
(1911-1978), inż. architekt (Politech-
nika Lwowska). Od 1956 profesor na 
Wydziale Architektury Politechniki 
Wrocławskiej. Dziekan Wydziału 
Architektury (1955-1958).

Eugeniusz Brzuchowski 
(1919-2000), inż. mechanik (Politech-
nika Lwowska). Od 1977 profesor na 
Wydziale Mechaniczno-Energetycz-
nym Politechniki Wrocławskiej.

Zdzisław Bubnicki 
(1938-2006), mgr inż. elektryk (Po-
litechnika Śląska w Gliwicach). Od 
1973 profesor na Wydziale Informa-
tyki i Zarządzania Politechniki Wro- 
cławskiej. Doktor honoris causa Po- 
litechniki Szczecińskiej (2001), Woj- 
skowej Akademii Technicznej w War- 
szawie (2001) i Politechniki Poznań- 
skiej (2003).
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Mieczysław Bukała 
(1917-1982), inż. chemik (Politechni-
ka Śląska w Gliwicach). Od 1963 pro- 
fesor na Wydziale Chemicznym Po-
litechniki Wrocławskiej.

Bogdan Burczyk 
(ur. 1930), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska). Od 1976 profesor 
na Wydziale Chemicznym Politech-
niki Wrocławskiej.

Andrzej Burghardt 
(ur. 1928), mgr inż. chemii (Politech-
nika Śląska w Gliwicach). Profesor  
w Instytucie Inżynierii Chemicznej 
PAN w Gliwicach (1971). W 1994 pro- 
fesor na Wydziale Chemicznym Po-
litechniki Wrocławskiej. Doktor ho-
noris causa Politechniki Wrocław-
skiej (2002).

Jan Butra 
(ur. 1953), mgr inż. górnik (Politech-
nika Wrocławska). Od 2011 profesor 
na Wydziale Geoinżynierii, Górnic- 
twa i Geologii Politechniki Wrocław- 
skiej.

Tomasz Byczkowski 
(ur. 1943), mgr inż. elektronik (Poli-
technika Wrocławska). Od 1989 pro- 
fesor na Wydziale Podstawowych 
Problemów Techniki Politechniki 
Wrocławskiej.

Henryk Bystroń 
(1920-2013), mgr inż. górnik (Akade-
mia Górnicza w Krakowie). Profesor 
w Głównym Instytucie Górnictwa  
w Katowicach (1972). W 1976 profe-
sor na Wydziale Górniczym Politech-
niki Wrocławskiej. 
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Stefan Cacoń 
(ur. 1943), mgr inż. geodezji urządzeń 
(Wyższa Szkoła Rolnicza we Wro-
cławiu). Profesor Akademii Rolniczej 
we Wrocławiu (1992). W 1998 profe-
sor na Wydziale Górniczym (od 2004  
– Wydziale Geoinżynierii, Górnic-
twa i Geologii) Politechniki Wro-
cławskiej.

Marian Cegielski 
(1925-2012), mgr inż. elektryk (Poli-
technika Wrocławska). Od 1992 pro- 
fesor na Wydziale Elektrycznym 
Politechniki Wrocławskiej. Dziekan 
Wydziału Elektrycznego (1984-
1990). Doktor honoris causa Azow-
skiego Uniwersytetu w Mariupolu 
(1998).

Krzysztof Cena 
(ur. 1939), mgr fizyki (Uniwersytet 
Wrocławski). Od 1981 profesor na Wy-
dziale Budownictwa Lądowego Po- 
litechniki Wrocławskiej.

Witold Charewicz 
(1939-2009), mgr inż. chemii (Poli-
technika Wrocławska). Od 1986 pro- 
fesor na Wydziale Chemicznym Poli-
techniki Wrocławskiej. Prorektor Po- 
litechniki Wrocławskiej (1987-1990).

Jerzy Charytonowicz 
(ur. 1946), mgr inż. architekt (Po-
litechnika Wrocławska). Od 2010 
profesor na Wydziale Architektury 
Politechniki Wrocławskiej.

Jan Chlebicki 
(ur. 1938), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska). Od 1991 pro- 
fesor na Wydziale Chemicznym Poli- 
techniki Wrocławskiej. Dziekan Wy- 
działu Chemicznego (1987-1990).
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Edward Chlebus 
(ur. 1948), mgr inż. mechanik (Poli-
technika Wrocławska). Od 2001 pro-
fesor na Wydziale Mechanicznym Po- 
litechniki Wrocławskiej. Dziekan Wy- 
działu Mechanicznego (2008-2012  
i od 2012).

Katarzyna Chojnacka 
(ur. 1975), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska). Od 2012 profesor 
na Wydziale Chemicznym Politech-
niki Wrocławskiej.

Henryk Chojnacki 
(1934-2012), mgr chemii (Uniwersytet 
Jagielloński w Krakowie). Od 1977 
profesor na Wydziale Chemicznym Po- 
litechniki Wrocławskiej.

Małgorzata Chorowska 
(ur. 1958), mgr inż. architekt (Politech- 
nika Wrocławska). Od 2015 profesor 
na Wydziale Architektury Politechni-
ki Wrocławskiej.

Bohdan Chorowski 
(ur. 1926), mgr inż. mechanik (Poli-
technika Łódzka). Od 1983 profesor na 
Wydziale Mechaniczno-Energetycz-
nym Politechniki Wrocławskiej. Dzie- 
kan Wydziału Mechaniczno-Energe-
tycznego (1976-1978).

Maciej Chorowski 
(ur. 1958), mgr inż. mechanik (Poli-
technika Wrocławska). Od 2009 pro- 
fesor na Wydziale Mechaniczno-Ener- 
getycznym Politechniki Wrocław-
skiej. Dziekan Wydziału Mechanicz-
no-Energetycznego (2005-2012).
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Władysław Chowaniec 
(1901-1987), inż. mechanik (Politech-
nika Lwowska). Od 1960 profesor na 
Wydziale Mechanicznym Politechniki 
Wrocławskiej. Dziekan Wydziału Me- 
chanicznego (1950-1952). Doktor ho-
noris causa Uniwersytetu Technicz-
nego w Dreźnie (1969).

Anna Chrzanowska 
(ur. 1950), mgr inż. mechanik (Poli-
technika Warszawska). Od 2011 pro- 
fesor na Wydziale Geoinżynierii, Gór- 
nictwa i Geologii Politechniki Wro-
cławskiej.

Jacek Cichoń 
(ur. 1953), mgr matematyki (Uniwer- 
sytet Wrocławski). Od 2003 profe- 
sor na Wydziale Podstawowych Pro-
blemów Techniki Politechniki Wro- 
cławskiej.

Piotr Cichosz 
(ur. 1948), mgr inż. mechanik (Poli-
technika Wrocławska). Od 2009 pro- 
fesor na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Wrocławskiej.

Maria Cieślak-Golonka 
(ur. 1944), mgr chemii (Uniwersytet 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lubli-
nie). Od 2004 profesor na Wydziale 
Chemicznym Politechniki Wrocław-
skiej.

Wojciech Ciężkowski 
(ur. 1952), mgr inż. górnictwa (Poli-
technika Wrocławska). Od 2009 pro- 
fesor na Wydziale Geoinżynierii,  Gór-
nictwa i Geologii Politechniki Wro- 
cławskiej. Dziekan Wydziału Geo-
inżynierii, Górnictwa i Geologii (od 
2012).
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Adam Cybulski 
(1896-1996), inż. dróg i mostów (Poli-
technika Warszawska). Od 1960 pro-
fesor na Wydziale Budownictwa Lą- 
dowego Politechniki Wrocławskiej. 
Dziekan Wydziału Inżynierii (od 1954 
– Wydziału Budownictwa Lądowego) 
w latach 1952-1955. Prorektor Po- 
litechniki Wrocławskiej (1955-1956).

Dobrosław Czajka 
(1909-1992), inż. architekt (Politech-
nika Lwowska). Od 1974 profesor na 
Wydziale Architektury Politechniki 
Wrocławskiej.

Kazimierz Czapliński 
(ur. 1926), mgr inż. budownictwa lą- 
dowego (Politechnika Gdańska). Od 
1990 profesor na Wydziale Budow-
nictwa Lądowego i Wodnego Poli- 
techniki Wrocławskiej. Dziekan  
Wydziału Budownictwa Lądowego  
i Wodnego (1993-1996).

Wojciech Czarczyński 
(ur. 1933), mgr inż. łączności (Poli-
technika Wrocławska). Od 2001 pro- 
fesor na Wydziale Elektroniki, a na- 
stępnie (2002) na Wydziale Elek-
troniki Mikrosystemów i Fotoniki 
Politechniki Wrocławskiej.

Władysław Czarnecki 
(1895-1983), inż. architekt (Politech-
nika Lwowska). Od 1954 profesor na 
Wydziale Architektury Politechniki 
Wrocławskiej.

Kazimierz Czarnowski 
(1917-2001), mgr inż. budownictwa 
(Politechnika Warszawska), inż. ar-
chitekt (Wieczorowa Szkoła Inży-
nierska we Wrocławiu). Od 1978 pro- 
fesor na Wydziale Budownictwa Lą-
dowego Politechniki Wrocławskiej.
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Ryszard Czarny 
(ur. 1935), mgr inż. mechanik (Poli-
technika Wrocławska). Od 2005 pro-
fesor na Wydziale Mechanicznym Po- 
litechniki Wrocławskiej.

Wincenty Czechowicz 
(1900-1974), inż. górnik (Akademia 
Górnicza w Krakowie). Od 1965 profe-
sor na Wydziale Budownictwa Lądo-
wego, a następnie (1968) na Wydziale 
Górniczym Politechniki Wrocławskiej.

Olgierd Czerner 
(ur. 1929), mgr inż. architekt (Poli-
technika Wrocławska). Od 1977 pro- 
fesor na Wydziale Architektury Po-
litechniki Wrocławskiej.

Rafał Czerner 
(ur. 1958), mgr inż. architekt (Poli-
technika Wrocławska). Od 2012 pro- 
fesor na Wydziale Architektury Poli-
techniki Wrocławskiej.

Władysław Czerny 
(1899-1976), inż. architekt (Politech- 
nika Warszawska). Profesor Politech-
niki Gdańskiej (1947). Od 1964 pro- 
fesor na Wydziale Architektury Poli-
techniki Wrocławskiej.

Jerzy Czerwonko 
(1936-2012), mgr fizyki (Uniwersy-
tet Wrocławski). Od 1974 profesor 
na Wydziale Podstawowych Pro- 
blemów Techniki Politechniki Wro-
cławskiej. Dziekan Wydziału Pod- 
stawowych Problemów Techniki 
(1983-1984 i 1990-1996).
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Władysław Czuba 
(1924-1997), mgr inż. chemii (Poli-
technika Wrocławska). Profesor Po- 
litechniki Krakowskiej (1974). Od 
1978 profesor na Wydziale Chemicz- 
nym Politechniki Wrocławskiej.

Maria Dąbrowska-Szata 
(ur. 1946), mgr inż. elektronik (Poli-
technika Wrocławska). Od 2010 pro- 
fesor na Wydziale Elektroniki Mikro- 
systemów i Fotoniki Politechniki Wro- 
cławskiej.

Otton Dąbrowski 
(ur. 1922), mgr inż. budownictwa lą-
dowego (Politechnika Wrocławska). 
Od 1966 profesor na Wydziale Bu-
downictwa Lądowego (od 1990 – Wy- 
dziale Budownictwa Lądowego i Wod- 
nego) Politechniki Wrocławskiej. Dzie- 
kan Wydziału Budownictwa Lądowe-
go (1963-1968, 1971-1972) i Wydzia-
łu Budownictwa Lądowego i Wodne-
go (1990-1993). Prorektor Politechniki 
Wrocławskiej (1981-1982).

Tadeusz Demeter 
(1901-1972), inż. mechanik (Poli-
technika Lwowska). Od 1966 profe-
sor na Wydziale Mechanicznym Po- 
litechniki Wrocławskiej.

Stanisław Dmitruk 
(1927-2007), mgr inż. budownictwa 
(Politechnika Wrocławska). Od 1973 
profesor na Wydziale Górniczym Poli- 
techniki Wrocławskiej. Dziekan Wy-
działu Górniczego (1987-1993).

Janusz L. Dobesz 
(ur. 1944), mgr historii sztuki (Uni-
wersytet Wrocławski). Od 2011 pro- 
fesor na Wydziale Architektury Po-
litechniki Wrocławskiej.



t y t u l a r n i  p r o f e s o r o w i e  p o l i t e c h n i k i  w r o c ł a w s k i e j

29

Ewa Dobierzewska- 
-Mozrzymas
(ur. 1936), mgr fizyki (Uniwersytet 
Wrocławski). Od 1996 profesor na 
Wydziale Podstawowych Problemów 
Techniki Politechniki Wrocławskiej.

Andrzej Dobrucki 
(ur. 1949), mgr inż. elektronik (Poli-
technika Wrocławska). Od 2007 pro- 
fesor na Wydziale Elektroniki Poli-
techniki Wrocławskiej.

Piotr Dobryszycki 
(ur. 1954), mgr inż. chemik (Politech-
nika Wrocławska). Od 2015 profesor 
na Wydziale Chemicznym Politech-
niki Wrocławskiej. 

Tomasz Downarowicz 
(ur. 1956), mgr inż. podstawowych  
problemów techniki (Politechnika 
Wrocławska). Od 2005 profesor na  
Wydziale Podstawowych Problemów 
Techniki Politechniki Wrocławskiej.

Stefan Drobot 
(1913-1998), mgr filozofii w zakresie 
matematyki (Uniwersytet Jagiel-
loński w Krakowie). Od 1954 pro- 
fesor w Katedrze Matematyki Po-
litechniki Wrocławskiej.

Piotr Drożdżewski 
(ur. 1948), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska). Od 2004 profesor 
na Wydziale Chemicznym Politech-
niki Wrocławskiej.
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Jan Drzymała 
(ur. 1949), mgr inż. chemii (Politechni-
ka Wrocławska). Od 2002 profesor na 
Wydziale Górniczym (od 2004 – Wy- 
dziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geo- 
logii) Politechniki Wrocławskiej.

Krystyna Dubel 
(ur. 1932), mgr biologii (Uniwersytet 
Łódzki). W 2002 profesor na Wydzia- 
le Architektury Politechniki Wro- 
cławskiej.

Julian Duchowicz 
(1912-1972), inż. architekt (Poli-
technika Lwowska). Od 1968 profe-
sor na Wydziale Architektury Poli-
techniki Wrocławskiej.

Dionizy Dudek 
(ur. 1943), mgr inż. mechanik (Poli-
technika Wrocławska). Od 1995 pro-
fesor na Wydziale Mechanicznym Po- 
litechniki Wrocławskiej.

Ignacy Dudzikowski 
(ur. 1942), mgr inż. elektryk (Poli-
technika Wrocławska). Od 2012 pro- 
fesor na Wydziale Elektrycznym Po- 
litechniki Wrocławskiej.

Piotr Dudziński 
(ur. 1949), mgr inż. mechanik (Poli-
technika Wrocławska). Od 2004 pro- 
fesor na Wydziale Mechanicznym Po- 
litechniki Wrocławskiej.
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Włodzimierz Dudziński 
(ur. 1946), mgr inż. mechanik (Poli-
technika Wrocławska). Od 2015 pro-
fesor na Wydziale Mechanicznym Po- 
litechniki Wrocławskiej.

Ignacy Dulęba 
mgr inż. elektronik; mgr inż. infor-
matyk (Politechnika Wrocławska). 
Od 2007 profesor na Wydziale Elek-
troniki Politechniki Wrocławskiej.

Maciej Dymkowski 
(ur. 1947), mgr socjologii (Uniwersy-
tet Warszawski). Od 1997 profesor 
na Wydziale Informatyki i Zarządza-
nia Politechniki Wrocławskiej.

Andrzej Dziedzic 
(ur. 1957), mgr inż. elektronik (Poli-
technika Wrocławska). Od 2010 pro-
fesor na Wydziale Elektroniki Mi- 
krosystemów i Fotoniki Politechni-
ki Wrocławskiej. Dziekan Wydziału 
Elektroniki Mikrosystemów i Foto-
niki (2007-2012 i od 2012).

Jan Dziuban 
(ur. 1951), mgr inż. elektronik (Poli-
technika Wrocławska). Od 2008 pro- 
fesor na Wydziale Elektroniki Mi-
krosystemów i Fotoniki Politechniki 
Wrocławskiej.

Jan Felba 
(ur. 1947), mgr inż. elektronik (Poli-
technika Wrocławska). Od 2011 pro- 
fesor na Wydziale Elektroniki Mikro- 
systemów i Fotoniki Politechniki Wro- 
cławskiej.
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Jan Ferencowicz 
(1902-1985), inż. mechanik (Poli-
technika Warszawska). Od 1962 pro- 
fesor na Wydziale Inżynierii Sani-
tarnej Politechniki Wrocławskiej.

Janusz Fleszyński 
(ur. 1941), mgr inż. elektryk (Poli-
technika Wrocławska). Od 2004 pro- 
fesor na Wydziale Elektrycznym Po-
litechniki Wrocławskiej.

Bronisław Florkiewicz 
(1937-2000), mgr matematyki (Uni-
wersytet Wrocławski). W 2000 profe-
sor na Wydziale Podstawowych Pro- 
blemów Techniki Politechniki Wro-
cławskiej.

Kazimierz Friedel 
(ur. 1938), mgr inż. elektronik (Poli-
technika Wrocławska). Od 1995 pro- 
fesor na Wydziale Elektroniki, a na-
stępnie (2002) Wydziale Elektroniki 
Mikrosystemów i Fotoniki Politech-
niki Wrocławskiej.

Andrzej Frydecki 
(1903-1989), inż. architekt (Politech-
nika Lwowska). Od 1956 profesor na 
Wydziale Architektury Politechniki 
Wrocławskiej. Dziekan Wydziału  
Architektury (1952-1954, 1962-1964).

Wojciech Fuliński 
(1921-2001), mgr inż. elektryk (Poli-
technika Wrocławska). Od 1983 pro- 
fesor na Wydziale Elektrycznym 
Politechniki Wrocławskiej.
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Tadeusz Gabryszewski 
(1906-1995), inż. hydrotechniki (Po-
litechnika Lwowska). Od 1965 pro- 
fesor na Wydziale Inżynierii Sani- 
tarnej Politechniki Wrocławskiej. 
Dziekan Wydziału Inżynierii Sani-
tarnej (1953-1954, 1955-1958, 1960- 
1966).

Zdzisław Gabryszewski 
(1930-2005), mgr inż. mechanik (Poli-
technika Wrocławska). Od 1982 pro- 
fesor na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Wrocławskiej. Dziekan 
Wydziału Mechanicznego (1987-1990).

Miron Gaj 
(1927-2015), mgr filozofii w zakre-
sie fizyki (Uniwersytet Wrocławski). 
Od 1971 profesor na Wydziale Pod- 
stawowych Problemów Techniki Po- 
litechniki Wrocławskiej. Dziekan Wy-
działu Podstawowych Problemów  
Techniki (1981-1983).

Juliusz B. Gajewski 
(ur. 1952), mgr inż. elektryk (Poli-
technika Wrocławska). Od 2012 pro- 
fesor na Wydziale Mechaniczno-
-Energetycznym Politechniki Wro-
cławskiej.

Tadeusz Galanc 
(ur. 1939), mgr matematyki (Uniwer-
sytet Wrocławski). Od 1996 pro- 
fesor na Wydziale Informatyki i Za-
rządzania Politechniki Wrocławskiej. 
Dziekan Wydziału Informatyki i Za-
rządzania (1999-2005).

Zygmunt Galasiewicz 
(ur. 1926), mgr fizyki (Uniwersytet 
Wrocławski). Profesor Uniwersytetu 
Wrocławskiego (1964). W 1997 pro- 
fesor na Wydziale Podstawowych Pro- 
blemów Techniki Politechniki Wro- 
cławskiej.
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Stefan Gałczyński 
(ur. 1933), inż. budownictwa lądo-
wego (Instytut Inżynierów Transpor- 
tu Kolejowego w Moskwie). Od 1987  
profesor na Wydziale Budownictwa 
Lądowego (od 1990 – Budownictwa 
Lądowego i Wodnego) Politechniki 
Wrocławskiej. Dziekan Wydziału Bu- 
downictwa Lądowego (1987-1990).

Roman Gancarz 
(ur. 1949), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska). Od 2008 profesor 
na Wydziale Chemicznym Politech-
niki Wrocławskiej.

Zdzisław Gergowicz 
(1920-1992), inż. dróg i mostów (Aka-
demia Górnicza w Krakowie). Od 
1969 profesor na Wydziale Górniczym 
Politechniki Wrocławskiej. Dziekan  
Wydziału Górniczego (1968-1972).

Wojciech Glabisz 
(ur. 1954), mgr inż. budownictwa 
(Politechnika Wrocławska). Od 2005  
profesor na Wydziale Budownictwa 
Lądowego i Wodnego Politechniki 
Wrocławskiej.

Jan Gliński 
(1937-1996), mgr inż. górnik (Aka-
demia Górniczo-Hutnicza w Krako-
wie). Profesor w Wyższej Szkole In-
żynierskiej w Opolu (1977). W 1984 
profesor na Wydziale Górniczym Po- 
litechniki Wrocławskiej.

Lech Gładysiewicz 
(ur. 1951), mgr inż. mechanik (Poli-
technika Wrocławska). Od 2004 pro- 
fesor na Wydziale Górniczym (od 
2004 – Wydziale Geoinżynierii, Gór- 
nictwa i Geologii) Politechniki Wro-
cławskiej. Dziekan Wydziału Górni-
czego (1993-1996) i Wydziału Geo- 
inżynierii, Górnictwa i Geologii (2005- 
2012).
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Stanisław Gładysz 
(1920-2001), mgr filozofii w zakresie 
matematyki (Uniwersytet Jagielloń-
ski w Krakowie). Od 1967 profesor 
w Katedrze Matematyki, a następ-
nie (1968) na Wydziale Podstawo-
wych Problemów Techniki Politech-
niki Wrocławskiej.

Bohdan Głowiak 
(ur. 1931), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska). Od 1968 profesor 
na Wydziale Inżynierii Sanitarnej (od  
1990 - Wydziale Inżynierii Środowi-
ska) Politechniki Wrocławskiej. Dzie- 
kan Wydziału Inżynierii Sanitarnej 
(1966-1968). Prorektor Politechniki 
Wrocławskiej (1968-1972).

Józef Głowiński 
(ur. 1942), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska). Od 2003 pro- 
fesor na Wydziale Chemicznym Po-
litechniki Wrocławskiej.

Józef Głuszek 
(1934-2013), mgr inż. chemii (Poli-
technika Wrocławska). Od 1999 pro- 
fesor na Wydziale Chemicznym Po-
litechniki Wrocławskiej.

Zbigniew Gnutek 
(ur. 1947), mgr inż. mechanik (Po-
litechnika Wrocławska). Od 2005  
profesor na Wydziale Mechaniczno- 
-Energetycznym Politechniki Wro-
cławskiej. Dziekan Wydziału Mecha-
niczno-Energetycznego (1999-2005  
i od 2012).

Janusz Goćkowski
(1935-2010), mgr prawa (Uniwersy-
tet Adama Mickiewicza w Poznaniu). 
Od 1995 profesor na Wydziale In- 
formatyki i Zarządzania Politechni-
ki Wrocławskiej.
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Zbigniew Godziński 
(1917-2007), mgr inż. elektryk (Poli-
technika Wrocławska). Od 1964 pro- 
fesor na Wydziale Elektroniki Poli-
techniki Wrocławskiej.

Józef Goliński 
(1916-2011), mgr inż. mechanik (Po-
litechnika Śląska w Gliwicach), MSc 
(Uniwersytet w Toronto). Od 1971  
profesor na Wydziale Inżynierii Sa-
nitarnej Politechniki Wrocławskiej.  
Dziekan Wydziału Inżynierii Sani- 
tarnej (1968-1972).

Leszek Golonka 
(ur. 1946), mgr inż. elektronik (Poli-
technika Wrocławska). Od 2002 pro- 
fesor na Wydziale Elektroniki Mi-
krosystemów i Fotoniki Politechniki 
Wrocławskiej.

Edward Gomółka 
(1932-1991), mgr chemii (Politech-
nika Wrocławska). Od 1989 profe-
sor na Wydziale Inżynierii Sanitar-
nej (od 1990 – Wydziale Inżynierii 
Środowiska) Politechniki Wrocław-
skiej.

Ryszard Gonczarek 
(ur. 1952), mgr inż. podstawowych  
problemów techniki w zakresie fi-
zyki (Politechnika Wrocławska). Od 
2007 profesor na Wydziale Podsta-
wowych Problemów Techniki Poli-
techniki Wrocławskiej.

Bronisław Gosowski 
(ur. 1946), mgr inż. budownictwa lą- 
dowego (Politechnika Wrocławska). 
Od 2005 profesor na Wydziale Bu-
downictwa Lądowego i Wodnego Po- 
litechniki Wrocławskiej.
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Mieczysław Gostomczyk 
(ur. 1930), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska). Od 1987 profesor 
na Wydziale Inżynierii Sanitarnej 
(od 1990 – Wydziale Inżynierii Śro-
dowiska) Politechniki Wrocławskiej.

Ryszard Gotszalk 
(1925-1990), mgr inż. elektryk (Poli-
technika Wrocławska). Od 1983 pro- 
fesor na Wydziale Elektrycznym Po- 
litechniki Wrocławskiej.

Teodor Gotszalk 
(ur. 1966), mgr inż. elektronik; mgr 
inż. elektryk (Politechnika Wrocław- 
ska). Od 2012 profesor na Wydziale 
Elektroniki Mikrosystemów i Foto-
niki Politechniki Wrocławskiej.

Teresa Górecka 
(1926-2006), mgr geologii (Uniwer-
sytet Wrocławski). Od 1989 profesor 
na Wydziale Górniczym Politech- 
niki Wrocławskiej.

Henryk Górecki 
mgr inż. chemii (Politechnika Wro-
cławska). Od 1988 profesor na Wy- 
dziale Chemicznym Politechniki Wro- 
cławskiej. Dziekan Wydziału Che-
micznego (1996-2002). Doktor honoris  
causa Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wrocławiu (2007) i Politechniki 
Krakowskiej (2010).

Józef Grabowski 
(ur. 1938), mgr inż. elektryk (Poli-
technika Wrocławska). Od 1990 pro- 
fesor na Wydziale Elektroniki Poli-
techniki Wrocławskiej.
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Włodzimierz Greblicki 
(ur. 1943), mgr inż. elektronik (Poli-
technika Wrocławska). Od 1993 pro- 
fesor na Wydziale Elektroniki Poli-
techniki Wrocławskiej.

Mieczysław Grobelny 
(ur. 1925), mgr inż. łączności (Politech-
nika Wrocławska). Od 1975 profesor 
na Wydziale Elektroniki Politech- 
niki Wrocławskiej.

Jerzy Gronostajski 
(1933-2007), mgr inż. mechanik (Poli-
technika Wrocławska). Od 1976 pro- 
fesor na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Wrocławskiej. Doktor  
honoris causa Uniwersytetu w Ba- 
cau, Rumunia (2001).

Zbigniew Gronostajski 
(ur. 1965), mgr inż. mechanik (Poli-
technika Wrocławska). Od 2005 pro- 
fesor na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Wrocławskiej. 

Antoni Gronowicz 
(ur. 1948), mgr inż. mechanik (Poli-
technika Wrocławska). Od 2003 pro- 
fesor na Wydziale Mechanicznym  
Politechniki Wrocławskiej.

Wiesław M. Grudzewski 
(ur. 1933), mgr nauk ekonomicznych 
(Wyższa Szkoła Ekonomiczna we 
Wrocławiu), mgr inż. chemii (Poli-
technika Wrocławska). Od 1976 pro- 
fesor na Wydziale Informatyki i Za- 
rządzania Politechniki Wrocław-
skiej. Dziekan Wydziału Informatyki 
i Zarządzania (1972-1978).
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Grażyna Gryglewicz 
(ur. 1955), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska). Od 2008 pro- 
fesor na Wydziale Chemicznym Po-
litechniki Wrocławskiej.

Ryszard Grząślewicz 
(1953-2005), mgr inż. podstawowych 
problemów techniki w zakresie mate- 
matyki (Politechnika Wrocławska). 
Od 1996 profesor na Wydziale Pod-
stawowych Problemów Techniki Po- 
litechniki Wrocławskiej. Dziekan Wy- 
działu Podstawowych Problemów 
Techniki (1996-2002).

Adam Grzech 
(ur. 1957), mgr inż. elektronik (Poli-
technika Wrocławska). Od 2003 pro- 
fesor na Wydziale Informatyki i Za- 
rządzania Politechniki Wrocław-
skiej. Prorektor Politechniki Wro-
cławskiej (2003-2005).

Jerzy Grzechowiak 
(1929-2003), inż. chemik (Uniwersytet 
Łomonosowa w Moskwie). Od 1973  
profesor na Wydziale Chemicznym 
Politechniki Wrocławskiej. Prorek- 
tor Politechniki Wrocławskiej (1982-
1984).

Jolanta Grzechowiak- 
-Milewska 
(ur. 1945), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska). Od 2003 profesor 
na Wydziale Chemicznym Politech-
niki Wrocławskiej.

Tadeusz Gudra 
(ur. 1946), mgr inż. elektronik (Poli- 
technika Wrocławska). Od 2015 pro-
fesor na Wydziale Elektroniki Poli-
techniki Wrocławskiej.
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Bohdan Guerquin 
(1904-1979), inż. architekt (Politech-
nika Warszawska). Od 1954 pro- 
fesor na Wydziale Architektury Po- 
litechniki Wrocławskiej. Dziekan Wy- 
działu Architektury (1960-1962).

Hilary Gumienny 
(1918-2006), inż. mechanik (Politech- 
nika Lwowska). Od 1964 profesor 
na Wydziale Mechanicznym Poli- 
techniki Wrocławskiej. Dziekan Wy- 
działu Mechanicznego (1956-1958, 
1964-1967). Prorektor Politechniki 
Wrocławskiej (1967-1968).

Kazimierz Gumiński 
(1908-1983), mgr filozofii w zakre-
sie chemii (Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie). Od 1949 profesor na 
Wydziale Matematyki, Fizyki i Che-
mii Uniwersytetu i Politechniki we 
Wrocławiu, a następnie (1951) na Wy- 
dziale Chemicznym Politechniki Wro- 
cławskiej. Dziekan Wydziału Che-
micznego (1952).

Wacław Günther 
(1884-1953), inż. mechanik; inży-
nier elektryk (C.K. Szkoła Politech- 
niczna we Lwowie). Od 1946 pro-
fesor na Wydziale Mechaniczno-
-Elektrotechnicznym Uniwersytetu 
i Politechniki we Wrocławiu, a nas- 
tępnie (1949) na Wydziale Elek-
trycznym Politechniki Wrocławskiej.

Andrzej Hałas 
(ur. 1934), mgr inż. łączności (Poli-
technika Wrocławska). Od 1983 pro- 
fesor na Wydziale Elektroniki, a nas- 
tępnie (2002) na Wydziale Elektro-
niki Mikrosystemów i Fotoniki Poli-
techniki Wrocławskiej. Prorektor Po-
litechniki Wrocławskiej (1982-1987).

Monika Hardygóra 
(ur. 1951), mgr inż. górnictwa (Poli-
technika Wrocławska). Od 1997 pro-
fesor na Wydziale Górniczym (od 2004 
– Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa 
i Geologii) Politechniki Wrocławskiej. 
Dziekan Wydziału Górniczego (1996- 
-2002). Prorektor Politechniki Wro-
cławskiej (2005-2008). Doktor hono-
ris causa Uniwersytetu w Petroșani 
(2014).
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Zygmunt Hasiewicz 
(ur. 1948), mgr inż. elektronik (Poli-
technika Wrocławska). Od 2006 pro- 
fesor na Wydziale Elektroniki Poli-
techniki Wrocławskiej.

Henryk Hawrylak 
(1924-2013), mgr inż. mechanik (Poli-
technika Wrocławska). Od 1969 pro- 
fesor na Wydziale Mechanicznym Po- 
litechniki Wrocławskiej. Dziekan Wy- 
działu Mechanicznego (1967-1975,  
1990-1993). Doktor honoris causa Po- 
litechniki Wrocławskiej (2000), Poli-
techniki Koszalińskiej (2005) i Poli-
techniki Lubelskiej (2005).

Zdzisław Hejducki 
(ur. 1954), inż. budownictwa (Lenin-
gradzki Instytut Budownictwa Inży- 
nieryjnego), Od 2015 profesor na 
Wydziale Budownictwa Lądowego  
i Wodnego Politechniki Wrocławskiej.

Józef Hoffmann 
(ur. 1954), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska). Od 2012 profe- 
sor na Wydziale Chemicznym Poli-
techniki Wrocławskiej.

Jerzy Hoła 
(ur. 1948), mgr inż. budownictwa 
(Politechnika Wrocławska). Od 2007  
profesor na Wydziale Budownictwa 
Lądowego i Wodnego Politechniki 
Wrocławskiej. Dziekan Wydziału 
Budownictwa Lądowego i Wodnego 
(2008-2012 i od 2012).

Marian Hopej 
(ur. 1951), mgr inż. organizator prze-
mysłu (Politechnika Wrocławska). Od  
2006 profesor na Wydziale Informa- 
tyki i Zarządzania Politechniki Wro-
cławskiej.
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Zbigniew Huzar 
(ur. 1945), mgr inż. elektronik (Poli-
technika Wrocławska). Od 2009 pro-
fesor na Wydziale Informatyki i Za-
rządzania Politechniki Wrocławskiej.

Kazimierz Idaszewski 
(1878-1965), inż. elektryk (Wyższa Szko-
ła Techniczna w Brunszwiku). Profesor 
Szkoły Politechnicznej we Lwowie (1919) 
i Politechniki Lwowskiej (1921). Od 1945 
profesor na Wydziale Mechaniczno-Elek-
trotechnicznym Uniwersytetu i Politech-
niki we Wrocławiu, a następnie (1949) 
na Wydziale Elektrycznym Politechniki 
Wrocławskiej. Dziekan Wydziału Mecha-
niczno-Elektrotechnicznego (1945-1946). 

Tadeusz Inglot 
(ur. 1949), mgr inż. elektronik (Poli-
technika Wrocławska). Od 2009 pro- 
fesor na Wydziale Podstawowych  
Problemów Techniki Politechniki 
Wrocławskiej.

Anzelm Iwanik 
(1946-1998), mgr inż. elektronik (Po-
litechnika Wrocławska), mgr mate- 
matyki (Uniwersytet Wrocławski). 
Od 1990 profesor na Wydziale Pod- 
stawowych Problemów Techniki Po- 
litechniki Wrocławskiej.

Ryszard Izbicki 
(ur. 1943), mgr inż. budownictwa lądo-
wego (Politechnika Wrocławska). Od 
1996 profesor na Wydziale Budow- 
nictwa Lądowego i Wodnego Poli- 
techniki Wrocławskiej. Dziekan Wy- 
działu Budownictwa Lądowego  
i Wodnego (2002-2005).

Jan Iżykowski 
(ur. 1949), mgr inż. elektryk (Poli-
technika Wrocławska). Od 2009 pro- 
fesor na Wydziale Elektrycznym Po- 
litechniki Wrocławskiej.
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Lucjan Jacak 
(ur. 1952), mgr inż. podstawowych 
problemów techniki w zakresie fizyki 
(Politechnika Wrocławska). Od 1997  
profesor na Wydziale Podstawo-
wych Problemów Techniki Politech-
niki Wrocławskiej. Prorektor Poli- 
techniki Wrocławskiej (1996-1999).

Marzanna Jagiełło 
(ur. 1960), mgr inż. architekt (Poli- 
technika Wrocławska). Od 2015 pro-
fesor na Wydziale Architektury Poli-
techniki Wrocławskiej.

Eugeniusz Jagoszewski 
(ur. 1929), mgr inż. konstrukcji optycz- 
nych (Politechnika Wrocławska). Od  
1984 profesor na Wydziale Podsta- 
wowych Problemów Techniki Poli-
techniki Wrocławskiej.

Adam Janiak 
mgr inż. elektronik (Politechnika Wro-
cławska). Od 1999 profesor na Wy-
dziale Elektroniki Politechniki Wro- 
cławskiej.

Marian Janusz 
(1905-1989), inż. budownictwa (Po-
litechnika Lwowska). Od 1950 profe-
sor na Wydziale Inżynierii (od 1954 
– Wydziale Budownictwa Lądowe-
go) Politechniki Wrocławskiej.

Jerzy Jaroń 
(1917-1991), mgr filozofii w zakresie  
matematyki (Uniwersytet Warszaw-
ski). Profesor Uniwersytetu Łódzkie-
go (1970). Od 1973 profesor na Wy- 
dziale Elektroniki Politechniki Wro- 
cławskiej. Dziekan Wydziału Elek-
troniki (1978-1981).
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Jerzy Jasieńko 
(ur. 1953), mgr inż. budownictwa lądo-
wego (Politechnika Wrocławska). Od 
2009 profesor na Wydziale Budow- 
nictwa Lądowego i Wodnego Poli-
techniki Wrocławskiej.

Stefan Jasieńko 
(1921-2009), mgr inż. chemii (Poli-
technika Wrocławska). Od 1971 pro- 
fesor na Wydziale Chemicznym Po-
litechniki Wrocławskiej.

Andrzej Jellonek 
(1907-1998), inż. elektryk (Politech-
nika Lwowska). Profesor na Wydzia-
le Mechaniczno-Elektrotechnicznym 
Uniwersytetu i Politechniki we Wro-
cławiu (1946). Profesor na Wydzia- 
le Elektrycznym (1949), a następnie 
(1952) na Wydziale Łączności (od 1966  
- Wydziale Elektroniki) Politechniki 
Wrocławskiej. Prorektor (1952-1954, 
1959-1961). Doktor honoris causa 
Politechniki Wrocławskiej (1981).

Krzysztof Jesionek 
(ur. 1944), mgr inż. mechanik (Poli-
technika Wrocławska). Od 2007 pro- 
fesor na Wydziale Mechaniczno-
Energetycznym Politechniki Wro-
cławskiej.

Krystyna Jeżowiecka- 
-Kabsch 
(ur. 1939), mgr inż. urządzeń sanitar- 
nych (Politechnika Wrocławska). Od 
2002 profesor na Wydziale Mecha-
niczno-Energetycznym Politechniki 
Wrocławskiej.

Janusz Jeżowiecki 
(ur. 1943), mgr inż. urządzeń sani-
tarnych (Politechnika Wrocławska). 
Od 1990 profesor na Wydziale Inży-
nierii Środowiska Politechniki Wro- 
cławskiej. Dziekan Wydziału Inży-
nierii Środowiska (2005-2008).
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Bogusława Jeżowska- 
-Trzebiatowska 
(1908-1991), inż. chemik (Politech-
nika Lwowska). Od 1954 profesor 
na Wydziale Chemicznym Politech- 
niki Wrocławskiej. Doktor honoris 
causa Politechniki Wrocławskiej 
(1978), Uniwersytetu im. Łomonoso- 
wa w Moskwie (1979) i Uniwersyte-
tu Wrocławskiego (1980).

Ryszard Jędrak 
(1927-1991), mgr inż. architekt (Poli-
technika Wrocławska). Od 1985 pro- 
fesor na Wydziale Architektury Po-
litechniki Wrocławskiej.

Jerzy Jędrzejewski 
(ur. 1932), mgr inż. mechanik (Poli-
technika Wrocławska). Od 1986 pro- 
fesor na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Wrocławskiej.

Jerzy Józefczyk 
(ur. 1956), mgr inż. elektronik (Poli-
technika Wrocławska). Od 2002 pro-
fesor na Wydziale Informatyki i Za-
rządzania Politechniki Wrocławskiej.

Jarosław Juchniewicz 
(ur. 1928), mgr inż. elektryk (Poli-
technika Wrocławska). Od 1973 pro- 
fesor na Wydziale Elektrycznym Po- 
litechniki Wrocławskiej. Prorektor Po-
litechniki Wrocławskiej (1984-1990).

Zdzisław Jurkiewicz 
(1931-2012), mgr inż. architekt (Poli-
technika Wrocławska). Od 1996 pro- 
fesor na Wydziale Architektury Po-
litechniki Wrocławskiej.
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Małgorzata Kabsch- 
-Korbutowicz 
(ur. 1963), mgr inż. inżynierii środo- 
wiska (Politechnika Wrocławska). Od  
2012 profesor na Wydziale Inży-
nierii Środowiska Politechniki Wro-
cławskiej.

Ryszard Kacprzyk 
(ur. 1948), mgr inż. elektronik (Poli-
technika Warszawska). Od 2014 pro- 
fesor na Wydziale Elektrycznym Po-
litechniki Wrocławskiej.

Jacek W. Kaczmar 
(ur. 1951), mgr inż. mechanik (Poli-
technika Wrocławska). Od 2015 pro- 
fesor na Wydziale Mechanicznym Po- 
litechniki Wrocławskiej.

Władysław Kaczmar 
(1921-1989), mgr inż. mechanik (Poli-
technika Śląska w Gliwicach). Od 1973 
profesor na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Wrocławskiej. Dziekan  
Wydziału Mechanicznego (1975-
1981).

Danuta Kaczmarek 
(ur. 1949), mgr inż. elektronik (Poli-
technika Wrocławska). Od 2009 pro- 
fesor na Wydziale Elektroniki Mi-
krosystemów i Fotoniki Politechniki 
Wrocławskiej.

Paweł Kafarski 
(ur. 1949), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska). Od 1998 profesor 
na Wydziale Chemicznym Politech-
niki Wrocławskiej. Dziekan Wydzia-
łu Chemicznego (2002-2005).
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Eugeniusz Kalinowski 
(1927-2001), mgr inż. mechanik (Poli-
technika Wrocławska). Od 1976 pro- 
fesor na Wydziale Mechaniczno-
-Energetycznym Politechniki Wro-
cławskiej.

Mieczysław Kamiński 
(ur. 1944), mgr inż. budownictwa lą- 
dowego (Politechnika Wrocławska). 
Od 1997 profesor na Wydziale Bu- 
downictwa Lądowego i Wodnego 
Politechniki Wrocławskiej.

Czesław Kanafojski 
(1898-1981), inż. mechanik (Politech-
nika Lwowska). Profesor w Szkole  
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie (1946). Od 1946 profe-
sor na Wydziale Mechaniczno-Elek-
trotechnicznym Uniwersytetu i Po- 
litechniki we Wrocławiu, a następ-
nie (1949) na Wydziale Mechanicz-
nym Politechniki Wrocławskiej.

Aleksander Kapuściński 
(1888-1946), inż. architekt (Politech- 
nika Warszawska). W 1946 profe- 
sor na Wydziale Budownictwa Uni-
wersytetu i Politechniki we Wrocła-
wiu.

Bohdan Karabon 
(1928-2010), mgr inż. chemii (Poli-
technika Wrocławska). Od 1973 pro- 
fesor na Wydziale Chemicznym Po-
litechniki Wrocławskiej.

Zdzisław Karkowski 
(1925-1990), mgr inż. elektryk (Poli-
technika Wrocławska). Od 1972 pro- 
fesor na Wydziale Elektroniki Poli- 
techniki Wrocławskiej. Dziekan Wy- 
działu Elektroniki (1981-1984).
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Andrzej Kasprzak 
(ur. 1953), mgr inż. elektronik (Poli-
technika Wrocławska). Od 2001 pro- 
fesor na Wydziale Elektroniki Poli- 
techniki Wrocławskiej. Dziekan Wy- 
działu Elektroniki (2005-2008). Pro-
rektor Politechniki Wrocławskiej 
2008-2012 i od 2012.

Henryk Kasprzak 
(ur. 1947), mgr inż. mechanik (Poli-
technika Wrocławska). Od 2001 pro- 
fesor na Wydziale Podstawowych 
Problemów Techniki Politechniki 
Wrocławskiej.

Wacław Kasprzak 
(ur. 1932), mgr inż. mechanik (Poli-
technika Wrocławska). Od 1971 pro-
fesor na Wydziale Mechanicznym,  
a następnie (2008) na Wydziale Infor- 
matyki i Zarządzania Politechniki 
Wrocławskiej. Prorektor (1969-1981) 
i rektor (1982-1984) Politechniki Wro- 
cławskiej.

Zdzisław Kawala 
(1939-2002), mgr inż. chemii (Poli-
technika Wrocławska). W 2002 pro- 
fesor na Wydziale Chemicznym Po-
litechniki Wrocławskiej.

Jan Kazimierczak 
(1931-2010), mgr inż. łączności (Woj- 
skowa Akademia Techniczna w War- 
szawie), mgr inż. elektronik (Poli- 
technika Wrocławska). Od 1994 pro-
fesor na Wydziale Elektroniki Poli-
techniki Wrocławskiej.

Andrzej Kaźmierczak 
(ur. 1959), mgr inż. mechanik (Poli-
technika Wrocławska). Od 2015 pro-
fesor na Wydziale Mechanicznym Po- 
litechniki Wrocławskiej.
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Edward Kempa
(1927-2006), mgr inż. urządzeń sani- 
tarnych (Politechnika Wrocławska). 
Od 1979 profesor na Wydziale In-
żynierii Sanitarnej (od 1990 – Wy-
dziale Inżynierii Środowiska) Poli- 
techniki Wrocławskiej. Dziekan Wy-
działu Inżynierii Sanitarnej (1981- 
1984). Doktor honoris causa Poli-
techniki Częstochowskiej (2005).

Bogusław Kędzia 
(1935-2002), mgr inż. chemii (Poli-
technika Wrocławska). Od 1976 pro- 
fesor na Wydziale Chemicznym Po- 
litechniki Wrocławskiej. Prorektor 
(1972-1979) i rektor (1980-1981) Po- 
litechniki Wrocławskiej.

Kazimierz Kinsner 
(1924-1996), mgr inż. elektryk (Poli-
technika Wrocławska). Od 1986 pro- 
fesor na Wydziale Elektrycznym Po- 
litechniki Wrocławskiej.

Igor Kisiel 
(1910-1988), inż. dróg i mostów (Po- 
litechnika Lwowska). Od 1958 pro-
fesor na Wydziale Budownictwa Lą- 
dowego Politechniki Wrocławskiej. 
Dziekan Wydziału Budownictwa 
Lądowego (1958-1961). Prorektor 
Politechniki Wrocławskiej (1954-
1955). Doktor honoris causa Poli- 
techniki Wrocławskiej (1985) i Po- 
litechniki Gdańskiej (1985).

Witold Klonecki 
(1930-2012), mgr matematyki (Uni-
wersytet Adama Mickiewicza w Po-
znaniu). Od 1983 profesor na Wydzia- 
le Podstawowych Problemów Tech-
niki Politechniki Wrocławskiej.

Andrzej Kmieć 
(ur. 1942), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska). Od 1999 pro- 
fesor na Wydziale Chemicznym Po-
litechniki Wrocławskiej.
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Jan Kmita (ur. 1922), mgr inż. budow-
nictwa lądowego (Politechnika Wro- 
cławska). Od 1969 profesor na Wydzia-
le Budownictwa Lądowego (od 1990 
– Wydziale Budownictwa Lądowego  
i Wodnego) Politechniki Wrocławskiej. 
Dziekan Wydziału Budownictwa Lą-
dowego (1968-1971). Rektor Politech-
niki Wrocławskiej (1984-1990). Doktor  
honoris causa Politechniki Wrocławskiej 

(2000), Politechniki Poznańskiej (1993), Politechniki Krakowskiej (2000)  
i Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu (2002).

Sylwester Kobielak 
(ur. 1937), mgr inż. budownictwa (Po- 
litechnika Wrocławska). Od 2007 pro-
fesor na Wydziale Budownictwa Lą- 
dowego i Wodnego Politechniki Wro- 
cławskiej.

Jan Koch 
(ur. 1931), mgr inż. mechanik (Po-
litechnika Wrocławska). Od 1976 
profesor na Wydziale Mechanicz-
nym Politechniki Wrocławskiej. 
Dziekan Wydziału Mechanicznego 
(1993-1999). Prorektor Politechniki 
Wrocławskiej (1985-1987). Doktor 
honoris causa Politechniki Szcze-
cińskiej (2002).

Roman Koch 
(ur. 1920), mgr inż. mechanik (Poli-
technika Wrocławska). Od 1970 pro- 
fesor na Wydziale Mechaniczno-
-Energetycznym Politechniki Wro- 
cławskiej.

Tomasz Koch 
(ur. 1956), mgr inż. podstawowych 
problemów techniki w zakresie ma-
tematyki (Politechnika Wrocławska). 
Od 2007 profesor na Wydziale Me-
chanicznym Politechniki Wrocław- 
skiej.

Marian Kochman 
(ur. 1932), mgr chemii (Uniwersytet 
Jagielloński w Krakowie). Od 1977 
profesor na Wydziale Chemicznym 
Politechniki Wrocławskiej.
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Bożena Kolarz 
(ur. 1933), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska). Od 1987 profe-
sor na Wydziale Chemicznym Poli- 
techniki Wrocławskiej.

Tadeusz Kolendowicz 
(ur. 1922), mgr inż. budownictwa (Po- 
litechnika Wrocławska). Od 1972 
profesor na Wydziale Architektury 
Politechniki Wrocławskiej. Dziekan 
Wydziału Architektury (1989-1992).

Wacław Kollek 
(ur. 1941), mgr inż. mechanik (Poli-
technika Wrocławska). Od 1987 pro-
fesor na Wydziale Mechanicznym Po- 
litechniki Wrocławskiej. Dziekan Wy- 
działu Mechanicznego (1999-2005).

Andrzej Kołaczkowski 
(ur. 1935), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska). Od 1991 profe- 
sor na Wydziale Chemicznym Poli-
techniki Wrocławskiej.

Krzysztof Kołodziejczyk 
(ur. 1953), mgr inż. podstawowych 
problemów techniki w zakresie ma-
tematyki (Politechnika Wrocław-
ska). Od 2009 profesor na Wydziale 
Podstawowych Problemów Techni-
ki Politechniki Wrocławskiej.

Małgorzata Komorowska 
(ur. 1946), mgr chemii (Uniwersytet 
Jagielloński w Krakowie). Od 2014 
profesor na Wydziale Podstawo-
wych Problemów Techniki Poli- 
techniki Wrocławskiej.
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Ludwik Komorowski 
(ur. 1948), mgr chemii (Uniwersytet 
Jagielloński w Krakowie). Od 2001 
profesor na Wydziale Chemicznym 
Politechniki Wrocławskiej. Dzie-
kan Wydziału Chemicznego (2005-
2008). Prorektor Politechniki Wro-
cławskiej (1999-2002).

Piotr Konderla 
(ur. 1943), mgr inż. budownictwa 
lądowego (Politechnika Wrocław-
ska). Od 2001 profesor na Wydziale 
Budownictwa Lądowego i Wodnego 
Politechniki Wrocławskiej.

Wanda Kononowicz 
(ur. 1942), mgr inż. architekt (Poli-
technika Wrocławska). Od 2009 pro- 
fesor na Wydziale Architektury Po-
litechniki Wrocławskiej.

Henryk Konwent 
(1932-2015), mgr fizyki (Uniwersy-
tet Wrocławski). Profesor w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie 
(1989). Od 1991 profesor na Wydzia- 
le Podstawowych Problemów Tech-
niki Politechniki Wrocławskiej.

Andrzej Kordecki 
(1912-2001), inż. elektryk (Poli-
technika Lwowska). Od 1959 profe-
sor na Wydziale Elektrycznym Po- 
litechniki Wrocławskiej. Dziekan 
Wydziału Elektrycznego (1954-1958, 
1962-1964). Prorektor Politechniki 
Wrocławskiej (1964-1968).

Włodzimierz Kordylewski 
(ur. 1943), mgr inż. elektronik (Poli-
technika Wrocławska). Od 1995 pro- 
fesor na Wydziale Mechaniczno- 
-Energetycznym Politechniki Wro-
cławskiej. Dziekan Wydziału Mecha-
niczno-Energetycznego (1990-1993).
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Zbigniew Korzeń 
(1946-2002), mgr inż. mechanik (Poli-
technika Wrocławska). Od 1994 pro- 
fesor na Wydziale Mechanicznym Po- 
litechniki Wrocławskiej.

Wiesław Kotarba 
(ur. 1947), mgr inż. górnik (Politech-
nika Wrocławska). Od 2001 pro- 
fesor na Wydziale Informatyki i Za- 
rządzania Politechniki Wrocławskiej.

Andrzej Kotowski 
(ur. 1951), mgr inż. urządzeń sani-
tarnych (Politechnika Wrocławska). 
Od 2012 profesor na Wydziale Inży-
nierii Środowiska Politechniki Wro- 
cławskiej.

Apolinary Kowal 
(1925-2013), mgr inż. urządzeń sani-
tarnych (Politechnika Wrocławska). 
Od 1977 profesor na Wydziale Inży-
nierii Sanitarnej (od 1990 - Wydzia-
le Inżynierii Środowiska) Politechni-
ki Wrocławskiej. Dziekan Wydziału 
Inżynierii Środowiska (1990-1993).

Zbigniew Kowal 
(ur. 1928), mgr inż. budownictwa (Po- 
litechnika Wrocławska). Od 1972 pro- 
fesor na Wydziale Budownictwa Lą- 
dowego (od 1990 - Wydziale Budow- 
nictwa Lądowego i Wodnego) Poli-
techniki Wrocławskiej.

Czesław T. Kowalski 
(ur. 1947), mgr inż. elektryk (Politech-
nika Wrocławska). Od 2015 profesor 
na Wydziale Elektrycznym Politech-
niki Wrocławskiej.



t y t u l a r n i  p r o f e s o r o w i e  p o l i t e c h n i k i  w r o c ł a w s k i e j

54

Jerzy Kowalski 
(1903-?), inż. chemik (Wyższa Szko-
ła Techniczna w Charlottenburgu). 
Od 1956 profesor na Wydziale Che-
micznym Politechniki Wrocławskiej.

Zbigniew S. Kowalski 
(ur. 1949), mgr matematyki (Uni-
wersytet Wrocławski). Od 2005 pro- 
fesor na Wydziale Podstawowych 
Problemów Techniki Politechniki 
Wrocławskiej.

Zbigniew W. Kowalski 
(ur. 1947), mgr inż. elektronik (Po-
litechnika Wrocławska). Od 2002 
profesor na Wydziale Elektroniki 
Mikrosystemów i Fotoniki Politech-
niki Wrocławskiej.

Hanna Kozaczewska-Golasz 
(ur. 1942), mgr inż. architekt (Poli-
technika Wrocławska). Od 2009 pro- 
fesor na Wydziale Architektury Po-
litechniki Wrocławskiej.

Tadeusz Kozaczewski 
(1916-1992), mgr inż. architekt (Poli-
technika Wrocławska). Od 1973 pro- 
fesor na Wydziale Architektury Po-
litechniki Wrocławskiej.

Czesław Koziarski 
(1936-2012), mgr inż. mechanik (Poli- 
technika Wrocławska). Od 2007 pro- 
fesor na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Wrocławskiej.
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Antoni Kozioł 
(ur. 1945), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska), mgr matematyki 
(Uniwersytet Wrocławski). Od 2001 
profesor na Wydziale Chemicznym 
Politechniki Wrocławskiej.

Marek Kozłowski 
(ur. 1945), mgr inż. chemii (Politechni-
ka Wrocławska). Od 2013 profesor na 
Wydziale Inżynierii Środowiska Po- 
litechniki Wrocławskiej.

Zbigniew Kozłowski 
(ur. 1933), mgr inż. komunikacji (Poli- 
technika Wrocławska). Od 1988 pro- 
fesor na Wydziale Górnictwa Poli- 
techniki Wrocławskiej.

Jan Kożuchowski 
(1911-1994), mgr nauk ekonomiczno-
-handlowych (Wyższa Szkoła Han- 
dlowa w Warszawie), inż. elektryk 
(Politechnika Warszawska). Od 
1950 profesor na Wydziale Elek-
trycznym Politechniki Wrocław-
skiej. Dziekan Wydziału Elektrycz-
nego (1960-1961).

Józef Kożuchowski 
(1905-1979), inż. miernictwa (Poli-
technika Lwowska). Od 1971 profe-
sor na Wydziale Budownictwa Lą-
dowego Politechniki Wrocławskiej. 
Dziekan Wydziału Inżynierii (1951-
1952) i Wydziału Budownictwa Lą- 
dowego (1956-1958). Prorektor Po- 
litechniki Wrocławskiej (1962-1964).

Stanisław Krawiec 
(ur. 1944), mgr inż. mechanik (Poli-
technika Wrocławska). Od 2012 pro- 
fesor na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Wrocławskiej.
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Zdzisław B. Kremens 
(ur. 1952), mgr inż. elektryk (Poli-
technika Wrocławska). Od 1996 pro- 
fesor na Wydziale Elektrycznym 
Politechniki Wrocławskiej. Prorektor 
Politechniki Wrocławskiej (1993- 
1996).

Zbigniew Królicki 
(ur. 1953), mgr inż. mechanik (Poli-
technika Wrocławska). Od 2007 pro- 
fesor na Wydziale Mechaniczno-
-Energetycznym Politechniki Wro-
cławskiej.

Tadeusz Krupiński 
(1930-2007), mgr antropologii (Uni-
wersytet Wrocławski). Profesor Uni- 
wersytetu Wrocławskiego (1978).  
W 1994 profesor na Wydziale Pod-
stawowych Problemów Techniki Po- 
litechniki Wrocławskiej.

Józef Krzyżanowski 
(1940-2012), mgr inż. mechanik (Poli-
technika Wrocławska). Od 2006 pro- 
fesor na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Wrocławskiej.

Leszek Krzyżanowski 
(1926-2005), mgr prawa (Uniwersy-
tet Wrocławski). Od 1977 profesor 
na Wydziale Informatyki i Zarzą-
dzania Politechniki Wrocławskiej. 
Prorektor Politechniki Wrocław-
skiej (1972-1981).

Ernest Kubica 
(ur. 1942), mgr inż. budownictwa (Po- 
litechnika Wrocławska). Od 2005 
profesor na Wydziale Budownictwa 
Lądowego i Wodnego Politechniki 
Wrocławskiej. Dziekan Wydziału 
Budownictwa Lądowego i Wodnego 
(1996-2002). Prorektor Politechniki 
Wrocławskiej (2002-2008).
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Józef Kubicki 
(1928-2011), mgr inż. chemii (Poli-
technika Wrocławska). Od 1973 pro- 
fesor na Wydziale Chemicznym Po-
litechniki Wrocławskiej.

Leokadia Kucharska 
mgr inż. chemii (Politechnika Wro-
cławska). Od 1996 profesor na Wy-
dziale Budownictwa Lądowego i Wo- 
dnego Politechniki Wrocławskiej.

Andrzej Kucharski 
(ur. 1964), mgr inż. elektronik (Poli-
technika Wrocławska). Od 2014 pro- 
fesor na Wydziale Elektroniki Poli-
techniki Wrocławskiej.

Stanisław Kucharski 
(1941-2012), mgr inż. chemii (Poli-
technika Wrocławska). Od 2002 pro- 
fesor na Wydziale Chemicznym Po-
litechniki Wrocławskiej.

Bogdan Kuchta 
(ur. 1954), mgr inż. podstawowych 
problemów techniki w zakresie fizyki 
(Politechnika Wrocławska). Od 1996 
profesor na Wydziale Podstawowych 
Problemów Techniki Politechniki Wro- 
cławskiej.

Dorota Kuchta 
(ur. 1960), mgr inż. matematyki (Poli-
technika Wrocławska). Od 2014 pro- 
fesor na Wydziale Informatyki i Za-
rządzania Politechniki Wrocławskiej.
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Eugeniusz Kuczyński 
(1893-1979), inż. mechanik (C.K. 
Szkoła Politechniczna we Lwo-
wie). Profesor na Wydziale Mecha- 
niczno-Elektrotechnicznym Uniwer- 
sytetu i Politechniki we Wrocławiu 
(1948), a następnie (1949) na Wy-
dziale Mechanicznym Politechniki 
Wrocławskiej. Dziekan Wydziału 
Mechaniczno-Elektrotechnicznego 
(1947-1949).

Henryk Kuczyński 
(1909-1991), inż. chemik (Politechni-
ka Lwowska). Profesor na Wydziale 
Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwer- 
sytetu i Politechniki we Wrocławiu 
(1946), a następnie (1951) na Wydzia- 
le Chemicznym Politechniki Wro- 
cławskiej. Prorektor Politechniki Wro- 
cławskiej (1955-1956 i 1961-1969).

Jędrzej Kuczyński 
(1924-1989), mgr inż. budownictwa  
(Politechnika Wrocławska). Od 1977  
profesor na Wydziale Budownictwa 
Lądowego Politechniki Wrocławskiej.

Tadeusz Kulczycki 
(ur. 1972), mgr inż. podstawowych 
problemów techniki w zakresie ma-
tematyki (Politechnika Wrocław-
ska). Od 2013 profesor na Wydziale 
Podstawowych Problemów Techni-
ki Politechniki Wrocławskiej.

Jan Kulczyk 
(ur. 1944), mgr inż. mechanik (Po-
litechnika Wrocławska). Od 2004 
profesor na Wydziale Mechanicz-
nym Politechniki Wrocławskiej.

Stanisław Kulczyński 
(1895-1965), dr filozofii w zakresie bo- 
taniki i geologii (Uniwersytet Jagiel-
loński w Krakowie). Profesor Uniwer-
sytetu Jana Kazimierza we Lwowie 
(1924). Profesor Uniwersytetu i Poli- 
techniki we Wrocławiu (1945), a nastę- 
pnie (1951) Uniwersytetu Wrocławskie- 
go. Rektor Uniwersytetu i Politechni-
ki we Wrocławiu (1945-1951). Doktor 

honoris causa Politechniki Wrocławskiej (1965), Akademii Medycznej we 
Wrocławiu (1961) i Uniwersytetu Wrocławskiego (1963). 
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Maciej Kulisiewicz 
(ur. 1946), mgr inż. budownictwa 
lądowego (Politechnika Wrocław-
ska). Od 2006 profesor na Wydziale 
Mechanicznym Politechniki Wro-
cławskiej.

Zbigniew Kupiec 
(1905-1990), inż. architekt (Politech-
nika Lwowska). Od 1950 profesor na 
Wydziale Architektury Politechniki 
Wrocławskiej. Dziekan Wydziału Ar- 
chitektury (1950-1952).

Roman Kurdziel 
(1904-1978), inż. elektryk (Politech-
nika Lwowska). Od 1959 profesor 
na Wydziale Elektrycznym Poli- 
techniki Wrocławskiej. Dziekan Wy- 
działu Elektrycznego (1952-1954). 
Prorektor Politechniki Wrocławskiej  
(1959-1965).

Jarosław Kuryłowicz 
(1905-1990), inż. elektryk (Politech- 
nika Lwowska). Od 1964 profesor na  
Wydziale Elektrycznym Politechni-
ki Wrocławskiej.

Marek Kurzyński 
(ur. 1949), mgr inż. elektronik (Poli-
technika Wrocławska). Od 1998 pro- 
fesor na Wydziale Elektroniki Poli-
techniki Wrocławskiej.

Mirosław Kutyłowski 
(ur. 1957), mgr matematyki (Uniwer-
sytet Wrocławski). Profesor Uniwer-
sytetu Wrocławskiego (1999). Od 
2000 profesor na Wydziale Podsta-
wowych Problemów Techniki Poli-
techniki Wrocławskiej.
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Stanisław Kuźmiński 
(ur. 1936), mgr fizyki (Wyższa Szko- 
ła Pedagogiczna w Opolu). Od 2001  
profesor na Wydziale Podstawowych  
Problemów Techniki Politechniki Wro-
cławskiej.

Halina Kwaśnicka
(ur. 1952), mgr inż. elektronik (Poli-
technika Wrocławska). Od 2009 pro-
fesor na Wydziale Informatyki i Za-
rządzania Politechniki Wrocławskiej.

Jan Langer 
(1930-1997), mgr inż. budownictwa 
(Politechnika Wrocławska). Od 1972 
profesor na Wydziale Budownictwa 
Lądowego (od 1990 – Wydziale Bu-
downictwa Lądowego i Wodnego) 
Politechniki Wrocławskiej.

Marek Langner 
(ur. 1956), mgr inż. podstawowych 
problemów techniki w zakresie fizyki  
(Politechnika Wrocławska). Od 2011  
profesor na Wydziale Podstawo-
wych Problemów Techniki Poli-
techniki Wrocławskiej.

Zbigniew Lawrowski 
(1925-2012), mgr inż. mechanik (Poli-
technika Wrocławska). Od 1989 pro- 
fesor na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Wrocławskiej.

Mieczysław Lech 
(1934-2010), mgr inż. mechanik (Po-
litechnika Wrocławska), mgr inż. me- 
chaniki w zakresie energetyki jądrowej 
(Politechnika Warszawska). Od 1999 
profesor na Wydziale Mechaniczno-
-Energetycznym Politechniki Wro-
cławskiej. Dziekan Wydziału Me- 
chaniczno-Energetycznego (1996-
1999).
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Teresa Ledwina 
(ur. 1949), mgr matematyki (Uni-
wersytet Wrocławski). Od 1994 pro- 
fesor na Wydziale Podstawowych 
Problemów Techniki Politechniki 
Wrocławskiej.

Barbara Lejczak 
(ur. 1949), mgr biologii (Uniwersy-
tet Wrocławski). Od 1998 profesor 
na Wydziale Chemicznym Politech-
niki Wrocławskiej.

Romuald Lenczewski 
(ur. 1957), mgr inż. podstawowych 
problemów techniki w zakresie fi- 
zyki (Politechnika Wrocławska). Od 
2009 profesor na Wydziale Pod- 
stawowych Problemów Techniki Po- 
litechniki Wrocławskiej.

Henryk Lewulis 
(1908-1966), mgr inż. architekt (Poli-
technika Wrocławska). Od 1962 pro- 
fesor na Wydziale Architektury Poli-
techniki Wrocławskiej. Dziekan Wy- 
działu Architektury (1964-1966).

Benedykt Licznerski 
(ur. 1936), mgr inż. łączności (Poli-
technika Wrocławska). Od 1981 pro- 
fesor na Wydziale Elektroniki, a nas- 
tępnie (2002) na Wydziale Elektro-
niki Mikrosystemów i Fotoniki Poli-
techniki Wrocławskiej. Dziekan Wy-
działu Elektroniki Mikrosystemów  
i Fotoniki (2002-2007).

Witold Lipiński 
(1923-2005), mgr inż. architekt (Poli-
technika Wrocławska). Od 1991 pro- 
fesor na Wydziale Architektury Po-
litechniki Wrocławskiej.
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Józef Lipman 
(ur. 1931), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska). Od 1987 profe- 
sor na Wydziale Chemicznym Poli-
techniki Wrocławskiej.

Michał Lisowski 
(ur. 1943), mgr inż. elektryk (Poli-
technika Wrocławska). Od 2007 pro- 
fesor na Wydziale Elektrycznym Po- 
litechniki Wrocławskiej.

Stanisław Lochyński 
(ur. 1952), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska). Od 2012 profe- 
sor na Wydziale Chemicznym Poli-
techniki Wrocławskiej.

Tadeusz Luty 
(ur. 1942), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska). Od 1980 pro- 
fesor na Wydziale Chemicznym Po-
litechniki Wrocławskiej. Prorektor 
(1987-1993) i rektor Politechniki 
Wrocławskiej (2002-2008). Doktor 
honoris causa Uniwersytetu Przy-
rodniczego we Wrocławiu (2006), 
Akademii Wychowania Fizycznego 
we Wrocławiu (2007) i Politechniki 
Koszalińskiej (2008).

Włodzimierz Łaskawski 
(1905-1978), inż. chemik (Politechnika 
Lwowska). Od 1969 profesor na Wy- 
dziale Chemicznym Politechniki Wro- 
cławskiej.

Tadeusz Łobos 
(1938-2014), mgr inż. elektryk (Poli-
technika Wrocławska). Od 1989 pro- 
fesor na Wydziale Elektrycznym Po- 
litechniki Wrocławskiej.
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Ryszard Łubniewski 
(ur. 1929), mgr ekonomii (Wyższa 
Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu). 
Od 1992 profesor na Wydziale In-
formatyki i Zarządzania Politechniki 
Wrocławskiej. Dziekan Wydziału In-
formatyki i Zarządzania (1987-1993).

Marian Łukaniszyn 
(ur. 1953), mgr inż. elektryk (Wyższa 
Szkoła Inżynierska w Opolu). W 2003 
profesor na Wydziale Elektrycznym  
Politechniki Wrocławskiej.

Ewa Łużyniecka 
(ur. 1958), mgr inż. architekt (Poli-
technika Wrocławska). Od 1999 pro- 
fesor na Wydziale Architektury Po-
litechniki Wrocławskiej.

Dariusz Łydżba 
(ur. 1960), mgr inż. budownictwa (Poli- 
technika Wrocławska). Od 2015 pro- 
fesor na Wydziale Budownictwa Lą- 
dowego i Wodnego Politechniki Wro- 
cławskiej.

Czesław Machelski 
(ur. 1949), mgr inż. budownictwa lą- 
dowego (Politechnika Wrocławska). 
Od 2013 profesor na Wydziale Bu-
downictwa Lądowego i Wodnego Po- 
litechniki Wrocławskiej.

Jacek Machnikowski 
(ur. 1945), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska). Od 2003 profe- 
sor na Wydziale Chemicznym Poli-
techniki Wrocławskiej.
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Paweł Machnikowski 
(ur. 1971), mgr inż. podstawowych  
problemów techniki w zakresie fi-
zyki (Politechnika Wrocławska). Od 
2012 profesor na Wydziale Podsta-
wowych Problemów Techniki Poli-
techniki Wrocławskiej.

Cezary Madryas 
(ur. 1952), mgr inż. budownictwa (Po- 
litechnika Wrocławska). Od 2003 pro- 
fesor na Wydziale Budownictwa Lą- 
dowego i Wodnego Politechniki Wro-
cławskiej. Dziekan Wydziału Bu- 
downictwa Lądowego i Wodnego 
(2005-2008). Prorektor Politechniki 
Wrocławskiej 2008-2012 i od 2012.

Ryszard Magiera 
(ur. 1946), mgr inż. elektronik (Poli-
technika Wrocławska). Od 2000 pro- 
fesor na Wydziale Podstawowych 
Problemów Techniki Politechniki 
Wrocławskiej.

Jan Magott 
(ur. 1951), mgr inż. informatyk (Poli-
technika Wrocławska). Od 2007 pro- 
fesor na Wydziale Elektroniki Poli-
techniki Wrocławskiej. 

Wojciech Majewski
(ur. 1931), mgr inż. łączności (Poli-
technika Wrocławska). Od 1985 pro- 
fesor na Wydziale Informatyki i Za- 
rządzania Politechniki Wrocław-
skiej. Prorektor Politechniki Wro-
cławskiej (1993-1996).

Ryszard Makowski 
(ur. 1950), mgr inż. elektronik (Po-
litechnika Wrocławska). Od 2015 
profesor na Wydziale Elektroniki 
Politechniki Wrocławskiej.
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Zbigniew Malara 
(ur. 1951), mgr inż. organizator 
przemysłu (Politechnika Wrocław-
ska). Od 2009 profesor na Wydziale 
Informatyki i Zarządzania Politech-
niki Wrocławskiej.

Jacek Malko 
(1937-2015), mgr inż. elektryk (Poli-
technika Wrocławska). Od 1995 pro- 
fesor na Wydziale Elektrycznym Po- 
litechniki Wrocławskiej.

Edmund Małachowicz 
(1925-2015), mgr inż. architekt (Poli-
technika Wrocławska). Od 1978 pro- 
fesor na Wydziale Architektury Po-
litechniki Wrocławskiej.

Wiktor Mamak 
(1902-1963), inż. dróg i mostów (Po-
litechnika Lwowska). Od 1949 pro- 
fesor na Wydziale Inżynierii Poli-
techniki Wrocławskiej. Dziekan Wy-
działu Inżynierii (1950-1951).

Tadeusz Marcinkowski 
(ur. 1952), mgr inż. inżynierii śro-
dowiska (Politechnika Wrocław-
ska). Od 2011 profesor na Wydziale 
Inżynierii Środowiska Politechniki 
Wrocławskiej.

Henryk Markiewicz 
(ur. 1933), mgr inż. elektryk (Poli-
technika Wrocławska). Od 1986 pro- 
fesor na Wydziale Elektrycznym Po- 
litechniki Wrocławskiej.
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Władysław Markocki 
(1911-1993), inż. chemik (Politechni-
ka Lwowska). Od 1968 profesor na  
Wydziale Chemicznym Politechniki 
Wrocławskiej. Dziekan Wydziału Che- 
micznego (1966-1968, 1972-1981).

Lesław Martan 
(1925-2008), mgr prawa (Uniwersy-
tet Wrocławski). Od 1989 profesor 
na Wydziale Informatyki i Zarządza- 
nia Politechniki Wrocławskiej.

Krzysztof Maruszewski 
(ur. 1964), mgr inż. podstawowych 
problemów techniki w zakresie bio-
technologii (Politechnika Wrocław-
ska). Od 2005 profesor na Wydziale 
Mechanicznym Politechniki Wro-
cławskiej.

Przemysław Mastalerz 
(1925-2011), mgr inż. chemii (Poli-
technika Wrocławska). Od 1977 pro- 
fesor na Wydziale Chemicznym Po-
litechniki Wrocławskiej.

Zbigniew Matheisel 
(1922-2002), mgr inż. elektryk (Poli-
technika Wrocławska). Od 1978 pro- 
fesor na Wydziale Elektrycznym Po- 
litechniki Wrocławskiej.

Andrzej Matynia 
(ur. 1947), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska). Od 2002 profe- 
sor na Wydziale Chemicznym Poli-
techniki Wrocławskiej. Dziekan Wy- 
działu Chemicznego (2008-2012).
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Michał Mazur 
(1891-1952), inż. budownictwa wod-
nego (Politechnika Lwowska). Od 
1949 profesor na Wydziale Inżynierii, 
a następnie (1951) na Wydziale In-
żynierii Sanitarnej Politechniki Wro- 
cławskiej. Dziekan Wydziału Bu- 
downictwa Uniwersytetu i Politech-
niki we Wrocławiu (1947-1949).

Stanisław Mazur 
(1921-2011), mgr inż. budownictwa 
lądowego (Politechnika Wrocław-
ska). Od 1971 profesor na Wydziale 
Budownictwa Lądowego (od 1990 – 
Budownictwa Lądowego i Wodnego) 
Politechniki Wrocławskiej. Dziekan 
Wydziału Budownictwa Lądowego  
(1981-1987).

Bolesław Mazurek 
(ur. 1938), mgr inż. elektryk (Poli-
technika Wrocławska). Od 1991 pro- 
fesor na Wydziale Elektrycznym Po- 
litechniki Wrocławskiej.

Krzysztof R. Mazurski 
(ur. 1946), mgr geografii (Uniwersy-
tet Wrocławski). Profesor Akademii 
Ekonomicznej we Wrocławiu (1998). 
Od 1999 profesor na Wydziale Archi- 
tektury Politechniki Wrocławskiej.

Stanisław Medeksza 
(1942-2011), mgr inż. architekt (Poli-
technika Wrocławska). Od 2007 pro- 
fesor na Wydziale Architektury Po-
litechniki Wrocławskiej. Dziekan 
Wydziału Architektury (1992-1999,  
2005-2011).

Jacek Mercik 
(ur. 1951), mgr inż. podstawowych 
problemów techniki w zakresie ma-
tematyki (Politechnika Wrocław-
ska). Od 2001 profesor na Wydziale 
Informatyki i Zarządzania Politech-
niki Wrocławskiej.
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Danuta Michalska-Fąk 
(ur. 1948), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska). Od 2002 pro- 
fesor na Wydziale Chemicznym Po-
litechniki Wrocławskiej.

Bogdan Miedziński 
(ur. 1942), mgr inż. elektryk (Poli-
technika Wrocławska). Od 1997 pro- 
fesor na Wydziale Elektrycznym Po- 
litechniki Wrocławskiej.

Edward Mielcarzewicz 
(1924-2013), mgr inż. budownictwa 
wodnego (Politechnika Wrocław-
ska). Od 1973 profesor na Wydziale  
Inżynierii Sanitarnej (od 1990 – Wy- 
dziale Inżynierii Środowiska) Poli-
techniki Wrocławskiej. Dziekan Wy- 
działu Inżynierii Sanitarnej (1984-
1990).

Stanisław Mielnicki 
(1898-1969), inż. architekt (Poli-
technika Lwowska). Od 1950 profe-
sor na Wydziale Architektury Poli- 
techniki Wrocławskiej. Dziekan Wy- 
działu Architektury (1954-1955).

Janusz Mierczyński 
(ur. 1956), mgr matematyki (Uniwer-
sytet Wrocławski). Od 2013 profesor 
na Wydziale Podstawowych Proble-
mów Techniki Politechniki Wrocław-
skiej.

Tadeusz Mikulczyński 
(1951-2015), mgr inż. mechanik (Poli-
technika Wrocławska). Od 2001 pro- 
fesor na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Wrocławskiej.
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Jan Mikuś 
(1936-2003), mgr matematyki (Wyż-
sza Szkoła Pedagogiczna w Opolu). 
Od 2000 profesor na Wydziale In-
formatyki i Zarządzania Politechni-
ki Wrocławskiej.

Mirosław Miller 
(ur. 1953), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska). W 2006 profe- 
sor na Wydziale Chemicznym Poli-
techniki Wrocławskiej.

Ryszard Miller 
(ur. 1945), mgr inż. mechanik (Poli-
technika Wrocławska). Od 2011 pro- 
fesor na Wydziale Mechaniczno-
-Energetycznym Politechniki Wro- 
cławskiej.

Stefan Miller 
(ur. 1929), mgr inż. mechanik (Poli-
technika Wrocławska). Od 1976 pro- 
fesor na Wydziale Mechanicznym  
Politechniki Wrocławskiej.

Maria Miłkowska 
(1902-1996), inż. elektronik (Poli-
technika Warszawska). Od 1959 pro- 
fesor na Wydziale Łączności (od 
1966 – Wydziale Elektroniki) Poli-
techniki Wrocławskiej.

Andrzej Miniewicz 
(ur. 1953), mgr inż. podstawowych 
problemów techniki w zakresie fi-
zyki (Politechnika Wrocławska). Od 
1998 profesor na Wydziale Che-
micznym Politechniki Wrocławskiej.
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Zbigniew Mirski 
(ur. 1949), mgr inż. mechanik (Poli-
technika Wrocławska). Od 2012 pro- 
fesor na Wydziale Mechanicznym Po- 
litechniki Wrocławskiej.

Jan Misiewicz 
(ur. 1952), mgr inż. podstawowych 
problemów techniki w zakresie fizy-
ki (Politechnika Wrocławska). Od 
1999 profesor na Wydziale Podsta-
wowych Problemów Techniki Poli-
techniki Wrocławskiej. Dziekan Wy-
działu Podstawowych Problemów 
Techniki (2002-2008).

Antoni C. Mituś 
(ur. 1952), mgr fizyki (Uniwersytet 
Jagielloński w Krakowie). Od 2013 
profesor na Wydziale Podstawo-
wych Problemów Techniki Politech- 
niki Wrocławskiej.

Adam Mitzel 
(1908-1976), inż. budownictwa (Wyż- 
sza Szkoła Techniczna w Charlo- 
ttenburgu). Od 1960 profesor na Wy- 
dziale Budownictwa Lądowego Po-
litechniki Wrocławskiej. Dziekan 
Wydziału Budownictwa Lądowego 
(1961-1963). Prorektor Politechniki 
Wrocławskiej (1954-1958).

Jacek Młochowski 
(ur. 1937), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska). Od 1983 profe- 
sor na Wydziale Chemicznym Poli-
techniki Wrocławskiej.

Bronisława Morawiecka 
(ur. 1926), mgr filozofii w zakresie 
biologii (Uniwersytet Wrocławski). 
Profesor Uniwersytetu Wrocław-
skiego (1976). W 1998 profesor na 
Wydziale Chemicznym Politechniki 
Wrocławskiej.
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Michał Morayne 
(ur. 1958), mgr matematyki (Uniwer-
sytet Wrocławski). Od 2007 profesor 
na Wydziale Podstawowych Proble-
mów Techniki Politechniki Wrocław-
skiej.

Mieczysław Moszkowicz 
(ur. 1946), mgr ekonomii (Wyższa 
Szkoła Ekonomiczna we Wrocła-
wiu). Od 2001 profesor na Wydziale 
Informatyki i Zarządzania Politech-
niki Wrocławskiej.

Edmund Motyl 
(ur. 1943), mgr inż. elektryk (Poli-
technika Wrocławska). Od 2008 pro- 
fesor na Wydziale Elektrycznym Po- 
litechniki Wrocławskiej.

Janusz Mroczka 
(ur. 1952), mgr inż. elektronik (Poli-
technika Wrocławska). Od 1996 pro- 
fesor na Wydziale Elektroniki Politech- 
niki Wrocławskiej. Doktor honoris 
causa Politechniki Lubelskiej (2014).

Roman Mromliński 
(1906-1982), inż. budownictwa wod- 
nego (Politechnika Lwowska). Od 
1965 profesor na Wydziale Budow-
nictwa Lądowego i Wodnego Poli-
techniki Wrocławskiej.

Juliusz Mrozowicz 
(1938-2002), mgr inż. budownictwa  
(Politechnika Wrocławska). Od 1997  
profesor na Wydziale Budownictwa 
Lądowego i Wodnego Politechniki 
Wrocławskiej.
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Andrzej Mulak 
(ur. 1936), mgr inż. łączności (Poli-
technika Wrocławska), mgr matema- 
tyki (Uniwersytet Wrocławski). Od 
1986 profesor na Wydziale Elektro- 
niki, a następnie (2002) na Wydziale 
Elektroniki Mikrosystemów i Fotoni-
ki Politechniki Wrocławskiej. Dzie- 
kan Wydziału Elektroniki (1990- 
1996). Rektor Politechniki Wrocław-

skiej (1996-2002). Doktor honoris causa Uniwersytetu Narodowego 
»Politechnika Lwowska« we Lwowie (2001).

Władysława Mulak 
(ur. 1938), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska). Od 2003 profe- 
sor na Wydziale Chemicznym Poli-
techniki Wrocławskiej.

Barbara Namysłowska- 
-Wilczyńska 
(ur. 1947), mgr geologii (Uniwersy-
tet Wrocławski). Od 2009 profesor 
na Wydziale Budownictwa Lądowego  
i Wodnego Politechniki Wrocławskiej.

Mieczysław Napierała 
(1931-1985), mgr ekonomii (Wyższa 
Szkoła Ekonomiczna we Wrocła-
wiu). Od 1978 profesor na Wydziale 
Informatyki i Zarządzania Politech-
niki Wrocławskiej.

Ryszard Natusiewicz 
(1927-2008), mgr inż. architekt (Poli-
technika Wrocławska). Od 1995 pro- 
fesor na Wydziale Architektury Po-
litechniki Wrocławskiej.

Zdzisław Nawrocki 
(ur. 1942), mgr inż. elektryk (Poli-
technika Wrocławska). Od 2010 pro- 
fesor na Wydziale Elektrycznym Po- 
litechniki Wrocławskiej.
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Adam Negrusz 
(1921-1994), mgr inż. mechanik (Po-
litechnika Śląska w Gliwicach). Od 
1971 profesor na Wydziale Mecha-
niczno-Energetycznym Politechni- 
ki Wrocławskiej.

Ngoc Thanh Nguyen 
(ur. 1963), mgr inż. informatyk (Poli-
technika Wrocławska). Od 2009 pro- 
fesor na Wydziale Informatyki i Za-
rządzania Politechniki Wrocławskiej.

Ernest Niemczyk 
(ur. 1941), mgr inż. architekt (Poli-
technika Wrocławska). Od 2001 pro- 
fesor na Wydziale Architektury Po-
litechniki Wrocławskiej.

Jan Nikliborc 
(1902-1991), mgr filozofii w zakresie 
fizyki (Uniwersytet Jana Kazimie-
rza we Lwowie). Od 1951 profesor  
w Katedrze Fizyki w strukturze Wy- 
działu Łączności Politechniki Wro-
cławskiej.

Karol Nitsch 
(ur. 1944), mgr inż. elektronik (Poli-
technika Wrocławska). Od 2009 pro- 
fesor na Wydziale Elektroniki Mi-
krosystemów i Fotoniki Politechniki 
Wrocławskiej.

Czesław Nosal 
(ur. 1942), mgr psychologii (Uniwer-
sytet Adama Mickiewicza w Pozna-
niu). Od 1990 profesor na Wydziale 
Informatyki i Zarządzania Politech-
niki Wrocławskiej.
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Paweł Nowacki 
(1905-1979), inż. elektryk (Politech-
nika Lwowska). Od 1950 profesor 
na Wydziale Elektrycznym Poli-
techniki Wrocławskiej.

Henryk Nowak 
(ur. 1952), mgr inż. budownictwa 
(Politechnika Wrocławska). Od 2013 
profesor na Wydziale Budownictwa 
Lądowego i Wodnego Politechniki 
Wrocławskiej.

Jerzy Nowak
(ur. 1942), mgr fizyki (Uniwersytet 
Wrocławski). Od 2001 profesor na 
Wydziale Podstawowych Problemów 
Techniki Politechniki Wrocławskiej.

Marian Nowak 
(1929-2014), mgr inż. mechanik (Poli-
technika Wrocławska). Od 1984 pro- 
fesor na Wydziale Mechanicznym  
Politechniki Wrocławskiej.

Tomasz Nowakowski 
(ur. 1953), mgr inż. mechanik (Poli-
technika Wrocławska). Od 2012 pro- 
fesor na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Wrocławskiej.

Romuald Nowicki 
(1931-2010), mgr fizyki (Uniwersy-
tet Wrocławski), mgr inż. łączności  
(Politechnika Wrocławska). Od 1980  
profesor na Wydziale Elektroniki 
Politechniki Wrocławskiej. Dzie-
kan Wydziału Elektroniki (1984- 
1985, 1996-1999). Prorektor Poli-
techniki Wrocławskiej (1990-1993).
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Andrzej Noworyta 
(ur. 1947), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska). Od 1990 pro- 
fesor na Wydziale Chemicznym Po-
litechniki Wrocławskiej.

Franciszek Nowotny 
(1904-1972), inż. chemik (Politechni-
ka Lwowska). Profesor na Wydzia- 
le Chemii Technicznej (1946), a nas- 
tępnie (1947) Wydziale Matematyki, 
Fizyki i Chemii Uniwersytetu i Po- 
litechniki we Wrocławiu. Dziekan 
Wydziału Chemii Technicznej (1946-
1947).

Stanisław Ochęduszko 
(1899-1969), inż. mechanik (Poli-
technika Lwowska). Profesor Poli-
techniki Lwowskiej (1937). W 1947 
profesor na Wydziale Mechanicz-
no-Elektrotechnicznym Uniwersy-
tetu i Politechniki we Wrocławiu.

Wojciech Okrasiński 
(ur. 1950), mgr matematyki (Uniwer-
sytet Wrocławski). Od 2004 profesor 
na Wydziale Podstawowych Pro-
blemów Techniki Politechniki Wro- 
cławskiej.

Józef Oleksyszyn 
(ur. 1950), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska). Od 2011 profe- 
sor na Wydziale Chemicznym Poli-
techniki Wrocławskiej.

Zbigniew Olszak 
(ur. 1946), mgr matematyki (Uniwer-
sytet Wrocławski). Od 2004 profesor 
na Wydziale Podstawowych Pro- 
blemów Techniki Politechniki Wro-
cławskiej. Dziekan Wydziału Pod-
stawowych Problemów Techniki 
(2008-2012).
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Teresa Orłowska- 
-Kowalska 
(ur. 1948), mgr inż. elektryk (Poli-
technika Wrocławska). Od 2004 pro- 
fesor na Wydziale Elektrycznym Po- 
litechniki Wrocławskiej. 

Edward Osada 
(ur. 1947), mgr inż. geodezji urzą-
dzeń rolnych (Akademia Rolnicza 
we Wrocławiu). Od 2001 profesor 
na Wydziale Górniczym (od 2004  
- Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa 
i Geologii) Politechniki Wrocław-
skiej.

Stanisław Osadnik 
(ur. 1936), mgr inż. łączności (Poli-
technika Wrocławska). Od 1992 pro- 
fesor na Wydziale Elektroniki, a na- 
stępnie (2002) na Wydziale Elektro-
niki Mikrosystemów i Fotoniki Po- 
litechniki Wrocławskiej.

Andrzej Ożyhar 
(ur. 1954), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska). Od 2006 pro- 
fesor na Wydziale Chemicznym Po-
litechniki Wrocławskiej.

Maksymilian Pająk 
(ur. 1938), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska). Od 1989 pro- 
fesor na Wydziale Chemicznym Po-
litechniki Wrocławskiej.

Edward Palczak 
(1931-2013), mgr inż. mechanik (Poli-
technika Wrocławska). Od 1996 pro- 
fesor na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Wrocławskiej.
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Regina Paszkiewicz 
(ur. 1958), mgr inż. technologii elek-
tronowej (Instytut Elektrotechnicz-
ny w Leningradzie). Od 2012 pro- 
fesor na Wydziale Elektroniki Mi-
krosystemów i Fotoniki Politechniki 
Wrocławskiej.

Marianna Pawlaczyk-Szpila 
(1923-2005), mgr mikrobiologii le-
karskiej (Akademia Medyczna we 
Wrocławiu). Od 1972 profesor na 
Wydziale Inżynierii Sanitarnej (od 
1990 - Wydziale Inżynierii Środo-
wiska) Politechniki Wrocławskiej.

Janusz M. Pawlikowski 
(ur. 1943), mgr inż. elektronik (Poli-
technika Wrocławska). Od 1987 profe-
sor na Wydziale Podstawowych Pro- 
blemów Techniki Politechniki Wro-
cławskiej.

Andrzej Piasecki 
(1948-2008), mgr inż. chemii (Poli-
technika Wrocławska). Od 2008 pro- 
fesor na Wydziale Chemicznym Po-
litechniki Wrocławskiej.

Kazimierz Pieczonka 
(ur. 1925), mgr inż. mechanik (Poli-
technika Wrocławska). Od 1986 pro- 
fesor na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Wrocławskiej.

Marian Piekarski 
(1935-2010), mgr inż. łączności (Poli-
technika Wrocławska). Od 1978 pro- 
fesor na Wydziale Elektroniki Poli-
techniki Wrocławskiej.
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Tadeusz Pieniążek
(1922-2002), mgr inż. chemii (Poli-
technika Wrocławska). Od 1973 pro- 
fesor na Wydziale Chemicznym Po-
litechniki Wrocławskiej. Dziekan 
Wydziału Chemicznego (1968-1972, 
1981-1987).

Jacek Pigłowski 
(ur. 1948), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska). Od 2009 profe- 
sor na Wydziale Chemicznym Poli-
techniki Wrocławskiej.

Krzysztof Pigoń 
(1925-2001), mgr filozofii w zakre-
sie chemii (Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie). Od 1970 profesor na 
Wydziale Chemicznym Politechniki 
Wrocławskiej.

Włodzimierz Pihowicz 
(ur. 1938), mgr inż. maszyn okręto-
wych (Politechnika Gdańska). Pro- 
fesor Politechniki Poznańskiej 
(1992). W 2001 profesor na Wy-
dziale Mechaniczno-Energetycz-
nym Politechniki Wrocławskiej.

Bronisław Pilawski 
(1919-2008), mgr nauk ekonomiczno- 
-handlowych (Uniwersytet Jana Ka-
zimierza we Lwowie, Akademia Han-
dlowa w Krakowie). Od 1970 pro- 
fesor na Wydziale Inżynieryjno-Eko-
nomicznym (od 1972 – Wydziale 
Informatyki i Zarządzania) Politech-
niki Wrocławskiej. Dziekan Wydziału 
Inżynieryjno-Ekonomicznego (1968-
1972) i Wydziału Informatyki i Za-
rządzania (1981-1987).

Edward Pliński 
(ur. 1948), mgr fizyki (Uniwersytet 
Wrocławski). Od 2013 profesor na 
Wydziale Elektroniki Politechniki 
Wrocławskiej.
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Janusz Plutecki 
(ur. 1937), mgr inż. mechanik ener-
getyki (Politechnika Wrocławska). 
Od 1994 profesor na Wydziale Me- 
chanicznym, a następnie (2001) na 
Wydziale Mechaniczno-Energety- 
cznym Politechniki Wrocławskiej.

Edwin Płażek 
(1898-1964), inż. chemik (Politech-
nika Lwowska). W 1936 profesor 
Politechniki Lwowskiej. Profesor 
na Wydziale Matematyki, Fizyki  
i Chemii Uniwersytetu i Politechni-
ki we Wrocławiu (1945), a następ-
nie (1951) Wydziale Chemicznym 
Politechniki Wrocławskiej. Dziekan 
Wydziału Chemicznego (1952-1954, 
1960-1961). Prorektor Politechniki 
Wrocławskiej (1955-1959).

Ryszard Podarewski 
(1908-1972), inż. mechanik (Poli-
technika Warszawska). Od 1950 pro- 
fesor na Wydziale Mechanicznym Po- 
litechniki Wrocławskiej.

Halina Podbielska
(ur. 1954), mgr inż. podstawowych 
problemów techniki (Politechnika 
Wrocławska). Od 2002 profesor na 
Wydziale Podstawowych Proble-
mów Techniki Politechniki Wro-
cławskiej.

Zbigniew Pohl 
(ur. 1929), mgr inż. elektryk (Poli-
technika Wrocławska). Od 1991 pro- 
fesor na Wydziale Elektrycznym Po- 
litechniki Wrocławskiej.

Ryszard Poprawski 
(ur. 1948), mgr  fizyki (Uniwersytet  Wro-
cławski). Od 2001 profesor na Wydzia-
le Podstawowych Problemów Tech- 
niki Politechniki Wrocławskiej.
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Tadeusz Porębski 
(1931-2001), mgr inż. mechanik (Po-
litechnika Wrocławska). Od 1969 
profesor na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Wrocławskiej. Prorektor 
(1968-1969) i rektor (1969-1980) Po- 
litechniki Wrocławskiej. Doktor ho-
noris causa Instytutu Politechnicz-
nego w Kijowie (1980).

Marian Poźniak 
(1928-2009), mgr sztuk artysta 
plastyk (Akademia Sztuk Pięknych  
w Krakowie). Od 1993 profesor na 
Wydziale Architektury Politechniki 
Wrocławskiej.

Elżbieta Przesmycka 
(ur. 1949), mgr inż. budownictwa lą- 
dowego, mgr inż. architekt (Politech-
nika Krakowska). Od 2015 profesor 
na Wydziale Architektury Politechni-
ki Wrocławskiej.

Franciszek Przewirski 
(1888-1960), inż. budownictwa (C.K. 
Szkoła Politechniczna we Lwowie). 
Od 1949 profesor na Wydziale Inży-
nierii (od 1954 – Budownictwa Lą-
dowego) Politechniki Wrocławskiej.

Franciszek Przystupa 
(ur. 1947), mgr inż. mechanik (Poli-
technika Wrocławska). Od 2011 pro- 
fesor na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Wrocławskiej.

Witold Pytel 
(ur. 1948), mgr inż. budownictwa lą- 
dowego, mgr ekonomii (Politechnika 
Wrocławska, Akademia Ekonomiczna 
we Wrocławiu). Od 2015 profesor na 
Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa  
i Geologii Politechniki Wrocławskiej.
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Tadeusz Rabek 
(1906-1965), inż. chemik (Politechni-
ka Warszawska). Od 1962 profesor 
na Wydziale Chemicznym Politech-
niki Wrocławskiej.

Bohdan Radomyski 
(1931-2012), mgr inż. chemii (Poli-
technika Wrocławska). Od 1988 pro- 
fesor na Wydziale Chemicznym Po-
litechniki Wrocławskiej.

Edward Radosiński 
(ur. 1949), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska). Od 2002 profesor 
na Wydziale Informatyki i Zarządza-
nia Politechniki Wrocławskiej.

Andrzej Radosz 
(ur. 1954), mgr inż. podstawowych 
problemów techniki w zakresie fi-
zyki (Politechnika Wrocławska). Od 
2013 profesor na Wydziale Podsta-
wowych Problemów Techniki Poli-
techniki Wrocławskiej.

Tadeusz Radzik 
(ur. 1949), mgr matematyki (Uniwer-
sytet Wrocławski). Od 2009 profesor 
na Wydziale Podstawowych Proble-
mów Techniki Politechniki Wrocław-
skiej.

Ewaryst Rafajłowicz 
(ur. 1953), mgr inż. elektronik (Poli-
technika Wrocławska). Od 1996 pro- 
fesor na Wydziale Elektroniki Poli-
techniki Wrocławskiej.
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Florian Ratajczyk 
(ur. 1929), mgr inż. optyk (Politech-
nika Wrocławska). Od 1977 profesor 
na Wydziale Podstawowych Pro-
blemów Techniki Politechniki Wro- 
cławskiej.

Waldemar Rebizant 
(ur. 1966), mgr inż. elektryk (Poli-
technika Wrocławska). Od 2012 pro- 
fesor na Wydziale Elektrycznym 
Politechniki Wrocławskiej. Dziekan 
Wydziału Elektrycznego (od 2012). 
Doktor honoris causa Uniwersytetu 
Ottona von Guerickego w Magde-
burgu (2014).

Janusz Rębielak 
(ur. 1955), mgr inż. architekt (Poli-
technika Wrocławska). Od 2006 pro- 
fesor na Wydziale Architektury Po-
litechniki Wrocławskiej.

Ryszard Rink 
(1930-2004), mgr inż. mechanik (Poli-
technika Wrocławska). Od 1995 pro- 
fesor na Wydziale Mechanicznym Po- 
litechniki Wrocławskiej.

Błażej Roga 
(1895-1977), inż. chemik (Politechni-
ka Lwowska). Profesor na Wydziale 
Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwer- 
sytetu i Politechniki we Wrocławiu 
(1947), a następnie (1951) Wydziale 
Chemicznym Politechniki Wrocław-
skiej. Doktor honoris causa Politech- 
niki Wrocławskiej (1970).

Ryszard Rogala 
(ur. 1929), mgr inż. budownictwa 
wodnego (Politechnika Wrocław-
ska). Od 1986 profesor na Wydziale 
Budownictwa Lądowego (od 1990 – 
Wydziale Budownictwa Lądowego  
i Wodnego) Politechniki Wrocław-
skiej. Prorektor Politechniki Wro-
cławskiej (1993-1996).
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Ryszard Rohatyński 
(ur. 1936), mgr inż. mechanik ener-
getyki (Politechnika Wrocławska). 
Od 1983 profesor na Wydziale Me-
chanicznym Politechniki Wrocław-
skiej.

Józef Rohleder 
(1925-2003), mgr filozofii w zakre-
sie chemii (Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie). Od 1971 profesor na 
Wydziale Chemicznym Politechniki 
Wrocławskiej. Doktor honoris cau-
sa Uniwersytetu w Rennes (1988).

Witold Romer 
(1900-1967), inż. chemik (Politech-
nika Lwowska). Profesor na Wy-
dziale Matematyki, Fizyki i Chemii 
Uniwersytetu i Politechniki we Wro- 
cławiu (1948), a następnie (1951)  
na Wydziale Chemicznym Politech-
niki Wrocławskiej. Dziekan Wydzia- 
łu Chemicznego (1958-1960).

Stanisław Ropuszyński 
(1920-1995), mgr inż. chemii (Poli-
technika Śląska w Gliwicach). Od 
1970 profesor na Wydziale Chemicz-
nym Politechniki Wrocławskiej.

Eugeniusz Rosołowski 
(ur. 1947), mgr inż. elektryk (Poli-
technika Wrocławska). Od 2004 pro- 
fesor na Wydziale Elektrycznym Po- 
litechniki Wrocławskiej.

Szczepan Roszak 
(ur. 1952), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska), mgr matematyki 
(Uniwersytet Wrocławski). Od 2003 
profesor na Wydziale Chemicznym 
Politechniki Wrocławskiej.
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Witold Roter 
(1932-2015), mgr matematyki (Uni-
wersytet Wrocławski). Profesor Uni-
wersytetu Wrocławskiego (1984).  
W 1998 profesor na Wydziale Pod-
stawowych Problemów Techniki Po-
litechniki Wrocławskiej.

Wilhelm Rotkiewicz 
(1906-1983), inż. elektryk (Politech-
nika Warszawska). Od 1954 profe- 
sor na Wydziale Łączności Politech- 
niki Wrocławskiej.

Jerzy Rozpędowski 
(1929-2012), mgr inż. architekt (Poli-
technika Wrocławska). Od 1974 pro- 
fesor na Wydziale Architektury Po-
litechniki Wrocławskiej.

Jan Różycki 
(1901-1991), inż. dróg i mostów (Poli-
technika Warszawska). Od 1966 pro- 
fesor na Wydziale Budownictwa Lą- 
dowego Politechniki Wrocławskiej.

Eugeniusz Rusiński 
(ur. 1949), mgr inż. mechanik (Politech-
nika Wrocławska). Od 1996 profesor 
na Wydziale Mechanicznym Politech-
niki Wrocławskiej. Dziekan Wy- 
działu Mechanicznego (2005-2008). 
Prorektor Politechniki Wrocławskiej 
(2008-2012 i od 2012).

Jan D. Rutkowski 
(ur. 1940), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska). Od 1988 profesor 
na Wydziale Inżynierii Sanitarnej 
(od 1990 - Wydziale Inżynierii Śro-
dowiska) Politechniki Wrocławskiej.
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Marian Rutkowski 
(ur. 1923), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska). Od 1973 profe- 
sor na Wydziale Chemicznym Poli-
techniki Wrocławskiej.

Zdzisław Ruziewicz 
(1925-1997), mgr inż. chemii (Poli-
technika Wrocławska). Od 1975 pro- 
fesor na Wydziale Chemicznym Po-
litechniki Wrocławskiej.

Marek Rybaczuk 
(ur. 1952), mgr inż. podstawowych 
problemów techniki w zakresie fi-
zyki (Politechnika Wrocławska). Od 
2007 profesor na Wydziale Mecha-
nicznym Politechniki Wrocławskiej.

Wiesław Rybak 
(ur. 1951), mgr inż. mechanik (Poli-
technika Wrocławska). Od 2007 pro- 
fesor na Wydziale Mechaniczno- 
-Energetycznym Politechniki Wro-
cławskiej.

Adam Rybarski 
(1930-2001), mgr matematyki (Uni-
wersytet Wrocławski). Od 1967 pro- 
fesor w Katedrze Matematyki Poli-
techniki Wrocławskiej.

Kazimierz Rykaluk 
(ur. 1941), mgr inż. budownictwa 
lądowego (Politechnika Wrocław-
ska). Od 1999 profesor na Wydziale 
Budownictwa Lądowego i Wodnego 
Politechniki Wrocławskiej.
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Czesław Ryll-Nardzewski 
(1926-2015), mgr filozofii w zakresie 
matematyki (Uniwersytet Marii Cu-
rie-Skłodowskiej w Lublinie). Profe- 
sor Uniwersytetu Warszawskiego 
(1954). Od 1976 profesor na Wydziale 
Podstawowych Problemów Techniki 
Politechniki Wrocławskiej.

Michał Ryznar 
(ur. 1957), mgr inż. podstawowych 
problemów techniki w zakresie ma-
tematyki (Politechnika Wrocławska). 
Od 2013 profesor na Wydziale Pod-
stawowych Problemów Techniki Po-
litechniki Wrocławskiej.

Zygmunt Sadowski 
(ur. 1947), mgr chemii (Uniwersytet 
Wrocławski). Od 2005 profesor na 
Wydziale Chemicznym Politechniki 
Wrocławskiej.

Jan Sajkiewicz 
(1928-1995), mgr inż. budownictwa 
(Politechnika Wrocławska). Od 1973 
profesor na Wydziale Górniczym 
Politechniki Wrocławskiej. Doktor 
honoris causa Akademii Górniczej  
we Freibergu (1980).

Marek Samoć 
(ur. 1951), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska). Od 2007 profe- 
sor na Wydziale Chemicznym Poli-
techniki Wrocławskiej.

Zdzisław Samsonowicz 
(ur. 1923), mgr inż. mechanik (Poli-
technika Wrocławska). Od 1972 pro-
fesor na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Wrocławskiej. Doktor 
honoris causa Akademii Górniczo-
-Hutniczej w Krakowie (2010).
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Mieczysław Sąsiadek
(1905-1973), inż. mechanik (Politech-
nika Lwowska). Od 1949 profesor 
na Wydziale Mechanicznym, a na-
stępnie (1954) na Wydziale Mecha- 
niczno-Energetycznym Politechni-
ki Wrocławskiej. Dziekan Wydziału 
Mechanicznego (1949-1950) i Wy-
działu Mechaniczno-Energetyczne-
go (1956-1958, 1963-1968).

Jerzy Schroeder 
(1912-2000), inż. chemik (Politechnika 
Lwowska). Od 1964 profesor na Wy-
dziale Chemicznym Politechniki Wro-
cławskiej. Dziekan Wydziału Che- 
micznego (1956-1958 i 1962-1964). 
Rektor Politechniki Wrocławskiej 
(1982).

Mieczysław Seweryniak 
(1929-2015), mgr inż. chemii (Poli-
technika Wrocławska). Od 1989 pro- 
fesor na Wydziale Chemicznym Po-
litechniki Wrocławskiej.

Krzysztof Sibilski 
(ur. 1952), mgr inż. mechanik (Poli-
technika Warszawska). Od 2005 pro- 
fesor na Wydziale Mechaniczno-
-Energetycznym Politechniki Wro-
cławskiej.

Zbigniew Siciński 
(1910-1991), inż. elektryk (Politech-
nika Lwowska). Od 1964 profesor na 
Wydziale Elektrycznym Politechni- 
ki Wrocławskiej.

Jeremi Sieczkowski 
(ur. 1928), mgr inż. budownictwa (Po-
litechnika Wrocławska). Od 1983 pro- 
fesor na Wydziale Budownictwa Lą-
dowego (od 1990 – Wydziale Bu-
downictwa Lądowego i Wodnego) 
Politechniki Wrocławskiej.
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Adam Sielicki 
(ur. 1933), mgr inż. łączności (Poli-
technika Wrocławska). Od 1973 pro- 
fesor na Wydziale Elektroniki Poli-
techniki Wrocławskiej.

Teresa Siemieniewska 
(ur. 1931), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska). Od 1976 profesor 
na Wydziale Chemicznym Politechni- 
ki Wrocławskiej.

Miron Sikorski 
(1925-2009), mgr inż. architekt (Poli-
technika Wrocławska). Od 1983 pro- 
fesor na Wydziale Architektury Po-
litechniki Wrocławskiej.

Ryszard Sikorski 
(ur. 1928), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska). Od 1976 profe- 
sor na Wydziale Chemicznym Poli-
techniki Wrocławskiej.

Lech Sitnik 
(ur. 1948), mgr inż. mechanik (Poli-
technika Wrocławska). Od 2008 pro- 
fesor na Wydziale Mechanicznym Po- 
litechniki Wrocławskiej.

Zbigniew Siwoń 
(1938-2014), mgr inż. urządzeń sa-
nitarnych (Politechnika Wrocławska). 
Od 1988 profesor na Wydziale In-
żynierii Sanitarnej (od 1990 - Wy-
dziale Inżynierii Środowiska) Poli-
techniki Wrocławskiej.
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Jacek Skarżewski 
(ur. 1949), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska). Od 2001 profe- 
sor na Wydziale Chemicznym Poli-
techniki Wrocławskiej.

Adam Skoczylas 
(ur. 1925), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska). Od 1994 profe- 
sor na Wydziale Chemicznym Poli-
techniki Wrocławskiej.

Jerzy I. Skowroński 
(1901-1986), inż. elektryk (Politech-
nika Warszawska). Profesor na Wy-
dziale Mechaniczno-Elektrotechnicz-
nym Uniwersytetu i Politechniki we 
Wrocławiu (1947), a następnie (1949) 
na Wydziale Elektrycznym Politech-
niki Wrocławskiej. Dziekan Wydziału 
Mechaniczno-Elektrotechnicznego 
(1946-1947) i Wydziału Elektryczne-
go (1949-1952). Doktor honoris causa 
Politechniki Wrocławskiej (1979).

Zofia Skrowaczewska 
(1909-1995), inż. chemik (Politech-
nika Lwowska). Od 1967 profesor na  
Wydziale Chemicznym Politechniki 
Wrocławskiej.

Ewa Skubalska-Rafajłowicz 
(ur. 1953), mgr inż. elektryk (Politech-
nika Wrocławska). Od 2015 profesor 
na Wydziale Elektroniki Politechniki 
Wrocławskiej. 

Krzysztof Skudlarski 
(1930-1995), mgr inż. chemii (Poli-
technika Wrocławska). Od 1987 pro- 
fesor na Wydziale Chemicznym Po-
litechniki Wrocławskiej.
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Witold Słówko 
(ur. 1940), mgr inż. elektronik (Poli-
technika Wrocławska). Od 1999 pro- 
fesor na Wydziale Elektroniki, a nas- 
tępnie (2002) na Wydziale Elektro-
niki Mikrosystemów i Fotoniki Poli-
techniki Wrocławskiej.

Dionizy Smoleński 
(1902-1984), inż. elektryk (Politechni-
ka Warszawska). Profesor na Wydziale 
Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersy- 
tetu i Politechniki we Wrocławiu (1948), 
a następnie (1951) na Wydziale Che-
micznym Politechniki Wrocławskiej. Pro-
rektor Politechniki w strukturze Uniwer- 
sytetu i Politechniki we Wrocławiu 
(1949-1951). Rektor Politechniki Wro-

cławskiej (1951-1960). Doktor honoris causa Politechniki Wrocławskiej 
(1961) i Politechniki Warszawskiej (1976).

Tadeusz Smolnicki 
(ur. 1963), mgr inż. mechanik (Poli-
technika Wrocławska). Od 2014 pro-
fesor na Wydziale Mechanicznym Po- 
litechniki Wrocławskiej.

Czesław Smutnicki 
(ur. 1954), mgr inż. elektronik (Poli-
technika Wrocławska). Od 2005 pro- 
fesor na Wydziale Elektroniki Poli-
techniki Wrocławskiej. 

Marian Sobierajski 
(ur. 1947), mgr inż. elektryk (Poli-
technika Wrocławska). Od 1996 pro- 
fesor na Wydziale Elektrycznym Po- 
litechniki Wrocławskiej. Dziekan 
Wydziału Elektrycznego (2005-2012).

Roman Sobolski 
(1911-1988), inż. mechanik (Politech-
nika Lwowska). Od 1954 profesor na  
Wydziale Mechanicznym Politech- 
niki Wrocławskiej.
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W. Andrzej Sokalski 
(ur. 1948), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska). Od 2002 profe- 
sor na Wydziale Chemicznym Poli-
techniki Wrocławskiej.

Jadwiga Sołoducho 
(ur. 1945), mgr farmacji (Akademia 
Medyczna we Wrocławiu). Od 2009 
profesor na Wydziale Chemicznym 
Politechniki Wrocławskiej.

Stanisław Sołowij 
(1929-2009), mgr inż. architekt (Poli-
technika Wrocławska). Od 1987 pro- 
fesor na Wydziale Architektury Poli-
techniki Wrocławskiej. Dziekan Wy- 
działu Architektury (1974-1981).

Ryszard Sroczyński 
(1922-2007), mgr inż. elektryk (Poli-
technika Wrocławska). Od 1980 pro- 
fesor na Wydziale Architektury Po-
litechniki Wrocławskiej.

Bohdan Staliński 
(1924-1993), mgr inż. chemii (Poli-
technika Wrocławska). Od 1964 pro- 
fesor na Wydziale Chemicznym Po-
litechniki Wrocławskiej.

Marian Stangenberg 
(1910-1986), inż. rolnik (Szkoła Głów- 
na Gospodarstwa Wiejskiego w War-
szawie). Profesor na Wydziale Rolni-
czym Uniwersytetu i Politechniki we 
Wrocławiu (1946). Od 1951 profesor 
na Wydziale Inżynierii Sanitarnej Po- 
litechniki Wrocławskiej.
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Jerzy Stańda 
(1924-2011), mgr inż. elektryk (Poli-
technika Wrocławska). Od 1979 pro- 
fesor na Wydziale Mechaniczno-
-Energetycznym Politechniki Wro-
cławskiej. Dziekan Wydziału Mecha-
niczno-Energetycznego (1981-1987  
i 1993-1996).

Tadeusz Staroń 
(1932-1996), mgr inż. górnictwa (Aka-
demia Górniczo-Hutnicza w Krako-
wie). Profesor Politechniki Lubelskiej 
(1988). W 1988 profesor na Wydziale 
Górniczym Politechniki Wrocławskiej.

Hugo Steinhaus 
(1887–1972), dr filozofii w zakresie  
matematyki (Uniwersytet we Lwo-
wie, Uniwersytet w Getyndze). Pro-
fesor Uniwersytetu Jana Kazimierza 
we Lwowie (1920). Od 1945 profe- 
sor na Wydziale Matematyki, Fizyki  
i Chemii Uniwersytetu i Politechniki 
we Wrocławiu. Dziekan Wydziału 
Matematyki, Fizyki i Chemii (1945-
1947).

Ryszard Steller 
(ur. 1948), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska). Od 2008 profe- 
sor na Wydziale Chemicznym Poli-
techniki Wrocławskiej.

Krzysztof Stempak 
(ur. 1956), mgr matematyki (Uniwer- 
sytet Wrocławski). Od 2002 pro- 
fesor na Wydziale Podstawowych 
Problemów Techniki Politechniki 
Wrocławskiej.

Barbara Stępniewska- 
-Janowska 
(ur. 1931), mgr inż. architekt (Poli-
technika Krakowska). Od 1996 pro- 
fesor na Wydziale Architektury Po-
litechniki Wrocławskiej.
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Elżbieta Stilger-Szydło 
(ur. 1948), mgr inż. budownictwa lą- 
dowego (Politechnika Wrocławska). 
Od 2005 profesor na Wydziale Bu-
downictwa Lądowego i Wodnego Po- 
litechniki Wrocławskiej.

Aleksander Streubel 
(ur. 1937), mgr inż. mechanik (Po- 
litechnika Wrocławska). Od 2004  
profesor na Wydziale Mechanicz-
nym Politechniki Wrocławskiej.

Dobrosław Strożecki 
(1898-1961), inż. dróg i mostów (Po- 
litechnika Lwowska). Od 1960 pro-
fesor na Wydziale Budownictwa Lą- 
dowego Politechniki Wrocławskiej.

Andrzej Strumiński 
(ur. 1931), mgr inż. górnictwa (Aka-
demia Górniczo-Hutnicza w Krako-
wie). Od 1989 profesor na Wydziale 
Górniczym Politechniki Wrocław-
skiej. Dziekan Wydziału Górniczego 
(1984-1987).

Jarosław Stryczek 
(ur. 1950), mgr inż. mechanik (Poli-
technika Wrocławska). Od 2008 pro- 
fesor na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Wrocławskiej.

Stefan Stryczek 
(1921-1997), mgr inż. mechanik (Poli-
technika Wrocławska). Od 1979 pro- 
fesor na Wydziale Mechanicznym  
Politechniki Wrocławskiej. Dziekan 
Wydziału Mechanicznego (1981-
1987).
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Tomasz Strzelecki 
(ur. 1945), mgr inż. budownictwa 
lądowego (Politechnika Wrocław-
ska). Od 1998 profesor na Wydziale 
Budownictwa Lądowego i Wodnego 
Politechniki Wrocławskiej.

Klaus Strzodka 
(1927-2005), inż. górnik (Akademia  
Górnicza we Freibergu). Profesor 
Akademii Górniczej we Freibergu  
(1966). W 1995 profesor na Wy-
dziale Górniczym Politechniki Wro-
cławskiej. Doktor honoris causa 
Politechniki Wrocławskiej (1985).

Krystyn Styczeń 
(ur. 1947), mgr inż. elektronik (Ki-
jowski Instytut Politechniczny). Od 
2015 profesor na Wydziale Elektro-
niki Politechniki Wrocławskiej.

Bogdan Stypułkowski 
(ur. 1929), mgr inż. komunikacji (Poli-
technika Wrocławska). Od 1987 pro- 
fesor na Wydziale Budownictwa Lą- 
dowego (od 1990 - Wydziale Bu-
downictwa Lądowego i Wodnego) 
Politechniki Wrocławskiej.

Edward Sucharda 
(1891-1947), inż. chemik (C.K. Szko-
ła Politechniczna we Lwowie). Pro- 
fesor Politechniki Lwowskiej (1921). 
Od 1945 profesor na Wydziale Che-
mii Technicznej Uniwersytetu i Po- 
litechniki we Wrocławiu. Dziekan  
Wydziału Chemii Technicznej (1945- 
1946). Prorektor Politechniki w stru- 
kturze Uniwersytetu i Politechniki 
we Wrocławiu (1945-1947).

Tomasz T. Suchecki 
(ur. 1953), mgr inż. chemii (Politech-
nika Śląska w Gliwicach). Od 2006 
profesor na Wydziale Inżynierii Śro- 
dowiska Politechniki Wrocławskiej.
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Jacek Suchodolski 
(ur. 1950), mgr inż. architekt (Poli-
technika Wrocławska). Od 2010 pro- 
fesor na Wydziale Architektury Po-
litechniki Wrocławskiej.

Tadeusz Sulima 
(ur. 1919), mgr inż. elektryk (Poli-
technika Wrocławska). Od 1979 pro- 
fesor na Wydziale Elektrycznym Po- 
litechniki Wrocławskiej.

Marian Suski 
(1905-1993), inż. elektryk (Politech-
nika Warszawska). Od 1959 pro- 
fesor na Wydziale Elektroniki Poli-
techniki Wrocławskiej.

Jan Suwalski 
(1916-2010), mgr inż. budownic-
twa (Politechnika Warszawska). 
Od 1980 profesor na Wydziale Bu-
downictwa Lądowego (od 1990 – 
Wydziale Budownictwa Lądowego  
i Wodnego) Politechniki Wrocław-
skiej.

Ludomir Suwalski 
(1911-1964), inż. komunikacji i urzą- 
dzeń miejskich (Politechnika War-
szawska). Profesor na Wydziale Bu- 
downictwa Uniwersytetu i Politech-
niki we Wrocławiu (1948), a nastę- 
pnie (1949) na Wydziale Inżynierii 
Politechniki Wrocławskiej. Dziekan 
Wydziału Budownictwa (1948-1949).

Juliusz Sworakowski 
(ur. 1943), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska). Od 1980 pro- 
fesor na Wydziale Chemicznym Po-
litechniki Wrocławskiej.
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Maciej Sysło 
(ur. 1945), mgr matematyki (Poli-
technika Wrocławska). Profesor Uni- 
wersytetu Wrocławskiego (1991).  
W 1998 profesor na Wydziale Pod-
stawowych Problemów Techniki Po-
litechniki Wrocławskiej.

Janusz Szafran 
(ur. 1943), mgr inż. elektronik (Poli-
technika Wrocławska). Od 2002 pro- 
fesor na Wydziale Elektrycznym Po- 
litechniki Wrocławskiej. Dziekan Wy- 
działu Elektrycznego (1999-2005). 
Prorektor Politechniki Wrocławskiej 
(2005-2008). Doktor honoris causa 
Uniwersytetu Ottona von Guericke-
go w Magdeburgu (2006).

Zygmunt Szafran 
(1923-1991), mgr inż. budownictwa 
(Politechnika Wrocławska), mgr hi-
storii sztuki (Uniwersytet Wrocław-
ski). Od 1972 profesor na Wydziale 
Budownictwa Lądowego Politechni-
ki Wrocławskiej.

Krzysztof Szajowski 
(ur. 1950), mgr inż. matematyki (Po- 
litechnika Wrocławska). Od 2014  
profesor na Wydziale Podstawowych  
Problemów Techniki Politechniki 
Wrocławskiej.

Wacław Szarejko 
(1902-1980), inż. komunikacji i urzą-
dzeń miejskich (Politechnika War-
szawska). Od 1964 profesor na Wy- 
dziale Budownictwa Lądowego Poli- 
techniki Wrocławskiej. Dziekan Wy-
działu Inżynierii Sanitarnej (1951-
1953) i Wydziału Budownictwa Lą-
dowego (1955-1956).

Mieczysław Szata 
(ur. 1946), mgr inż. mechanik (Poli-
technika Wrocławska). Od 2014 pro- 
fesor na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Wrocławskiej.
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Kazimierz Szawłowski 
(1898-1969), inż. budowy maszyn (Po- 
litechnika Lwowska). Profesor na 
Wydziale Mechaniczno-Elektrotech-
nicznym Uniwersytetu i Politechniki 
we Wrocławiu (1948), a następnie 
(1949) na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Wrocławskiej.

Anna Szaynok 
(1924-2012), mgr inż. chemii (Poli-
technika Łódzka). Od 1977 profesor 
na Wydziale Podstawowych Proble-
mów Techniki Politechniki Wrocław-
skiej.

Włodzimierz Szczepaniak 
(ur. 1951), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska). Od 2006 profesor 
na Wydziale Inżynierii Środowiska 
Politechniki Wrocławskiej.

Bogdan Szczygieł 
(ur. 1951), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska). Od 2010 profesor 
na Wydziale Chemicznym Politech-
niki Wrocławskiej.

Robert Szewalski 
(1903-1993), inż. mechanik (Poli-
technika Lwowska). Profesor Poli-
techniki Gdańskiej (1946). W 1948 
profesor na Wydziale Mechanicz-
no-Elektrotechnicznym Uniwersy-
tetu i Politechniki we Wrocławiu.

Ludger Szklarski 
(1912-2003), inż. górnik (Instytut 
Górnictwa w Leningradzie). Profe- 
sor Akademii Górniczej w Krakowie  
(1948). W 1952 profesor na Wydzia-
le Elektrycznym Politechniki Wro-
cławskiej.
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Bolesław Szmidt 
(1908-1995), inż. architekt (Politech-
nika Warszawska). Od 1956 profesor 
na Wydziale Architektury Politech-
niki Wrocławskiej.

Aleksander Szniolis 
(1891-1963), inż. metalurg (Instytut 
Politechniczny w Piotrogrodzie), inż. 
sanitarny (Uniwersytet Harvarda). 
Od 1954 profesor na Wydziale In-
żynierii Sanitarnej Politechniki Wro-
cławskiej. Dziekan Wydziału Inżynie-
rii Sanitarnej (1951).

Maria M. Szostak 
(ur. 1940), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska). Od 2003 profesor 
na Wydziale Chemicznym Politech-
niki Wrocławskiej.

Zygmunt Szparkowski 
(1902-1988), inż. elektryk (Politech-
nika Warszawska). W 1950 profesor 
na Wydziale Elektrycznym, a nastę- 
pnie (1952) na Wydziale Łączności (od  
1966 – Wydziale Elektroniki) Poli- 
techniki Wrocławskiej. Dziekan Wy- 
działu Łączności (1951-1952, 1956-
1960). Prorektor (1952-1955) i rek- 
tor Politechniki Wrocławskiej (1960- 

1969). Doktor honoris causa Politechniki Wrocławskiej (1974) i Uni-
wersytetu Technicznego w Dreźnie (1978).

Antoni Szydło 
(ur. 1947), mgr inż. budownictwa 
lądowego (Politechnika Wrocław-
ska). Od 2004 profesor na Wydziale 
Budownictwa Lądowego i Wodnego 
Politechniki Wrocławskiej.

Henryk Szymański 
(1931-2014), mgr inż. elektroniki 
(Politechnika Wrocławska). Od 1983 
profesor na Wydziale Elektroniki,  
a następnie (2002) na Wydziale Ele- 
ktroniki Mikrosystemów i Fotoniki 
Politechniki Wrocławskiej. Dziekan 
Wydziału Elektroniki (1985-1990).
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Władysław Ślebodziński 
(1884-1972), mgr filozofii w zakresie 
matematyki (Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie, Uniwersytet w Getyndze). 
Profesor na Wydziale Matematyki, Fi-
zyki i Chemii Uniwersytetu i Politech-
niki we Wrocławiu (1947). Od 1950 
profesor w Katedrze Matematyki Poli-
techniki Wrocławskiej. Doktor honoris  
causa Politechniki Wrocławskiej 
(1965), Politechniki Poznańskiej (1967) 
i Uniwersytetu Wrocławskiego (1970).

Lech Śliwowski 
(ur. 1934), mgr inż. komunikacji (Poli-
technika Wrocławska). Od 2000 pro- 
fesor na Wydziale Budownictwa Lą- 
dowego i Wodnego Politechniki Wro- 
cławskiej.

Paweł Śniady 
(ur. 1941), mgr inż. budownictwa 
lądowego (Politechnika Wrocław-
ska). Od 1986 profesor na Wydziale 
Budownictwa Lądowego (od 1990 – 
Wydziale Budownictwa Lądowego 
i Wodnego) Politechniki Wrocław-
skiej.

Jerzy Świątek 
(ur. 1953), mgr inż. elektronik (Poli-
technika Wrocławska). Od 2010 pro-
fesor na Wydziale Informatyki i Za- 
rządzania Politechniki Wrocławskiej. 
Dziekan Wydziału Informatyki i Za-
rządzania (1993-1999, 2005-2012). 
Prorektor Politechniki Wrocławskiej 
(1999-2005).

Maria Świderska-Bróż 
(ur. 1947), mgr inż. urządzeń sani-
tarnych (Politechnika Wrocławska). 
Od 1997 profesor na Wydziale Inży-
nierii Środowiska Politechniki Wro- 
cławskiej.

Zbigniew Święcki
(1921-2000), mgr inż. chemii (Poli-
technika Wrocławska). Od 1971 pro- 
fesor na Wydziale Chemicznym, a na- 
stępnie (1978) na Wydziale Budow-
nictwa Lądowego Politechniki Wro-
cławskiej.
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Iwan Tabakow 
(ur. 1943), mgr matematyki (Uniwer-
sytet Wrocławski). Profesor Uniwer-
sytetu Technicznego w Sofii (1996). 
Od 1998 profesor na Wydziale In-
formatyki i Zarządzania Politechniki 
Wrocławskiej.

Krzysztof Tchoń 
(ur. 1951), mgr inż. elektronik (Poli-
technika Wrocławska). Od 1996 pro- 
fesor na Wydziale Elektroniki Poli-
techniki Wrocławskiej.

Andrzej Teisseyre 
(1911-2000), inż. mechanik (Poli-
technika Lwowska). Od 1969 profe-
sor na Wydziale Mechanicznym Po- 
litechniki Wrocławskiej.

Jerzy Teisseyre 
(1902-1988), inż. mechanik (Politech-
nika Lwowska). Od 1957 profesor na 
Wydziale Mechanicznym Politech-
niki Wrocławskiej. Dziekan Wy- 
działu Lotniczego Politechniki Wro-
cławskiej (1949-1951) i Wydziału 
Mechanicznego (1954-1956).

Mieczysław Teisseyre 
(1925-2008), mgr inż. mechanik (Poli-
technika Wrocławska). Od 1987 profe- 
sor na Wydziale Mechaniczno-Ener- 
getycznym Politechniki Wrocław-
skiej.

Zdzisław Teresiak 
(1925-2009), mgr inż. elektryk (Poli-
technika Wrocławska). Od 1973 pro- 
fesor na Wydziale Elektrycznym 
Politechniki Wrocławskiej. Dziekan 
Wydziału Elektrycznego (1981-1984). 
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Marek Tłaczała 
(ur. 1949), mgr inż. elektronik (Poli-
technika Wrocławska). Od 2009 pro- 
fesor na Wydziale Elektroniki Mikro- 
systemów i Fotoniki Politechniki Wro- 
cławskiej.

Tadeusz Tomankiewicz 
(1915-1969), mgr inż. elektryk (Poli-
technika Wrocławska). Od 1962 pro- 
fesor na Wydziale Łączności (od 
1966 – Wydziale Elektroniki) Poli-
techniki Wrocławskiej. Dziekan Wy-
działu Łączności (1954-1955).

Zdzisław Tomasik 
(1900-1970), inż. chemik (Politechnika 
Lwowska). Od 1951 profesor na Wy- 
dziale Chemicznym Politechniki Wro- 
cławskiej. Dziekan Wydziału Che-
micznego (1954-1956).

Jan Tomaszewski 
(1929-1991), mgr geologii (Uniwer-
sytet Wrocławski). Od 1983 pro- 
fesor na Wydziale Górniczym Poli-
techniki Wrocławskiej.

Władysław Tomczak 
(1939-2005), mgr inż. urządzeń sani-
tarnych (Politechnika Wrocławska).  
Od 1990 profesor na Wydziale Inży-
nierii Środowiska Politechniki Wro-
cławskiej.

Kazimierz Tomków 
(1922-1994), mgr inż. chemii (Poli-
technika Śląska w Gliwicach). Od 
1983 profesor na Wydziale Chemicz-
nym Politechniki Wrocławskiej.
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Janusz Trawczyński
(ur. 1953), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska). Od 2006 profesor 
na Wydziale Chemicznym Politech-
niki Wrocławskiej.

Andrzej Trochimczuk 
(ur. 1959), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska). Od 2008 profesor 
na Wydziale Chemicznym Politech-
niki Wrocławskiej. Dziekan Wydzia-
łu Chemicznego (od 2012).

Elżbieta Trocka-Leszczyńska 
(ur. 1947), mgr inż. architekt (Poli-
technika Wrocławska). Od 2007 pro- 
fesor na Wydziale Architektury Poli-
techniki Wrocławskiej. Dziekan Wy- 
działu Architektury (1999-2005 i od 
2011).

Jan Trojak 
(1913-1994), inż. elektryk (Politech-
nika Lwowska, Wyższa Szkoła Tech-
niczna w Gdańsku). Od 1962 profesor 
na Wydziale Elektrycznym Politech-
niki Wrocławskiej. Dziekan Wydziału 
Elektrycznego (1964-1966). Doktor 
honoris causa Politechniki Wrocław-
skiej (1994).

Adam Troskolański 
(1901-1982), inż. mechanik (Poli-
technika Warszawska). Od 1957 pro- 
fesor na Wydziale Mechanicznym Po- 
litechniki Wrocławskiej.

Stanisław Trybuła 
(1932-2008), mgr matematyki (Uni-
wersytet Wrocławski). Od 1973 pro- 
fesor na Wydziale Podstawowych  
Problemów Techniki Politechniki Wro- 
cławskiej.
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Hubert Trzaska 
(ur. 1939), mgr inż. łączności (Poli-
technika Wrocławska). Od 1999 pro- 
fesor na Wydziale Elektroniki Poli-
techniki Wrocławskiej.

Włodzimierz Trzebiatowski 
(1906-1982), inż. chemik (Politechni-
ka Lwowska). Profesor Uniwersytetu 
Jana Kazimierza we Lwowie (1937). 
W 1945 profesor Uniwersytetu i Po-
litechniki we Wrocławiu. Od 1951 
profesor na Wydziale Chemicznym Po- 
litechniki Wrocławskiej. Doktor honoris  
causa Politechniki Wrocławskiej 
(1976), Uniwersytetu Wrocławskiego 

(1970), Uniwersytetu Warszawskiego (1977), Uniwersytetu Śląskiego  
w Katowicach (1977) i Uniwersytetu Poznańskiego (1981).

Ilona Turowska-Tyrk 
mgr chemii (Uniwersytet Warszaw-
ski). Od 2012 profesor na Wydziale 
Chemicznym Politechniki Wrocław-
skiej.

Roman Tyka 
(ur. 1924), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska). Od 1982 profesor 
na Wydziale Chemicznym Politech-
niki Wrocławskiej.

Kazimierz Ukleja 
(ur. 1932), mgr inż. komunikacji (Poli-
technika Wrocławska). Profesor w In- 
stytucie Górnictwa Odkrywkowego 
POLTEGOR we Wrocławiu (1989). 
W 1997 profesor na Wydziale Górni-
czym Politechniki Wrocławskiej.

Wacław Urbańczyk 
(ur. 1956), mgr inż. podstawowych 
problemów techniki w zakresie fi-
zyki (Politechnika Wrocławska). Od 
2002 profesor na Wydziale Podsta-
wowych Problemów Techniki Poli-
techniki Wrocławskiej.
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Veneta Videnova- 
-Adrabińska 
(ur. 1949), fizyk ze specjalnością 
fizyki atomowej (Uniwersytet Sofij-
ski). Od 2013 profesor na Wydziale 
Chemicznym Politechniki Wrocław-
skiej.

Jerzy Walendziewski 
(ur. 1948), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska). Od 2005 profesor 
na Wydziale Chemicznym Politech-
niki Wrocławskiej. Prorektor Poli-
techniki Wrocławskiej (2008-2012  
i od 2012).

Władysław Walkowiak 
(ur. 1941), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska). Od 2001 profesor 
na Wydziale Chemicznym Politech-
niki Wrocławskiej.

Jacek Wańkowicz 
(ur. 1949), mgr inż. elektryk (Poli-
technika Wrocławska). Od 2013 pro- 
fesor na Wydziale Elektrycznym Po-
litechniki Wrocławskiej.

Mieczysław Warmus 
(1918-2007), mgr filozofii w zakresie 
matematyki (Uniwersytet Wrocław-
ski). Od 1958 profesor w Katedrze Ma- 
tematyki Politechniki Wrocławskiej.

Aleksander Weron
(ur. 1945), mgr matematyki (Uniwer-
sytet Wrocławski). Od 1983 profesor 
na Wydziale Podstawowych Pro- 
blemów Techniki Politechniki Wro-
cławskiej. Dziekan Wydziału Podsta-
wowych Problemów Techniki (1984- 
1990).
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Karina Weron 
(ur. 1945), mgr fizyki (Uniwersytet 
Wrocławski). Od 2001 profesor na 
Wydziale Podstawowych Problemów 
Techniki Politechniki Wrocławskiej.

Rafał Weron 
(ur. 1971), mgr inż. w zakresie ma-
tematyki stosowanej (Politechnika 
Wrocławska). Od 2015 profesor na 
Wydziale Informatyki i Zarządzania 
Politechniki Wrocławskiej.

Mirosław Werszko 
(ur. 1931), mgr inż. mechanik energe-
tyki (Politechnika Wrocławska). Od  
1986 profesor na Wydziale Mecha-
niczno-Energetycznym Politechniki 
Wrocławskiej.

Cecylia Wesołowska 
(1920-1988), mgr filozofii w zakre-
sie fizyki (Uniwersytet Jagielloński  
w Krakowie). Od 1977 profesor na 
Wydziale Podstawowych Problemów  
Techniki Politechniki Wrocławskiej.

Bogumił Węgliński 
(ur. 1939), mgr inż. elektryk (Poli-
technika Wrocławska). Od 1993 pro- 
fesor na Wydziale Elektrycznym Po-
litechniki Wrocławskiej.

Bogdan Węglorz 
(ur. 1942), mgr matematyki (Uni-
wersytet Wrocławski). Profesor Uni-
wersytetu Wrocławskiego (1989).  
W 2002 profesor na Wydziale Pod-
stawowych Problemów Techniki Po-
litechniki Wrocławskiej.
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Wojciech Wieleba 
(ur. 1959), mgr inż. mechanik (Poli-
technika Wrocławska). Od 2014 pro-
fesor na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Wrocławskiej.

Jadwiga Więckowska 
(ur. 1937), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska). Od 1992 profesor 
na Wydziale Górniczym (od 2004  
– Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa  
i Geologii) Politechniki Wrocławskiej.

Tadeusz Więckowski 
(ur. 1952), mgr inż. elektronik (Politech-
nika Wrocławska). Od 2002 profesor 
na Wydziale Elektroniki Politechniki 
Wrocławskiej. Prorektor (2002-2008)  
i rektor Politechniki Wrocławskiej 
(2008-2012 i od 2012). Honorowy pro-
fesor Uniwersytetu w Óbudzie (2011). 
Doktor honoris causa Uniwersytetu 
Narodowego »Politechnika Lwowska« 
we Lwowie (2011) i Moskiewskiego  
Instytutu Energetycznego (2014).

Artur Wilczyński 
(ur. 1947), mgr inż. elektryk (Poli-
technika Wrocławska). Od 2007 pro- 
fesor na Wydziale Elektrycznym Po-
litechniki Wrocławskiej.

Kazimiera A. Wilk 
(ur. 1952), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska). Od 2001 profesor 
na Wydziale Chemicznym Politech-
niki Wrocławskiej.

Kazimierz Wilkosz 
(ur. 1952), mgr inż. elektronik (Poli- 
technika Wrocławska). Od 2015 pro-
fesor na Wydziale Elektrycznym Po-
litechniki Wrocławskiej.
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Tomasz Winnicki 
(ur. 1934), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska). Od 1977 profesor 
na Wydziale Inżynierii Sanitarnej  
(od 1990 – Wydziale Inżynierii Śro-
dowiska) Politechniki Wrocławskiej. 
Prorektor Politechniki Wrocławskiej 
(1984-1990). Doktor honoris causa 
Politechniki Częstochowskiej (2007). 
Honorowy profesor Politechniki Lu-
belskiej (2011).

Andrzej Wiszniewski 
(ur. 1935), mgr inż. elektryk (Politech-
nika Wrocławska). Od 1972 profesor 
na Wydziale Elektrycznym Politech-
niki Wrocławskiej. Prorektor (1981) 
i rektor Politechniki Wrocławskiej 
(1990-1996). Doktor honoris causa 
Politechniki Wrocławskiej (2001), Uni- 
wersytetu Stanowego Connecticut 
(1993) i Uniwersytetu Narodowego 
»Politechnika Lwowska« we Lwowie, 
Ukraina (1999).

Sewer Wiśniewski 
(1926-2011), mgr inż. budownictwa  
lądowego (Politechnika Warszaw- 
ska). Profesor w Centralnym Ośrod-
ku Badawczo-Projektowym Górnic-
twa Odkrywkowego POLTEGOR 
we Wrocławiu (1976). Od 1981 pro- 
fesor na Wydziale Górniczym Poli-
techniki Wrocławskiej.

Wiktor Wiśniowski 
(1903-1990), inż. mechanik (Politech-
nika Lwowska). Profesor na Wydziale 
Mechaniczno-Elektrotechnicznym Uni-
wersytetu i Politechniki we Wrocławiu 
(1948), a następnie (1949) Wydziale Me- 
chanicznym oraz (1954) Wydziale Me-
chaniczno-Energetycznym Politechniki 
Wrocławskiej. Dziekan Wydziału Me-
chanicznego (1952-1954) i Wydziału 
Mechaniczno-Energetycznego (1958-
1960 i 1961-1963).

Stanisław Witek 
(1932-2015), mgr inż. chemii (Poli-
technika Wrocławska). Od 1983 pro- 
fesor na Wydziale Chemicznym Po-
litechniki Wrocławskiej.

Walter Wojciechowski 
(1937-2010), mgr chemii (Uniwersy-
tet Wrocławski). Od 1975 profesor na 
Wydziale Chemicznym Politechniki 
Wrocławskiej.
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Konstanty Wołkowiński 
(1915-1987), inż. elektryk (Politech-
nika Lwowska). Od 1968 profesor na 
Wydziale Elektrycznym Politechniki  
Wrocławskiej. Dziekan Wydziału Ele- 
ktrycznego (1966-1981).

Michał Woźniak 
(ur. 1969), mgr inż. inżynierii biome-
dycznej (Politechnika Wrocławska). 
Od 2015 profesor na Wydziale Elek-
troniki Politechniki Wrocławskiej.

Arkadiusz Wójs 
(ur. 1971), mgr inż. podstawowych 
problemów techniki w zakresie fi-
zyki (Politechnika Wrocławska). Od 
2009 profesor na Wydziale Podsta-
wowych Problemów Techniki Poli-
techniki Wrocławskiej.

Kazimierz Wójs 
(ur. 1947), mgr inż. mechanik (Poli-
technika Wrocławska). Od 2005 profe- 
sor na Wydziale Mechaniczno-Ener- 
getycznym Politechniki Wrocław-
skiej.

Tadeusz Wróbel 
(1886-1974), inż. architekt (C.K. Szko- 
ła Politechniczna we Lwowie). Profe-
sor na Wydziale Budownictwa Uni- 
wersytetu i Politechniki we Wrocła-
wiu (1949), a następnie (1949) na Wy- 
dziale Architektury Politechniki Wro- 
cławskiej. Dziekan Wydziału Bu-
downictwa (1945-1947).

Teodor Wróblewski 
(1900-1982), inż. mechanik (Poli-
technika Warszawska). Od 1950 pro-
fesor na Wydziale Mechanicznym,  
a następnie (1954) Wydziale Mecha- 
niczno-Energetycznym Politechniki  
Wrocławskiej. Dziekan Wydziału  
Mechaniczno-Energetycznego (1954- 
1956 i 1960-1961).
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Zbigniew Wróblewski 
(ur. 1945), mgr inż. elektryk (Poli-
technika Wrocławska). Od 2005 pro- 
fesor na Wydziale Elektrycznym Po- 
litechniki Wrocławskiej. Dziekan Wy- 
działu Elektrycznego (1996-1999).

Józef Wysocki 
(1907-1971), mgr filozofii w zakresie 
matematyki (Uniwersytet Stefana Ba-
torego w Wilnie), inż. mechanik (Po- 
litechnika Warszawska). Od 1951 pro- 
fesor na Wydziale Lotniczym Poli-
techniki Wrocławskiej. Dziekan Wy-
działu Lotniczego (1951-1954).

Ryszard Wyszyński 
(1929-1997), mgr inż. mechanik (Poli-
technika Wrocławska). Od 1974 pro- 
fesor na Wydziale Mechaniczno-
-Energetycznym Politechniki Wro-
cławskiej. Dziekan Wydziału Mecha-
niczno-Energetycznego (1968-1976  
i 1978-1981).

Jerzy Zabrzeski 
(ur. 1935), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska). Od 1991 profesor 
na Wydziale Chemicznym Politech-
niki Wrocławskiej.

Andrzej Zabża 
(1931-2008), mgr inż. chemii (Poli-
technika Wrocławska). Od 1980 pro- 
fesor na Wydziale Chemicznym Po-
litechniki Wrocławskiej.

Mieczysław Zachara 
(1911-1999), inż. budownictwa (Po-
litechnika Lwowska). Od 1962 pro-
fesor na Wydziale Budownictwa Lą-
dowego Politechniki Wrocławskiej.
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Marek Zakrzewski 
(1923-1996), inż. mechanik (Akade-
mia Górnicza w Krakowie). Od 1962 
profesor na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Wrocławskiej. Dziekan 
Wydziału Mechanizacji Rolnictwa 
(1956-1958) i Wydziału Mechanicz-
nego (1958-1964).

Adam Zaleski 
(ur. 1928), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska). Od 1990 profesor 
na Wydziale Chemicznym Politech-
niki Wrocławskiej.

Janusz Zaleski 
(ur. 1955), mgr inż. podstawowych 
problemów techniki w zakresie ma-
tematyki (Politechnika Wrocławska). 
Od 2005 profesor na Wydziale Me-
chaniczno-Energetycznym Politech-
niki Wrocławskiej.

Wojciech Zamojski 
(ur. 1939), mgr inż. elektronik (Poli-
technika Wrocławska). Od 1987 pro- 
fesor na Wydziale Elektroniki Poli-
techniki Wrocławskiej.

Piotr Zaremba 
(1910-1993), inż. budownictwa (Po-
litechnika Lwowska). W 1954 profe-
sor na Wydziale Architektury Poli-
techniki Wrocławskiej.

Jan Zarzycki 
(ur. 1949), mgr inż. elektronik (Poli-
technika Wrocławska). Od 2004 pro- 
fesor na Wydziale Elektroniki Poli-
techniki Wrocławskiej. Dziekan Wy- 
działu Elektroniki (2008-2012 i od 
2012).
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Jerzy Zawadzki 
(1923-2000), mgr inż. mechanik (Aka-
demia Górnicza w Krakowie). Od 1962  
profesor na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Wrocławskiej.

Jerzy Zdanowski 
(ur. 1936), mgr inż. elektronik (Poli-
technika Wrocławska). Od 1989 pro- 
fesor na Wydziale Elektroniki, a na- 
stępnie (2002) na Wydziale Elektro-
niki Mikrosystemów i Fotoniki Po- 
litechniki Wrocławskiej. Prorektor 
Politechniki Wrocławskiej (1996-
2002).

Mieczysław Zembrzuski 
(1927-1990), mgr inż. mechanik (Poli-
technika Wrocławska). Od 1979 pro- 
fesor na Wydziale Mechaniczno-
-Energetycznym Politechniki Wro-
cławskiej.

Stefan Zieliński 
(ur. 1935), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska). Od 2002 profesor 
na Wydziale Chemicznym Politech-
niki Wrocławskiej.

Kazimierz Ziemiański 
(1926-2002), mgr inż. mechanik (Poli-
technika Wrocławska). Od 1989 pro- 
fesor na Wydziale Mechanicznym  
Politechniki Wrocławskiej.

Edward Ziobro 
(1926-1999), lekarz medycyny (Aka-
demia Medyczna we Wrocławiu). 
Od 1984 profesor na Wydziale In-
formatyki i Zarządzania Politechniki 
Wrocławskiej.
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Zdzisław Ziołkowski 
(1904-1985), inż. mechanik (Politech-
nika Lwowska). Od 1960 profesor na 
Wydziale Chemicznym Politechniki 
Wrocławskiej. Dziekan Wydziału Che- 
micznego (1961-1962). Doktor honoris 
causa Państwowego Instytutu Tech-
nologicznego w Leningradzie (1978).

Kazimierz Zipser 
(1875-1961), inż. kolejnictwa (C.K. 
Szkoła Politechniczna we Lwowie).  
Profesor Politechniki Lwowskiej (1921). 
Profesor na Wydziale Budownictwa 
Uniwersytetu i Politechniki we Wrocła-
wiu, (1947), a następnie (1949) na Wy-
dziale Inżynierii (od 1954 – Wydziale 
Budownictwa Lądowego) Politechniki 
Wrocławskiej. Prorektor Politechniki  
w strukturze Uniwersytetu i Politech-
niki we Wrocławiu (1947-1949).

Tadeusz Zipser 
(ur. 1930), mgr inż. architekt (Poli-
technika Wrocławska). Od 1976 pro- 
fesor na Wydziale Architektury Po-
litechniki Wrocławskiej. Rektor Poli-
techniki Wrocławskiej (1981).

Józef Zwierzycki 
(1888-1961), dr filozofii w zakresie 
geologii (Uniwersytet Berliński), inż. 
górnik (Wyższa Szkoła Techniczna 
w Charlottenburgu). W 1946 pro-
fesor na Wydziale Hutniczo-Górni-
czym Uniwersytetu i Politechniki we 
Wrocławiu. Dziekan Wydziału Hut-
niczo-Górniczego (1945-1946).

Jerzy Zwoździak 
(ur. 1952), mgr inż. inżynierii środo-
wiska (Politechnika Wrocławska). Od  
1996 profesor na Wydziale Inżynierii  
Środowiska Politechniki Wrocławskiej.  
Dziekan Wydziału Inżynierii Środo-
wiska (1993-1999).

Ryszard Żabiński 
(ur. 1929), mgr inż. architekt (Poli-
technika Wrocławska). Od 1983 pro- 
fesor na Wydziale Architektury Poli-
techniki Wrocławskiej.
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Henryk Żebrowski 
(ur. 1930), mgr inż. mechanik (Poli-
technika Wrocławska). Od 1986 pro- 
fesor na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Wrocławskiej. Doktor 
honoris causa Uniwersytetu im. 
Świętego Cyryla i Metodego w Sko-
pje (2008).

Andrzej Żeleński 
(1920-2007), mgr inż. elektryk (Po-
litechnika Śląska w Gliwicach). Od 
1972 profesor na Wydziale Elek-
trycznym Politechniki Wrocławskiej.

Adam Żeleski 
(1902-1975), inż. mechanik (Poli-
technika Lwowska). Od 1962 profe-
sor na Wydziale Inżynierii Sanitar-
nej Politechniki Wrocławskiej.

Danuta Żuchowska 
(ur. 1934), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska). Od 1999 profesor 
na Wydziale Chemicznym Politech-
niki Wrocławskiej.

Ryszard Żuchowski 
(1933-1998), mgr inż. mechanik (Poli-
technika Wrocławska). Od 1991 pro- 
fesor na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Wrocławskiej.

Tadeusz Żur 
(1925-2001), mgr inż. mechanik (Po-
litechnika Wrocławska). Od 1974 pro- 
fesor na Wydziale Górniczym Poli-
techniki Wrocławskiej. Dziekan Wy-
działu Górniczego (1975-1981).
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Stanisław Żurakowski
(1904-1972), inż. metalurg (Akade-
mia Górnicza w Krakowie). Od 1964 
profesor na Wydziale Mechaniczno-
-Energetycznym Politechniki Wro-
cławskiej.

Wiesław Żyrnicki 
(ur. 1943), mgr inż. chemii (Politech-
nika Wrocławska). Od 1991 profesor 
na Wydziale Chemicznym Politech-
niki Wrocławskiej.

Zbigniew Żyszkowski 
(1910-1988), inż. elektryk (Politech-
nika Warszawska). Od 1954 profesor 
na Wydziale Łączności (od 1966 –  
Wydziale Elektroniki) Politechniki 
Wrocławskiej. Dziekan Wydziału 
Łączności (1952-1954, 1960-1966) 
i Wydziału Elektroniki (1966-1968).  
Prorektor Politechniki Wrocław-
skiej (1958-1959).
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WydzIaŁOWa Struktura  
POlItEchnIkI WrOcŁaWSkIEj  

I jEj tytularnI PrOfESOrOWIE
Szkoły akademickie powojennego Wrocławia ustanowił dekret  

z 24 sierpnia 1945 roku, którym powołano uniwersytet Wrocławski oraz 
Politechnikę Wrocławską1. akt prawny przewidywał utworzenie uczelni 
technicznej z czterema wydziałami: Wydziałem chemicznym, Wydziałem 
Mechaniczno-Elektrotechnicznym, Wydziałem Budownictwa oraz Wy-
działem hutniczo-Górniczym. Względy organizacyjne sprawiły jednak, 
że 19 września 1945 roku (w dniu wejścia w życie dekretu) rozpoczęła 
działalność jedna szkoła wyższa – grupująca organizacyjnie zarówno 
zakłady naukowe o charakterze technicznym, jak i uniwersyteckim – 
której rektorem został prof. Stanisław kulczyński. Politechniczną częścią 
zespolonej uczelni – o nazwie uniwersytet i Politechnika we Wrocła-
wiu2 – już od początku września administrował prof. Edward Sucharda 
jako prorektor „dla spraw Politechniki Wrocławskiej”3.

Organizacji czterech wydziałów Politechniki Wrocławskiej w 1945 
roku nie towarzyszyły akty normatywne powołujące wydziałowe ka-
tedry. Pierwsze uregulowanie prawne, po wydanym w sierpniu 1945 
roku dekrecie, nastąpiło w kwietniu 1946 roku4. Potwierdzono wówczas 
dalsze funkcjonowanie jedynie dwóch wydziałów: Wydziału Mechanicz-
no-Elektrotechnicznego5 oraz Wydziału Budownictwa. W sierpniu 1946 

1  Dekret z dnia 24 sierpnia 1945 roku o przekształceniu Uniwersytetu Wrocławskiego 
i  Politechniki Wrocławskiej na polskie państwowe szkoły akademickie, Dziennik 
Ustaw (dalej: Dz. U.) z 1945 roku, nr 34, poz. 207. 

2  Zasady funkcjonowania w ten sposób zorganizowanej uczelni (wraz z argumentacją 
przemawiającą za jej utworzeniem w takim kształcie) por. S. Loria, O organizacji 
współpracy Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, „Kuźnica” 1946 (4 lutego), 
nr 4, s. 3-5.

3  Nominacja Edwarda Suchardy na stanowisko p.o. prorektora dla spraw Politechniki 
Wrocławskiej, 3 września 1945. Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Ministerstwo 
Oświaty w Warszawie, sygn. 2912, s. 70–71. Uniwersytecką częścią uczelni zarzą-
dzał prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego. Urzędy prorektorów podlegały władzy 
rektora Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. 

4  Rozporządzenie ministra oświaty z 10 kwietnia 1946 roku w sprawie uruchomienia 
wydziałów na Politechnice Wrocławskiej, Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty 
(dalej: Dz. U. Min. O.) z 1946 roku, nr 4, poz. 109. Rozporządzenie weszło w życie 
8 czerwca 1946 roku. 

5  19 października 1946 roku Senat Akademicki Uniwersytetu i Politechniki we Wro-
cławiu przyjął do wiadomości, a  1 lutego 1947 roku zaakceptował zmianę nazwy 
Wydziału Mechaniczno-Elektrotechnicznego na Wydział Elektromechaniczny. Por. Ar-
chiwum Uniwersytetu Wrocławskiego (dalej: AUWr), Protokoły Senatu Uniwersytetu 
i Politechniki we Wrocławiu 1945-1951, sygn. R-0000/1945-51, s. 119 i 139. Nowa 
nazwa – Wydział Elektromechaniczny – obowiązywała do marca 1948 roku.

roku dokonano likwidacji Wydziału hutniczo-Górniczego. Wydziału che-
micznego na Politechnice nie powołano. katedry podstawowe kierunku 
chemicznego usytuowano w uniwersyteckich strukturach Wydziału Ma-
tematyki, fizyki i chemii6, a katedry technologiczne utworzyły (nieformal-
ny lecz realnie funkcjonujący7) związany z Politechniką Wydział chemii 
technicznej, który w tej formule przetrwał do początku roku akademic-
kiego 1947/1948.

15 listopada 1947 roku nastąpiła pierwsza nominacja rektorska 
w dziejach Politechniki Wrocławskiej, którą otrzymał – na lata 1947-1949 
6  Rozporządzenie ministra oświaty z 30 kwietnia 1946 roku w sprawie utworzenia 
katedr na Uniwersytecie Wrocławskim, Dz. U. Min. O. z 1946 roku, nr 5, poz. 133. 
Akt prawny wszedł w życie 1 lipca 1946 roku.

7  Jeszcze w czerwcu 1947 roku wizytująca wrocławską uczelnię Komisja Techniczna 
Rady Szkolnictwa Wyższego uznała Wydział Chemii Technicznej za jednostkę or-
ganizacyjną Politechniki. Por. Sprawozdanie Komisji Technicznej powołanej przez 
Sekcję Techniczną Rady Szkolnictwa Wyższego, 26 czerwca 1947. AAN, Rada Szkół 
Wyższych, sygn. 24, s. 13; por. też protokół posiedzenia Komisji Senackiej Politech-
niki, 11 października 1947. Archiwum Politechniki Wrocławskiej (dalej: APWr), Rek-
torat, sygn. 74/1a, s. 11. Wspomina się tu o „wcieleniu Wydziału Chemii Technicznej 
do Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii jako Oddziału Chemii Technicznej”.

Ilustracja 5. treść opublikowanego 19 września 1945 roku aktu prawnego powołu-
jącego wrocławskie szkoły wyższe, dziennik ustaw z 1945 roku, nr 34, poz. 207
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– prof. Stanisław kulczyński8, mianowany kilka dni wcześniej rekto-
rem uniwersytetu. utrzymano więc unię wrocławskich szkół wyższych, 
jednak z wyraźnym podkreśleniem odrębności organizacyjnej uczelni 
tworzących tę wspólnotę. formalne sprawowanie funkcji rektorskiej 
przez prof. kulczyńskiego w niczym nie zakłócało wewnętrznych roz-
wiązań organizacyjnych, w których główną rolę na Politechnice na-

8   Nominacja S. Kulczyńskiego na stanowisko rektora Politechniki Wrocławskiej,  
15 listopada 1947. AUWr, Akta Osobowe, sygn. RK-120, s. 18.

dal odgrywał jej prorektor (od września 1947 roku – prof. kazimierz 
zipser). 

15 marca 1949 roku rozpoczęła się kadencja prof. dionizego Smo-
leńskiego jako prorektora (1949-1951). W  tym okresie dokonało się 
ostateczne wyjście uczelni ze wspólnoty organizacyjnej z  uniwer-
sytetem Wrocławskim. Proces ten rozpoczął się 21 maja 1949 roku 
powstaniem w pełni decyzyjnego Senatu Politechniki Wrocławskiej9. 
niedługo potem nastąpił intensywny rozwój struktur organizacyj-
nych Politechniki. We wrześniu 1949 roku dwuwydziałowa uczelnia 
przekształciła się w pięciowydziałową z Wydziałem Mechanicznym 
i Wydziałem Elektrycznym (wyodrębnionymi z Wydziału Mechanicz-
no-Elektrotechnicznego), Wydziałem Inżynierii i Wydziałem architek-
tury (powstałymi z podziału Wydziału Budownictwa)10, a także nowo 
ustanowionym Wydziałem lotniczym11. dwa lata potem, formalnie  
1 września 1951 roku, przywrócono Politechnice Wydział chemiczny, 
na który przeniesiono wszystkie (dotąd uniwersyteckie) chemiczne ka-
tedry uruchomione w latach 1945-1951. tym samym aktem prawnym, 
jakim utworzono Wydział chemiczny, został powołany Wydział Inży-
nierii Sanitarnej12.

W listopadzie 1951 roku minister szkół wyższych i nauki przyjął 
rezygnację prof. Stanisława kulczyńskiego ze stanowiska rektora uni-
wersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Wkrótce też nastąpiło oficjalne 
potwierdzenie oddzielenia Politechniki Wrocławskiej od uniwersytetu 
Wrocławskiego, które przybrało formę nominacji prof. dionizego Smo-
leńskiego na stanowisko p.o. rektora Politechniki Wrocławskiej „na 
okres roku akademickiego 1951/1952”13. nominacja ta obowiązywała 
zatem od 1 września 1951 roku. taką też datę przyjmuje się za po-
czątek samodzielnego bytu organizacyjnego Politechniki Wrocławskiej. 

9  AUWr, Protokoły Senatu Uniwersytetu i  Politechniki we Wrocławiu 1945–1951, 
sygn. R-0000/1945-51, s. 406.

10  Rozporządzenie ministra oświaty z dnia 21 grudnia 1949 roku w sprawie zmian 
organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych, Dz. U. z 1950 roku, nr 2, poz. 7. 

11  Rozporządzenie ministra oświaty z dnia 7 listopada 1949 roku w sprawie zmian or-
ganizacyjnych w niektórych szkołach wyższych, Dz. U. z 1949 roku, nr 60, poz. 464. 
W biogramach zamieszczonych w niniejszej książce przyjęto, że wydziały powstałe 
w 1949 roku były powiązane strukturalnie wyłącznie z Politechniką Wrocławską, 
a nie z  ogólnymi strukturami formalnie jeszcze funkcjonującej uczelni o  nazwie 
Uniwersytet i Politechnika we Wrocławiu.

12  Rozporządzenie ministra szkół wyższych i  nauki z  dnia 9 listopada 1951 roku 
w sprawie zmian organizacyjnych na Politechnice Wrocławskiej i na Uniwersytecie 
Wrocławskim, Dz. U. z 1951 roku, nr 61, poz. 416.

13  Nominacja D. Smoleńskiego na stanowisko pełniącego obowiązki rektora Politech-
niki Wrocławskiej, 21 lutego 1952 roku. APWr, Akta Osobowe, sygn. 147/1, t. 1, p. 
383/1, s. 1. 

Ilustracja 6. nominacja prof. Stanisława kulczyńskiego na stanowisko rektora Po-
litechniki Wrocławskiej, 15 listopada 1947. archiwum uniwersytetu Wrocławskiego, 
akta Osobowe, sygn. rk-120
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Okres realizacji państwowych planów gospodarczych w  la-
tach pięćdziesiątych XX wieku sprzyjał dalszemu rozwojowi uczelni 
technicznych. W pierwszej połowie tej dekady uruchomiono kolejne 
jednostki organizacyjne samodzielnej już Politechniki Wrocławskiej.  
1 września 1952 roku oficjalnie powołano Wydział Łączności14, który 
został zorganizowany na bazie katedr telekomunikacyjnych Wydziału 
Elektrycznego. dokładnie rok potem (1953) powstał Wydział Mecha-
nizacji rolnictwa15, którego podstawową strukturę utworzyły katedry 
wyłączone z Wydziału Mechanicznego. W maju 1954 roku, w okre-
sie gruntownej reorganizacji uczelni, uruchomiono Wydział Mecha-
niczno-Energetyczny, a Wydział Inżynierii przekształcono w Wydział 
Budownictwa lądowego16. W tym samym czasie samodzielny status 
uzyskały jednostki, które do tej pory były powiązane organizacyjnie 
z wydziałami Politechniki, a wśród nich katedra fizyki (wyłączona 
z Wydziału Łączności) i katedra Matematyki (wyłączona z Wydziału 
Mechanicznego)17. z dniem 10 kwietnia 1954 roku zwinięto Wydział 
lotniczy18. cztery lata później – w sierpniu 1958 roku – Wydział Me-
chanizacji rolnictwa został przeniesiony na Politechnikę Poznańską19.

W latach sześćdziesiątych XX wieku program nauczania i program 
badawczy Politechniki Wrocławskiej sukcesywnie dostosowywano do 
potrzeb dolnośląskiej gospodarki, w  której zaczęła dominować zin-
tensyfikowana eksploatacja złóż węgla brunatnego, eksploracja rud 
miedzi, a we Wrocławiu powstał prężny ośrodek przemysłu elektro-
nicznego. rozwój tych specyficznych dla regionu nurtów wytwórczych 
dał asumpt do uruchomienia w 1964 roku dwóch istotnych jednostek 
organizacyjnych: na Wydziale Budownictwa lądowego – Oddziału 

14  Zarządzenie ministra szkolnictwa wyższego z dnia 12 sierpnia 1952 roku w sprawie 
zmian organizacyjnych na Politechnikach Gdańskiej i Wrocławskiej, Monitor Polski 
(dalej: MP) z 1952 roku, nr A-71, poz. 1168.

15  Zarządzenie ministra szkolnictwa wyższego z dnia 7 września 1953 roku w sprawie 
zmian organizacyjnych na Wydziale Mechanicznym i utworzenia Wydziału Mechani-
zacji Rolnictwa na Politechnice Wrocławskiej, MP z 1953 roku, nr 84, poz. 990.

16  Zarządzenie ministra szkolnictwa wyższego z dnia 3 czerwca 1954 roku w sprawie 
zmian organizacyjnych w Politechnice Wrocławskiej, Dziennik Urzędowy Minister-
stwa Szkolnictwa Wyższego i Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników 
Nauki (dalej: Dz. U. MSW i CKK) z 1954 roku, nr 9, poz. 51.

17  Katedry nauk podstawowych pozostawały poza strukturami wydziałów do 1966 
roku. Od 1968 roku program matematyki i  fizyki na Politechnice Wrocławskiej 
był realizowany w ramach Instytutu Fizyki Technicznej oraz Instytutu Matematyki 
i Fizyki Teoretycznej (od 1974 roku – Instytutu Fizyki oraz Instytutu Matematyki).

18  Zarządzenie ministra szkolnictwa wyższego z dnia 29 marca 1954 roku w sprawie 
zwinięcia wydziałów w Politechnice Wrocławskiej oraz w Wyższej Szkole Inżynier-
skiej w Poznaniu i Szczecinie, Dz. U. MSW i CKK z 1954 roku, nr 4, poz. 6.

19  Zarządzenie ministra szkolnictwa wyższego z dnia 27 września 1958 roku w spra-
wie zmian organizacyjnych w Politechnikach: Wrocławskiej i Poznańskiej, Dz. U. 
MSW i CKK z 1958 roku, nr 10, poz. 42. 

Ilustracja 7. Pierwsza nominacja rektorska prof. dionizego Smoleńskiego, 21 lutego 
1952. archiwum Politechniki Wrocławskiej, akta Osobowe, sygn. 147/1, t. 1, p. 383/1

Ilustracja 8. Pierwsza inauguracja roku akademickiego w Oddziale Górnictwa 
Odkrywkowego odbyła się w gmachu nOt-u, 11 grudnia 1965. Od prawej: prof. 
Wincenty czechowicz, rektor prof. zygmunt Szparkowski i wiceminister górnictwa 
i energetyki franciszek jopek. fot. tadeusz drankowski, dział dokumentów Życia 
Społecznego zakładu narodowego im. Ossolińskich, sygn. f.132/1
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Górnictwa Odkrywkowego20, a na Wydziale Mechanicznym – Studium 
Podstawowych Problemów techniki21. We wrześniu 1966 roku Wydział 
Łączności stał się Wydziałem Elektroniki22. 

W grudniu 1968 roku na wrocławskiej uczelni wprowadzono – zno-
sząc katedry – nowy schemat organizacyjny. liczbę wydziałów, z ośmiu 
już funkcjonujących, zwiększono do jedenastu. utworzono wtedy Wydział 
Górniczy (na bazie Oddziału Górnictwa Odkrywkowego), Wydział In-
żynieryjno-Ekonomiczny (po zmianie nazwy w  1972 roku – Wydział 
Informatyki i  zarządzania23) oraz Wydział Podstawowych Problemów 
techniki, oparty na merytorycznych doświadczeniach noszącego tę samą 
nazwę Studium. Podstawową strukturę Politechniki utworzyło wówczas 
– działając niezależnie od wydziałów – dwadzieścia dziewięć instytutów 
powstałych z połączenia katedr o zbliżonym profilu merytorycznym24. 

z górą dwa dziesięciolecia trzeba było czekać na pierwsze zmiany  
w ustalonym w 1968 roku schemacie organizacyjnym. 1 października 1990 
roku Wydział Inżynierii Sanitarnej przyjął nazwę Wydziału Inżynierii Śro-
dowiska25, a Wydział Budownictwa lądowego został przemianowany na 
Wydział Budownictwa lądowego i Wodnego26. Skonstruowana w 1968 
roku jedenastowydziałowa struktura uczelni przetrwała do początku  
XXI wieku. W styczniu 2002 roku (rektorat prof. andrzeja Mulaka) zosta-
ła uruchomiona dwunasta podstawowa jednostka Politechniki Wrocław-
skiej – Wydział Elektroniki Mikrosystemów i fotoniki27. Od 1 stycznia 

20   Zarządzenie rektora Politechniki Wrocławskiej z dnia 2 listopada 1964 roku w spra-
wie utworzenia Oddziału Górnictwa Odkrywkowego przy Wydziale Budownictwa 
Lądowego. APWr, Zarządzenia Rektora, sygn. 74/449, s. nlb.

21  Formalnie powołane trzy lata później na podstawie zarządzenia ministra oświaty 
i  szkolnictwa wyższego z  dnia 15 listopada 1967 roku w  sprawie utworzenia 
Międzywydziałowego Studium Podstawowych Problemów Techniki w Politechnice 
Wrocławskiej, Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego 
(dalej: Dz. U. MOiSzW) z 1967 roku, nr 11, poz. 71.

22  Zarządzenie ministra szkolnictwa wyższego z dnia 28 września 1966 roku w spra-
wie przemianowania wydziałów łączności na politechnikach, Dziennik Urzędowy 
Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego z 1966 roku, nr 11, poz. 111.

23  Zarządzenie ministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki z dnia 10 października 
1972 roku zmieniające zarządzenie w sprawie struktury organizacyjnej Politechni-
ki Wrocławskiej, Dziennik Urzędowy Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego 
i Techniki z 1970 roku, nr 4, poz. 20.

24  Zarządzenie ministra oświaty i szkolnictwa wyższego z dnia 19 grudnia 1968 roku 
w sprawie zmian organizacyjnych w Politechnice Wrocławskiej. Dz. U. MOiSzW 
z 1968 roku, nr 14, poz. 116.

25  Zarządzenie nr 36/90 w  sprawie zmiany nazwy Wydziału Inżynierii Sanitarnej 
Politechniki Wrocławskiej, 1 października 1990 roku. APWr, Zarządzenia Rektora 
1990, sygn. 74/468, s. nlb.

26  Zarządzenie nr 35/90 w sprawie zmiany nazwy Wydziału Budownictwa Politechniki 
Wrocławskiej, 1 października 1990 roku. APWr, Zarządzenia Rektora 1990, sygn. 
74/468, s. nlb.

27  Zarządzenie wewnętrzne 12/2001 w sprawie przekształcenia Instytutu Techniki Mi-
krosystemów w Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, 2 maja 2001 roku. 
APWr, Zarządzenia Rektora 2001, sygn. 74/480, s. 22.

2004 roku Wydział Górniczy nosi nazwę Wydziału Geoinżynierii, Gór-
nictwa i Geologii28. 

W końcu 2013 roku (kadencja rektorska prof. tadeusza Więckowskie-
go) przekształcono w wydziały29 zamiejscowe ośrodki dydaktyczne Poli-
techniki Wrocławskiej30. W ten sposób w Wałbrzychu powstał zamiejsco-
wy Wydział techniczno-Inżynieryjny31, w legnicy zamiejscowy Wydział 
techniczno-Przyrodniczy32, a w jeleniej Górze – zamiejscowy Wydział 
techniczno-Informatyczny33. 15 września 2015 roku zainaugurował dzia-
łalność - jako szesnasta tego rodzaju jednostka - Wydział Matematyki34. 
Była to – jak dotąd – ostania zmiana w kształtowanym od 1945 roku 
wydziałowym modelu organizacyjnym Politechniki Wrocławskiej.

fakt utworzenia w 1945 roku we Wrocławiu zespolonej szkoły aka-
demickiej, łączącej organizacyjnie uniwersyteckie i politechniczne za-
kłady naukowe, w dużej mierze brał się z negatywnej oceny możliwości 

28  Zarządzenie wewnętrzne 54/2003 z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany 
nazwy Wydziału Górniczego, http://intranet. pwr.edu.pl/doc/Docs.aspx?page=ordi-
nance [dostęp 23 października 2014 roku].

29  Zgodnie z  możliwościami stworzonymi przez obowiązujące ustawodawstwo do-
tyczące szkolnictwa wyższego. Por. ustawa z  dnia 18 marca 2011 r. o  zmianie 
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw, Dz. U. z 2011 roku, poz. 455.

30  Wspomniane w  tekście zamiejscowe ośrodki zostały utworzone w  latach sześć-
dziesiątych i  siedemdziesiątych XX wieku jako Filie Politechniki Wrocławskiej: 
w Wałbrzychu (1968), w Legnicy (1969) i w Jeleniej Górze (1977).

31  Zarządzenie wewnętrzne 96/2013 z  dnia 10 grudnia 2013 roku w  spra-
wie przekształcenia zamiejscowego ośrodka dydaktycznego Politechniki Wro-
cławskiej w  Wałbrzychu w  zamiejscowy Wydział Techniczno-Inżynieryjny  
w Wałbrzychu; Zarządzenie wewnętrzne 5/2014 z dnia 13 stycznia 2014 roku zmie-
niające Zarządzenie Wewnętrzne 96/2013 w sprawie przekształcenia Zamiejscowego 
Ośrodka Dydaktycznego Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu w  zamiejscowy 
Wydział Techniczno-Inżynieryjny w Wałbrzychu, strona internetowa: http://intranet. 
pwr.edu.pl/doc/Docs.aspx?page=ordinance [dostęp 23 października 2014 roku].

32  Zarządzenie wewnętrzne 94/2013 z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie prze-
kształcenia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Politechniki Wrocławskiej 
w Legnicy w zamiejscowy Wydział Nauk Technicznych w Legnicy; Zarządzenie we-
wnętrzne 3/2014 z dnia 13 stycznia 2014 roku zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne 
94/2013 w sprawie przekształcenia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Po-
litechniki Wrocławskiej w  Legnicy w  zamiejscowy Wydział Nauk Technicznych 
w Legnicy, strona internetowa: http://intranet. pwr.edu.pl/doc/Docs.aspx?page=or-
dinance [dostęp 23 października 2014 roku]. Zarządzeniem z 13 stycznia 2014 roku 
zmieniono nazwę ośrodka na Wydział Techniczno-Przyrodniczy.

33  Zarządzenie wewnętrzne 95/2013 z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie prze-
kształcenia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Politechniki Wrocławskiej 
w Jeleniej Górze w zamiejscowy Wydział Techniczno-Informatyczny w Jeleniej Gó-
rze; Zarządzenie wewnętrzne 4/2014 z dnia 13 stycznia 2014 roku zmieniające Za-
rządzenie Wewnętrzne 95/2013 w sprawie przekształcenia Zamiejscowego Ośrodka 
Dydaktycznego Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze w zamiejscowy Wydział 
Techniczno-Informatyczny w  Jeleniej Górze, strona internetowa: http:// intranet. 
pwr.edu.pl/doc/Docs.aspx?page=ordinance [dostęp 23 października 2014 roku].

34  Zarządzenie wewnętrzne 43/2015 z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zmian  
w strukturze organizacyjnej Uczelni - utworzenia Wydziału Matematyki; zarządze-
nie wewnętrzne 44/2015 z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie organizacji Wydziału 
Matematyki.
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obsady etatowej katedr przewidzianych w koncepcji ośrodka naukowe-
go. Ogólnie odczuwalny ogromny niedostatek nauczycieli akademickich 
– spowodowany wyniszczającą polityką niemieckich i sowieckich oku-
pantów wobec polskiej inteligencji – zaznaczył się wyraźniej na powsta-
jących uczelniach technicznych. do października 1945 roku uruchomiono 
bowiem sześć tego typu szkół wyższych, tym samym zwiększając dwu-
krotnie ich liczbę w stosunku do stanu z 1939 roku35.

Problemy związane z  obsadą wrocławskich katedr technicznych 
w 1945 roku były przede wszystkim spowodowane autonomicznymi pla-
nami akademickiego środowiska Politechniki lwowskiej w stosunku do 
powojennej rzeczywistości. lwowska profesura wiązała swoją przyszłość 
z powołanymi już w końcu maja nowymi politechnikami: Politechniką 
Śląską i Politechniką Gdańską. niezbyt skrystalizowane, właściwie do 
sierpnia 1945 roku, plany utworzenia podobnej placówki we Wrocławiu 
były stanowczo za mało atrakcyjne dla dydaktyków ze lwowa poszu-
kujących stabilnej pracy. nauczyciele akademiccy Politechniki War-
szawskiej, których większość znalazła zatrudnienie w odradzającej się 
macierzystej uczelni oraz na nowo powołanej Politechnice Łódzkiej, nie 
stanowili realnego zaplecza kadrowego dla tworzącego się wrocław-
skiego ośrodka akademickiego.

Mimo to, wśród pierwszych pracowników Politechniki Wrocławskiej 
– organizatorów uczelni w latach 1945-1946 – znaleźli się dydaktycy  
(w większości późniejsi profesorowie) związani wcześniej ze środowi-
skiem naukowym lwowa. dwunastoosobową grupę stanowili wykła-
dowcy lwowskiego Instytutu Politechnicznego36: profesor tej uczelni 
czesław kanafojski oraz jej docenci – Stanisław Bodaszewski, dobro-
sław czajka, Marian janusz, andrzej kordecki, józef kożuchowski, Eu-
geniusz kuczyński, henryk kuczyński, Michał Mazur, Ewa neyman-
-Pilatowa i tadeusz Wróbel, a także Wiktor Mamak, który zajmował 

35  Politechnika Warszawska i Akademia Górnicza w Krakowie oraz powołane w 1945 
roku Politechnika Łódzka, Politechnika Gdańska, Politechnika Śląska i Politechni-
ka Wrocławska. Do 1939 roku akademicki status miała Politechnika Warszawska, 
Politechnika Lwowska oraz Akademia Górnicza w Krakowie (jedyna uczelnia tech-
niczna powołana w okresie II Rzeczypospolitej). 

36  W październiku 1939 roku, na początku sowieckiej okupacji Lwowa, przekształco-
no tutejszą politechnikę w Lwowski Instytut Politechniczny. Uczelnia, obsadzona 
polskimi wykładowcami, funkcjonowała do czerwca 1941 roku tj. do objęcia miasta 
okupacją niemiecką. W marcu 1942 roku uruchomiono, na bazie materialnej oraz 
(częściowo) personalnej Politechniki Lwowskiej, niemieckie Państwowe Kursy Tech-
niczne (Staatliche Technische Fachkurse). Studia na wszystkich kierunkach tych 
kursów zostały uznane przez polskie władze emigracyjne za akademickie, a ich 
ukończenie dawało po zakończeniu wojny podstawę do ubiegania się o dyplom 
inżynierski. W lipcu 1944 roku, po ponownym zajęciu miasta przez sowieckie woj-
ska, wznowiono działalność Lwowskiego Instytutu Politechnicznego (jego tradycje 
kontynuuje dziś Uniwersytet Narodowy »Politechnika Lwowska« we Lwowie).

stanowisko zastępcy profesora. kadrę profesorską przedwojennej Poli-
techniki lwowskiej reprezentowali jan Bogucki, kazimierz Idaszewski, 
Edwin Płażek, Edward Sucharda oraz Włodzimierz trzebiatowski. trzej 
dydaktycy – andrzej frydecki, andrzej jellonek i franciszek nowotny 
– byli przed wojną adiunktami kresowej politechniki. W roku akade-
mickim 1945/1946 na wrocławskiej uczelni technicznej znalazło więc 
zatrudnienie 20 samodzielnych pracowników nauki (w tym sześć osób 
z tytułem profesorskim) związanych wcześniej z lwowskim ośrodkiem 
akademickim. W  tym samym czasie politechniczne katedry we Wro-
cławiu organizowali także dwaj dawni warszawscy adiunkci: Wacław 
Günther i jerzy Ignacy Skowroński37. Pierwsze mianowania profesorów 
Politechniki Wrocławskiej – stanowiące w niektórych przypadkach po-
twierdzenie posiadanego wcześniej tytułu profesora zwyczajnego Poli-
techniki lwowskiej – nastąpiły w lipcu38 oraz w grudniu 1946 roku39.

37  Z omówionego grona pierwszych samodzielnych pracowników nauki nie uzyskali 
tytułu profesorskiego dr Stanisław Bodaszewski (zrezygnował z pracy na Politech-
nice Wrocławskiej w 1952 roku) oraz zast. prof. Ewa Neyman-Pilatowa (zmarła 
w listopadzie 1945 roku). Jan Bogucki – emerytowany w 1937 roku profesor zwy-
czajny Politechniki Lwowskiej – był we Wrocławiu zatrudniony na etacie adiunkta 
(zmarł w 1948 roku).

38  Profesorowie zwyczajni Edwin Płażek i Kazimierz Idaszewski oraz profesor nad-
zwyczajny Andrzej Jellonek.

39  Profesorowie zwyczajni Edward Sucharda i Włodzimierz Trzebiatowski oraz profe-
sorowie nadzwyczajni Henryk Kuczyński i Franciszek Nowotny.

Ilustracja 9. Odpis aktu nominacyjnego prof. Edwarda Suchardy – pierwszego prorek-
tora Politechniki w strukturze uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, 3 września 
1945. archiwum akt nowych, Ministerstwo Oświaty w Warszawie, sygn. 2912
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Pierwszy okres organizacji Politechniki Wrocławskiej zakończył się 
jesienią 1949 roku wraz z  uformowaniem pięciowydziałowej uczelni. 
W statystyce z początku roku akademickiego 1949/1950 wykazano ogółem  
40 samodzielnych pracowników nauki40, a wśród nich 18 z tytułem na-
ukowym profesora41. Pozostali posiadali tytuły kontraktowe (kontrak-
towy profesor nadzwyczajny, zastępca profesora), które przysługiwały 
zatrudnianym na określony czas wybitnym fachowcom bez formalnych 
uprawnień akademickich lub profesorom innych uczelni dojeżdżającym 
na wykłady zlecone.
40  Przemówienie sprawozdawcze za rok akademicki 1947/48 i  1948/49 prorektora 

Uniwersytetu prof. Seweryna Wysłoucha, 1 października 1949. AAN, Ministerstwo 
Oświaty w Warszawie, sygn. 2890, s. 72–88.

41  Zgodnie z chronologią mianowań zestawioną na początku niniejszej książki. W ob-
liczeniach nie uwzględniono osób zmarłych przed 1949 rokiem oraz obsady katedr 
chemicznych działających w strukturze Uniwersytetu.

W połowie roku akademickiego 1950/1951, na kilka miesięcy przed 
ostatecznym wyjściem ze wspólnoty z uniwersytetem, etaty dydaktycz-
ne na wydziałach znajdujących się w strukturze Politechniki (a więc 
bez katedr chemicznych) zajmowało łącznie 35 profesorów42. a zatem, 
uwzględniając zaprezentowaną na początku książki chronologię nada-
wania tytułów profesorskich, społeczność samodzielnych pracowników 
nauki Politechniki Wrocławskiej tworzyło 28 tytularnych profesorów 
oraz 7 profesorów kontraktowych. We wrześniu 1951 roku dołączyło do 
nich, wraz z utworzeniem Wydziału chemicznego, 6 tytularnych oraz  
3 kontraktowych profesorów reprezentujących nauki chemiczne43. 

42  Wykaz pracowników naukowych i studentów oraz pomocniczych sił naukowych na 
wydziałach Politechniki Wrocławskiej, 8 lutego 1951. APWr, Dział Osobowy, sygn. 
76/23, s. nlb.

43  Skład osobowy i spis wykładów w roku akademickim 1950/51, Wrocław 1951, s. 26–28.

Ilustracja 10. uczestnicy pierwszego wykładu wygłoszonego 15 listopada 1945 roku przez prof. kazimierza Idaszewskiego przed wejściem do Gmachu Głównego Politechniki przy  
ul. norwida. W sfotografowanej grupie osób znaleźli się ówcześni i przyszli samodzielni pracownicy nauki. Pierwszy stopień (w środku) – prof. zw. kazimierz Idaszewski; drugi 
stopień (w środku) – inż. Władysław kołek (w 1948 profesor nadzw., Politechnika Śląska); czwarty stopień (drugi z lewej) – zbigniew Orzeszkowski (w 1967 docent, Politechnika 
Wrocławska); piąty stopień – Wojciech fuliński (pierwszy z lewej, w 1983 profesor nadzw., Politechnika Wrocławska), zbigniew Godziński (piąty z lewej, w 1964 profesor nadzw., 
Politechnika Wrocławska). archiwum Politechniki Wrocławskiej, zbiory fotograficzne



t y t u l a r n i  p r o f e s o r o w i e  p o l i t e c h n i k i  w r o c ł a w s k i e j

123

We wrześniu 1953 roku rozpoczęto na Politechnice Wrocławskiej 
wdrażanie tzw. reformy profesury, którą władze zamierzały uregulować 
problem samodzielnych pracowników nauki, a zwłaszcza kwestię – wy-
równującego niedobór kadrowy – liczbowego wzrostu grupy docentów 
oraz niekontraktowych profesorów nadzwyczajnych i zwyczajnych. Przy-
gotowywano w  ten sposób grunt pod już zaplanowaną reformę szkol-
nictwa wyższego, polegającą na wprowadzeniu modelu studiów jedno-
litych oraz rozszerzeniu formuły studiów akademickich o tryb zaoczny, 
eksternistyczny i wieczorowy44. W roku akademickim 1953/1954 Senat 
Politechniki Wrocławskiej skutecznie występował do Ministerstwa Szkol-
nictwa Wyższego o promowanie ogółem 58 samodzielnych pracowników 
nauki: pięćdziesiąt wniosków dotyczyło nadania tytułu docenta, osiem 
– profesora nadzwyczajnego45. Wśród tych ostatnich była również kan-
dydatura zast. prof. Bogusławy jeżowskiej-trzebiatowskiej, która w 1954 
roku została pierwszą kobietą z tytułem profesora w dziejach Politechniki 
Wrocławskiej. 

Według zestawienia wykonanego w  październiku 1961 roku etaty 
samodzielnych pracowników nauki zajmowało na wrocławskiej uczelni 
technicznej 10 profesorów zwyczajnych (13,5% ogółu tej grupy zawodowej) 
oraz 27 profesorów nadzwyczajnych (36,5%). uzupełniało ich 37 docen-
tów etatowych, stanowiąc 50% ogólnego stanu omawianej społeczności46. 
W  pierwszej połowie lat sześćdziesiątych XX wieku tytuły profesora 
nadzwyczajnego zaczęli uzyskiwać dyplomanci Politechniki Wrocławskiej: 
w 1962 roku henryk lewulis (dyplom w 1949 roku) i tadeusz tomankie-
wicz (1946), a w 1964 roku – zbigniew Godziński (1946). Młodszą genera-
cję, ukształtowaną wyłącznie przez studia we Wrocławiu, reprezentowali 
Bohdan Staliński (1951) – profesor nadzwyczajny z 1964 roku oraz Otton 
dąbrowski (1949), który uzyskał tytuł w 1966 roku.

W końcu dekady lat siedemdziesiątych XX wieku społecz-
ność tytularnych profesorów Politechniki Wrocławskiej składała się 
ze 101 osób: 25 z  tytułem profesora zwyczajnego i 76 – profesora 
nadzwyczajnego. Stanowili oni 31-procentową grupę w  gronie sa-
modzielnych pracowników nauki, zdominowanym przez 232 osoby 
(69% ogółu) zatrudnione na stanowiskach docentów47. W 1990 roku 

44  Reformę tę – zasadniczo – wprowadzono w 1955 roku.
45  Zob. Protokoły nadzwyczajnych posiedzeń Senatu Politechniki Wrocławskiej, 10 listo-

pada 1953–9 lutego 1954. APWr, Rektorat, sygn. 74/1, passim.
46  Wiek pracowników nauki w Politechnikach, październik 1961. AAN, Ministerstwo 

Szkolnictwa Wyższego w Warszawie, sygn. 983, s. 34–35.
47  Politechnika Wrocławska w latach 1971–1979. Niektóre wyniki działalności, Wro-

cław 1979, s. 7.

– w przededniu demokratycznych przemian w polskim szkolnictwie 
wyższym – kadra nauczycieli akademickich Politechniki składała 
się z  39 profesorów zwyczajnych oraz 117 profesorów nadzwyczaj-
nych, a  także 192 docentów. zauważalnie więc wzrosła – o blisko 
36 procent – liczba tytularnych profesorów, która uwidoczniła się 
zwłaszcza w  odsetku profesorów nadzwyczajnych (wzrost o  35%)48.  
Statystyka z połowy lat dziewięćdziesiątych (1996), a więc już z okre-
su obowiązywania jednego tytułu naukowego profesora, przynosi infor-
macje o 128 osobach z takim tytułem, w tym 70 zaangażowanych na 
stanowisku profesora zwyczajnego oraz 58 – profesora nadzwyczajne-
go. na tym ostatnim zatrudniano także 145 doktorów habilitowanych49, 
a  zatem 53% ogółu omawianej kadry naukowo-dydaktycznej. Wzro-
stowa tendencja w zakresie uzyskiwania tytułu naukowego utrzymała 
się również w  XXI wieku. Świadczy o  tym liczba 155 tytularnych 
profesorów (w tym 85 osób na stanowisku profesora zwyczajnego) za-
rejestrowanych w 2002 roku w statystykach personalnych Politechniki 
Wrocławskiej (17-procentowy wzrost w porównaniu z 1996 rokiem). 

48  Sprawozdanie z działalności Politechniki Wrocławskiej w roku 1990, wrzesień 1991. 
APWr, Rektorat, sygn. 74/87, s. 27.

49  Sprawozdanie z działalności Politechniki Wrocławskiej w roku 1996, wrzesień 1997. 
APWr, Rektorat, sygn. 74/107, s. 22. Do omawianej społeczności należało także 17 
docentów, pozostających na tym stanowisku (mimo jego zniesienia w 1990 roku) 
zgodnie z  przejściowymi przepisami zawartymi w  obowiązującej wtedy ustawie 
o szkolnictwie wyższym.

Ilustracja 11. 25 listopada 1988 roku na Politechnice Wrocławskiej uroczyście ob-
chodzono jubileusz 80-lecia urodzin prof. Bogusławy jeżowskiej-trzebiatowskiej.  
fot. Marek koch, dział dokumentów Życia Społecznego zakładu narodowego im. 
Ossolińskich, sygn. f.3208/29
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Prawie nie zmieniły się natomiast proporcje jakościowe w obsadzie 
stanowisk profesora nadzwyczajnego: w 2002 roku zajmowało je 70 
profesorów z tytułem naukowym oraz 166 doktorów habilitowanych50. 
We wrześniu 2015 roku na etatach naukowo-dydaktycznych na Poli-
technice Wrocławskiej wykazano ogółem 216 pracowników z tytułem 
naukowym, w  tym 128 na stanowisku profesora zwyczajnego oraz 
88 – profesora nadzwyczajnego (na tym ostatnim także 164 osoby bez 
tytułu naukowego)51.

W zaprezentowanej w niniejszej pracy grupie 597 tytularnych pro-
fesorów, związanych w latach 1945-201552 z Politechniką Wrocławską, 
znajduje się 52 kobiet, które stanowią 8,7% ogółu zdominowanej przez 
mężczyzn (545 osób) omawianej społeczności. Przyszli profesorowie wro-
cławskiej uczelni zdobywali podstawy zawodowej wiedzy przede wszyst-
kim w polskich szkołach akademickich, których udział w kształceniu tej 
grupy dydaktyków ilustruje poniżej zamieszczona tabela.

Politechnika Wrocławska 383
Politechnika lwowska 60
uniwersytet Wrocławski 44
Politechnika Warszawska 30
uniwersytet jagielloński 13
Politechnika Śląska w Gliwicach 11
akademia Górniczo-hutnicza 8
inne 48

z zestawienia wynika, że 64% nauczycieli akademickich z tytułem na-
ukowym uzyskało inżynierskie wykształcenie na Politechnice Wrocławskiej. 
drugie miejsce Politechniki lwowskiej w tym swoistym rankingu zaświadcza 
o kresowych korzeniach wrocławskiej uczelni: lwowianie (10% ogółu rozpa-
trywanej społeczności) budowali przecież jej podwaliny. uniwersytet Wro-
cławski (z 7,4-procentowym udziałem jego absolwentów) stanowił źródło 
pozyskiwania przede wszystkim nauczycieli nauk podstawowych, zwłasz-
cza postawionej na wysokim poziomie matematyki („szkoła wrocławska”) 

50  Sprawozdanie z działalności Politechniki Wrocławskiej w roku 2002, Wrocław 2003, 
s. 9. Reliktem lat osiemdziesiątych był nieznaczny udział 7 docentów (w tym pięciu 
ze stopniem doktora habilitowanego).

51  Dane na dzień 23 września 2015 roku. Źródło: Sekcja Kadr Działu Zarządzania 
Zasobami Ludzkimi Politechniki Wrocławskiej.

52  Według stanu na 28 lipca 2015 roku tj. daty ostatniego postanowienia prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie nadania stopnia naukowego profesora, które 
uwzględniono w niniejszej pracy.

oraz fizyki. Politechnika Śląska (niecałe 2% przedstawicieli) i Politechnika 
Warszawska (5%) stanowiły oparcie dla Wrocławia w pierwszych latach 
po wojnie (tam kończono prace dyplomowe rozpoczęte na przedwojennych 
uczelniach) lub też dostarczały pracowników o specjalnościach, których we 
Wrocławiu nie prowadzono. Podobną rolę odgrywały uczelnie krakowa: 
uniwersytet jagielloński z 13 absolwentami (2%) oraz akademia Górnicza 
(od 1949 roku – akademia Górniczo-hutnicza), z której wywodzi się 8 wro-
cławskich profesorów (ponad 1%). Inne szkoły wyższe (z 8-procentową re-
prezentacją w środowisku profesorskim) to uczelnie austriackie i niemieckie, 
które przed pierwszą wojną światową lub tuż po jej zakończeniu ukończyli 
pierwsi profesorowie Politechniki Wrocławskiej, a także nieujęte w tabeli 
zagraniczne i polskie szkoły wyższe.

liczbę uzyskanych w latach 1945-2015 tytułów naukowych w po-
szczególnych jednostkach organizacyjnych Politechniki Wrocławskiej 
przedstawiono (wyłącznie poglądowo53) w poniżej zamieszczonej tabe-
li, której konstrukcja opiera się na obowiązującym do 15 września 2015 
roku wydziałowym schemacie organizacyjnym. 

Wydział architektury 51
Wydział Budownictwa lądowego i Wodnego 57
Wydział chemiczny 118
Wydział Elektroniki 45
Wydział Elektryczny 49
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii 27
Wydział Inżynierii Środowiska 29
Wydział Informatyki i zarządzania 31
Wydział Mechaniczno-Energetyczny 28
Wydział Mechaniczny 71
Wydział Podstawowych Problemów techniki 59
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i fotoniki 20

O ile do końca lat czterdziestych XX wieku (1946-1949) tytuł 
profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego uzyskało 31 nauczycieli 
akademickich Politechniki Wrocławskiej, to w całej dekadzie lat pięć-

53  Mogą się bowiem pojawiać rozbieżności spowodowane czasową zmianą miejsca 
zatrudnienia w obrębie Politechniki Wrocławskiej. Do wydziałowej statystyki nie 
włączono ogółem 12 osób. Do grupy tej należą przedstawiciele nauk ścisłych z Ka-
tedry Matematyki i Katedry Fizyki, profesorowie związani z Wydziałem Chemii 
Technicznej oraz profesorska obsada Wydziału Hutniczo-Górniczego. Poza wydzia-
łową strukturą Politechniki pozostawał prof. Stanisław Kulczyński – rektor Uniwer-
sytetu i Politechniki we Wrocławiu. 
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dziesiątych mianowano 35 profesorów nadzwyczajnych54. diagnozę tej 
relatywnie niewielkiej, w porównaniu z poprzednim okresem, liczby 
otrzymanych profesur przedstawił w lutym 1960 roku prorektor wro-
cławskiej uczelni – prof. andrzej jellonek: „Ponieważ cudów nie ma na 
świecie – stwierdził – a w każdym razie nie zdarzają się one na wyższych 
uczelniach technicznych, to dla osiągnięcia zadawalającego stanu kadr 
naukowych trzeba, by większość pracowników naukowych poświęcała 
pracy na Politechnice wiele godzin żmudnej pracy, co pociąga za sobą 
wyrzeczenie się wielu osobistych korzyści na rzecz korzyści uczelni”55. 
W  okresie 1960-1969 tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskało 47, 
a w następnej dekadzie (1970-1979) – 87 pracowników nauki. lata 
osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte XX wieku były względnie stabilne: 
wartości charakteryzujące omawianą problematykę kształtowały się 
wtedy na poziomie odpowiednio 76 i 90 nominacji. Ilościowa zmiana 
nastąpiła w XXI wieku, kiedy w latach 2000-2009 tytuły naukowe pro-
fesora otrzymało 158 pracowników Politechniki Wrocławskiej (w 2001  
i w 2009 roku po 24 osoby). W latach 2010-2015 (do 28 lipca) miano-
wano kolejnych 93 tytularnych profesorów.

Politechnika Wrocławska pamięta o zasłużonych dla jej rozwoju. 
2 lutego 1950 roku w holu głównym Gmachu Głównego Politechniki 
Wrocławskiej odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci prof. Edwarda 
Suchardy – organizatora Politechniki Wrocławskiej i  jej pierwszego 
prorektora56. W listopadzie 1970 roku (w roku dwudziestopięciolecia 
uczelni) nadano niektórym salom wykładowym imiona zmarłych pro-
fesorów. Pierwszymi patronami sal dydaktycznych zostali: kazimierz 
Idaszewski (a-5, sala 312), henryk lewulis (a-1, sala 314), Witold 
romer (a-1, sala 301), Edward Sucharda (a-1, sala 329), aleksander 
Szniolis (d-2, sala 301), kazimierz zipser (c-1, sala 201) oraz fran-
ciszek Przewirski (d-1, sala 301)57. tradycja ta, rozszerzona również 
na wydziałowe budynki, jest żywa do dzisiaj. Wspomniany jubileusz 
uczelni był także okazją do przyznania, po raz pierwszy, medalu „za 
wybitne zasługi dla rozwoju Politechniki Wrocławskiej”, który wręczo-
54  W statystyce przytaczanej w niniejszej książce wzięto pod uwagę, z wyjątkiem 

lat czterdziestych XX wieku, wyłącznie fakt nadania tytułu naukowego profesora 
nadzwyczajnego.

55  Sprawozdanie prorektora ds. nauki Politechniki Wrocławskiej, 24 lutego 1960. 
APWr, Rektorat, sygn. 74/2, s. 168.

56  Zaproszenie na uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci prof. Edwarda 
Suchardy, 2 lutego 1950. AUWr, Uniwersytet Wrocławski po 1945 r., sygn. R-52/
XXV, s. 619.

57  Protokół posiedzenia Prezydium Senatu Politechniki Wrocławskiej, 24 września 
1970. APWr, Rektorat, sygn. 74/10, s. 60; Protokół posiedzenia Senatu Politechniki 
Wrocławskiej, 26 września 1970. APWr, Rektorat, sygn. 74/10, s. 66.

no profesorom: Stanisławowi kulczyńskiemu, dionizemu Smoleńskie-
mu, zygmuntowi Szparkowskiemu, Włodzimierzowi Bobrownickiemu, 
tadeuszowi Broniewskiemu, adamowi cybulskiemu, Błażejowi rodze 
oraz Władysławowi Ślebodzińskiemu. Oni też rozpoczynają długą li-
stę nazwisk na odsłoniętej rok potem (1971) tablicy w holu Gmachu 
Głównego Politechniki.

formą upamiętniania zasłużonych nauczycieli akademickich były 
również, w latach siedemdziesiątych XX wieku, stypendia naukowe 
fundowane przez Politechnikę wyróżniającym się studentom58. Stypen-
diom tym od 1973 roku patronowali nieżyjący, wybitni profesorowie 
Politechniki Wrocławskiej: tadeusz demeter, julian duchowicz, kazi-
mierz Idaszewski, henryk lewulis, Edwin Płażek, franciszek Przewir-
ski, Witold romer, dobrosław Strożecki, Edward Sucharda, Władysław 
Ślebodziński, tadeusz tomankiewicz, zdzisław tomasik oraz kazimierz 
zipser. rozszerzenie listy nastąpiło w  1975 roku. utworzono wów-
czas na Wydziale architektury stypendia imienia tadeusza Wróbla, 
tadeusza Broniewskiego, tadeusza rabka i Bohdana Guerquina. na 
Wydziale Budownictwa lądowego były to premie naukowe imienia 
adama cybulskiego i  jana Benedykta różyckiego, a  na Wydziale 
chemicznym – Błażeja rogi, Włodzimierza Bobrownickiego i zdzisła-

58  Protokół posiedzenia Senatu Politechniki Wrocławskiej, 27 kwietnia 1973. APWr, 
Rektorat, sygn. 74/18, s. 88.

Ilustracja 12. zaproszenie na uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci 
prof. Edwarda Suchardy, 2 lutego 1950. archiwum uniwersytetu Wrocławskiego, 
uniwersytet Wrocławski po 1945 roku, sygn. r-52/XXV
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wa ziołkowskiego. na innych wydziałach patronami stypendiów zostali 
profesorowie: jerzy Ignacy Skowroński (Wydział Elektryczny), zygmunt 
Szparkowski (Wydział Elektroniki), Wincenty czechowicz (Wydział Gór-
niczy), Władysław chowaniec (Wydział Mechaniczny) oraz prof. Mie- 
czysław Sąsiadek na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym59.

centralnym punktem obchodów trzydziestopięciolecia uczelni (li-
stopad 1980 roku) było odsłonięcie w holu Gmachu Głównego tablicy 
honorowej poświęconej doktorom honoris causa Politechniki Wrocław-

59  Protokół posiedzenia Senatu Politechniki Wrocławskiej, 21 marca 1975. APWr, Rek-
torat, sygn. 74/25, s. 10 i 162.

58  Informacja o obchodach XXXV-lecia Szkolnictwa Wyższego we Wrocławiu i XXXV-
-lecia Politechniki Wrocławskiej. APWr, Rektorat, sygn. 74/50, s. 95

skiej60. Ćwierć wieku potem, 24 marca 2005 roku, naprzeciwko wspo-
mnianej pojawiły się tablice dedykowane pierwszemu prorektorowi 
Politechniki – prof. Edwardowi Suchardzie61 oraz pierwszemu rekto-
rowi autonomicznej uczelni – prof. dionizemu Smoleńskiemu. Miesiąc 
wcześniej, 25 lutego 2005 roku, uroczyście odsłonięto popiersie prof. 
Smoleńskiego, które ustawiono na skwerze jego imienia, na dzie-
dzińcu uczelni62. W czasie obchodów jubileuszu sześćdziesięciolecia  
w podobny sposób upamiętniono również innego wybitnego profesora 
Politechniki Wrocławskiej. 17 listopada 2005 roku został odsłonięty 
pomnik prof. jana Benedykta różyckiego, który stanął w patio Gmachu 
Głównego (odtąd dziedzińcu jana B. różyckiego).

do formuły sprzed dziesięciu lat nawiązuje idea uhonorowania,  
w roku siedemdziesięciolecia uczelni, tytularnych profesorów Politechniki 
Wrocławskiej związanych z nią w latach 1945–2015. 25 września 2014 
roku63 senat wyraził zgodę na podjęcie zadania pn. aleja Profesorów Poli-
techniki Wrocławskiej polegającego, jak określono w przyjętej uchwale, „na 
zabudowaniu terenu między budynkami c-13 i d-21”64. cztery miesiące 
później, na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2015 roku, senat zaaprobo-
wał wniosek rektora tadeusza Więckowskiego o nadanie temu obszarowi 
nazwy alei Profesorów Politechniki Wrocławskiej65. jednocześnie przyjęto 
rektorską inicjatywę uwiecznienia nazwisk tytularnych profesorów uczel-
ni na ustawionych w tym miejscu honorowych tablicach66. nazwa aleja 
Profesorów Politechniki Wrocławskiej – jak podkreślił prof. Więckowski 
– „będzie przypominała społeczności akademickiej o roli i wkładzie profe-
sorów w rozwój naszej uczelni i wyrażała uznanie dla ich działalności”67.  
Monument został uroczyście odsłonięty 18 czerwca 2015 roku.

59   Zastąpiła ona, wspomnianą wcześniej, odsłoniętą w 1950 roku.
60  Zob. Z. Samsonowicz, Trzy akcenty uczczenia 60. rocznicy powstania Politechniki 

Wrocławskiej, Wrocław 2005, passim.
63  Protokół posiedzenia Senatu Politechniki Wrocławskiej, 25 września 2014. Kance-

laria Rektora, Senat Politechniki Wrocławskiej, niesygn., s. 11. 
64  Ibidem. Uchwała Senatu Politechniki Wrocławskiej z dnia 25 września 2014 roku 

nr 490/23/2012–2016.
65  Uchwała Senatu Politechniki Wrocławskiej z dnia 22 stycznia 2015 roku nr 

579/27/2012–2016. Por. Protokół posiedzenia Senatu Politechniki Wrocławskiej,  
22 stycznia 2015. Kancelaria Rektora, Senat Politechniki Wrocławskiej, niesygn., 
s. 23.

66  Idea ta – zgodnie z zamierzeniem – ma być kontynuowana. Rokrocznie w dniu Świę-
ta Politechniki (15 listopada) listę nazwisk uwiecznionych na tablicach uzupełnią 
osoby, które w ostatnim roku uzyskały tytuł naukowy profesora.

67  Protokół posiedzenia Senatu Politechniki Wrocławskiej, 22 stycznia 2015. Kancela-
ria Rektora, Senat Politechniki Wrocławskiej, niesygn., s. 23.

Ilustracja 13. W roku obchodów jubileuszu 60-lecia Politechniki Wrocławskiej od-
słonięto na dziedzińcu kampusu głównego popiersie prof. dionizego Smoleńskiego, 
prorektora i rektora uczelni w latach 1949-1960, 25 marca 2005. autor: roman 
Pawelski. fot. dział Marketingu i Promocji Politechniki Wrocławskiej
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StOPnIE I tytuŁy naukOWE  
W POlSkIM SzkOlnIctWIE  

akadEMIckIM  
W latach 1920-2015

Względy historyczne sprawiły, że Polskę ominął charakterystyczny 
dla drugiej połowy XIX wieku proces intensywnego rozwoju szkol-
nictwa wyższego68. Wobec braku własnej państwowości szkolnictwo 
wyższe na ziemiach polskich mogło rozwijać się jedynie w zakresie 
ściśle określonym przez zaborców. uczelnie o charakterze akademickim 
powstały w XIX wieku jedynie na terenie zaboru austriackiego, gdzie 
działał uniwersytet jagielloński, uniwersytet lwowski oraz powołana 
w 1877 roku cesarsko-królewska Szkoła Politechniczna we lwowie. 
Polski charakter tych szkół wynikał z wydanego w 1871 roku cesar-
skiego reskryptu, gwarantującego możliwość prowadzenia na terenie 
Galicji wykładów w języku narodowym, a także (w pewnej mierze) ze 
składu osobowego kadry naukowo-dydaktycznej wspomnianych uczel-
ni, którą niemal w całości stanowili Polacy. W 1915 roku, w oku-
powanej przez niemców Warszawie, wydano zgodę na stosowanie 
języka polskiego na uniwersytecie Warszawskim (w latach 1870-1915 
rosyjskim cesarskim uniwersytecie Warszawskim) oraz na Politechnice 
Warszawskiej, która powstała w tym czasie z przekształcenia działa-
jącego od 1898 roku Instytutu Politechnicznego im. cara Mikołaja II. 
niemieckie szkolnictwo wyższe w Wielkopolsce reprezentowała aka-
demia królewska uruchomiona w 1903 roku w Poznaniu. Szkoła ta 
jednak nie miała charakteru akademickiego. W wolnej Polsce status 
ten uzyskał uniwersytet Poznański powołany w 1920 roku na bazie 
materialnej pruskiej uczelni. z tego krótkiego omówienia wynika, że 
z historycznego przymusu polskie szkolnictwo o charakterze akade-
mickim mogło w sposób ograniczony rozwijać się jedynie w zaborze 
austriackim. z tego też powodu oparte na niemieckich wzorach roz-
wiązania organizacyjne, stosowane na terenie Monarchii austro-Wę-
gierskiej, stały się punktem wyjścia procesu formowania polskiego mo-

68  Fragment dotyczący okresu do 1945 roku jest skróconą wersją artykułu opubliko-
wanego w czasopiśmie Politechniki Wrocławskiej „Pryzmat”. Por. M. Burak, Stopnie 
i tytuły akademickie. Część I: W II Rzeczypospolitej, „Pryzmat. Pismo Informacyjne 
Politechniki Wrocławskiej” 2011, nr 246, s. 54–56.

delu szkolnictwa wyższego po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku.
W pierwszym akcie prawnym regulującym problematykę funkcjo-

nowania szkół wyższych w niepodległej Polsce – ustawie z 13 lip-
ca 1920 roku o  szkołach akademickich69 – siłą rzeczy starano się 
dostosować istniejącą strukturę szkolnictwa wyższego do polskich 
oczekiwań, w  części adaptując rozwiązania pochodzące z  czasów 
zaborów. Problem ten, oczywiście, dotyczył także stopni i  tytułów 
przysługujących nauczycielom akademickim, którzy po przywróceniu 
niepodległości nadal uczestniczyli w życiu dydaktycznym i naukowym 
polskich już uczelni. uczeni ci tworzyli grono nauczycielskie szkół aka-
demickich, do którego należeli (według hierarchii): profesorowie hono-
rowi, profesorowie zwyczajni, profesorowie nadzwyczajni oraz docenci. 
Profesorowie zwyczajni i  nadzwyczajni byli mianowani początkowo 
przez naczelnika Państwa, a od 1922 roku przez prezydenta rzeczy-
pospolitej na wniosek odpowiedniej rady wydziału. Specyfiką tamtych 
czasów była szeroka konsultacja obsady stanowisk profesorskich, któ-
ra swoim zasięgiem obejmowała wszystkich profesorów honorowych, 
zwyczajnych i nadzwyczajnych – jak określono w ustawie – „wykła-
dających przedmiot, o którego katedrę chodzi” we wszystkich polskich 
państwowych szkołach akademickich. dopiero po takiej, trwającej mi-
nimum dwa miesiące, konsultacji można było – zachowując określony 
tok postępowania – dokonać wyboru właściwego kandydata i przed-
stawić go do zatwierdzenia ministrowi wyznań religijnych i oświecenia 
publicznego. Ważnym aspektem całej procedury, ukazującym autono-
mię uczelnianych gremiów, był zapis dający gwarancję, że „wbrew woli 
rady i bez jej wniosku nie może nastąpić mianowanie”.

Profesor nadzwyczajny mógł zostać profesorem zwyczajnym pod 
warunkiem znaczącego powiększenia dorobku naukowego w okresie 
pełnienia profesury nadzwyczajnej. Profesorami honorowymi zostawali 
natomiast wybitni uczeni, rekrutujący się z grona ustępujących z ka-
tedr (zgodnie z zapisami ustawy profesorowie mieli obowiązek oddać 
katedrę po ukończeniu 65 roku życia). W miarę potrzeb można było ich 
wykorzystywać w procesie dydaktycznym jako wykładowców z  ty-
tułem profesora honorowego70. Emerytowani profesorowie nie tracili 
bowiem prawa do prowadzenia wykładów (venia legendi). W ustawie 
z 1920 roku wspomina się także o  innym stosowanym w środowi-

69  Ustawa z dnia 13 lipca 1920 roku o szkołach akademickich, Dz. U. z 1920 roku, 
nr 72, poz. 494.

70  Tytuł ten, mimo nazwy budzącej skojarzenia z tytułem zaszczytnym, dotyczył jednak 
grupy profesorów aktywnych, kompetentnych i mających uprawnienia akademickie.
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sku akademickim tytule – zastępcy profesora. W wypadku – jak to 
określiła regulacja z 1920 roku – „ustąpienia profesora z katedry lub 
[gdyby] z  innego powodu powstała przerwa w wykładach jakiegoś 
przedmiotu” rada wydziału mogła powierzyć zastępstwo wskazanym 
profesorom, docentom lub specjalistom, którzy często wywodzili się ze 
społeczności adiunktów i starszych asystentów. tytuł zastępcy pro-
fesora dawał uprawnienia wykładowcy przedmiotu, jednak nie dawał 
prawa do obejmowania katedry. Wybór zastępców profesora przez radę 
wydziału musiał uzyskać ministerialną sankcję.

z koniecznością posiadania veniam legendi wiąże się funkcjonowa-
nie docentów – nauczycieli akademickich legitymujących się doktora-
tem, którym rada wydziału udzielała prawa wykładania przez prze-

prowadzenie postępowania zwanego habilitacją (łac. habilis – zdatny). 
habilitacja była więc wyłącznie procedurą uzyskiwania uprawnień 
wykładowcy w  określonym zakresie merytorycznym i  na określo-
ny czas. Pozytywne zakończenie postępowania habilitacyjnego, po 
zatwierdzeniu tego faktu przez ministra wyznań religijnych i oświe-
cenia publicznego, uprawniało do otrzymania tytułu docenta. nieco 
inna była praktyka w  zakresie funkcjonowania stanowiska docenta 
w  okresie poprzedzającym zasady określone ustawą z  1920 roku. 
W pierwszych programach polskiej już Szkoły Politechnicznej we lwo-
wie (od 1921 roku – Politechniki lwowskiej) można znaleźć bowiem 
dwie kategorie docentów: płatnych oraz prywatnych. Pierwsza grupa 
omawianych wykładowców zatrudniona była na uczelnianym etacie, 

Ilustracja 14. Grono profesorskie Politechniki lwowskiej na tle Gmachu Głównego uczelni, 1925. W ostatnim rzędzie, siódmy licząc od lewej, prof. Edward Sucharda (prorektor 
Politechniki Wrocławskiej 1945–1947). W tym samym rzędzie, szósty z prawej – prof. kazimierz Idaszewski (profesor Politechniki Wrocławskiej 1945–1959). archiwum Politech-
niki Wrocławskiej, zbiory fotograficzne
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drudzy – docenci prywatni – utrzymywali się ze składek studentów, 
a nie z funduszy szkoły. zróżnicowanie to zanikło po wejściu w życie 
ustawy z 13 lipca 1920 roku. 

 absolwent szkoły wyższej o charakterze akademickim otrzymywał 
niższy stopień naukowy: magistra po ukończeniu studiów uniwersytec-
kich lub inżyniera (z oznaczeniem specjalności) uzyskiwany w szko-
łach akademickich o  charakterze technicznym. Wyższym stopniem 
naukowym, wspólnym dla wszystkich rodzajów uczelni, był stopień 
doktora. doktorat można było uzyskać (pod warunkiem posiadania 
stopnia niższego) po wypełnieniu, podobnie jak dzisiaj, procedury za-
kończonej przygotowaniem i obroną dysertacji.

Problematykę stopnia inżyniera regulowała ustawa z  dnia  
21 września 1922 roku71. zgodnie z  jej treścią tytuł inżyniera był 
jednocześnie stopniem akademickim, nabywanym na wydziałach tech-
nicznych szkół akademickich. W  okresie międzywojennym przyzna-
wanie tytułu inżyniera należało do uprawnień rad wydziałów dwóch 
działających wówczas politechnik: Politechniki lwowskiej i Politech-
niki Warszawskiej oraz powstałej w  1919 roku akademii Górniczej 
w krakowie. W ramach swoich prerogatyw rady te mogły, wyjątkowo, 
nadawać tytuł inżynierski także osobom, które ukończyły średnią tech-
niczną szkołę zawodową i  odznaczyły się wybitnymi osiągnięciami 
w  zawodzie technicznym. Wyjątek, od ogólnie obowiązującej reguły 
uzyskiwania stopnia inżyniera po ukończeniu uczelni technicznej, doty-
czył dyplomantów Wydziału Ogólnego Politechniki lwowskiej, na któ-
rym w latach 1922-1934 kształcono (w zakresie matematyki, chemii, 
fizyki oraz rysunku) kadry nauczycielskie dla szkolnictwa zawodowego. 
absolwentom tego wydziału przysługiwał akademicki stopień magistra 
z oznaczeniem ukończonej specjalności.

W drugiej regulacji z  okresu międzywojennego – ustanowionej  
15 marca 1933 roku ustawie o szkołach akademickich72 – wprowadzono 
jeszcze jeden tytuł dedykowany aktywnym wykładowcom – profesora 
tytularnego (używany w takiej właśnie formie). Był on zarezerwowany 
dla docentów, którzy prowadzili wykłady nieprzerwanie przez minimum 
pięć lat. Mianowań profesorów tytularnych dokonywał prezydent rze-
czypospolitej Polskiej na wniosek ministra wyznań religijnych i oświe-
cenia publicznego (podstawą takiego wystąpienia była uchwała rady 

71  Ustawa z dnia 21 września 1922 roku w przedmiocie tytułu inżyniera, Dz. U. z 1922 
roku, nr 90, poz. 823.

72  Ustawa z dnia 15 marca 1933 roku o szkołach akademickich, Dz. U. z 1933 roku, 
nr 29, poz. 247.

wydziału zaakceptowana przez senat uczelni). Precyzyjną procedurę ich 
wyłaniania, podobną do trybu postępowania stosowanego przy rozpa-
trywaniu kandydatur na profesora nadzwyczajnego, określały statuty 
poszczególnych uczelni, w tym przygotowany w 1933 roku nowy statut 
Politechniki lwowskiej73. z analizy zawartych w nim zapisów można 
wnioskować, że profesor tytularny mógł obejmować katedrę. docenci, 
jak dotychczas, mieli obowiązek habilitacji uprawniającej do otrzymania 
prawa wykładania w  szkole akademickiej (venia legendi). We wspo-
73 Statut Politechniki Lwowskiej [projekt], Lwów [1933], s. 11.

Ilustracja 15. dyplom inżynierski Władysława kołka uzyskany w Oddziale Elek-
trotechnicznym Wydziału Mechanicznego Politechniki lwowskiej, 15 czerwca 
1937. archiwum akt nowych, Politechnika lwowska, sygn. 4
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mnianym statucie Politechniki lwowskiej dużo miejsca poświęcono także 
stanowisku zastępcy profesora jako nauczyciela akademickiego stano-
wiącego „tymczasową obsadę katedry w formie zastępstwa”. Wniosek 
o  jego powołanie wymagał uchwały rady wydziału, przyjęcia przez 
senat oraz zatwierdzenia przez ministra wyznań religijnych i oświecenia 
publicznego. Wykładowcom bez tytułu profesora lub docenta, pełniącym 
tego rodzaju zastępstwa, obowiązkowo przydzielano opiekunów nauko-
wych wybranych z wydziałowego grona profesorskiego.

zapisy ustawy z  1933 roku nie zmieniały ogólnych zasad uzy-
skiwania stopni akademickich: niższego (magister lub inżynier) oraz 
wyższego – stopnia doktora. niższy stopień naukowy zgodnie z oma-
wianą ustawą mógł jednocześnie być stopniem zawodowym. dotyczyło 
to zwłaszcza absolwentów akademickich uczelni technicznych, którzy 
otrzymywali stopień inżyniera z określeniem specjalności, a więc rów-
noznaczny z tytułem zawodowym.

W regulacji z 15 marca 1933 roku po raz pierwszy określono ogólne 
zasady przyznawania honorowych stopni (sic!) naukowych. uprawnienia 
do nadawania tego rodzaju wyróżnienia „za zasługi na polu nauki i sztu-
ki” miały rady wydziałowe po akceptacji senatu uczelni. Stopień honorowy 
„za zasługi państwowe lub społeczne” wymagał zatwierdzenia wniosku 
senatu przez ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego. Oma-
wiany ustawowy zapis sankcjonował przyznawaną już wcześniej przez 
polskie uczelnie godność doktora honoris causa. nadawanie jej, umiarko-
wanie powszechne w szkolnictwie wyższym II rzeczypospolitej, w wy-
padku Politechniki lwowskiej miało tradycję sięgającą 1912 roku. 

System stopni i tytułów naukowych – tak jak większość rozwiązań 
organizacyjnych i  strukturalnych, które określiła ustawa z  15 marca 
1933 roku – obowiązywał również, w  prawie niezmienionej postaci, 
w praktyce polskiego szkolnictwa wyższego w pierwszych latach po 
zakończeniu wojny. już w  końcu stycznia 1945 roku na krakowskim 
spotkaniu ministra oświaty z profesorami uniwersytetu jagiellońskiego 
i akademii Górniczej określono główne założenia polityki władz wobec 
odradzającego się polskiego szkolnictwa wyższego. ustalono, że podsta-
wę prawną przyszłych działań będą stanowiły przedwojenne regulacje, 
gwarantujące zachowanie wypracowanej już struktury organizacyjnej 
szkół akademickich. Środowisko profesorskie (ukształtowane w innym 
światopoglądzie) nie poparło jednak rozwiązań proponowanych przez 
Polską Partię robotniczą w zakresie polityki społecznej w edukacji. 

W czerwcu 1945 roku wprowadzono zmiany w dotąd obowiązu-
jącym sposobie przeprowadzania postępowania habilitacyjnego74, wy-
łaniającego wykładowców szkół wyższych spośród osób nieposiada-
jących tytułu profesora. Wydany jesienią 1945 roku dekret o zmianie 
przepisów dotyczących szkół akademickich zrównywał w uprawnie-
74  Rozporządzenie ministra oświaty z dnia 25 czerwca 1945 roku w sprawie postępo-

wania habilitacyjnego w państwowych szkołach akademickich, Dz. U. z 1945 roku, 
nr 24, poz. 139. Wydany w 1945 roku akt prawny zastąpił rozporządzenie ministra 
wyznań religijnych i oświecenia publicznego z dnia 21 kwietnia 1936 roku o spo-
sobie postępowania habilitacyjnego w państwowych szkołach akademickich, Dz. U. 
z 1936 roku, nr 38, poz. 290.

Ilustracja 16. dyplom doktorski inż. Władysława kołka – świadectwo pierwszej pro-
mocji doktorskiej przeprowadzonej na Politechnice Wrocławskiej w dniu 20 lipca 1946 
roku. archiwum Politechniki Wrocławskiej, Wydział Elektryczny, sygn. 20/55a
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niach zatrudnianych na uczelniach pracowników kontraktowych z mia-
nowanymi profesorami75. co więcej, w  ciągu dwóch lat od wejścia 
w  życie tego dekretu prezydent krajowej rady narodowej (głowa 
państwa w latach 1945-1947) mógł nadawać tytuł profesorski osobom 
z tytułem docenta, profesora kontraktowego lub kandydatom z grona 
dydaktyków nieposiadających habilitacji (a więc bez uprawnień wy-
kładowcy) bez zachowania nadal obowiązującej procedury szerokich 
środowiskowych konsultacji.

Istotną cezurę w  realizacji reformy szkolnictwa wyższego sta-
nowiły, przeprowadzone 19 stycznia 1947 roku, wybory do Sejmu 
ustawodawczego. do tej pory, w  latach 1945-1946, polską politykę 
oświatową kształtowało opozycyjne Polskie Stronnictwo ludowe. Wy-
dawane w tym czasie akty prawne miały charakter regulacji doraź-
nych i – służąc odbudowie – ograniczały się właściwie do korekty 
przedwojennego ustawodawstwa. W  efekcie styczniowych wyborów 
resort oświaty przejęła Polska Partia robotnicza, która porzuciwszy 
ideę odbudowy rozpoczęła realizację hasła przebudowy. 

30 października 1947 roku wszedł w  życie pierwszy powojenny 
akt prawny normujący problematykę funkcjonowania szkół wyższych – 
ustanowiony 28 października dekret o organizacji nauki i szkolnictwa 
wyższego76. regulacja ta uchyliła ustawę o szkołach akademickich z 15 
marca 1933 roku i zapoczątkowała nowy etap działalności szkół wyż-
szych w Polsce, wyposażając ministra oświaty w znaczną część autono-
micznych uprawnień władz uczelni. zadania te miały być wykonywane 
przy współudziale rady Głównej do spraw nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego (powołanej tym samym dekretem).

Październikowy akt prawny określił m.in. skład „grona nauczyciel-
skiego” szkół wyższych, w którym znaleźli się – podobnie jak w okre-
sie międzywojennym – profesorowie honorowi, profesorowie zwyczajni, 
profesorowie nadzwyczajni, profesorowie tytularni (na zasadach przed-
wojennych) oraz zastępcy profesorów i docenci. ci ostatni jako osoby 
ze stopniem doktora dysponujący prawem nauczania z tytułu uzyska-
nej habilitacji (przeprowadzały ją rady wydziałowe uczelni akademic-
kich na zasadach przejętych z przedwojennych regulacji). habilitacja, 
a więc posiadanie veniam legendi, nie stanowiła warunku nominacji 
75  Dekret z dnia 16 listopada 1945 roku o zmianie przepisów dotyczących szkół aka-

demickich i stosunku służbowego profesorów i pomocniczych sił naukowych tych 
szkół, Dz. U. z 1945 roku, nr 56, poz. 313.

76  Dekret z dnia 28 października 1947 roku o organizacji nauki i szkolnictwa wyższe-
go, Dz. U. z 1947 roku, nr 66, poz. 415. Akt prawny wszedł w życie 30 października 
1947 roku.

na stanowisko profesorskie. Środowiskowa konsultacja poprzedzająca 
postępowanie kwalifikacyjne prowadzące do uzyskania tytułu profe-
sorskiego – aczkolwiek przewidziana w dekrecie – nie była wiążąca.

zgodnie z literą dekretu z 28 października 1947 roku akademicka 
społeczność profesorska powiększyła się o noszących tytuł profesora 
kontraktowego. z  powodu „przejściowego” braku możliwości obsady 
katedry dopuszczono bowiem ewentualność zawierania umów na czas 
określony z  wybranymi „spośród wybitnych specjalistów” osobami, 
które powoływano na stanowisko profesora kontraktowego lub (gdy 

Ilustracja 17. nominacja profesorska andrzeja jellonka (tzw. dekret prezydencki),  
31 lipca 1946. Muzeum Politechniki Wrocławskiej, zbiory fotograficzne
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nie znaleziono odpowiedniego kandydata) – zastępcy profesora. 
W tym ostatnim wypadku na okres nie dłuższy niż trzy lata. 

Wyłączne uprawnienie do nadawania tytułów profesora honorowego, 
profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego i profesora tytularnego 
oraz zawierania stosownych umów z profesorami kontraktowymi i zastęp-
cami profesora należało do prezydenta rzeczypospolitej Polskiej (głowy 
państwa w latach 1947-1952). W rzeczywistości jednak mianowania na sta-
nowiska kontraktowe (profesor kontraktowy, zastępca profesora) oraz docen-
tów etatowych dokonywał minister odpowiedzialny za szkolnictwo wyższe.

dekret z  1947 roku w  pewnej mierze zmodyfikował problema-
tykę stopni naukowych. Pozostawiono stopnie magistra oraz dokto-
ra (jako wyższy), uprawniając do ich nadawania wyłącznie szkoły 
akademickie. Stopień inżyniera stał się jednak tytułem zawodowym. 
Potrzeba uregulowania akademickiego statusu absolwentów uczelni 
technicznych dała więc asumpt do wydania w  styczniu 1948 roku 
nowej ustawy o stopniu inżyniera77. regulacja ta wprowadziła, dotych-

77  Ustawa z dnia 28 stycznia 1948 roku o stopniu inżyniera, Dz. U. z 1948 roku, nr 
10, poz. 68. Akt prawny wszedł w życie 27 lutego 1948 roku. Kwestia statusu ab-
solwentów uczelni technicznych była poruszona jeszcze dziesięć lat później – w art. 
5.1 ustawy z dnia 5 listopada 1958 o szkolnictwie wyższym, w którym zapisano: 
„Dyplomy inżyniera wydane przed dniem 27 lutego 1948 r. są równorzędne z dyplo-
mami magistra inżyniera wydawanymi przez szkoły wyższe na podstawie niniejszej 
ustawy”.

czas niestosowany, stopień magistra nauk technicznych dla legitymu-
jących się tytułem inżyniera uzyskanym w wyniku ukończenia studiów 
akademickich78. Szkołom o takim statusie pozostawiono również prawo 
nadawania – jak to określono za przedwojenną ustawą z 1933 roku – 
naukowych stopni honorowych za zasługi na polu nauki i za zasługi 
państwowe. jednak w obu wypadkach konieczna była ministerialna 
akceptacja.

kolejna regulacja, ustawa z dnia 15 grudnia 1951 roku o szkol-
nictwie wyższym i o pracownikach nauki79, miała na celu – w opinii 
ówczesnego ministra szkolnictwa wyższego – przekształcenie pol-
skich szkół wyższych w szkoły typu socjalistycznego80. Omawiany 
akt prawny ostatecznie zlikwidował funkcjonujące jeszcze elementy 
samorządności, których nie zniósł dekret wydany w  październiku 
1947 roku. System zarządzania oparty na zasadzie jednoosobowego 
kierownictwa zastosowano na wszystkich poziomach struktury orga-
nizacyjnej szkolnictwa wyższego. 

Istotnym novum, w  kwestiach dotyczących pracowników szkół 
wyższych, było wprowadzenie – według sowieckich wzorów – stop-
ni naukowych kandydata nauk i  (jako wyższego) doktora nauk81 
w  miejsce dotychczasowego magistra (odtąd tytułu zawodowego) 
i doktora. Stopień kandydata nauk uzyskiwano po zakończeniu aspi-
rantury. aspiranci (z dyplomem magisterskim), studiując trzy lata we-
dług indywidualnego programu, kończyli naukę przygotowaniem tezy 
oraz jej obroną. O stopień doktora nauk mogli ubiegać się kandydaci 
nauk na podstawie przygotowanej pracy, stanowiącej „twórczy wkład 
do rozwoju danej gałęzi nauki” oraz przeprowadzonego kolokwium. 
Stopnie, formalnie nadawane przez uprawnione do tego wydziały, 
zatwierdzała centralna komisja kwalifikacyjna dla Pracowników 
nauki, którą powołała omawiana ustawa. 

78  Przed 1939 rokiem absolwenci polskich uczelni technicznych uzyskiwali, jako 
pierwszy, stopień naukowy inżyniera odpowiedniej specjalności. Ustawa o stopniu 
inżyniera z  1948 roku – przyznając automatycznie prawo do używania stopnia 
magistra nauk technicznych wszystkim tym, którzy uzyskali tytuł inżyniera na zasa-
dach określonych przepisami obowiązującymi w II Rzeczypospolitej – rozwiązywała 
problem braku magisterium dotyczący znacznej grupy nauczycieli akademickich, 
którzy ukończyli studia przed 1939 rokiem. 

79  Ustawa z dnia 15 grudnia 1951 roku o szkolnictwie wyższym i o pracownikach 
nauki, Dz. U. z 1952 roku, nr 6, poz. 38. Akt prawny zaczął obowiązywać 7 lutego 
1952 roku.

80  J. Tymowski, Organizacja szkolnictwa wyższego w Polsce, Warszawa 1980, s. 65. 
Ministrem szkolnictwa wyższego w latach 1950–1956 był Adam Rapacki.

81  Kwestie proceduralne dotyczące nadawania stopni naukowych szczegółowo uregu-
lowało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1952 roku w sprawie 
warunków i trybu nadawania stopni naukowych, Dz. U. z 1952 roku, nr 24, poz. 164.

Ilustracja 18. dyplom kazimierza Mściwujewskiego, pierwszego absolwenta stu-
diów inżynierskich na Politechnice Wrocławskiej. na wprowadzonym w grud-
niu 1950 roku wzorze dyplomu uwzględniono tytuł magistra nauk technicznych 
nadany w trybie ustawy o stopniu inżyniera z 1948 roku. archiwum Politechniki 
Wrocławskiej, Wydział Elektryczny, sygn. 10/3, p. 6
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akt prawny z 1951 roku oficjalnie usankcjonował podział pracow-
ników nauki na pomocniczych82 i  samodzielnych83, wprowadził poję-
cie tytułu naukowego docenta oraz (tylko) dwóch tytułów naukowych 
w grupie profesorów: profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajne-
go. Wszystkie trzy wspomniane tytuły „przyznawała” centralna komisja 
kwalifikacyjna dla Pracowników nauki, „biorąc pod uwagę kwalifikacje 
naukowe i moralne oraz wyniki działalności naukowej pracownika”. do 
uzyskania tytułu docenta i profesora nadzwyczajnego formalnie był wy-
magany stopień kandydata nauk, a profesora zwyczajnego – doktora 
nauk. docentów, profesorów nadzwyczajnych i profesorów zwyczajnych 
– zgodnie z ustawowym określeniem – „powoływał do pracy” minister, 
któremu podlegała szkoła wyższa.

Istotnym elementem ustawy z grudnia 1951 roku były jej przepisy 
przejściowe, które w pewnym stopniu regulowały problem – powszech-
nej w ówczesnym szkolnictwie wyższym praktyki – kontraktowych ty-
tułów naukowych. zajmujący dotychczas takie etaty profesorowie zwy-
czajni stawali się samodzielnymi pracownikami nauki i, zachowując tytuł 
naukowy, uzyskiwali (z mocy prawa) stopień doktora nauk. Profesorowie 
nadzwyczajni, zachowując swój tytuł, mogli starać się o stopień dok-
tora nauk z  pominięciem stopnia kandydata nauk84, nie byli jednak 
do tego zobowiązani (wielu z nich pozostało zatem „profesorami ma-
gistrami”). ustawa pomijała jednak kwestię kontraktowych zastępców 
profesora – najczęściej wybitnych fachowców, którzy kierowali katedrami 
i prowadzili wykłady nie mając do tego formalnych uprawnień akade-
mickich. zastępcy profesora stanowili w tym czasie znaczący procent 
społeczności samodzielnych pracowników nauki wyższych szkół o cha-
rakterze technicznym, odgrywając istotną (niekiedy podstawową) rolę 
w procesie dydaktycznym i badawczym tego typu uczelni. Powoływa-
nie zastępców profesora było w wielu wypadkach jedynym sposobem 
na uruchomienie katedr niezbędnych do realizacji programu nauczania, 

82  Tytuł pomocniczego pracownika nauki (asystenta, starszego asystenta, adiunk-
ta) nadawały komisje utworzone przy ministrze (dla instytutów resortowych) lub 
w szkołach wyższych. Asystentem i starszym asystentem mógł zostać absolwent 
studiów pierwszego stopnia, adiunktem – wyłącznie drugiego stopnia. 

83  W grupie samodzielnych pracowników nauki znajdowali się profesorowie zwyczajni, 
profesorowie nadzwyczajni, docenci, a także – w chwili publikacji aktu prawnego 
– czasowo zajmujący swoje stanowiska na podstawie umowy: profesorowie kontrak-
towi i zastępcy profesora.

84  Ustawa w sposób uprzywilejowany regulowała tytuły naukowe członków Polskiej 
Akademii Nauk. Nieposiadające tytułu i stopnia naukowego osoby, które powołano 
na członków rzeczywistych PAN, uzyskiwały z tą chwilą tytuł profesora zwyczaj-
nego i stopień doktora nauk. Członkowie-korespondenci otrzymywali, na wniosek 
Prezydium Polskiej Akademii Nauk, tytuł profesora zwyczajnego i stopień doktora 
nauk lub profesora nadzwyczajnego i stopień kandydata nauk.

a pełnoprawny85 udział tej grupy nauczycieli akademickich w pracach 
rad wydziałowych niejednokrotnie umożliwiał powstawanie nowych wy-
działów86. 

85  Zastępcy profesora mieli uprawnienia docenta etatowego. Byli więc samodzielnymi 
pracownikami nauki i mogli zajmować stanowiska kierowników katedr oraz pełnić 
funkcje akademickie.

86  Np. na Wydziale Inżynierii Sanitarnej w 1957 roku (stan w dniu 1 maja) zatrudnia-
no 2 profesorów nadzwyczajnych, 1 docenta oraz 9 zastępców profesora, z których 
wszyscy byli związani z wydziałem od chwili jego uruchomienia. Zastępcy profeso-
ra stanowili więc 75% wydziałowej grupy samodzielnych pracowników nauki. Por. 
Skład osobowy [Politechniki Wrocławskiej] według stanu na 1 maja 1957 r., oprac.  
A. Walkowiak, Wrocław 1957, s. 59–60.

Ilustracja 19. W latach pięćdziesiątych XX wieku tytuł naukowy docenta nadawała 
centralna komisja kwalifikacyjna dla Pracowników nauki. tu dokument potwierdza-
jący nadanie tytułu dr. Igorowi kisielowi (od 1958 roku profesorowi nadzwyczajnemu), 
24 lipca 1954. archiwum Politechniki Wrocławskiej, akta Osobowe, sygn. 698/1, p. 253
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liberalizacja życia społecznego w latach 1954-1956 objęła rów-
nież szkolnictwo wyższe. zapowiedzią woli władz państwowych do 
dokonania zmian w tej sferze była uchwała rady Ministrów z 31 lipca 
1956 roku87. Przedstawiono w niej pakiet przedsięwzięć na rzecz, jak 
podkreślono, „podniesienia jakości pracy szkół wyższych, uwarunko-
wanej rozwojem nauki w szkołach wyższych, przebudową systemu 
studiów oraz demokratyzacją ustroju szkolnictwa”, których realizację 
rząd wpisywał jako jedno z  założeń rozpoczętego właśnie planu 
5-letniego. lipcowa uchwała zobowiązała Ministerstwo Szkolnictwa 
Wyższego do przygotowania projektu zmiany obowiązującej ustawy 
o szkolnictwie wyższym w takim terminie, aby nowe przepisy mogły 
wejść w życie z dniem 1 września 1956 roku.

zapowiadany akt prawny – ustawa o  zmianie ustawy o  szkol-
nictwie wyższym i  o pracownikach nauki – został opublikowany  
1 października 1956 roku88. nowa regulacja przywracała zasadę kole-

87  Uchwała nr 481 Prezydium Rządu z 31 lipca 1956 roku w sprawie zapewnienia 
warunków podniesienia jakości pracy szkół wyższych, „Życie Szkoły Wyższej” 1956, 
nr 9, s. 3–9.

88  Ustawa z dnia 10 września 1956 roku o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym i o 
pracownikach nauki, Dz. U. z 1956 roku, nr 41, poz. 185. Akt prawny wszedł w życie 
1 października 1956 roku; tekst jednolity: obwieszczenie ministra szkolnictwa wyż-
szego z dnia 10 października 1956 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy z dnia 15 grudnia 1951 roku o szkolnictwie wyższym i o pracownikach 
nauki, Dz. U. z 1956 roku, nr 45, poz. 205.

gialności na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej szkolnic-
twa wyższego. reaktywowano kadencyjność oraz wybieralność władz 
uczelni przez senat. utrzymano, obowiązujące od 1952 roku, stopnie 
naukowe kandydata nauk i doktora nauk, cedując jednak uprawnienia 
do ich przyznawania na szkoły wyższe oraz inne placówki naukowe. 
nadawanie tytułów naukowych profesora zwyczajnego, profesora nad-
zwyczajnego oraz docenta pozostawiono w gestii centralnej komisji 
kwalifikacyjnej dla Pracowników nauki, a ich mianowanie – ministra 
szkolnictwa wyższego.

Po trwających niemal dwa lata środowiskowych dyskusjach w dniu 
5 listopada 1958 roku uchwalono nową ustawę o szkołach wyższych89, 
zastępującą dotychczasowy akt prawny wydany w 1951 roku i znowe-
lizowany w 1956 roku. Obok wielu zapisów zgodnych z literą tekstu 
obowiązującego od 1956 roku, pojawiło się także kilka nowych rozwią-
zań. Istotne zmiany wprowadzono w wykazie stanowisk pracowników 
nauki oraz w sposobie funkcjonowania i przyznawania stopni nauko-
wych. Wyraźnie wyartykułowano fakt uprawnienia szkół wyższych do 
nadawania – obok tytułów zawodowych przysługujących absolwentom: 
magistra, magistra-inżyniera i  lekarza – także stopni naukowych. 
Przyjęto ich nową formułę, wprowadzając stopień doktora (nadawany  
„w drodze przewodu doktorskiego”) i docenta90 (uzyskiwany „w drodze 
przewodu habilitacyjnego”). Pracownikom nauki, którzy według do tej 
pory obowiązujących przepisów uzyskali stopień doktora nauk przy-
znano uprawnienia docentów, a kandydaci nauk z mocy prawa stawali 
się doktorami91. Postanowienia odnoszące się do zastępców profeso-
ra zapowiadały likwidację tego stanowiska z dniem 30 września 1961 
roku92. Wcześniejsze prerogatywy centralnej komisji kwalifikacyjnej dla 

89  Ustawa z dnia 5 listopada 1958 roku o szkołach wyższych, Dz. U. z 1958 roku,  
nr 68, poz. 336. Akt prawny wszedł w życie 20 listopada 1958 roku.

90  Na naradzie rektorów uczelni podległych Ministerstwu Szkolnictwa Wyższego (odby-
ła się w Warszawie w dniach 11–12 grudnia 1956 roku) jej uczestnicy zaaprobowali 
wprowadzenie stopnia doktora w miejsce kandydata nauk oraz docenta jako stopnia 
wyższego. Jednocześnie „raczej krytycznie” przyjęto ministerialną propozycję ustano-
wienia stopnia doktora habilitowanego. Por. Aktualne sprawy szkolnictwa wyższego. 
Krajowa narada rektorów, „Życie Warszawy” 1956 (13 grudnia), nr 297.

91  Problem dostosowywania funkcjonujących w praktyce dwóch systemów stopni na-
ukowych (stopnia doktora usankcjonowanego dekretem z 1947 roku oraz stopni okre-
ślonych w ustawie z 1951 roku) do rozwiązań zaproponowanych w 1958 roku był 
bardziej skomplikowany. Świadczą o tym art. 144 i 145 ustawy o szkołach wyższych 
z 5 listopada 1958 roku. Por. Przepisy przejściowe i końcowe ustawy z dnia 5 li-
stopada 1958 roku o szkołach wyższych, Dz. U. z 1958 roku, nr 68, poz. 336 [s. 870].

92  Zatrudnieni w dniu wejścia w życie ustawy na etatach zastępców profesora mogli 
do 30 września 1961 roku zachować te stanowiska z uprawnieniami docenta eta-
towego. Zakładano, że zastępca profesora, który nie uzyska do 1961 roku stopnia 
naukowego docenta będzie mógł być nadal zatrudniony na uczelni, lecz na stano-
wisku wykładowcy lub starszego wykładowcy.

Ilustracja 20. 10 czerwca 1961 roku prof. dionizy Smoleński (po lewej) odebrał  
z rąk prof. Witolda romera dyplom doktora honoris causa Politechniki Wrocławskiej 
(pierwszy w dziejach samodzielnej uczelni). fot. tadeusz drankowski. archiwum 
Politechniki Wrocławskiej, sygn. 432/1
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Pracowników nauki, w związku z jej pominięciem w ustawie, przejął 
minister odpowiedzialny za resort szkolnictwa wyższego.

rady wydziałów – spełniające kryteria określone przez radę 
Ministrów co do liczby samodzielnych pracowników nauki – mogły 
nadawać oba wspomniane wyżej stopnie naukowe, jednak w wypad-
ku stopnia docenta wymagano zatwierdzenia odnośnej uchwały przez 
ministra szkolnictwa wyższego. ustawa przewidywała trzy stanowiska 
dla samodzielnych pracowników nauki: docenta etatowego, profesora 
nadzwyczajnego i  profesora zwyczajnego. Stanowisko docenta eta-
towego miała obejmować wyłącznie93 osoba posiadająca stopień na-
ukowy docenta. Praktyką stało się, że wykładowcy którzy uzyskali 
stopień docenta na podstawie habilitacji byli określani mianem „do-
centów habilitowanych”. W ten sposób odróżniano ich od nauczycieli 
akademickich z tytułem naukowym docenta nadawanym przez miano-
wanie do chwili wydania omawianej regulacji (w trybie niewymagają-
cym przeprowadzania przewodu habilitacyjnego). na stanowisko pro-
fesora nadzwyczajnego można było powołać docenta etatowego, który 
uzyskał poważne wyniki w pracy naukowej i dydaktycznej. Podobne 
wymagania dotyczyły profesorów nadzwyczajnych przy mianowaniu 
na profesora zwyczajnego. W  wyjątkowych wypadkach profesorskie 
stanowiska mogły obejmować osoby wykazujące się wprawdzie wy-
sokimi kwalifikacjami naukowymi, lecz nieposiadające stopnia nauko-
wego, a nawet stażu pracy w charakterze samodzielnego pracownika 
nauki. Odpowiedni tytuł naukowy przysługiwał wyłącznie osobom, 
które zostały powołane przez radę Państwa na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego lub profesora zwyczajnego. a  zatem pojęcie tytułu 
naukowego docenta zostało wygaszone. W ustawie z 1958 roku za-
brakło zapisu o honorowych tytułach lub stopniach.

ustalenia III zjazdu Polskiej zjednoczonej Partii robotniczej (ma-
rzec 1959 roku) w sprawach nauki i szkolnictwa wyższego otwierały 
drogę do modernizacji (w duchu obowiązującej idei) struktur uczelni 
technicznych w związku z ich włączeniem do realizacji narodowych 
planów gospodarczych. Proces ten kierownictwo partyjne wiązało 
z – traktowanym priorytetowo – zagadnieniem rozwoju młodej kadry 
akademickiej. W 1963 roku wszedł w życie plan kształcenia kadr na 
lata 1961-1970. Intencją jego twórców – obok spowodowania wzro-
stu liczby wykwalifikowanej kadry naukowej (zwłaszcza w naukach 

93 W ustawie użyto określenia „tylko”.

technicznych i eksperymentalnych94) oraz przyspieszenia tempa uzy-
skiwania stopnia doktora i docenta – była zmiana struktury wieku 
kadr naukowych. jak się jednak okazało, już w pierwszych dwóch 
latach realne wartości statystyczne niekorzystnie odbiegały od przy-
jętych założeń. W grudniu 1962 roku wprowadzono więc (bez mini-
sterialnego rozporządzenia) rozwiązania umożliwiające uzyskiwanie 
stopni naukowych również za prace konstrukcyjne i technologiczne 
(wymagające „rozwiązania istotnych problemów badawczych”) oraz 
za prace zespołowe, w realizacji których można było ustalić indy-
widualny wkład ich współtwórców. dopuszczono również możliwość 
powierzania stanowiska docenta pracownikom nauki, posiadającym 
stopień doktora i wykazującym się dorobkiem naukowym95.

Powyższe kwestie usankcjonowano 31 marca 1965 roku noweli-
zacją ustawy o szkołach wyższych96. zmiany – w różnym stopniu – 
dotyczyły wszystkich stanowisk dawniej samodzielnych pracowników 
nauki, a  od 1965 roku najwyżej usytuowanej hierarchicznie grupy 
pracowników naukowo-dydaktycznych. M.in. dopuszczono („w wy-
jątkowych wypadkach”) czasowe powierzanie stanowiska profesora 
zwyczajnego lub nadzwyczajnego profesorowi kontraktowemu, który 
nie mając tytułu naukowego mógł wykazać się – jak stwierdzono 
w nowej regulacji – „odpowiednimi kwalifikacjami naukowymi [oraz] 
osiągnięciami w pracy naukowo-badawczej i w pracy zawodowej”. 
na stanowisko docenta etatowego można było powoływać osoby ze 
stopniem naukowym docenta (jak wcześniej) lub doktora (ten ostatni 
– z dorobkiem naukowym świadczącym o przygotowaniu do prowa-
dzenie samodzielnej pracy naukowej lub dydaktycznej). dodatkowo 
jednak obejmowanie stanowiska docenta umożliwiono również kan-
dydatom bez wyżej zasygnalizowanych formalnych kwalifikacji (tj. 

94  W styczniu 1960 roku odbyło się IV Plenum Komitetu Centralnego PZPR poświę-
cone w  całości sprawom nauki i  techniki. W uchwale przyjętej na zakończenie 
obrad stwierdzono, że narodowy plan gospodarczy powinien określać priorytetowe 
kierunki rozwoju techniki i  badań naukowych, a planowa działalność badawcza 
uwzględniać niezbędne powiązania nauki i produkcji. Wszystkie placówki badawcze 
(ukształtowane w  szkołach wyższych, instytutach naukowo-badawczych Polskiej 
Akademii Nauk oraz instytutach resortowych) miały dostosować swoje programy 
do potrzeb rozwojowych gospodarki. Por. Uchwała IV Plenum [KC PZPR] w sprawie 
rozwoju nauki, „Nowe Drogi” 1960, nr 2, s. 8–24.

95  Wprowadzone w życie rozwiązania opierały się na uchwale XII Plenum KC PZPR 
z 17–18 grudnia 1962. Por. „Nowe Drogi” 1963, nr 1, s. 40.

96  Ustawa z  dnia 31 marca 1965 roku o  zmianie ustawy o  szkołach wyższych,  
Dz. U. z 1965 roku, nr 14, poz. 95. Akt prawny zmienił nazwę obowiązującej regulacji 
na „ustawa o szkolnictwie wyższym” i wszedł w życie 9 kwietnia 1965 roku; tekst 
jednolity: obwieszczenie ministra szkolnictwa wyższego z dnia 15 kwietnia 1965 
roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 5 listopada 1958 roku 
o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 1965 roku, nr 16, poz. 114.
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bez stopnia naukowego), ale z osiągnięciami w pracy naukowej – jak 
zapisano – „niezbędnymi do pełnienia funkcji docenta etatowego”97. 
Wydany w marcu 1965 roku akt prawny określił również upraw-
nienia szkół wyższych do nadawania tytułu honorowego (już nie 
stopnia) doktora honoris causa osobom szczególnie zasłużonym dla 
rozwoju nauki, kultury i gospodarki narodowej, a  także wybitnym 
zagranicznym uczonym i mężom stanu. Postępowanie w tej sprawie 
wymagało uchwały senatu i  zgody ministra odpowiedzialnego za 
resort szkolnictwa wyższego.
97 Art. 87.2. Zapis ten wygasł w 1973 roku.

uchwalonej 31 marca 1965 roku nowelizacji ustawy o  szkołach 
wyższych towarzyszył, wydany w  tym samym dniu98, odrębny akt 
prawny dotyczący stopni i  tytułów naukowych, który uprawomocnił 
procedurę obowiązującą w  tej kwestii. nowa regulacja utrzymywa-
ła stopnie naukowe doktora oraz docenta, dając prerogatywy do ich 
nadawania już nie tylko wydziałom, ale także „innym jednostkom or-
ganizacyjnym” szkół wyższych99. rozszerzono w ten sposób wspomnia-
ne uprawnienia na instytuty, które od początku lat sześćdziesiątych  
XX wieku coraz liczniej zaczęły pojawiać się w strukturach polskich 
uczelni100. Sposób uzyskiwania stopnia doktora pozostał właściwie 
niezmieniony, a  stopień docenta nadawano – jak od 1958 roku – 
w drodze przewodu habilitacyjnego. uchwała rady wydziału (lub rady 
naukowej „innych instytucji”) w  sprawie przyznania stopnia docen-
ta wymagała zatwierdzenia przez ministra sprawującego nadzór nad 
szkołą wyższą lub placówką, w której przewód habilitacyjny był prze-
prowadzany. 

ustawa z 31 marca 1965 roku ostatecznie potwierdziła uchylenie 
– formalnie niefunkcjonującego od 1958 roku – tytułu naukowego do-
centa. docentura odnosiła się więc wyłącznie do stanowiska docenta 
etatowego zachowanego na uczelniach i w instytucjach badawczych101. 
tytułami naukowymi pozostawały zatem tytuły profesora nadzwyczaj-
nego i  profesora zwyczajnego. ten pierwszy przyznawano osobom 
posiadającym stopień naukowy docenta, które mogły się wykazać 
„poważnymi wynikami w pracy naukowej i w kształtowaniu kadr na-
ukowych”. tytuł profesora zwyczajnego uzyskiwali uczeni z  tytułem 
profesora nadzwyczajnego i wydatnie powiększonym dorobkiem ba-
dawczym. W wyjątkowych wypadkach tytuł profesorski mogły otrzy-
mywać osoby bez stopnia naukowego i tytułu naukowego (a nawet 
bez stażu pracy na stanowisku pracownika nauki), posiadające jednak 
– zgodnie z treścią ustawy – „poważne osiągnięcia w pracy naukowej 

98  Ustawa z dnia 31 marca 1965 roku o stopniach naukowych i tytułach naukowych, 
Dz. U. z 1965 roku, nr 14, poz. 101. Akt prawny wszedł w życie 9 kwietnia 1965 roku.

99  Wykaz jednostek uprawnionych do nadawania takich stopni ustalał przewodniczący 
Komitetu Nauki i Techniki w uzgodnieniu z ministrem szkolnictwa wyższego i se-
kretarzem naukowym PAN.

100  Na Politechnice Wrocławskiej pierwsze instytuty uruchomiono w czerwcu 1963 
roku. Na Wydziale Mechanicznym był to Instytut Materiałoznawstwa, Instytut 
Technologii Budowy Maszyn oraz Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn. Na 
Wydziale Chemicznym powstał Instytut Chemii Nieorganicznej i Metalurgii Pier-
wiastków Rzadkich.

101  Zajmującym to stanowisko pozostawiono możliwość awansu. Art. 23.1: „Osobom, 
które nie mając stopnia naukowego docenta zajmują [...] stanowiska docentów eta-
towych mogą być nadawane tytuły naukowe przewidziane w niniejszej ustawie”.

Ilustracja 21. dyplom potwierdzający uzyskanie stopnia docenta przez dr. zdzisła-
wa Samsonowicza, 2 maja 1966. Podobne dokumenty były wydawane od listopada 
1958 roku do grudnia 1968 roku, kiedy ustanowiono stopień doktora habilitowa-
nego. Muzeum Politechniki Wrocławskiej, zbiór zdzisława Samsonowicza, sygn. 
MPWr-S-101
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oraz kwalifikacje dla prowadzenia pracy naukowej i kształcenia kadr 
naukowych w  zakresie wymaganym od profesora”. tytuły naukowe 
nadawała rada Państwa na wniosek prezesa rady Ministrów. 

ustawę o  stopniach naukowych i  tytułach naukowych z  1965 
roku znowelizowano – w  szczególnej politycznie atmosferze –  
20 grudnia 1968 roku102. Wprowadzono wtedy – jako wyższy – stopień 
naukowy doktora habilitowanego, zastępując tym samym (z mocy pra-
wa) stopień docenta stopniem doktora habilitowanego. zliberalizowa-
102  Ustawa z  dnia 20 grudnia 1968 roku o  zmianie ustawy o  stopniach naukowych 

i tytułach naukowych, Dz. U. z 1968 roku, nr 46, poz. 335. Ustawa weszła w życie 27 
grudnia 1968 roku; tekst jednolity: obwieszczenie przewodniczącego Komitetu Nauki 
i  Techniki z  dnia 27 stycznia 1969 roku w  sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy z dnia 31 marca o stopniach naukowych i tytułach naukowych, Dz. U. z 1969 
roku, nr 4, poz. 32.

no dostęp do tytułu profesora nadzwyczajnego, umożliwiając to (pod 
pewnymi warunkami) wykładowcom ze stopniem doktora. dopuszczono 
także możliwość uzyskiwania tytułów naukowych przez docentów eta-
towych (zajmujących to stanowisko w dniu wejścia w życie ustawy), 
którzy nie posiadali stopni naukowych.

akt prawny traktujący o stopniach i tytułach naukowych korespon-
dował z – wydaną również 20 grudnia 1968 roku – kolejną nowelizacją 
ustawy o szkolnictwie wyższym103. Przyjęta w niej „jedność nauki, dy-
daktyki i wychowania” wkrótce stworzyła podstawę do nasilenia ide-

103  Ustawa z dnia 20 grudnia 1968 roku o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, 
Dz. U. z 1968 roku, nr 46, poz. 334. Akt prawny zaczął obowiązywać od 27 grudnia 
1968 roku.

Ilustracja 22. We wrześniu 1971 roku powołano na Politechnice Wrocławskiej nowy doradczy organ kolegialny – radę Seniorów, którą mieli tworzyć czynni lub emerytowani profesoro-
wie o znaczącym dorobku naukowym. na fotografii rada Seniorów w swoim pierwszym składzie, 1 października 1971. W 1. rzędzie (od lewej) – tadeusz Wróbel, Władysław chowaniec, 
jan różycki, zofia Skrowaczewska, Maria Miłkowska, Władysław Markocki; 2. rząd – jerzy zawadzki, jerzy teisseyre, Wiktor Wiśniowski, Miron Gaj, Marian Suski, n.n., jarosław 
kuryłowicz; 3. rząd – pierwszy z lewej Bohdan Guerquin. dział dokumentów Życia Społecznego zakładu narodowego im. Ossolińskich, sygn. f.3321/8
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ologizacji życia akademickiego zwłaszcza w sferze wychowania studen-
tów104. Ministrowi odpowiedzialnemu za szkolnictwo wyższe zapewniono 
wpływ na funkcjonowanie i obsadę rektorską podległych mu uczelni. 
ustawa potwierdziła możliwość awansowania osób nieposiadających 
stopnia naukowego na stanowisko docenta etatowego105, warunkując to 
„potrzebami szkoły”. W ten sposób uprawomocniono zatrudnianie tzw. 
docentów marcowych – zwykle adiunktów bez formalnych uprawnień 
(najczęściej jednak ze stopniem doktora) – mianowanych w 1968 roku na 
stanowiska docentów etatowych aby zastąpić nauczycieli akademickich 
zwolnionych w tym czasie z pracy. rok 1968 – jak zauważył Maciej 
Iłowiecki – „zapoczątkował szkodliwe procesy, których skutki przyszło 
zbierać pod koniec lat siedemdziesiątych. chodzi przede wszystkim 
o poważne zaniedbania w zakresie jakościowego rozwoju nauki i ob-
niżenie się kryteriów jakościowych przy reprodukcji kadr naukowych. 
ustawa o nauce i szkolnictwie wyższym z 1968 roku ograniczyła [po 
raz kolejny – przyp. MB] samorządność środowiska i w sposób znaczący 
uszczupliła autonomię uczelni i wszelkich instytucji naukowych”106. 

W 1973 roku znowelizowano – przy okazji ogłoszenia tekstu jedno-
litego – zapisy ustawy z 1965 roku o stopniach naukowych i tytułach 
naukowych107. najistotniejszą zmianą był fakt utworzenia centralnej 
komisji kwalifikacyjnej do Spraw kadr naukowych i włączenia jej do 
procedur związanych z przyznawaniem stopni i tytułów naukowych. 
do zadań komisji, zgodnie z  treścią aktu prawnego, należało m.in. 
opiniowanie wniosków w sprawie przyznawania jednostkom organi-
zacyjnym szkół wyższych uprawnień do nadawania stopni naukowych, 
rozstrzyganie odwołań od uchwał w  sprawach przewodów doktor-
skich, zatwierdzanie decyzji dotyczących przewodów habilitacyjnych 
oraz opiniowanie wniosków o  nadanie tytułu naukowego profesora 
nadzwyczajnego i  profesora zwyczajnego, a  także rozpatrywanie 
kandydatur osób bez stopnia naukowego doktora habilitowanego na 
stanowisko docenta. jednocześnie wygaszono, formalnie dotąd obowią-
zujący, zapis o możliwości obsadzania stanowiska docenta etatowego 
przez kandydatów nieposiadających stopnia naukowego.

104  Gładysz A., Oświata, kultura i  nauka w  Polsce lat sześćdziesiątych. Wybrane 
problemy, Warszawa 1987, s. 191. 

105  Por. H. Izdebski, J. Zieliński, Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym. 
Komentarz, Warszawa 2013, s. 21.

106  M. Iłowiecki, Dzieje nauki polskiej, Warszawa 1981, s. 244.
107  Obwieszczenia ministra nauki, szkolnictwa wyższego i  techniki z dnia 10 lipca 

1973 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 marca 1965 
roku o stopniach naukowych i  tytułach naukowych, Dz. U. z 1973 roku, nr 32, 
poz. 192.

na początku 1981 roku, w  krótkim okresie wolności nazwanym 
„karnawałem Solidarności”, rozpoczęto dyskusję o założeniach nowego 
aktu prawnego regulującego problematykę szkolnictwa wyższego. 
W lutym 1981 roku Senat Politechniki Wrocławskiej powołał komisję 
ds. projektu ustawy108. W miesiąc później opublikowanych uwagach109 
komisja podkreśliła konieczność wprowadzenia samorządnej formuły 
funkcjonowania szkół wyższych. Odniesiono się także do kwestii stopni 
i  tytułów naukowych zauważając, że ich przyznawanie „należy za-
bezpieczyć przed niejawnymi opiniami ze strony centralnej krajowej 
komisji kwalifikacyjnej, nie pozbawiając jej jednak prawa weta”110.

Wydana 4 maja 1982 roku – w okresie obowiązywania na terenie 
Polski stanu wojennego – nowa ustawa o szkolnictwie wyższym111 była, 
jak się przypuszcza, gestem dobrej woli władzy wobec niechętnego jej 
środowiska akademickiego112. W akcie prawnym uznano bowiem szkoły 
wyższe za „samorządne społeczności”, które miały się kierować zasada-
mi wolności nauki i sztuki przy „poszanowaniu odrębności światopo-
glądowych”. Przywrócono wybieralność organów jednoosobowych przez 
organy kolegialne. rola senatu została wzmocniona: jego uchwały stały 
się wiążące dla rektora i dla społeczności akademickiej. W kwestii stop-
ni i tytułów naukowych zapisy ustawy zasadniczo nie zmieniały ustaleń 
wynikających z poprzedniej regulacji. na stanowisku profesora mogły 
być zatem zatrudniane osoby z tytułem naukowym profesora zwyczaj-
nego lub profesora nadzwyczajnego. Stanowisko docenta (bez określenia 
„etatowy”) rezerwowano dla wykładowców ze stopniem doktora habili-
towanego. zapis ten jednak mogła modyfikować, utworzona omawianą 
ustawą, rada Główna nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przyznano jej 
prawo określania dyscyplin nauki, w których stanowisko docenta mo-
głyby obejmować osoby ze stopniem naukowym doktora.

arbitralnie uchwalona 25 lipca 1985 roku nowelizacja obowiązu-
jącej ustawy o szkolnictwie wyższym113 przyniosła „zaostrzenie” kur-

108  Przewodniczącym Komisji Senackiej Politechniki Wrocławskiej ds. projektu ustawy 
o szkolnictwie wyższym był prof. Zbigniew Godziński.

109  Uwagi do projektu ustawy o  szkolnictwie wyższym wysunięte na Politechnice 
Wrocławskiej, 14 marca 1981. APWr, Rektorat, sygn. 74/51, s. 226.

110 Ibidem, s. 226a.
111  Ustawa z dnia 4 maja 1982 roku o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 1982 roku,  

nr 14, poz. 113. Akt prawny wszedł w życie 1 września 1982 roku.
112  Por. K. Leja, Zarządzanie uczelnią. Koncepcje i współczesne wyzwania, Warszawa 

2013, s. 51.
113  Ustawa z  dnia 25 lipca 1985 roku o  zmianie ustawy o  szkolnictwie wyższym,  

Dz. U. z 1985 roku, nr 36, poz. 167. Akt prawny zaczął obowiązywać od 12 sierpnia 
1985 roku; tekst jednolity: obwieszczenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego 
z dnia 11 września 1985 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 
4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 1985 roku, nr 42, poz. 201.
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su wobec środowiska akademickiego. jednoosobowe organy uczelni 
uzyskały ponownie pozycję kierowniczą i stanowiącą. Senat i rady 
wydziałów sprowadzono do roli gremiów opiniodawczych. utworzo-
no kolegium rektorskie o kompetencjach opiniodawczo-doradczych 
oraz nałożono na rektora obowiązek współpracy z organizacjami po-
litycznymi w  zarządzaniu uczelnią. Wprowadzone ustawą z  1982 
roku okresowe oceny pracowników naukowo-dydaktycznych obejmo-
wały już nie tylko wyniki pracy naukowej, dydaktycznej, wycho-
wawczej i  organizacyjnej, ale także ocenę postawy obywatelskiej. 
treści zapisów dotyczących obsady „tytularnych” stanowisk profe-
sora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego oraz „nietytularnego” 
stanowiska docenta nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniej 
regulacji. Senaty szkół wyższych – jak wcześniej – były uprawnione 
do nadawania tytułu doktora honoris causa jednak z zastrzeżeniem 
zagranicznych kandydatur, które należało uzgadniać z ministrem na-
uki i szkolnictwa wyższego.

Podobny kierunek obrały władze nowelizując, także 25 lipca 1985 
roku, ustawę o stopniach naukowych i tytule naukowym114. Wymagania 
stawiane ubiegającym się o stopień doktora i doktora habilitowanego 
poszerzono o konieczność wykazywania nienagannej postawy obywa-
telskiej. tytułami naukowymi pozostały tytuły profesora nadzwyczajne-
go i profesora zwyczajnego określonej dziedziny nauki lub dyscypliny 
naukowej. jednak ich uzyskanie uzależniono od właściwej (z punktu 
widzenia władzy) postawy kandydata wobec rzeczywistości politycznej. 
tytuł naukowy mógł być nadawany tym osobom, które całkowicie ak-
ceptowały – jak podkreślono w ustawie – „konstytucyjne zasady ustro-
jowe Polskiej rzeczypospolitej ludowej i kierują się nimi w swojej dzia-
łalności”115. ustawa zachowywała wynikającą z wcześniejszych aktów 
prawnych możliwość nadawania tytułu profesora nadzwyczajnego lub 
zwyczajnego osobom niespełniającym formalnych kryteriów kwalifika-
cyjnych, posiadającym jednak – jak podkreślono – wybitne osiągnięcia. 
tytuły naukowe nadawała rada Państwa na wniosek prezesa rady 
Ministrów.

114  Ustawa z dnia 25 lipca 1985 roku o zmianie ustawy o stopniach naukowych i ty-
tułach naukowych, Dz. U. z 1985 roku, nr 36, poz. 168; obwieszczenie ministra nauki  
i szkolnictwa wyższego z dnia 11 września 1985 r. w sprawie ogłoszenia jedno-
litego tekstu ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach 
naukowych, Dz. U. z 1985 roku, nr 42, poz. 202.

115  Uprawnienia do wydawania opinii w  tym zakresie mieli kierownicy jednostek 
organizacyjnych, z którymi związany był kandydat, w porozumieniu z właściwymi 
organami Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i stronnictw politycznych.

kolejną regulacją prawną – wypracowaną już w  innych realiach 
politycznych – była uchwalona 12 września 1990 roku nowa ustawa 
o szkolnictwie wyższym116. dyskutowany i przyjęty w demokratycznych 
okolicznościach akt prawny postanawiał o wolności badań naukowych, 
twórczości artystycznej i  nauczania. uznano, że podstawowym zada-
niem szkoły wyższej jest kształcenie i prowadzenie badań naukowych. 
W dziedzinie wychowawczej zaś – obok wpajania wartości patriotycz-
nych i propaństwowych – rolą uczelni było „podejmowanie starań, aby 
w środowisku akademickim panował kult prawdy i sumiennej pracy oraz 
atmosfera wzajemnej życzliwości”. Szkołom wyższym zapewniono auto-
nomię instytucjonalną, wybieralność rektora i  organów kolegialnych. 

116  Ustawa z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 1990 roku, 
nr 65, poz. 385. Akt prawny wszedł w życie 27 września 1990 roku.

Ilustracja 23. 16 stycznia 1986 roku prof. zdzisław Samsonowicz (profesor nad-
zwyczajny od 1972 roku) uzyskał tytuł naukowy profesora zwyczajnego. Muzeum 
Politechniki Wrocławskiej, zbiór zdzisława Samsonowicza, sygn. MPWr-S-71
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znacząca zmiana nastąpiła w  katalogu stanowisk grupy zawodowej 
nauczycieli akademickich (jak określono pracowników naukowo-dydak-
tycznych). zgodnie z nową ustawą społeczność tę stanowili zatrudnieni 
na stanowiskach profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, ad-
iunkta i asystenta. Stanowisko docenta formalnie uległo likwidacji.

nowością było wprowadzenie pojęcia tytułu naukowego profesora 
(bez dookreśleń), z którym związano możliwość powołania na stanowi-
sko profesora zwyczajnego (warunek sine qua non) i profesora nadzwy-
czajnego. W tym ostatnim wypadku posiadanie tytułu nie było kryterium 

rygorystycznym bowiem objęcie stanowiska profesora nadzwyczajnego 
umożliwiono również osobom ze stopniem doktora habilitowanego. na 
stanowisko profesora zwyczajnego mianował – na wniosek rektora – 
właściwy minister, na stanowisko profesora nadzwyczajnego natomiast – 
rektor. do uprawnień ministra edukacji narodowej pozostawiono decyzję 
co do określania specjalności, w których dyscyplinach nauki dopuszczal-
ne byłoby zatrudnianie na stanowisku profesora nadzwyczajnego osób 
bez odpowiednich kwalifikacji. Od adiunktów wymagano posiadania jed-
nego z dwóch stopni naukowych: doktora lub doktora habilitowanego. 
Mocą nowej ustawy uczelnie uzyskały prawo nadawania tytułu doktora 
honoris causa bez konieczności ubiegania się o ministerialną zgodę.

Wrześniowy akt prawny wprowadził formę konkursu otwartego przy 
zatrudnianiu (po raz pierwszy) na stanowiskach naukowo-dydaktycz-
nych, nawiązując tym z  pewnością do formuły szerokich konsultacji 
środowiskowych stosowanych w  okresie międzywojennym. ustawa 
gwarantowała zachowanie uprawnień do tytułów naukowych: profesor 
posiadający wcześniej uzyskany tytuł naukowy profesora zwyczajnego 
lub profesora nadzwyczajnego pozostawał na swoim stanowisku z tytu-
łem naukowym (w rozumieniu ustawy). Pracownikom naukowo-dydak-
tycznym zatrudnionym przed wejściem w życie nowej regulacji na sta-
nowisku docenta zapewniono pozostanie na stałe na dotychczasowych 
warunkach. Przewidywano wygaszanie etatu z chwilą przejścia na eme-
ryturę lub uzyskania stanowiska profesora nadzwyczajnego. W ciągu 
trzech lat od chwili wejścia w życie omawianej ustawy docenci posiada-
jący stopień doktora habilitowanego mogli bowiem wystąpić do rektora 
o przeszeregowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego z pomi-
nięciem procedury konkursowej. nominacji udzielał rektor po uzyskaniu 
zgody właściwej rady wydziału i po zasięgnięciu opinii senatu. 

z nową regulacją prawną dotyczącą szkolnictwa wyższego korespon-
dowała, ustanowiona również 12 września 1990 roku, ustawa o  tytule 
naukowym i  stopniach naukowych117, która normowała pragmatykę ich 
funkcjonowania. W zakresie stopni naukowych nie dokonano zmian: na-
dal obowiązywały stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego. Ich 
nadawanie pozostawiono w gestii uprawnionych do tego jednostek orga-
nizacyjnych szkół wyższych i innych placówek naukowych. Procedura na-
bywania tych uprawnień, uzależniona od liczby zatrudnionych pracowników 

117  Ustawa z dnia 12 września 1990 roku o tytule naukowym i stopniach naukowych,  
Dz. U. z 1990 roku, nr 65, poz. 386. Akt prawny wszedł w życie 27 września 1990 roku.

Ilustracja 24. dr inż. arch. Marian Barski uzyskał tytuł naukowy profesora  
18 października 1994 roku. Od 1990 roku dyplom profesorski sygnuje prezydent 
rzeczypospolitej Polskiej. archiwum Politechniki Wrocławskiej, akta Osobowe, 
sygn. 1431 p. 7
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z tytułem naukowym lub ze stopniem doktora habilitowanego118, nie różniła 
się od wcześniej obowiązującej. O stopniu naukowym doktora autonomicznie 
decydowały rady wydziału lub rady naukowe. nadanie stopnia doktora ha-
bilitowanego, pozostające również w gestii wspomnianych wyżej gremiów, 
wymagało jednak zatwierdzenia przez powołaną omawianą ustawą central-
ną komisję do Spraw tytułu naukowego i Stopni naukowych.

Przewidziany w ustawie jeden tytuł naukowy profesora określonej 
dziedziny nauki lub sztuki119 mógł być nadawany osobom, które uzyskały 
stopień naukowy doktora habilitowanego i od chwili jego uznania wy-
datnie powiększyły swój dorobek naukowy (rozumiany także jako wy-
sokiej klasy osiągnięcia projektowe, konstrukcyjne lub technologiczne). 
równie ważnym elementem kwalifikacyjnym były osiągnięcia dydak-
tyczne (również znaczący udział w zorganizowanym kształceniu kadr 
naukowych oraz kierowanie zespołami badawczymi). Prawo modyfika-
cji norm kwalifikacyjnych przyznano – podkreślając, że może to nastą-
pić „w drodze wyjątku” – centralnej komisji do Spraw tytułu i Stopni 
naukowych. komisja ta mogła zdecydować o wszczęciu postępowania 
o  nadanie tytułu naukowego osobie ze stopniem naukowym doktora 
i – jak podkreślono – wybitnymi osiągnięciami naukowymi. Procedurę 
tę inicjował jednak wniosek właściwej rady uprawnionej jednostki orga-
nizacyjnej. tytuły naukowe nadawał prezydent rzeczypospolitej Polskiej 
na wniosek centralnej komisji do Spraw tytułu i Stopni naukowych.

Specyficzna atmosfera okresu, w którym kształtowano ogłoszony we 
wrześniu 1990 roku akt prawny o tytule naukowym i stopniach nauko-
wych, przejawiła się w ustawowym zobowiązaniu rad naukowych, rad 
wydziałów i senatów uczelni do występowania do centralnej komisji do 
Spraw tytułu naukowego i Stopni naukowych o wznowienie postępo-
wań w przypadkach, w których jej poprzedniczka – centralna komisja 
kwalifikacyjna do Spraw kadr naukowych – wydała decyzję odmawia-
jącą zatwierdzenia uchwały w sprawie nadania stopnia naukowego lub 
wydała negatywną opinię w stosunku do kandydatury do tytułu na-
ukowego. na tego rodzaju odwołania przewidziano okres jednego roku. 
118  Na uczelniach uprawnienie do promowania doktorów uzyskiwała jednostka orga-

nizacyjna (wydział lub instytut), zatrudniająca w pełnym wymiarze czasu pracy co 
najmniej osiem osób posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora 
habilitowanego. Ostrzejsze wymogi dotyczyły uprawnienia do nadawania stopnia 
doktora habilitowanego. Tu konieczne była etatowa obecność co najmniej dwunastu 
osób posiadających tytuł naukowy (stanowiących połowę składu) lub stopień nauko-
wy doktora habilitowanego.

119  Funkcjonujące przed wrześniem 1990 roku tytuły naukowe profesora zwyczajnego 
i profesora nadzwyczajnego stawały się tytułem naukowym profesora. Osoby posia-
dające tytuł profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego zachowały jednak 
prawo dalszego używania tytułów naukowych w dotychczasowym brzmieniu.

ustawę z 12 września 1990 roku o tytule naukowym i o stopniach 
naukowych zastąpiła w 2003 roku – ustanowiona 14 marca – ustawa 
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytu-
le w zakresie sztuki120. nowy akt prawny zróżnicował – dotychczas 
jednolite dla działalności naukowej i artystycznej – pojęcie stopnia, 
wprowadzając stopnie naukowe doktora i  doktora habilitowanego 
oraz równorzędne im stopnie doktora sztuki i  doktora habilitowa-
nego sztuki. W ślad za tym doprecyzowano procedury towarzyszące 
ich uzyskiwaniu. Podobnie odniesiono się do kwestii tytułu profesora, 
wprowadzając tytuł naukowy profesora oraz tytuł profesora sztuki. 
Obowiązujące dotąd, zasadnicze przepisy określające tryb uzyskiwa-
nia stopni i tytułów nie zostały zmienione. do ustawy z 2003 roku 
wprowadzono natomiast, jako nowość, ujęte w osobny rozdział zapisy 
precyzujące status i pragmatykę studiów doktoranckich – formy „przy-
gotowania do uzyskania stopnia doktora”. ustawowe ujęcie tej kwestii 
było z pewnością spowodowane wcześniejszym (1999 rok) podpisa-
niem przez Polskę tzw. deklaracji Bolońskiej i związaną z tym faktem 
koniecznością wypełnienia zobowiązania, polegającego na wprowa-
dzeniu (nastąpiło to w 2005 roku) trzystopniowego modelu edukacji 
w polskich szkołach wyższych121. 

W pierwszym dniu roku akademickiego 2005/2006 weszła w życie 
nowa ustawa – Prawo o  szkolnictwie wyższym122, stanowiąca pró-
bę kompleksowego uregulowania problematyki szkolnictwa wyższego 
wobec jego potrzeb i wyzwań wynikających z gwałtownego rozwoju 
w latach 1990-2005, faktu wejścia Polski do unii Europejskiej, a także 
wprowadzenia „bolońskiego” modelu nauczania. akt prawny – stosując 
się zarówno do publicznych, jak i niepublicznych szkół wyższych – za-
pewniał im autonomię we wszystkich obszarach działalności. Intencją 
wielu przepisów zawartych w ustawie było bowiem z jednej strony 
wzmocnienie kompetencji kolegialnych organów uczelni, z drugiej zaś 
– ograniczenie możliwości wprowadzania systemowych przekształceń 
mocą ministerialnych rozporządzeń. do najbardziej spektakularnych 
zmian, jakie wprowadziła nowa regulacja, należało wydłużenie – po-

120  Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 
stopniach i tytule w zakresie sztuki, Dz. U. z 2003 roku, nr 65, poz. 595. Akt prawny 
wszedł w życie 1 maja 2003 roku.

121  Podział studiów na dwustopniowe (licencjackie i magisterskie) oraz studia dokto-
ranckie jako trzeci stopień edukacji, kończący się uzyskaniem stopnia naukowego 
doktora lub doktora sztuki.

122  Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 
roku, nr 164, poz. 1365. Akt prawny wszedł w życie 1 września 2005 roku.
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cząwszy od 2008 roku – kadencji kolegialnych i jednoosobowych or-
ganów uczelni z trzech do czterech lat. 

W zakresie stopni naukowych kompetencyjne wzmocnienie szkół 
wyższych wyraziło się przyznaniem ich uprawnionym jednostkom or-
ganizacyjnym prawa do nadawania stopnia doktora habilitowanego bez 
konieczności zatwierdzania odnośnych uchwał przez centralną komisję 
do Spraw Stopni i tytułów123. zwiększono katalog stanowisk w grupie 
pracowników naukowo-dydaktycznych i  naukowych (dotąd profesora 
zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, adiunkta i asystenta). utwo-
rzono bowiem stanowisko profesora wizytującego, które mógł zajmować 

123  W 2005 roku, w § 251 Prawa o szkolnictwie wyższym, znowelizowano odpowiednie 
zapisy ustawy z 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym 
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

pracownik innej uczelni, posiadający stopień naukowy doktora habilito-
wanego lub tytuł naukowy profesora. W wypadku stanowisk profesora 
nadzwyczajnego i profesora wizytującego przewidziano możliwość od-
stępstwa od ustawowych wymagań, jednak po uzyskaniu pozytywnej 
opinii centralnej komisji do Spraw Stopni i  tytułów. nowością, na-
wiązującą do rozwiązań z okresu międzywojennego, była – pozostająca 
w kompetencjach uczelni – możliwość utworzenia (w grupie pracowni-
ków dydaktycznych) stanowiska docenta dla nauczycieli akademickich 
posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. 

5 kwietnia 2011 roku prezydent rzeczypospolitej Polskiej złożył 
podpis pod ustawami zmieniającymi dotychczasowe prawodawstwo 
dotyczące szkolnictwa wyższego. Oznaczało to, że 1 października 
2011 roku wejdzie w  życie znowelizowana wersja uchwalonego 

Ilustracja 25. Wydarzeniem o doniosłym znaczeniu było uhonorowanie kanclerz niemiec dr angeli Merkel godnością doktora honoris causa Politechniki Wrocławskiej. uroczysta 
promocja odbyła się 24 września 2008 roku. fot. krzysztof Mazur. Muzeum Politechniki Wrocławskiej, zbiory fotograficzne
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w 2005 roku Prawa o szkolnictwie wyższym, a także ustanowionej 
w  2003 roku ustawy o  stopniach naukowych i  tytule naukowym 
oraz o  stopniach i  tytule w  zakresie sztuki124. nowa treść Pra-
wa o szkolnictwie wyższym przyniosła dalsze daleko idące zmiany 
w funkcjonowaniu szkół wyższych. najistotniejsze z nich – likwida-
cja centralnych standardów kształcenia oraz możliwość wprowadza-
nia własnych programów nauczania – pozwalały na kształtowanie 
indywidualnego profilu szkoły wyższej w  ramach krajowych ram 
kwalifikacyjnych125. na uczelnie nałożono jednocześnie obowiązek 
opracowania strategii własnego rozwoju oraz monitorowania karier 
swoich absolwentów. 

Wejściu w życie znowelizowanej ustawy o stopniach naukowych 
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki towa-
rzyszyły akty wykonawcze szczegółowo regulujące niektóre, poddane 
zmianom proceduralne zagadnienia związane z przebiegiem przewo-
du doktorskiego oraz postępowania habilitacyjnego i o nadanie tytu-
łu profesora126. zmiany te miały służyć, w założeniach, podniesieniu 
poziomu merytorycznego w procesie uzyskiwania stopni i tytułu na-
ukowego, a także (w pewnym stopniu) uproszczeniu ścieżki kariery 
akademickiej127. nowe regulacje nie wpłynęły jednak na obowiązu-
jącą strukturę stopni i tytułów naukowych oraz w zakresie sztuki.

W 2011 roku zakończył się, trwający prawie stulecie, proces 
kształtowania obowiązującego w Polsce systemu akademickich stopni 
naukowych i tytułów naukowych. Obecny model ich funkcjonowania 

124  Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, 
ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w za-
kresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2011 roku, poz. 455. 

125  Por. K. Leja, op. cit., s. 52.
126  Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 1 września 2011 roku 

w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia dok-
tora habilitowanego, Dz. U. z 2011 roku, nr 196, poz. 1165; rozporządzenie ministra 
nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 22 września 2011 roku w sprawie szczegó-
łowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, 
w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, 
Dz. U. z 2011 roku, nr 204, poz. 1200; rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa 
wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki 
i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, Dz. U. z 2011 roku, nr 179, poz. 
1065; rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 14 września 2011 
roku w  sprawie wysokości i  warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi 
oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym 
oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora, Dz. U. z 2011 roku, nr 206, poz. 1219.  
W 2014 roku kwestie dotychczasowych procedur uregulowało rozporządzenie mini-
stra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 3 października 2014 roku w sprawie szcze-
gółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, 
w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora,  
Dz. U. z 2014 roku, nr 0000, poz. 1383.

127  Por. H. Izdebski, J. Zieliński, Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawa o stopniach na-
ukowych i tytule naukowym. Komentarz do nowelizacji, Warszawa 2011, s. 422–423.

opiera się na współistnieniu dwóch stopni naukowych (lub w zakre-
sie sztuki) i  tytułu naukowego profesora (lub profesora sztuki). Ich 
posiadanie implikuje zajmowanie czterech z pięciu stanowisk przezna-
czonych dla pracowników naukowo-dydaktycznych i naukowych: pro-
fesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, profesora wizytującego 
oraz adiunkta128. 

128  Od osób zatrudnianych na stanowisku asystenta wymaga się posiadania co naj-
mniej tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego.

Ilustracja 26. 14 listopada 2014 roku tytuł doktora honoris causa Politechni-
ki Wrocławskiej, jako sześćdziesiąty, otrzymał prof. Gabriel crean – francuski fizyk  
i mikroelektronik (w czarnej todze). na fotografii uroczyste odsłonięcie jego nazwiska na 
tablicy upamiętniającej doktorów honoris causa uczelni. fot. krzysztof Mazur. Muzeum 
Politechniki Wrocławskiej, zbiory fotograficzne
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