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Od Redakcji: 
Zespół redagujący wyjaśnia, że w poszczególnych rozdziałach Księgi umieszczono biografie 
osób, które uzyskały określone tytuły (lub stopnie) na naszym Wydziale, oraz pracowników 
Wydziału, którzy uzyskali je (w różnym czasie) w różnych ośrodkach naukowych. Notki 
biograficzne zostały uporządkowane w kolejności wynikającej z dat nadania rzeczonych 
tytułów (czy promocji). Załączone fotografie pochodzą (na ogół) z okresu promocji, 
stanowiącej podstawę umieszczenia w Księdze. Rozdziały: „Habilitacje” i „Doktorzy nauk” 
są dwuczęściowe – na początku zamieszczono pełne, chronologiczne zestawienia przewodów,  
w dalszej części zamieszczając otrzymane noty biograficzne i zdjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Doktorzy H.C. 

 
Teodor J. BLACHUT 

Dr inż. Teodor J.Blachut, urodzony 10 lutego 1915 roku w 
Częstochowie jest międzynarodowym  wybitnym fotogrametrą. 
Wychowany i wykształcony w Polsce, absolwent Politechniki 
Lwowskiej, zamieszkuje na stałe w Kanadzie. W czasie II Wojny 
Światowej walczył jako ochotnik w szeregach  Polskich Siła 
Zbrojnych we Francji. Jest wielkim patriotą Polski, przez całe życie 
oddany jej sprawom w kraju i na emigracji. Karierę naukową 
rozpoczął w Politechnice Zuryskiej, gdzie był zatrudniony jako 
asystent i pracownik naukowy, następnie zaś w Zakładach Wilda w 
Szwajcarii, w których powstał, według koncepcji dr Blachuta, 
czołowy w świecie Autograf Uniwersalny Wilda A7. W 1951, na 
zaproszenie rządu kanadyjskiego, zorganizował i przez 28 lat kierował 

Sekcją Badań Fotogrametrycznych w National Research Council w Ottawie. W tym słynnym 
ośrodku badawczym powstało wiele pionierskich metod, technik i urządzeń,  takich jak 
wykorzystywanie dodatkowych danych przy rozwiązywaniu aerotriangulacji, analityczne 
metody fotogrametryczne, autograf analityczny (pomysł instrumentu i budowa bardzo 
zaawansowanych prototypów), koncepcja i instrumentarium stereoortofotografii, liczne 
niekartograficzne opracowania fotogrametryczne i inne. Dr T.J.Blachut jest autorem ponad 
130 publikacji naukowych,  w tym  książkowych, unikalnych podręczników uniwersyteckich 
używanych w wielu uczelniach świata, jak np. podręcznik uniwersytecki „Urban Surveying 
and Mapping”, 1979 (wraz z A.Chrzanowskim i J. Saastomoinem) opublikowanym w 
językach: angielskim, hiszpańskim i chińskim oraz „History of Development of 
Photogrammetric Methods and Instruments”, 1988 (wraz z prof. Burkchardtem), 
opublikowana w ośmiu językach. Jego najnowsza książka pt. „Dynamiczny system informacji 
o ziemi oparty na katastrze wielozadaniowym” (1995) była opublikowana w języku polskim, 
angielskim i greckim i w tejże kolejności. Okazyjnie dr Blachut zamieszcza artykuły w 
mediach polonijnych. 
Dorobek twórczy dr Blachuta kształtował rozwój fotogrametrii na świecie i nadal 
oddziaływuje na dokonania w tej dziedzinie. Dziesiątki pracowników naukowych z różnych 
kontynentów, w tym szereg naukowców polskich, współpracowało z nim w jego ośrodku 
naukowym w Kanadzie. Obecnie, w pełni sił twórczych, nadają oni nowy wizerunek 
fotogrametrii i teledetekcji, zwiększając ich rangę i znaczenie. 
Dr Blachut jest członkiem Kanadyjskiej Akademii Nauk (Royal Society of Canada), 
członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Nauk, jednym z 12 (dopuszczalna liczba !) 
laureatów Politechniki Mediolańskiej (Medal Honorowy), a od 1974 roku - Doktorem honoris 
causa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest również laureatem wielu nagród, 
odznaczeń państwowych Polski, organizacji międzynarodowych oraz różnych instytucji i 
stowarzyszeń w wielu krajach świata. 
Założyciel i kilkuletni prezes „Polskiego Instytutu - Kaszuby” w Kanadzie. Wraz z małżonką 
ustanowili w 1996r „Fundusz nagród i stypendiów Fanni i Teodora Blachutów” dla młodych 
pracowników nauki w Polsce, działających w zakresie fotogrametrii i teledetekcji. Fundusz 
jest zlokalizowany w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Geodezji 
Górniczej i Inżynierii Środowiska. O nagrody i stypendia mogą się ubiegać kandydaci z 
wszystkich ośrodków naukowych i zawodowych, działających na terenie Polski. 



Tadeusz KOCHMAŃSKI 
Tadeusz Kochmański, profesor zwyczajny, doktor nauk technicznych, 
doktor honoris causa AGH, inżynier górnik urodził się w Krakowie 17 
września 1904 r. Tam też ukończył gimnazjum klasyczne w 1922 roku. 
Jest absolwentem Wydziału Górniczego Akademii Górniczej z roku 
1931. Od 1932 roku do pierwszej połowy 1942 roku pracował w 
charakterze mierniczego górniczego w kopalniach rud i węgla 
(Bielszowice, Knurów). W czasie okupacji niemieckiej obejmuje 
wykłady z miernictwa i matematyki w Szkole Górniczo-Hutniczo-
Mierniczej w Krakowie na Krzemionkach.  
W dniu 24 XI 1945 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w 
Akademii Górniczej, w dniu 9 X 1948 r. zatwierdzenie habilitacji, w 

dniu 1 VI 1949 stanowisko profesora kontraktowego AGH i kieruje Katedrą Geodezji i 
Miernictwa Górniczego II na  Wydziale Geologiczno-Mierniczym. Dnia 23 stycznia 1950 r. 
zostaje mianowany profesorem nadzwyczajnym, a w roku 1958 profesorem zwyczajnym. Od 
września 1952 roku do 1954 był dziekanem Wydziału Geodezji Górniczej, a w latach 1961-
1963 rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej. Od 1 maja 1964 r. kierował Katedrę Geodezji i 
Ochrony Powierzchni w Politechnice Śląskiej. W roku 1971 powraca do Akademii Górniczo-
Hutniczej, gdzie pełni na Wydziale Geodezji Górniczej funkcję kierownika Zakładu Ochrony 
Powierzchni Górniczej i Górotworu w Instytucie Kształtowania i Ochrony Środowiska, a 
potem zostaje kierownikiem Zakładu Badań Deformacji Górotworu w bratnim Instytucie 
tegoż Wydziału. W końcu roku 1974 przechodzi na emeryturę. Tadeusz Kochmański zmarł w 
1986 roku. 
Prowadził on aktywną działalność naukową w dziedzinie geodezji, miernictwa górniczego, 
matematyki stosowanej, relatywistyki, mechaniki górniczej oraz górnictwa. 
Życiowym osiągnięciem twórczym T. Kochmańskiego jest jego własna teoria wpływów 
podziemnej eksploatacji górniczej i współudział w tworzeniu oryginalnej polskiej metody 
wybierania filarów ochronnych dla szybów. Osiągnięcia te oraz rozwijanie przez niego 
metody opracowań wyników pomiarów eksperymentalnych i metod obliczeń doprowadziły T. 
Kochmańskiego do nieprzemijającego dorobku naukowego, który stawia go w rzędzie 
najznakomitszych wychowanków i profesorów Akademii Górniczo-Hutniczej, o uznanym 
autorytecie w kraju i na arenie międzynarodowej. Senat AGH w dniu 30 maja 1981 r. nadała 
prof. dr hab. inż. T. Kochmańskiemu tytuł doktora honoris causa w uznaniu Jego wybitnych 
zasług dla rozwoju geodezji i ochrony terenów górniczych. Tadeusz Kochmański jest autorem 
ponad 60 prac oraz kilkunastu patentów i wynalazków. 
T. Kochmański został wyróżniony szeregiem odznaczeń i wyróżnień, z których najcenniejsze 
to: Sztandar Pracy I Klasy, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Honorowy Górnik 
PRL. 
 



Zygmunt KOWALCZYK 
Prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalczyk, urodzony 29 maja 1908 roku w 
Porębie k. Zawiercia. Gimnazjum matematyczno-przyrodnicze ukończył 
w 1928r w Dąbrowie Górniczej. Studia górnicze w Akademii Górniczej 
w Krakowie ukończył w 1936 roku, oraz uzupełniające studia geodezyjne 
na Politechnice Warszawskiej do 1938 roku. Uzyskał uprawnienia 
zawodowe – mierniczego górniczego w 1936 roku i mierniczego 
przysięgłego w 1939 roku. W latach 1936 – 39 pracował na Kopalni 
„Saturn” w Sosnowcu, podczas wojny był więźniem gestapo 1940-41. Od 
września 1941 roku podjął pracę jako nauczyciel  w Szkole Górniczo-
Hutniczo-Mierniczej na Krzemionkach. Po wyzwoleniu rozpoczął pracę 
jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Akademii Górniczej (od 1949r 

– AGH). W 1945 roku obronił na AGH pracę doktorską, a w 1946r pracę habilitacyjną w 
Politechnice Warszawskiej. Jego praca w Akademii Górniczo-Hutniczej (1945-1972) 
przebiegała na stanowiskach: 1945-46 adiunkt, 1947-55 profesor nadzwyczajny, 1956-72 
profesor zwyczajny. 
Był współorganizatorem Wydziału Geologiczno-Mierniczego z którego wywodzi się 
późniejszy Wydział Geodezji Górniczej oraz Kierownikiem Katedry Geodezji i Miernictwa 
Górniczego, sprawował  także funkcję dziekana  w latach 1948-51. W latach 1951 – 56 był 
Rektorem AGH i podczas Jego kadencji nastąpiła najistotniejsza rozbudowa bazy 
dydaktycznej w postaci 6 pawilonów, a dalsza rozbudowa postępowała do 1960 roku z 
funduszy ministerstwa górnictwa i hutnictwa na podstawie podpisanej  przez Niego umowy z 
tymi resortami. Z Jego inicjatywy  zostały zawarte umowy o współpracy naszej Uczelni z 
uniwersytetami technicznymi w Dreźnie, Miscolcu, z Akademią Górniczą we Freibergu oraz 
z Instytutem Górniczym w Leningradzie. 
Od 1972 roku rozpoczyna pracę na Politechnice Warszawskiej, organizując tam Zakład 
Miernictwa Górniczego dla budownictwa podziemnego i tunelowego. W 1977 roku 
przechodzi na emeryturę, prowadząc nadal  ożywioną działalność naukową i organizacyjną. 
Od 1971 roku był Członkiem Korespondentem Polskiej Akademii Nauk oraz 
Przewodniczącym Komitetu Geodezji PAN i  Przewodniczącym Zespołu Koordynacyjnego 
ds. Sztucznych Satelitów Ziemi PAN oraz członkiem kilku rad naukowych, w tym rady 
Naukowej Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni. W przeszłości był także członkiem 
innych organizacji naukowych i ogólnopolskich rad zawodowo-branżowych związanych z 
górnictwem i geodezją. Przewodniczył Podsekcji Górnictwa drugiego Kongresu Nauki 
Polskiej. W 1984 roku  został Doktorem Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej w 
Krakowie . W uznaniu Jego dorobku i autorytetu powstające przed kilkunastu laty 
Międzynarodowe Towarzystwo Geodezji Górniczej zaproponowało Mu funkcję 
Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego, a w 1969 r. powierzyło przewodnictwo 
Międzynarodowego Kongresu w Pradze. Od początku powstania tego Towarzystwa Profesor 
był członkiem Prezydium ISM. W dniu 17.04.1985r  zmarł w Leoben (Austria)  podczas 
posiedzenia Prezydium ISM. 
Dorobek naukowy i działalność naukowa prof.Z.Kowalczyka są ściśle związane z Akademią 
Górniczo-Hutniczą. Dorobek naukowy dotyczy geodezji górniczej, fotogrametrii i badań 
współczesnych ruchów  skorupy ziemskiej na terenach górniczych. Badania naturalnych 
ruchów skorupy ziemskiej na terenach górniczych i konieczność wyodrębnienia z nich 
wpływów spowodowanych działalnością górniczą, przyczyniły się do opracowania własnej, 
oryginalnej teorii prognozowania skutków eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu. 
Była ona jedną z trzech metod stosowanych w Polsce przy podejmowaniu decyzji o 
eksploatacji górniczej pod wrażliwymi na deformację obiektami powierzchniowymi. Dorobek 
naukowy prof.Z.Kowalczyka dotyczący geodezji górniczej   związany jest z autorstwem 
metod orientacji wyrobisk górniczych przez jeden szyb oraz kilka szybów  równocześnie. 
Profesor opracował również koncepcję modelu sieci geodezyjnej powierzchniowo-
podziemnej, niezbędnej przy realizacji projektów górniczych. Prof.Kowalczyk ma istotny 



dorobek  w zakresie fotogrametrii nietopograficznej. Do ważniejszych osiągnięć z tego 
zakresu należy zaliczyć: 
- fotogrametryczną metodę kartowania ociosów wyrobisk górniczych, 
- opartą na fotografii barwnej metodę określania rozkładu minerału użytecznego w ociosie 

wyrobiska, pozwalającą na obliczenie współczynników  rudonośności i okruszcowania, 
- zdalną metodę profilowania szybów małośrednicowych i wielkośrednicowych, 

wykorzystującą własnej konstrukcji sondę fotograficzną. 
Z dorobkiem naukowym Profesora łączy się działalność konstruktorska i wynalazcza, 
bowiem jest On autorem 13 patentów krajowych i zagranicznych. Osiągnięcia profesora 
zawarte są w 195 publikacjach wydrukowanych w 13 krajach w tym pierwsze podręczniki  z 
zakresu miernictwa górniczego w Polsce. 
W okresie ponad 40-letniej  pracy w szkolnictwie wyższym  prof.Z.Kowalczyk wykształcił i 
przyczynił się do rozwoju licznej kadry naukowej. Był opiekunem około 300 prac 
magisterskich . Promował 20 doktorów. Opiekował  się sześcioma oraz recenzował wszystkie 
inne rozprawy habilitacyjne z geodezji górniczej wykonywane w Polsce. Recenzował 40 
rozpraw doktorskich i opiniował 35 wniosków na stanowiska docentów i profesorów. 
Za bardzo aktywną  i niezwykle pożyteczną działalność naukową, badawczą i zawodową  
prof.Z.Kowalczyk był wielokrotnie wyróżniany, nagradzany i odznaczany. Otrzymał m.in. 
Order  Sztandaru Pracy pierwszej i drugiej klasy, Krzyż   Kawalerski  Odrodzenia i różne 
medale, odznaki ogólnopolskie, resortowe i regionalne oraz nagrodę państwową i nagrody 
MNSzWiT. 
 



Michał ODLANICKI-POCZOBUTT 
Prof. Michał Odlanicki-Poczobutt urodzony 31.03.1910 
Poczobuttach, w byłym województwie białostockim. Ukończył 
gimnazjum humanistyczne w Grodnie, w latach 1929-1934 studiował 
na Wydziale Geodezyjnym Politechniki Warszawskiej. W 1934 roku 
rozpoczął działalność zawodową, wykonując prace pomiarowo-
scaleniowe i regulacyjne oraz w dziedzinie planowania 
przestrzennego głównie na terenach górskich w okręgu krakowskim. 
W 1938 roku uzyskuje licencję mierniczego przysięgłego. W 1939 
roku bierze czynny udział w kampanii wrześniowej. W 1941 roku 
podejmuje działalność dydaktyczną w Szkole Górniczo-Hutniczo-
Mierniczej na Krzemionkach, wykładając tam geodezję i komasację. 
W latach 1945-1949 wicedyrektor, a następnie dyrektor Regionalnej 

Dyrekcji Planowania Przestrzennego. Równolegle prowadzi działalność naukową i 
dydaktyczną do października 1945 r. na Politechnice Śląskiej, a od listopada 1945 na 
Oddziale Geodezyjnym Wydziału Inżynierii Wydziałów Politechnicznych Akademii 
Górniczo-Hutniczej na stanowiskach: adiunkta, zastępcy profesora (od 1945) i profesora 
nadzwyczajnego po otrzymaniu tytułu w 1951 roku. Od 1951 roku Michał Odlanicki-
Poczobutt jest współorganizatorem Wydziału Geodezji Górniczej AGH, kierując 
jednocześnie Katedrą Geodezji. W 1960 r. mianowany profesorem zwyczajnym. W latach 
1951-1954 prodziekan, a w 1954 oraz w latach 1960-1964 dziekan Wydziału Geodezji 
Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH. W latach 1954-1956 prorektor Uczelni. W latach 
1969-1979 dyrektor Instytutu Geodezji (od 1972 Instytutu Geodezji Górniczej i 
Przemysłowej) AGH. Przez ponad dwadzieścia lat aktywny członek Uczelnianej Komisji 
Wydawniczej i redaktor naczelny Zeszytów Naukowych AGH. Od 1952 do 1972 
wiceprzewodniczący, a potem przewodniczący Komitetu Geodezji PAN, od 1983 członek 
korespondent, następnie członek rzeczywisty PAN. Od 1980 roku na emeryturze.   

W 1998 otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. 
Dnia 2 lutego 2000 roku senat AGH nadaje Michałowi Odlanickiemu tytuł honorowy 
„Zasłużony dla Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie”. Dorobek Michała Odlanickiego-
Poczobutta obejmuje ponad 200 prac z zakresu geodezji w różnych językach w tym kilka 
podręczników. Posiada wiele odznaczeń państwowych, resortowych regionalnych i 
organizacyjnych min. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji 
Edukacji Narodowej i tytuł zasłużonego nauczyciela PRL. Jest członkiem honorowym 
Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz węgierskiego 
Towarzystwa Geodezji i Kartografii. 



Profesorzy tytularni 
 

Jerzy GOMOLISZEWSKI 
Prof. dr Jerzy Gomoliszewski urodził się 24 kwietnia 1904 roku we wsi 
Zagórze, powiatu kłobuckiego w rodzinie nauczycielskiej. Uczęszczał 
do Liceum Humanistycznego w Olkuszu. W 1923 roku rozpoczął studia  
na Wydziale Geodezyjnym Politechniki Warszawskiej a po ich 
ukończeniu podjął pracę w wykonawstwie geodezyjnym. W roku 1930 
uzyskał uprawnienia mierniczego przysięgłego , zaś 6 lat później założył  
własne biuro. W okresie wojennym pracował jako inżynier geodeta. W 
latach 1945-1952 studiował na Wydziale Architektury Wydziałów 
Politechnicznych AGH a jednocześnie pracował w Katedrze Miernictwa 
II Oddziału Geodezyjnego Wydziału Inżynierii. W pracy naukowej 
zajmował się problemami wykorzystania metod geodezyjnych do 

inwentaryzacji zabytków. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1950 roku,  następnie 
tytuł profesora nadzwyczajnego w 1954r i tytuł profesora zwyczajnego w 1969r. Działalność 
badawcza Profesora  skoncentrowana była głównie na prowadzeniu badań architektonicznych 
z wykorzystaniem technik geodezyjnych.  

Na szczególną uwagę zasługuje książka pt. „Kościół św. Anny w Krakowie, 
dokumentacja geodezyjno-inwentaryzacyjna” oraz liczne publikacje wyjaśniające stosowanie 
korekt architektonicznych czy też sposoby modelowania kształtu sklepień i ścian dla 
uzyskania pożądanych efektów akustycznych. Inne znaczące osiągnięcia z zakresu 
geodezyjnej inwentaryzacji urządzeń i przewodów podziemnych przedstawione zostały w 3 
rozdziałach podręcznika pt. „Geodezja miejska” (1973). 

Profesor pełnił funkcję kierownika Katedry Geodezji Przemysłowej (1952 – 1969) i 
dziekana Wydziału Geodezji Górniczej (1956 – 1960). Był promotorem w 5-ciu 
zakończonych przewodach doktorskich. W uznaniu znaczących dokonań Profesor był 
odznaczany: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1973), złotą odznaką „Za 
zasługi w geodezji i kartografii” (1970) oraz złotą odznaką  „Za prace społeczne dla miasta 
Krakowa” (1967).  



Tadeusz SKAWINA 
Prof. dr inż. Tadeusz Skawina, profesor zwyczajny, urodził się 
31.03.1922 r w Borkach k/ Dąbrowy Tarnowskiej. Egzamin maturalny 
złożył w 1939 r w Państwowym Liceum we Lwowie. Studia wyższe, 
rozpoczęte w tajnym nauczaniu, ukończył w 1947 r na Wydziale Rolno-
Leśnym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po zakończeniu studiów podjął 
w 1947 pracę w AGH w Katedrze Gleboznawstwa Wydziałów 
Politechnicznych AGH. Stopień doktora nauk rolniczych z 
wyróżnieniem (summa cum laude) uzyskał w 1950 r na Wydziale 
Rolno-Leśnym UJ, zaś tytuł docenta w 1955 r. W 1962 r Rada Państwa 
nadała Mu tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1970 r – profesora 
zwyczajnego. W roku 1953 objął stanowisko kierownika tej Katedry, 

przemianowanej w 1952 roku na Katedrę Gruntoznawstwa i przeniesionej na Wydział 
Geodezji Górniczej AGH. Od 1969 roku był dyrektorem Instytutu (Instytut Ochrony 
Powierzchni Górniczej przekształcony w 1972 r w Instytut Kształtowania i Ochrony 
Środowiska). W czasie swojej 25-letniej pracy na Wydziale Geodezji Górniczej był 
prodziekanem, dwukrotnie dziekanem, opiekunem ośrodka szkoleniowego w Goszycach, 
wielokrotnie przewodniczącym uczelnianych komisji. Jako ceniony naukowiec był członkiem 
wielu Komisji PAN, rad naukowych m.in. IPIŚ PAN w Zabrzu (którego był 
współorganizatorem), Zakładu Agrofizyki PAN w Lublinie, komisji i komitetów naukowych, 
powoływanych w celu rozwiązywania różnych problemów z zakresu ochrony terenów 
przemysłowych. Uczestniczył w pracach wielu towarzystw naukowych, a szczególnie 
Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego.  

Do najważniejszych osiągnięć Profesora należy zaliczyć wyjaśnienie przebiegu 
procesów glebotwórczych na zwałowiskach kopalnianych oraz możliwości kierowania tymi 
procesami w toku prac rekultywacyjnych, rozpoznanie źródeł i mechanizmu toksyczności 
gruntów i metod ich neutralizacji, podanie metody klasyfikacji terenów pogórniczych oraz 
sformułowanie zasad i opracowanie modeli działalności rekultywacyjnej. Badania te 
zaowocowały podjęciem na skalę przemysłową prac nad rekultywacją zwałowisk, wyrobisk, 
osadników poflotacyjnych i innych terenów poeksploatacyjnych w obrębie kopalń surowców 
w Polsce i zagranicą. Drugą dziedziną działalności naukowej Profesora była problematyka 
ochrony terenów przemysłowych – opracowanie zasad kartografii gleb terenów 
przemysłowych, metodyki szacowania szkód w użytkach oraz zasad inwentaryzacji 
warunków przyrodniczych. Badania te były i są nadal wysoko oceniane w środowisku 
naukowym. Bogaty dorobek naukowy prof. T.Skawiny obejmuje ponad 130 prac 
opublikowanych oraz kilka patentów. Otrzymał szereg nagród państwowych i zagranicznych 
(m.in. Nagroda Europy w dziedzinie kształtowania przyrody przyznana Mu w 1976 roku 
przez Fundację im. J.W.Goethego w Bazylei). Pracując naukowo był jednocześnie 
doskonałym dydaktykiem i wychowawcą. Prowadził wykłady z przedmiotów przyrodniczych 
w AGH, Politechnice Krakowskiej oraz w WSP w Krakowie. Był pionierem nowoczesnej 
dydaktyki ochrony  środowiska, a dzięki jego silnemu osobistemu zaangażowaniu, już na 
początku lat 70. do programu studiów wszystkich wydziałów AGH został wprowadzony 
przedmiot „sozologia”.  

Profesor T.Skawina zmarł przedwcześnie w dniu 23.11.1976 roku. 



 
 

Stanisław MILBERT 
Prof. dr hab.inż. Stanisław Milbert urodził się 3 marca 1920 roku w 
Warszawie. Stopień magistra inżyniera uzyskał w 1947 roku kończąc 
studia na Wydziale Geodezji Politechniki Warszawskiej. Stopień doktora 
nauk technicznych uzyskał w grudniu 1950 roku na Wydziale 
Geologiczno-Mierniczym Akademii Górniczo-Hutniczej. Dalsze tytuły: 
!954 – tytuł naukowy docenta, 1960 – profesor nadzwyczajny, 1970 – 
profesor zwayczajny. 
Przebieg pracy:  asystent (1946-47), starszy asystent (1947-51) w 
Katedrze Astronomii praktycznej i Geodezji Wyższej Wydziałów 
Politechnicznych AGH. Adiunkt (1949- 53) w Katedrze Geodezji i 
Miernictwa Górniczego, zastępca profesora (1953-54), docent (1954-60) 

i profesor (1960-73) w Katedrze Geodezji Wyższej iObliczeń Geodezyjnych AGH. W tej 
Katedrze - kierownik Zakładu Geodezji Wyższej (1955-73) i kierownik Katedry (1964-73). 
W latach 1973-87 profesor w Politechnice Krakowskiej, kierownik Zakładu Geodezji 
Inżynieryjnej (1974-86), v-dyrektor Instytutu Geotechniki (1975-79). W latach 1983-90 
profesor i kierownik Zakładu Geodezji Wyższej na Wydziale Melioracji Wodnych, Oddziale 
Geodezji Urządzeń Rolnych Akademii Rolniczej w Krakowie. 
Zainteresowania naukowe Profesora Stanisława Milberta dotyczą geodezji wyższej, 
matematycznej, dynamicznej oraz obliczeń geodezyjnych. Zajmował się triangulacją 
kosmiczną. Zorganizował w Katedrze Geodezji Wyższej AGH stały punkt obserwacji 
sztucznych satelitów Ziemi, który wszedł w sieć międzynarodowej służby obserwacji 
sztucznych satelitów Ziemi jako stacja nr 1162. Stacja ta otrzymała w roku 1963 dyplom 
uznania od Rady Astronomicznej Akademii Nauk Związku Radzieckeigo.  
Prof. Milbert jest autorem około 40 opublikowanych prac naukowyh. Był członkiem 
Specjalnej Grupy Studiów nr 1.21 Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki; w latach 
1950-76 pełnił funkcję sekretarza naukowego. 
Jest autorem wzorów zastosowanych w opracowaniu geodezyjnego układu odniesienia 1967 
(Geodetic Reference System 1967, Publication speciale du Bulletin Geodesique, Paris 1970). 
 



Michał FUKSA 
Prof. zwycz. dr inż. Michał Fuksa urodził się 22.09.1916 r. w Łubnie, 
gminie Dynów, w powiecie  brzozowskim województwa rzeszowskiego, 
jako syn Jana i Katarzyny z domu Łazor, zmarł w Krakowie w dniu 22 
lipca 1989.  

W 1936 r. ukończył Gimnazjum Staroklasyczne im. Kazimierza 
Morawskiego w Przemyślu. Od 01.09 1937 do 23.09.1938 odbył służbę 
wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w Jarosławiu przy 
24 Dywizji Piechoty, uzyskując stopień plutonowego podchorążego. 
Studia wyższe rozpoczął w roku 1938 na Wydziale Prawa Uniwersytetu 
im. Jana Kazimierza we Lwowie. Brał udział w kampanii wrześniowej. 
Podczas okupacji przez 5 lat pracował przy budowie dróg i mostów w 

okolicach Krosna i Jasła, pełniąc funkcję technika. W dniu 25.04.1945 rozpoczął studia 
wyższe na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Śląskiej, które następnie kontynuował 
na Wydziałach Politechnicznych (Wydział Inżynierii) Akademii Górniczej w Krakowie, 
uzyskując w dniu 22.04.1949 stopień magistra inżyniera budowy dróg i mostów. W latach 
1948-1961 pracował kolejno w Katedrze Geometrii Wykreślnej (do 31.08.1949) jako młodszy 
asystent, w Katedrze Budowy Mostów (do 31.081950) jako asystent i w Katedrze Statyki i 
Wytrzymałości Materiałów (do 01.10.1953) Wydziałów Politechnicznych AGH jako starszy 
asystent. Następnie objął stanowisko zastępcy profesora w Katedrze Budownictwa 
Żelbetowego na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej, pełniąc 
obowiązki kierownika Zakładu Konstrukcji Żelbetowych. Docentem etatowym został 
mianowany w dniu 1 lipca 1958 r. W latach 1953-56 był prodziekanem, a w kadencji 1956-59 
dziekanem Wydziału Budownictwa Lądowego PK. 

Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w dniu 6 czerwca 1959 r. na Wydziale 
Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej, po obronie pracy pt.: „Dojrzewanie 
betonu w obudowie mrożonych szybów górniczych”.  

Równocześnie z pracą na uczelni, w latach 1949-53 był zatrudniony jako projektant w 
„Energoprojekcie”, „Miastoprojekcie” i w Centralnym Biurze Studiów i Projektów w 
Krakowie, a następnie był konsultantem, weryfikatorem oraz członkiem rad technicznych 
szeregu biur projektów. 

W październiku 1960 r. przeszedł do pracy w AGH, obejmując po zmarłym prof. inż. 
Izydorze Stelli - Sawickim stanowisko kierownika Katedry Budownictwa na Wydziale 
Geodezji Górniczej, a po reorganizacji w 1969 r. kierownika Zakładu Budownictwa i 
Inżynierii. W roku 1964 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1981 profesora 
zwyczajnego. W latach 1964 - 66 pełnił funkcję prodziekana, a następnie przez trzy kadencje, 
w latach 1966 - 69 i 1975 - 81 był dziekanem Wydziału Geodezji Górniczej. Za osiągnięcia w 
pracy dydaktycznej i naukowej wielokrotnie otrzymywał nagrody Rektora AGH oraz Ministra 
Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Dnia 30 września 1986, w 70-tym roku życia, 
przeszedł na emeryturę. 

Prof. Michał Fuksa był wybitnym specjalistą w zakresie budownictwa lądowego, 
zwłaszcza konstrukcji żelbetowych i fundamentowania budowli. Dysponował olbrzymim 
doświadczeniem i niespotykaną intuicją inżynierską. Utrzymywał ścisłą współpracę z 
przemysłem, celem realizacji w praktyce prac badawczych prowadzonych w Jego Katedrze, a 
później Zakładzie. Z niezwykłą łatwością rozwiązywał skomplikowane problemy 
bezpieczeństwa budowli oraz zabezpieczeń i rekonstrukcji zagrożonych budowli 
przemysłowych i użyteczności publicznej oraz obiektów zabytkowych, szczególnie Starego 
Miasta w Krakowie. Przez 25 lat (od 1962 do 1967 i od 1970 do 1989) pełnił funkcję 
przewodniczącego Rady Naukowo-Technicznej Zespołu Rzeczoznawców Krakowskiego 
Oddziału PZITB. W latach 1980-1986 był pełnomocnikiem Rektora AGH d/s Odnowy 
Zabytków Krakowa. Jego osiągnięcia naukowo-techniczne dla potrzeb budownictwa wyrażają 



się liczbą ponad 80 publikacji oraz ponad 700 prac naukowo-badawczych i opracowań 
technicznych dla przemysłu. 

Otrzymał wiele odznaczeń państwowych i resortowych, w tym Medal 10-lecia, Złoty Krzyż 
Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia 
Polski, Srebrną i Złotą Honorową Odznakę Polskiego Związku Inżynierów i Techników 
Budownictwa, Medal 40-lecia PZITB, Srebrną i Złotą Honorową Odznakę NOT, Złotą 
odznakę za pracę społeczną dla Miasta Krakowa i Złotą Odznakę za zasługi dla Ziemi 
Krakowskiej. Posiadał też wiele odznaczeń i wyróżnień na polu dydaktyki, w tym Medal 
Zasłużonego Nauczyciela oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej. 

Opracował Stanisław Barycz 



Tomasz Ziemowit GOMOLISZEWSKI 
Prof. Tomasz Ziemowit Gomoliszewski  urodził się 27.12.1910r. w 
Zagórzu koło Częstochowy. Gimnazjum Przyrodniczo-Matematyczne 
im. St. Staszica  w Sosnowcu ukończył w 1931r. Po odbyciu rocznej 
służby wojskowej w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w 
Zambrowie w 1932r. wstąpił na Wydział Geodezyjny Politechniki 
Warszawskiej, który ukończył 28.06.1038r..  

Pracę zawodową (głównie w dziedzinie urządzeń rolnych) 
rozpoczął w 1936r. będąc jeszcze studentem i kontynuował ją do 
wybuchu wojny w 1939r.. Uczestniczył w kampanii wrześniowej w 
stopniu podporucznika. W końcu 1940r. podejmuje przerwaną pracę 
zawodową jako pracownik Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego w 

Krakowie na terenie powiatu nowosądeckiego i kontynuuje ją po wyzwoleniu do 
28.02.1947r..  

Od 01.03.1947r. rozpoczyna pracę naukowo-dydaktyczną w Katedrze Geodezji i 
Miernictwa Górniczego I na Wydziale Geologiczno-Mierniczym AGH w Krakowie – na 
stanowisku starszego asystenta. W 1950r. awansuje na adiunkta a w 1954r. na zastępcę 
profesora. Centralna Komisja Kwalifikacyjna dla Pracowników Nauki w 1955r. przyznała mu 
tytuł i stanowisko docenta.  

W czerwcu 1961r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Geodezji 
Górniczej na podstawie pracy: „Trygonometryczna metoda pomiaru szczegółów leżących na 
pionowej płaszczyźnie”.  

Tytuł profesora nadzwyczajnego Rada Państwa nadała mu 30.09.1965 roku. 
Był specjalistą w dziedzinie instrumentoznawstwa geodezyjnego. Dorobek naukowy 

obejmuje kilkadziesiąt publikacji, opracowań, referatów, odczytów i patentów. Powyższe 
pozycje dotyczą głównie dziedziny instrumentoznawstwa geodezyjnego oraz geodezji 
inżynieryjno-przemysłowej. Jego istotnym wkładem naukowym są również liczne recenzje 
prac naukowych, książek i opinie o dorobku naukowym, pracach doktorskich i 
habilitacyjnych, obejmujące nieomal całokształt wiedzy geodezyjnej.  

Prowadził zajęcia dydaktyczne (wykłady i ćwiczenia) z geodezji, astronomii, kartografii 
i instrumentoznawstwa geodezyjnego na Wydziale Geodezji Górniczej oraz z geodezji na 
Wydziałach : Geologiczno – Poszukiwawczym i Górniczym. 

Na Wydziale Geodezji Górniczej pełnił wiele funkcji: kierował Studium Zaocznym 
(1962-1966), był prodziekanem ds. dydaktyki (1966-1969), opiekunem kół naukowych 
studentów. Był przez szereg kadencji członkiem Komitetu Geodezji PAN i członkiem 
Komisji Górniczo-Geodezyjnej przy Oddziale PAN w Krakowie. Emerytowany - od września 
1981 roku. 

W uznaniu wybitnych osiągnięć został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. Posiadał Złotą Odznakę „Za Zasługi w Dziedzinie Geodezji i Kartografii” 
i Złotą Odznakę „Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej”. Otrzymał nagrodę Ministra Nauki, 
Szkolnictwa Wyższego i Techniki, indywidualną stopnia pierwszego – za osiągnięcia w 
dziedzinie dydaktyczno – wychowawczej oraz nagrody Rektora AGH za osiągnięcia 
dydaktyczne i naukowe. 

Zmarł 21.06.1988r. w Krakowie. 
 



Zbigniew SKĄPSKI  
Prof. dr inż. Zbigniew Skąpski urodził się 3.10.1903roku. 
Doktoryzował się w 1961r, a profesorem nadzwyczajnym został w 
1972r. Studia na Wydziale Inżynierii Lądowej i Wodnej Politechniki 
Lwowskiej ukończył w 1929r, i w tym samym roku rozpoczął pracę 
zawodową. W latach 1929-1934 był asystentem II Katedry Miernictwa 
Politechniki Lwowskiej. W latach 1934-1939 pełnił funkcję kierownika 
Komunalnego Biura pomiarów borysławsko-drohobyckiego okręgu 
przemysłowego. W roku 1940 był kierownikiem pracowni 
topograficznej w służbie polskiej dywizji na froncie francusko – 
niemieckim. W latach 1941-1945 kierował szwajcarską obsługą 
budowy drogi alpejskiej. W latach 1949-1952 pełnił funkcję dyrektora 

Państwowego Przedsiębiorstwa Mierniczego w Krakowie, będąc jednocześnie pracownikiem 
naukowo-dydaktycznym AGH. 

Po przejściu w 1961r na Politechnikę Krakowską prof. Z. Skąpski pełnił wiele 
odpowiednich funkcji, m. in.: kierownika Katedry Geodezji (od1962r), kierownika Studium 
Wieczorowego Wydziału Budownictwa Wodnego, prodziekana i dziekana tego Wydziału w 
latach 1966-1973. 

Wielkie zasługi położył prof. Z. Skąpski w tworzeniu nowej specjalizacji w dziedzinie 
geodezji inżynieryjno-przemysłowej. Był współautorem pierwszych monografii, aktywnie 
uczestniczył w organizacji konferencji upowszechniającej nowe kierunki. Zasługą prof. Z. 
Skąpskiego był również dynamiczny rozwój Katedry Geodezji Politechniki Krakowskiej. Pod 
jego kierownictwem wykonano wiele prac naukowo-badawczych, których realizacja 
wymagała współpracy z licznymi instytutami branżowymi w ramach programów rządowych i 
resortowych. 

Był promotorem 5 prac doktorskich, recenzentem kilkunastu rozpraw doktorskich, 
habilitacyjnych oraz podręczników i skryptów. W życiu profesora Z Skąpskiego znaczące 
miejsce zajmowała działalność społeczna. Przede wszystkim należy wyróżnić wieloletnią 
działalność w ramach Stowarzyszenia Geodetów Polskich, gdzie w latach 1955-1956 oraz 
1962-1964 piastował funkcje przewodniczącego Oddziału Wojewódzkiego. Przez wiele lat 
był członkiem Rady Głównej NOT. 

Profesor Z. Skąpski był wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Między innymi 
otrzymał Złoty Krzyż Zasługi (1965) oraz Krzyż kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 
(1971). 

Prof. Skąpski zmarł ....... 



Zbigniew Tadeusz SITEK 
Prof. zw. dr hab.inż. Zbigniew Sitek.; fotogrametria, teledetekcja 
lotnicza i satelitarna; ur. 14 kwietnia 1928, Kamienica Polska; żonaty 
(Anna Rihak), syn (Andrzej) ur.1953; studia: Wydział Geodezji 
Górniczej Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 1954; dr 1962, dr 
hab. 1966, prof.nadzw. 1974, prof.zw. 1982. 
AGH, Kraków: asystent, st.asystent, adiunkt 1953-68, doc.  1968-74, 
prof. 1974  , kier. Zakładu Fotogrametrii 1961-92, kier. Katedry 
Fotogrametrii 1968-69, prodziekan 1969-72 i dziekan 1972-75 Wydz. 
Geod. Górn., czł. Senatu 1972-93; kier. Zakładu Fotogrametrii  i 
Fotointerpretacji Akademii Rolniczej, Kraków 1991-93; 
Nat.res.Council of Canada, Ottawa; stypendysta w Division of 

Appl.Phys. (Photogrammetric Res.) 1963-65, wykładowca (visiting prof.) 1972; czł. Kom. 
Geod. PAN 1969- (wiceprzew. 1985-1999) i innych Komisji lub sekcji PAN; czł. Zespołu 
Dydaktyczno-Wychowawczego Geod. i Kartografii Min. Nauki Szkoln.Wyższego i Techniki 
1972-82; udział w kongresach i konferencjach naukowych w: Kanadzie, Szwecji, Finlandii, 
Brazylii, Indiach, Niemczech, Rosji, USA, Korei, Japonii. 
Członek: Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji (wiceprzew. 1968-83, przew. 
1983-89), Międzynarodowe Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji (udział w pracach 
dwunastu Grup Studiów działających przy różnych stałych Komisjach lub powoływanych ad 
hoc przez Zgromadzenie Ogólne 1968-84, przew. Komisji Ekon., Zawodowych i 
Edukacyjnych Aspektów Fotogrametrii 1974-80, Przew. Polskiej Grupy Studiów; 
opracowującej wielojęzyczny Słownik terminologiczny 1984-1990, organizator 
międzynarodowych sympozjów w Krakowie 1974, 1975, 1978, 1979 i w Szczecinie 1985 
oraz współorganizator kongresu w Ottawie 1972, Helsinkach 1976, Hamburgu 1980; czł. 
honor Stow. Kartografów Brazylijskich 1975, członek honorowy Polskiego Towarzystwa 
Fotogrametrii i Teledetekcji 2000; nagrody resortowe: 1973, 1980, 1980 (zespołowa); Krzyż 
Kawalerski OOP, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej i inne. 
Osiągnięcia: Oprac. metod umożliwiających wykorzystanie zwykłych aparatów fot. do 
wykonywania pomiarów w inż. 1960-63 oraz metod i technologii przeprowadzania pomiarów 
i oprac. map w kopalniach z wykorzystaniem fotogrametrii lotniczej i naziemnej 1960-84, 
ocena wiernokształtności wiązki rzutu środkowego odtworzonego ze zdjęć „reseau” oraz ich 
przydatności w wykorzystaniu do zdalnych precyzyjnych pomiarów powierzchni ziemi 1965, 
oprac. metod fotogrametrycznej inwentaryzacji obiektów archit. 1970-82, analiza techn.-
ekonom. pierwszych map przestrzennych oprac. tech. stereoortofotogrametrii 1972, oprac. 
technol. umożliwiające sporządzenie map ortofot. 1975-80, organizator szkoły naukowej w 
zakresie fotogrametrii inż. 
Publikacje: ponad 170 prac i artykułów z zakresu fotogrametrii lotn. i naziemnej oraz 
teledetekcji, m.in.: Analysis of the Use Reseau Photographs „NRC” 1965, Fotogrametria 
inżynierska 1979, Elementy fotogrametrii i fotografii technicznej 1984, Fotogrametria ogólna 
i inżynieryjna 1991, Zarys teledetekcji lotniczej i satelitarnej 1992. 
Sposób spędzania wolnego czasu: gra na skrzypcach (dawniej), jazda na nartach wodnych, 
zjazdowych i biegowych, wędrówki piesze i kajakowe, podróże, praca w ogrodzie i sadzie; 
hobby: majsterkowanie. 



Józef Tadeusz WĘDZONY 
Józef Wędzony, profesor zwyczajny, doktor habilitowany, inżynier 
miernictwa górniczego, urodził się w Pstroszycach pow. Miechów, w 
dniu 8 marca 1923 r. Szkołę średnią rozpoczął  w 1936 r. w liceum im. 
T. Kościuszki w Miechowie, kończąc ostatnią klasę gimnazjum w 
tajnym nauczaniu. W roku 1943 ukończył w Krakowie na 
Krzemionkach dwuletnią szkołę na oddziale mierniczym, otrzymując 
dyplom technika. Przez jeden rok pracował w Urzędzie Ziemskim w 
Radomiu przy scaleniach, a po zakończeniu II wojny światowej też 
przez jeden rok przy wykonywaniu reformy rolnej i akcji 
przesiedleńczej na Ziemiach Zachodnich. Studia wyższe rozpoczął w 
1946 na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym i ukończył je w 1951 

r. Od marca 1950 roku na stałe związał się z Akademię Górniczo-Hutniczą jako nauczyciel 
akademicki. 
Stopień naukowy doktora nauk technicznych nadała mu w 1961 r. Rada Wydziału Geodezji 
Górniczej, a stopień naukowy docenta w 1965 r. Rada Wydziału Geodezji i Kartografii 
Politechniki Warszawskiej na podstawie rozprawy habilitacyjnej. Tytuł profesora 
nadzwyczajnego nadano mu Uchwałą Rady Państwa z dnia 6 lipca 1978 r., a zwyczajnego w 
dniu 20 lipca 1990 roku. 
W latach od 1964 do 1974 r: był kierownikiem Zakładu Rachunku Wyrównawczego i Metod 
Obliczeń, a od roku 1980 kierownikiem Zakładu Informatyki Geodezyjno-Kartograficznej 
IGGiP. Przez 10 lat pełnił funkcję prodziekana Wydziału Geodezji Górniczej ds. dydaktyki, a 
przez trzy lata - dziekana. Prowadzi głównie zajęcia dydaktyczne na Wydziale Geodezji 
Górniczej z rachunku wyrównawczego i zastosowań statystyki na studiach stacjonarnych, a 
na studiach podyplomowych i doktoranckich wybrane zagadnienia z metod obliczeń 
geodezyjnych dla potrzeb geodezji inżynieryjnej i górniczej. Przez kilka lat prowadził 
wykłady z geodezji ogólnej i górniczej dla studentów Wydziału Geologiczno-
Poszukiwawczego AGH oraz zajęcia z geodezji i geodezji górniczej dla słuchaczy Wojskowej 
Akademii Technicznej z Warszawy. 
Jest specjalistą w zakresie geodezji górniczej a w szczególności metod opracowywania 
wyników pomiarów geodezyjnych dla potrzeb geodezji, geodezji górniczej i szkód 
górniczych, projektowania osnów dla pomiarów ostrzegających przed zagrożeniami 
górniczymi, jest uprawnionym mierniczym. górniczym. Posiada 90 prac opublikowanych, w 
tym 3 skrypty w wielu wydaniach dla potrzeb dydaktyki szkoły i jedną książkę z rachunku 
wyrównawczego dla mierniczych górniczych. Za wyróżniające się podręczniki otrzymuje 
dwukrotnie nagrodę Ministra SWNiT, a za działalność naukowo- dydaktyczną i 
wychowawczą wiele nagród Rektora Szkoły. Posiada Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej i wiele odznak  resortowych, 
regionalnych i związkowych, w tym medal ze zasługi dla miasta Kłodzka. Był członkiem 
Komitetu Geodezji PAN, członkiem Międzyuczelnianego Ośrodka Metodycznego ds. 
programów studiów dla pracujących, członkiem dwóch międzynarodowych asocjacji 
geodezyjnych oraz przez 20 lat przewodniczącym Jury Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy 
Geodezyjno-Kartograficznej dla szkół średnich. 
 



Bogdan NEY 
Bogdan Ney  syn Stefana i Katarzyny, ur. 3 lutego 1935 r. w Pińsku, 
absolwent (mgr inż.) Wydziału Geodezji Górniczej AGH z roku 
1957. Pracę dyplomową wykonał na temat: „Ustalenie kryterium 
stałości stanowiska przy geodezyjnych pomiarach odkształceń w 
oparciu o zasady rachunku prawdopodobieństwa”.  Skrót tej pracy 
został opublikowany w Przeglądzie Geodezyjnym. Podczas studiów 
uczestniczył w Kole Naukowym Geodetów. W latach 1957-1958 
pracował w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym 
„Południe” z siedzibą w Katowicach, a jesienią 1957 r. podjął 
(równolegle) obowiązki asystenta w Katedrze Geometrii Wykreślnej 
AGH. W r. 1960 przeniesiony do Katedry Geodezji Wyższej i 

Obliczeń Geodezyjnych tejże Uczelni. W r. 1963 uzyskał doktorat nauk technicznych 
(promotor - prof. Tadeusz Kochmański) na podstawie rozprawy dotyczącej kryterium stałości 
punktów w geodezyjnych badaniach odkształceń. W latach 1969-1974 zajmował stanowisko 
docenta i pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Geodezji (następnie Instytutu Geodezji 
Górniczej i Przemysłowej, dyrektor prof. Michał Odlanicki-Poczobutt). Równocześnie od 
roku 1970 kierował Zakładem Geodezji Przemysłowej i Badań Odkształceń. Podczas pracy w 
AGH prowadził ćwiczenia i praktyki terenowe oraz wykłady głównie z przedmiotów: 
rachunek wyrównawczy i obliczenia geodezyjne, geodezja inżynieryjno-przemysłowa oraz 
geodezja dla studentów kierunku geologia. Kierował licznymi pracami dyplomowymi. 
Aktywnie uczestniczył w modernizacji programów studiów. Był współtwórcą studiów 
doktoranckich na Wydziale. W roku 1974 został przeniesiony służbowo do Warszawy na 
stanowisko dyrektora resortowego Instytutu Geodezji i Kartografii. Do r. 1980 był na części 
etatu pracownikiem AGH. W 1977 roku uzyskał na Wydziale Geodezji Górniczej stopień 
doktora habilitowanego na podstawie rozprawy dotyczącej wielomianowej aproksymacji pola 
przemieszczeń. W r. 1979 Rada Państwa nadała mu tytuł profesora nadzwyczajnego. Od r. 
1986 na podstawie wyborów jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk. Od r. 
1992 jest członkiem zwyczajnym Akademii Inżynierskiej w Polsce. W r. 1998 otrzymał tytuł 
doktora honoris causa Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W latach 1991-1997 
prof. B. Ney wykładał na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Stanowisko 
dyrektora IGiK pełnił ponad 17 lat, do września 1991 r. Od tego czasu prowadzi w Instytucie 
Pracownię Badań Systemowych. Od r. 1996 przewodniczy Radzie Naukowej IGiK. Od 1994 
r. kieruje Centrum Upowszechniania Nauki PAN, a od r. 1993 pełni funkcję zastępcy 
przewodniczącego Wydziału Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych PAN. 

Główne obszary badań naukowych prof. B. Neya, to: anormalność rozkładu błędów 
w pomiarach geodezyjnych, wykrywanie i wyznaczanie deformacji, modernizacja pomiarów 
realizacyjnych zakładów przemysłowych, naukowe metody organizacji pracy w geodezji, 
zasady i metody gospodarki gruntami, zastosowanie teledetekcji satelitarnej, lotniczej i 
naziemnej w badaniach środowiska geograficznego, systemy informacji przestrzennej z 
wykorzystaniem GIS, prognozy rozwoju geodezji i kartografii, uwarunkowania 
bezpieczeństwa i obronności kraju, warunki i metody upowszechniania nauki, polityka 
naukowa i innowacyjna. 

Prof. B. Ney jest autorem i współautorem ponad 220. publikacji, w tym 80. 
oryginalnych w językach angielskim, rosyjskim i polskim, czterech prac o charakterze 
monograficznym oraz zbiorów instrukcji wytycznych technicznych. Wygłosił referaty na ok. 
40. międzynarodowych kongresach, konferencjach i sympozjach. Jest autorem podręcznika 
Metody statystyczne w geodezji (1976) oraz współautorem i redaktorem podręcznika 
Geodezja inżynieryjno-przemysłowa. Wykłady (1974). Zorganizował szereg konferencji 
naukowych i naukowo-technicznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. W latach 
1984-1985 był zamiejscowym ekspertem FAO/ONZ w Rzymie, a w roku 1990 - ekspertem 
UNESCO w Mongolii. Uczestniczył aktywnie w działalności Międzynarodowej Unii 
Geodezji i Geofizyki, Międzynarodowej Federacji Geodetów oraz Międzynarodowej 
Federacji Astronautycznej. W ciągu 15 lat kierował tematem w ramach współpracy naukowo-



technicznej służb geodezyjnych 11 krajów, a przez 10 lat prowadził polską grupę teledetekcji 
w programie Interkosmos 10 krajów. Był konsultantem w Krakowskim Przedsiębiorstwie 
Geodezyjnym, Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym w Katowicach 
oraz w Przedsiębiorstwie Eksportu Geodezji i Kartografii GEOKART w Warszawie. 

Prof. B. Ney wypromował ogółem 10. doktorów, z tego 8. w AGH i 2. w IGiK. 
Spośród jego doktorantów dwóch ma obecnie tytuły naukowe profesora (prof. J. Czaja i prof. 
R. Kadaj), a troje - stopnie doktora habilitowanego (dr hab. D. Pisarczyk, dr hab. Z. 
Śmiałowska-Uberman, dr hab. J. Janusz). Pozostali doktoranci pracują w szkolnictwie 
wyższym (J. Gmyrek – AGH) na stanowiskach kierowniczych w zawodzie (Z. Domagała – 
Opole, A. Dorzak – Wrocław, K. Dymowski –  Szwecja, K. Kuczera – Northampton, Wielka 
Brytania). 

Od 1976 r. prof. B. Ney jest członkiem Komitetu Geodezji PAN, a od r. 1990 - jego 
przewodniczącym. Od 1999 r. zasiada w Prezydium PAN. Od r. 1997 jako członek Komitetu 
Badań Naukowych przewodniczy Zespołowi Górnictwa, Geodezji i Transportu. 

W latach 1985-1993 był członkiem Centralnej Komisji do Spraw Kadr Naukowych. 
Od 1992 r. zasiada w Komitecie Wykonawczym Akademii Inżynierskiej. Od 1957 r. członek 
Stowarzyszenia Geodetów Polskich, był w latach 1976-1990 członkiem jego Zarządu 
Głównego, a w latach 1987-1997 przewodniczył Komitetowi do Spraw Polityki Technicznej i 
Gospodarczej FSNT-NOT. Od r. 1990 uczestniczy w pracach Komitetu Badań Kosmicznych 
PAN, a od r. 1986 - Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Jest członkiem 
Towarzystwa Naukowego Nieruchomości oraz Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców 
Wyceny Nieruchomości. Zasiada w radach naukowych kilku instytutów. Od 1999 r. 
przewodniczy Państwowej Radzie Gospodarki Przestrzennej (zasiada w niej od r. 1980), a od 
2000 r. - kieruje Państwową Radą Geodezyjną i Kartograficzną (uczestniczy w niej od 1975 
r.). Był też członkiem Państwowej Rady Ochrony Środowiska. 

W latach 1969-1970 przewodniczył Radzie Zakładowej ZNP w AGH, a w latach 
1970-1974 pełnił funkcję wiceprezesa do Spraw Nauki Zarządu Oddziału  ZNP w Krakowie. 

Prof. B. Ney jest wielokrotnym laureatem z tytułu osiągnięć naukowych, 
dydaktycznych i technicznych - nagród Rektora AGH, Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego oraz Prezesa GUGiK. 

Jest odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem 
Oficerskim OOP oraz wieloma innymi odznaczeniami, a wśród nich Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką za Zasługi w Geodezji i Kartografii, Złotym Medalem za 
Zasługi dla Obronności Kraju, Złotymi Odznakami NOT i SGP oraz Złotymi Odznakami 
Miasta Krakowa i Województwa Krakowskiego. 

Od 1960 r.  jest żonaty z Anną - radcą prawnym. Syn Paweł (ur. 1975 r.) jest 
politykiem społecznym. 



Stanisław SZPETKOWSKI 
Prof. dr hab. inż. Stanisław Szpetkowski ur. 1923 w Drohobyczu 

(Polska). Ukończył Gimnazjum Ogólnokształcące w Tarnopolu. Po 

wojnie mieszkał na Śląsku i pracował w Bytomskim Zjednoczenia 

Przemysłu Węglowego (1945-1947). W latach 1947-1951 studiował 

na Akademii Górniczej w Krakowie gdzie ukończył Wydział 

Geologiczno-Mierniczy. Podczas studiów był asystentem w Zakładzie 

Miernictwa Górniczego u prof. Zygmunta Kowalczyka (1948-1951). 

W latach 1951-1952 pracował jako nauczyciel w Technikum 

Górniczym w Krakowie. W latach 1952-1958 pracował jako inżynier miernictwa górniczego, 

a następnie st. inspektor miernictwa górniczego w Zarządzie Przemysłu Solnego w Krakowie. 

W 1957 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych AGH na Wydziale Geodezji Górniczej, 

a w 1958 r. tytuł inżyniera górniczego I stopnia. W latach 1958-1962 pracował jako st. inż. 

miernictwa górniczego w Żupie Solnej w Wieliczce. Od 1962 r. pracował jako adiunkt w 

Głównym Instytucie Górnictwa GIG w Katowicach, następnie od 1965 r. jako samodzielny 

pracownik naukowy. W 1963 r. uzyskał tytuł dyrektora górniczego, a w 1966 został 

mianowany docentem nauk technicznych w zakresie miernictwa górniczego. W latach 1967-

1991 pracował w Instytucie Mechaniki Górotworu PAN w Krakowie pełniąc funkcję 

kierownika Pracowni Szkód Górniczych. W 1980 r. otrzymał tytuł profesora nauk 

technicznych i został mianowany na stanowisko profesora PAN. Od 1991 r. przeszedł na 

emeryturze i do końca życia pozostawał aktywny naukowo. Zmarł 26.12.2000 r.  

 
 Przedmiot działalności naukowej S. Szpetkowskiego stanowiły badania metodami 
geodezyjnymi skutków podziemnej eksploatacji złóż pokładowych (głównie węgla 
kamiennego) na powierzchnię terenu i na górotwór, w otoczeniu wybieranych pokładów. 
Działalność ta obejmowała zastosowanie wyników badań w projektowaniu eksploatacji złóż, 
prognozowanie skutków dla doboru sposobów ochrony powierzchni. Badania prowadzono 
głównie na terenie kopalń węglowych Górnego i Dolnego Śląska oraz Zagłębia Lubelskiego, 
a także we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi.  
 Stanisław Szpetkowski był znanym i cenionym specjalistą w dziedzinie szkód 
górniczych o ponad 40-letnim dorobku naukowym, autorem ponad 240 prac naukowych, 
publikacji polskich i zagranicznych. Prace te publikowały głównie czasopisma techniczne i 
naukowe tj: Geodezja, Przegląd Górniczy, Ochrona Terenów Górniczych, Archiwum 
Górnictwa, Zeszyty Naukowe AGH i inne. Tematyka ważniejszych publikacji dotyczyła:  
pomiarów deformacji na terenach eksploatacji górniczej, ochrony powierzchni przed szkodami górniczymi ,  
związków między wyrzutami gazu i skał a deformacjami w miejscu wyrzutu,  
prognozowania wpływów eksploatacji złóż pokładowych na górotwór i powierzchnię terenuu. 
 
S. Szpetkowski był członkiem wielu instytucji i organizacji tj.: 
• Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, w tym członek Zarządu,  
• Stowarzyszenia Geodetów Polskich, 
• Naczelnej Organizacji Technicznej, 
• Związku Nauczycielstwa Polskiego, 
• Komisji Miernictwa Górniczego i Szkód Górniczych GIG w Katowicach, 
• Komisji Nauk Technicznych PAN, 
• Rady Naukowej Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, 



• Sekcji Geodezji Przemysłowej Komitetu Geodezji PAN, 
 
Otrzymane odznaczenia:  
• Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1988) 
• Złoty krzyż Zasługi (1979) 
• Srebrna Odznaka Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej (1979) 
 
W działalności pozanaukowej był:  
• członkiem Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddziału w Krakowie, 
• członkiem Towarzystwa Przyjaciół Kardiologii i Kardiochirurgii w Krakowie, 
• biegłym Sądowym Sądów w Krakowie i Katowicach z zakresu szkód górniczych. 
 
Opracował: mgr inż. K.Szpetkowski 
 
 
 



 
Henryk Marian PIERZCHAŁA 

Prof.dr hab inż. Henryk Pierzchała, urodzony w 1922 roku, ukończył 
Gimnazjum Ogólnokształcące im.T.Kościuszki w Krakowie a w roku 
1941 - Państwową Szkołę Budownictwa w Krakowie (Staatliche 
Fachschule fur Bauwesen). W latach 1941-45 był zatrudniony jako 
technik budowlany w Głównym Zarządzie Niemieckiej Poczty 
Wschodniej w Krakowie. 
Studia wyższe na Wydziale Inżynierii Lądowo-Wodnej i Mierniczej 
ukończył w roku 1948, uzyskując stopień inżyniera budownictwa 
lądowego, oraz magistra n.t.  W 1964 roku na Wydziale Budownictwa 
Lądowego uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych a w roku 
1968 - stopień docenta-doktora habilitowanego. 

W latach 1946-51 był zatrudniony najpierw jako młodszy, póżniej jako starszy asystent w 
Katedrze Geometrii Wykreślnej na Wydziale Inżynierii Wydziałów Politechnicznych AGH. Z 
kolei w latach 1951-58 był kontraktowym pracownikiem nauki w Katedrze Konstrukcji 
Budowlanych na Wydziale Budownictwa w Wieczorowej Szkole Budownictwa Lądowego 
Politechniki Krakowskiej. W roku 1959 powraca do swej macierzystej uczelni - AGH, 
pracując w Katedrze Budownictwa na Wydziale Geodezji Górniczej, kolejno jako:starszy 
asystent, adiunkt (1964), docent (1969), profesor nadzwyczajny  (1982), profesor zwyczajny 
(1991) oraz kierownik Zakładu Budownictwa i Inżynierii (1985) w Instytucie Geodezji 
Górniczej i Przemysłowej.  
Ponadto aktywnie pracował zawodowo jako generalny projektant i specjalista, konstruktor 
budowlany w Biurze Projektów Przemysłu Cementowego i Wapienniczego w Krakowie 
(1949-58) w Miejskim Biurze Projektów Budownictwa (1960-61) a także jako konsultant 
naukowy w zakresie ochrony budowli przed szkodami górniczymi Kopalni Węgla 
Kamiennego „Sosnowiec” w Sosnowcu (1971-90). 
W roku 1966 odbył 3-miesięczne studia specjalistyczne, staż naukowy, w czasie których 
przeprowadził specjalistyczne badania laboratoryjne związane z rozprawą habilitacyjną w 
Akademii Górniczej we Freiburgu i w Instytucie Badawczym w Gommern. Począwszy od 
roku 1980 utrzymywał (i utrzymuje nadal) liczne kontakty oraz współpracuje z 
przedstawicielami nauki europejskiej. Prowadził wykłady i wygłaszał odczyty na 
uniwersytetach technicznych w: Cottbus, Czerniowcach, Budapeszcie, Pradze, Clausthal-
Zellerfeld, Aachen, Giessen, Monachium, Bochum, Hanowerze, Frankfurcie n.Menen, 
Wiedniu, Koblencji i Rzymie. 
Jego główne problemy naukowo-badawcze a także publikacje historyczno-popularne 
dotyczyły: budownictwa ogólnego i przemysłowego zlokalizowanego na terenach górniczych, 
budownictwa dróg kołowych, ulic i autostrad, a zwłaszcza projektowania uwzględniającego 
komputery, numeryczne modele terenu i modyfikacje krzywych przejściowych, metod 
budowy tuneli komunikacyjnych (szczególnie w miastach zabytkowych), martyrologii 
profesorów uniwersyteckich w II wojnie światowej a zwłaszcza krakowskich w tzw. 
„Sonderaktion Krakau”. 
W wymienionych dziedzinach opublikował w kraju i za granicą (Francja, Niemcy, 
Czechosłowacja, Włochy) łącznie 132 prace (zespołowe i indywidualne) w formie 
monografii, książek, skryptów i artykułów, które przyczyniły się do spopularyzowania 
technicznych osiągnięć nauki polskiej, a także dokumentowały historię i uratowanie polskich 
uczonych w dziejach o największych przejawach nienawiści i barbarzyństwa. 



Aleksander PŁATEK 
Prof. dr hab.inż. Aleksander Płatek urodził się 26.2.1924 roku w 
Wysocicach w województwie m. krakowskim. W latach 1942 - 1945 był 
uczniem Szkoły Górniczo-Hutniczo-Mierniczej w Krakowie którą 
ukończył uzyskując dyplom technika mierniczego. W roku 1946 złożył 
maturę w III Liceum im. Króla Jana Sobieskiego w Krakowie. W 1950 
roku ukończył studia na AGH uzyskując tytuł inżyniera geodety i 
magistra nauk technicznych. W trakcie studiów rozpoczął pracę w 
KOPM gdzie pracował do 1954 r. W tym roku  rozpoczął pracę w 
Katedrze Geodezji Przemysłowej AGH, gdzie w 1964 r. obronił pracę 
doktorską pt. „Zagadnienie dokładności wyznaczenia bezwzględnych 
przemieszczeń punktów w powierzchniowych sieciach 

trygonometrycznych położonych na obszarach górniczych” a w 1972 r. obronił rozprawę 
habilitacyjną pt. „Geodezyjne pomiary przemieszczeń fundamentów maszyn”. Rada Państwa 
w 1982 r. nadała mu tytuł profesora nadzwyczajnego a w 1989 r.  –profesora zwyczajnego. 

Dorobek naukowy prof. Aleksandra Płatka obejmuje około 100 pozycji z czego prawie 
30 prac zostało opublikowanych za granicą oraz 18 referatów wygłoszonych na 
międzynarodowych kongresach i sympozjach. Na szczególną uwagę zasługują podręczniki: 
„Geodezyjne dalmierze elektromagnetyczne i tachymetry elektroniczne” cz. 1 i 2, 
„Elektroniczna technika pomiarowa w geodezji” oraz rozdział pt. ”Geodezyjne pomiary 
przemieszczeń i badania odkształceń” w skrypcie AGH pt. „Geodezja inżynieryjno-
przemysłowa. Wykłady”. Był opiekunem około 120 prac dyplomowych magisterskich i 
inżynierskich,  promotorem ośmiu przewodów doktorskich oraz recenzentem wielu rozpraw 
doktorskich, habilitacyjnych oraz związanych z nadaniem tytułu profesora. 
Był Przewodniczącym Grupy Studiów C Komisji 6 FIG, Sekretarzem Specjalnej Grupy 
Studiów IAG, członkiem podkomisji UELN  IAG  oraz stałym delegatem SGP do Komisji 6 
FIG. Równocześnie był członkiem Komitetu Geodezji PAN, kilkakrotnie jej 
wiceprzewodniczącym,  przewodniczącym Sekcji Geodezji Przemysłowej.  W 1987 r. nadano 
mu godność Członka Honorowego Komitetu Geodezji PAN.  Za swą działalność naukową, 
badawczą, dydaktyczną i społeczną otrzymał m.in.: cztery nagrody Ministra Nauki, 
Szkolnictwa Wyższego i Techniki, nagrodę Prezesa PAN i Prezesa GUGiK, 18 nagród 
Rektora AGH oraz następujące odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 
Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Brązowy Medal za Zasługi dla 
Obronności Kraju, Złotą odznakę za zasługi w Geodezji i Kartografii, Złotą Odznakę 
Honorową SGP i Srebrną Odznakę Honorową NOT. 
Żonaty od 1976 roku z Barbarą Bonner (absolwentka Wydziału). Syn Ryszard ma 24 lata. 
Prof. Płatek zmarł 4 grudnia 1996 roku. 
 



Jerzy CHWASTEK 
Prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Chwastek  Urodził się w 1930 roku w Nasiechowicach 

koło Krakowa. Ukończył Liceum im.A.Witkowskiego w Krakowie.W 1952 roku uzyskał 
dyplom inżyniera miernictwa górniczego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, dwa 
lata później magistra nauk technicznych z zakresu geodezji górniczej, a w 1967 roku dyplom 
magistra inżyniera górnika tejże uczelni. W roku 1958 przeszedł do pracy w górnictwie 
odkrywkowym węgla brunatnego Kopalni Konin, piastując stanowisko głównego inżyniera 
górniczego. W 1963 roku został awansowany na stanowisko głównego inżyniera mierniczego 
Zjednoczenia Przemysłu Węgla Brunatnego we Wrocławiu. 
 Po 17 letniej pracy w przemyśle górniczym związał się ze szkolnictwem wyższym. W 
Politechnice Wrocławskiej uzyskał w1969 roku tytuł doktorski (specjalizacja geodezja 
górnicza), tu też habilitował się w 1978 roku. Przeniesiony służbowo do pracy w Akademii 
Górniczo-Hutniczej w 1980 r. objął stanowisko dyrektora Instytutu Kształtowania i Ochrony 
Środowiska (a następnie kierownika katedry KiOŚ), które piastował  przez 20 lat, do chwili 
odejścia na emeryturę.  
W 1983 r uzyskał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w 1991 r. profesora 
zwyczajnego. W swoim dorobku naukowym prof. J. Chwastek posiada 208 publikacji, w tym 
8 skryptów i książek, których jest autorem lub współautorem. W ponad 40-to letniej pracy 
zajmował się problematyką miernictwa górniczego w odkrywkach i szkodami górniczymi. W 
ostatnim okresie więcej uwagi poświęca problematyce ochrony środowiska w przemyśle, 
rekultywacji, zagospodarowaniu wyrobisk poeksploatacyjnych, gospodarce odpadami 
przemysłowymi i komunalnymi, a także ekorozwojowi. 
 Profesor J. Chwastek jest członkiem około 20 gremiów naukowych i naukowo-
technicznych. Od 1997 r przez trzy lata pełnił funkcję Prezydenta Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Mierniczych Górniczych oraz przewodniczącego Polskiego Komitetu ISM. 
W 2000 roku zorganizował w Krakowie XI Międzynarodowy Kongres ISM (International 
Society of Mine Surveying), którego uczestnicy reprezentowali 25 krajów wszystkich 
kontynentów. Do 2003 lata został wybrany  Wiceprezydentem ISM. Jest członkiem Komitetu 
Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, członkiem Komitetu Inżynierii Środowiska 
Zarządu Głównego SIiTG, członkiem kolegium redakcyjnego miesięcznika "Aura" i wielu 
innych. Prof. J. Chwastek posiada około 35 odznaczeń i wyróżnień państwowych, 
resortowych oraz regionalnych. 
 



Józef CZAJA 
Józef Czaja, profesor  zwyczajny dr hab. inż., urodził się w dniu 19 
marca 1943 w Szkodnej, województwo podkarpackie. W roku 1962 
ukończył szkołę średnią w Ropczycach a następnie rozpoczął studia 
w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie. Po pierwszym roku 
studiów został przyjęty na Wydział Geodezji Górniczej Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na drugi rok studiów. Studia te 
ukończył w roku 1968 i uzyskał tytuł magistra inżyniera geodety ze 
specjalnością geodezja inżynieryjno-przemysłowa i miejska. 
Następnie odbył roczne studia przygotowawcze w byłej Katedrze 
Geodezji Przemysłowej AGH. 

W roku 1969 rozpoczął pracę w Katedrze Geodezji 
Przemysłowej na  Wydziale Geodezji Górniczej AGH w Krakowie na stanowisku asystenta a 
w 1970 awansował na starszego asystenta. W tym też roku odbył dwumiesięczny staż 
zawodowy w Hucie im. Lenina w Krakowie (obecnie Huta im. T. Sendzimira). W czerwcu 
1972 roku uzyskał na Wydziale Geodezji Górniczej AGH stopień naukowy doktora nauk 
technicznych na podstawie rozprawy pt. „Badanie zmian położenia i kształtu budowli w 
oparciu o interpretację wektorowego pola przemieszczeń wyznaczonego na podstawie 
okresowych pomiarów geodezyjnych” i awansował na stanowisko adiunkta. Za pracę 
doktorską otrzymał nagrodę Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. 
 W roku 1974 był konsultantem naukowym w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezji 
i Kartografii w Katowicach przy projektowaniu i zakładaniu osnowy geodezyjnej dla Huty 
Katowice. Od czerwca 1975 do grudnia 1977 roku był konsultantem naukowym w pionie 
Dyrektora inwestycji Huty Katowice w zakresie pomiarów odkształceń obiektów huty. W 
latach 1978-80 był konsultantem naukowym w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno - 
Kartograficznym w Kielcach, a w latach 1980-92 konsultantem naukowym w Zakładach 
Chemicznych POLICE. W okresie od 1969 do 1990 roku brał udział w wielu opracowaniach 
na rzecz przemysłu ciężkiego, cementowego i chemicznego, gdzie starał się wdrażać wyniki 
swoich prac naukowych. 
 W październiku 1975 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na 
podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Wyznaczanie przemieszczeń i odkształceń powłok 
cienkościennych w krzywoliniowych układach współrzędnych na podstawie okresowych 
pomiarów geodezyjnych oraz próba analizy stanu naprężeń w tych powłokach”. 

W latach 1977 - 1985 pracował na stanowisku docenta w Instytucie Geodezji 
Górniczej i Przemysłowej AGH. W lutym 1985 roku otrzymał tytuł profesora 
nadzwyczajnego i został powołany na tanowisko profesora, a w czerwcu 1992 roku na 
stawisko profesora zwyczajnego. 
Od 1992 roku do chwili obecnej kieruje Katedrą Informacji o Terenie. W roku 1993 uzyskał 
uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, zaś w roku 1994 uzyskał 
uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. 
 W latach 1973 1974 pracował w Wydziałowej Komisji do opracowania programów studiów. 
W latach 1980 - 1981 oraz 1985 - 1986 zorganizował i kierował Studium Podyplomowym nt. 
„Geodezja w programie Wisła” oraz  „Geodezja inżynieryjna”. 

 W latach 1981 - 1984 pełnił z wyboru funkcję dziekana Wydziału Geodezji Górniczej 
AGH. W czasie tej kadencji kierował Zespołem, który opracował nowe plany i programy 
studiów. W latach 1987 - 1990 pełnił z wyboru ponownie z funkcję dziekana Wydziału 
Geodezji Górniczej AGH, podczas której wdrażał nowe programy nauczania. 

W latach 1985 - 1991 przewodniczył Sekcji Geodezji Przemysłowej Komitetu 
Geodezji PAN. 

Od 1969 roku do chwili obecnej prowadzi wykłady, ćwiczenia i seminaria na studiach 
stacjonarnych, podyplomowych i doktoranckich. W tym czasie prowadził 185 prac 
dyplomowych, był promotorem 7 prac doktorskich oraz inspiratorem dwóch prac 
habilitacyjnych. 



 Jest autorem lub współautorem 104 monografii, studiów i rozpraw naukowych, 68 
artykułów i komunikatów naukowych, 14 opracowań podręcznikowych i skryptowych, 26 
niepublikowanych prac projektowych i ekspertyz. 
 Opracował 8 recenzji rozpraw doktorskich, 8 recenzji prac habilitacyjnych oraz 11 
opinii  do wniosków o tytuł naukowy profesora. 
 Jest żonaty z Elżbietą Ligęzką, i ma córkę Agnieszkę urodzoną 25.02.1971 r 
 



STANISłAW  BOCZAR 
Prof. dr hab.inż.Stanisław Boczar pracował w Akademii Górniczo-
Hutniczej od 1951 r. Prowadził zajęcia dydaktyczne na Wydziale 
Geodezji  Górniczej z  geodezji wyższej z astronomią geodezyjną,.oraz z 
kartografii. 
Stanisław Boczar urodził się  12 sierpnia  1926 roku w Haczowie , 
wojew, krośnieńskie. Liceum im. M. Kopernika ukończył w Krośnie w 
1947 roku. Studia wyższe   ukończył  w 1951 r. na wydziałach 
politechnicznych AGH w Krakowie t.j. Wydział Inżynierii, Oddział 
Geodezji; uzyskując tytuł inżyniera geodety i magistra nauk 
technicznych. 
 Od 1951 roku rozpoczął pracę w AGH. Stopień  naukowy doktora 

nauk technicznych nadała mu Rada Wydziału Geodezji Górniczej AGH w 1961 r. na 
podstawie rozprawy „Analiza dokładnościowa  kilku metod wyznaczania szerokości 
astronomicznej”, a stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał również na tym 
samym Wydziale w 1969 r. na podstawie rozprawy „Wyrównanie i obliczenie 
przestrzennej (trójwymiarowej) sieci triangulacyjnej na podstawie synchronicznych 
obserwacji fotograficznych ruchomych punktów świetlnych na tle gwiazd”. 
 Od 1973 roku pełnił funkcję kierownika Zakładu  Geodezji Wyższej w Instytucie 
Geodezji Górniczej i Przemysłowej Wydziału Geodezji Górniczej a następnie po 
reorganizacji  był  kierownikiem Zakładu Geodezji i Kartografii do momentu przejścia w 
1996 r. na emeryturę. 
 Był specjalistą w dziedzinie geodezji wyższej, astronomii geodezyjnej  i kartografii. 
Posiada 24 pozycje bibliograficzne.  
 Przez wiele lat pełnił funkcję kierownika Studium Doktoranckiego w zakresie 
Geodezji Górniczej i Przemysłowej, a od 1975 r. przez 12 lat pełnił funkcję  prodziekana 
Wydziału Geodezji Górniczej 
 Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne  otrzymał wiele nagród Rektora AGH. 
Został odznaczony  Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem  Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. Posiadał również kilka odznaczeń resortowych 

Zmarł w lutym 1997 roku. 



 Jan GOCAŁ 
Prof. dr hab.inż. Jan Gocał, urodzony 4.01.1940r w Mszanie Dolnej, 
naukę zawodu geodety rozpoczął w Technikum Geodezyjnym (1953-
1957). 

Studia na Wydziale Geodezji Górniczej AGH w latach 1957-
1962. Bezpośrednio po studiach  praca w Katedrze Geodezji 
Przemysłowej Wydziału Geodezji Górniczej. Stopień doktora nauk 
technicznych  uzyskany w roku 1968 a stopień doktora 
habilitowanego w roku 1977. Tytuł profesora  nadzwyczajnego 
nadany w 1988r , zaś mianowanie na stanowisko profesora 
zwyczajnego w roku 1992. 

Pełnione funkcje : zastępca dyrektora Instytutu Geodezji 
Górniczej i Przemysłowej (1974-1979), dyrektor tegoż Instytutu (1979-1985), dziekan 
Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (1990-1996), kierownik Zakładu 
Geodezji Przemysłowej i Badań Odkształceń (1985-1993), kierownik Zakładu Geodezji 
Inżynieryjnej i Budownictwa (od 1993). Od wielu lat członek Senatu AGH, przewodniczący 
Senackiej Komisji Statutowo-Regulaminowej, członek Komitetu Geodezji PAN  oraz  sekcji 
T-12E  KBN. 
Działalność naukowa w zakresie problemów wchodzących w zakres geodezji inżynieryjno-
przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień występujących przy budowie, 
montażu i eksploatacji maszyn, urządzeń mechanicznych oraz budowli inżynierskich i obiek- 
tów przemysłowych. Od roku 1990 działalność  badawcza skoncentrowana na wykorzystaniu 
do rozwiązywania zagadnień inżynierskich : techniki termowizyjnej, skomputeryzowanych 
instrumentów i systemów pomiarowych oraz techniki satelitarnej RTK-GPS. Autor lub 
współautor następujących podręczników i skryptów akademickich: „Geodezja inżynieryjno-
przemysłowa”, wykłady, 3 części, wyd. AGH ; „Geodezja inżynieryjno-przemysłowa”, zbiór 
zadań i przykładów , część 1, wyd. AGH ; „Geodezja inżynieryjna” 3 tomy, wyd. PPWK ; 
„Prace geodezyjne w budownictwie maszynowym” wyd. AGH ; „Metody  i instrumenty 
geodezyjne w precyzyjnych pomiarach maszyn i urządzeń mechanicznych” , wyd. AGH. 
Opublikowanych około 100 prac. Kierownik 3 projektów badawczych (grantów) 
finansowanych przez Komitet Badań Naukowych. Promotor 5-ciu doktorów . Recenzje: 10 
prac doktorskich, 4 prace habilitacyjne , 1 wniosek o tytuł profesora , 3 wnioski o mianowanie 
na stanowisko profesora nadzwyczajnego. 

Staże naukowe i zawodowe: Moskiewski Instytut Inżynierów Geodezji, 
Aerofotogrametrii i Kartografii (1972/73 – 3 mies.) , Huta im. Lenina (1970 - 2 mies.), 
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Katowicach (1974 – 7 mies, 1/2 
etatu), Krakowskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne (1974/75 - 7 mies, 1/2 etatu), Institut für 
Markscheidewesen TU Clausthal (1982 – 2 tyg, 1984 – 1 tydz.), Engineers and Surveyers – 
Chicago (1989/90 – 10 mies.), Professionals Associated – Chicago (1990 – 6 mies.). 

Posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezja i kartografia. 
Nagrody: Ministra NSzWiT (4-krotnie), Prezesa GUGiK, Rektora AGH (30-krotnie). 

Odznaczenia: Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz  złota odznaka  „Za zasługi w dziedzinie geodezji 
i kartografii”, srebrna odznaka „Za pracę społeczną dla miasta Krakowa” , złota odznaka  „Za 
zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej” i  Medal pamiątkowy ZNP. 
 



Bogdan DŻEGNIUK 
  Prof.dr hab.inż.Bogdan Dżegniuk urodził się 9.VII.1923 roku w 
Tczewie. Szkołę podstawową ukończył w Busku. Do Gimnazjum 
Ogólnokształcącego uczęszczał w Miechowie, gdzie do czasu wojny 
ukończył dwie klasy. W czasie okupacji uczęszczał do III klasy tegoż 
Gimnazjum a po zamknięciu szkoły kończył naukę na kursach 
tajnego nauczania. W roku 1945 uzyskał świadectwo małej matury a 
w lutym 1946 r. zdał egzamin maturalny w Gimnazjum w 
Miechowie. W tym też roku wstąpił na Wydział Geologiczno-
Mierniczy AGH. Dyplom magistra inżyniera uzyskał w kwietniu 
1951 roku. Już w czasie studiów od roku 1948 był asystentem w 
Katedrze prof. T.Kochmańskiego a od roku 1956 adiunktem w 

Katedrze Geodezji Wyższej i Obliczeń Geodezyjnych. W roku 1963 uzyskał stopień doktora 
nauk technicznych. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w czerwcu 1975 roku. 
Powołany na stanowisko kierownika Zakładu Badań Górotworu w 1976 roku, kierował nim 
do roku 1992. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1988 roku. 
Prowadził zajęcia dydaktyczne z zakresu szkód górniczych, geodezji i miernictwa górniczego. 
Posiadał umiejętność jasnego przekazywania wiedzy studentom zyskując tym ich uznanie. 
Jako wybitny specjalista z zakresu szkód górniczych współpracował z wieloma placówkami 
zagranicznymi. Liczne publikacje, prace naukowo-badawcze opublikowane i 
nieopublikowane świadczą o wysokiej randze naukowej, wiele z nich zostało wdrożone w 
przemyśle górniczym. 

Otrzymał wiele nagród i odznaczeń za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i badania 
naukowe. Między innymi: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, 
Nagrodę Ministra II stopnia, Złotą Odznakę „Zasłużony dla Województwa Katowickiego”, 
jest Dyrektorem Górniczym I stopnia. 

Przeszedł na emeryturę we wrześniu 1993 roku. Nadal bardzo aktywny, szczególnie w 
zakresie współpracy z przemysłem górniczym oraz kształceniem młodej kadry naukowej. 



Karol GREŃ 
Prof. dr hab.inż.Karol Greń, urodzony 16.IX.1926 r. w Zabłociu, 
powiat Żywiec, syn Karola i Karoliny Kumorek. Wykształcenie ogólne 
otrzymał w Liceum Ogólnokształcącym w Żywcu. Studia wyższe 
ukończył w 1955 roku na Wydziale Geodezji Górniczej w Akademii 
Górniczo-Hutniczej.  
Pracownikiem naukowym AGH został od czerwca 1955 r. W latach 
1957 – 1964 był zatrudniony na stanowisku asystenta. Rozprawę 
doktorską przedstawił w roku 1964 na temat „Określenie wydłużenia 
stalowych drutów geodezyjnych spowodowanego zmianami temperatur 
ze zmian oporności elektrycznej przymiaru”. Promotorem pracy był 
prof. dr hab.inż. T.Kochmański. Na stanowisku adiunkta pracował od 

października 1964 roku do stycznia 1975 roku w Instytucie Geodezji w Zakładzie Rachunku 
Wyrównawczego i Metod Obliczeń, wykonując prace naukowo-dydaktyczne związane z 
rachunkiem, metodami obliczeń, geodezją i geodezją górniczą. Pracę habilitacyjną 
przedstawił w czerwcu 1973 r. uzyskując stopień doktora habilitowanego. W roku 1978 został 
przeniesiony do Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska. Na stanowisku docenta 
pracował w latach 1975 – 1988. Pełnił funkcję kierownika Zakładu Szkód Górniczych w 
latach 1978 – 1991, zastępcy Dyrektora Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska w 
latach 1981 – 1982, Prodziekana Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w 
latach 1989 – 1990 oraz kierownika Studium Podyplomowego z zakresu Ochrony 
Powierzchni Górniczej w latach 1983 – 1986. 

Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1988 roku.  

Nagrodzony był Złotym Krzyżem zasługi (1976 r.) i Srebrną Odznaką „Za zasługi dla 
geodezji i kartografii” (1974 r.). Autor wielu cennych prac naukowych i wydawnictw 
dydaktycznych z zakresu obliczeń geodezyjnych i wpływów eksploatacji górniczej. Ceniony 
ekspert z zakresu pomiarów deformacji i eksploatacji górniczej w filarach ochronnych. Jeden 
z pionierów stosowania nowoczesnych technik obliczeniowych w geodezji i prognozowaniu 
deformacji górotworu oraz wykorzystywania metod informatycznych w geodezji. Znany w 
świecie jako twórca analogu fotoelektrycznego do modelowania procesu pogórniczych 
deformacji górotworu. 

 Zmarł nagle 17 kwietnia 1991 roku, pochowany na cmentarzu Rakowickim w 
Krakowie. 



Edward POPIOŁEK 
 Prof. dr hab. inż. Edward Popiołek, aktualny Kierownik Katedry Ochrony Terenów 
Górniczych, urodził się 20 października 1939 roku w Łętkowicach koło Krakowa. Po 
ukończeniu Technikum Górniczego w Krakowie w 1957 roku podjął studia na Wydziale 
Geodezji Górniczej AGH, gdzie w 1962 roku uzyskał stopień magistra inżyniera w zakresie 
geodezji górniczej. Po podjęciu pracy asystenta w Katedrze Geodezji Górniczej bezpośrednio 
po ukończeniu studiów i kilkuletniej pracy naukowej, uzyskał w 1969 roku doktorat z zakresu 
nauk technicznych. Promotorem pracy doktorskiej z problematyki deformacji szybów 
górniczych był prof. Zygmunt Kowalczyk. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1977 
roku na podstawie pracy na temat rozproszenia losowego poeksploatacyjnych wskaźników 
deformacji. Tytuł naukowy Profesora nauk technicznych otrzymał w 1991 roku z rąk 
Prezydenta Lecha Wałęsy. 

 W 1969 roku przechodzi do pracy w nowo powołanym Zakładzie Szkód Górniczych, 
przemienionym w 1996 roku na Katedrę Ochrony Terenów Górniczych. W latach 1977-78 i 
od 1991 roku do chwili obecnej kieruje tą jednostką Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii 
Środowiska. 

 Pełnił dotychczas szereg funkcji na Wydziale Geodezji Górniczej, między innymi był 
Prodziekanem, V-ce Dyrektorem Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska, 
Przewodniczącym szeregu Komisji i Zespołów a na forum Uczelni jest od wielu lat 
członkiem Senatu i Komisji Senackich. 

 Zasadniczym przedmiotem  badań naukowych prof. Edwarda Popiołka są problemy 
związane z niekorzystnymi wpływami działalności górniczej na środowisko oraz metodami 
ograniczania tych wpływów. Szczególnym zainteresowaniem jest teren górniczy wraz z 
zabudową i zagospodarowaniem, pod którym prowadzona jest podziemna eksploatacja złóż 
surowców mineralnych. Dorobek naukowy obejmuje sto kilkadziesiąt publikacji w krajowych 
i zagranicznych wydawnictwach, 4-ry wydawnictwa książkowe oraz kilkadziesiąt referatów 
prezentowanych na wielu krajowych i zagranicznych kongresach, sympozjach i konferencjach 
naukowych i naukowo-technicznych. 

 Jest autorytetem w zakresie wpływów eksploatacji górniczej i geodezji górniczej, 
opracował  kilkaset opinii, ekspertyz i prac naukowo-technicznych, kierował trzema dużymi 
Grantami KBN. Prace wdrożone w przemyśle górniczym, a zwłaszcza w górnictwie rud 
miedzi i rud cynkowo-ołowiowych przyniosły poważne efekty ekonomiczne. 

 Prof. Edward Popiołek od wielu lat jest członkiem Komitetu Górnictwa PAN, Komisji 
Geodezji i Inżynierii Środowiska PAN, Komisji ds. Ochrony Powierzchni i Komisji ds. 
Likwidacji Kopalń przy Wyższym Urzędzie Górniczym oraz wielu Rad Naukowych i 
Wydawnictw. 

 Prowadzi wykłady z przedmiotów „Wpływ eksploatacji górniczej na powierzchnię 
terenu”, „Ochrona Terenów Górniczych” i „Geodezyjne pozyskiwanie danych o środowisku” 
a także seminaria dyplomowe i doktoranckie. Wypromował dwóch doktorów a następnych 
dwóch kończy prace doktorskie, był opiekunem stu kilkudziesięciu prac dyplomowych. 

 Sylwetkę prof. Edwarda Popiołka ubarwiają jego zainteresowania lotnicze. Jest nadal 
aktywnym pilotem szybowcowym i samolotowym. W tej dziedzinie osiągnął wiele sukcesów 
sportowych, między innymi był wielokrotnym Mistrzem Polski i Mistrzem Świata w 
Samolotowym Lataniu Precyzyjnym i Rajdowym, posiada Diamentową Odznakę 
Szybowcową. 

 Z licznych odznaczeń wyróżnić należy Kawalerski Krzyż Orderu Odrodzenia Polski, 
Medal Edukacji Narodowej i wiele odznaczeń resortowych i regionalnych ze Złotym 
Medalem za Zasługi dla Górnictwa i dla LGOM włącznie. 



Józef JACHIMSKI 
Prof. dr hab. Inż. Józef Jachimski jest kierownikiem Zakładu 
Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej AGH od 1992r. Wykłada 
i prowadzi badania w zakresie fotogrametrii i teledetekcji. Jest 
autorem 73 publikacji. W AGH jest zatrudniony od 1958r., od 1980r. 
w charakterze profesora nadzwyczajnego. 
Prof. Józef Jachimski urodził się 16.05.1936r. w Krakowie. W roku 
1959 uzyskał na Wydziale Geodezji Górniczej AGH dyplom magistra 
inżyniera w specjalności geodezji inżynieryjno-przemysłowej. W 
1967 obronił rozprawę doktorską, a w 1980 rozprawę habilitacyjną, 
obie prace w zakresie fotogrametrii, również na wydziale Geodezji 
Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH. Dyplom Profesora otrzymał 

z rąk Prezydenta RP w 1992 roku. Teoretyczną i praktyczną wiedzę zawodowa doskonalił w 
ramach szeregu staży i kontraktów w kraju i za granicą (staże m.in.:  NRC i INA  w Ottawie, 
Politechnika w Pradze, MIGAiK w Moskwie, Politechnika w Wiedniu, Politechnika w 
Lubljanie, Instytut w Granadzie, zakłady Wilda w Heerbrugg, Zeissa w Oberkochen, Matra-
SPOM w Paryżu, oraz kontrakty w Słowacji, Grecji, Algierii i Iraku). Był członkiem Senatu 
AGH i przewodniczył komisjom senackim. 
Działalność dydaktyczna Prof. Jachimskiego obejmuje wykłady i ćwiczenia z fotogrametrii i 
teledetekcji dla studentów studiów dziennych i zaocznych kierunku Geodezji i Kartografii i 
kierunku Inżynierii Środowiska na Wydziale Geodezji GiIŚ AGH, a także kształci studentów 
Wydziału Konserwacji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w zakresie fotogrametrycznej 
inwentaryzacji zabytków. Od 1988r. zapraszany jest do prowadzenia na Uniwersytecie 
Otwartym przy AGH wykładów na temat zdalnych obrazowych metod inwentaryzacji stanu 
środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem inwentaryzacji zabytków materialnej kultury 
ludzkości. Był wielokrotnie wykładowcą studiów podyplomowych prowadzonych w AGH i 
Politechnice Krakowskiej. Był organizatorem i wykładowcą kursów organizowanych w 
ramach europejskiego programu PHARE dla administracji państwowej i lokalnej, 
dotyczących wykorzystania obrazów lotniczych i satelitarnych w planowaniu i zarządzaniu. 
Prof.Jachimski jest opiekunem studiów magisterskich specjalności Geoinformatyka i 
Teledetekcja na Wydziale Geodezji GiIŚ, gdzie prowadzi wykłady i seminarium dyplomowe, 
a także jest promotorem dyplomowych prac magisterskich. Jest też  kierownikiem Studium 
Doktoranckiego przy Wydziale Geodezji GiIŚ. Wypromował dotychczas trzech doktorów, a 
jest opiekunem naukowym 4 słuchaczy Studium Doktoranckiego. 
Działalność badawcza Profesora Józefa Jachimskiego dotyczyła na przestrzeni lat zagadnień 
fotogrametrii inżynieryjnej, metod opracowania map konturowych i fotograficznych na 
podstawie obrazów lotniczych, fotogrametrycznych metod inwentaryzacji zabytków 
architektury i sztuki, oraz  nowoczesnych metod kształcenia specjalistycznego. Do 
największych osiągnięć badawczych Profesora zaliczyć trzeba awangardową koncepcję z 
końca lat osiemdziesiątych, według której zrealizowano cyfrowy autograf analityczny, 
stanowiący wyposażenie wielu pracowni fotogrametrycznych w kraju i za granicą. Trwałe 
znaczenie mają też metody wytwarzania cyfrowych fotoplanów powierzchni terenu oraz 
fotoplanów malowideł na-tynkowych, szczególnie fotoplanów rozwinięć zabytkowych 
malowideł znajdujących się na nie płaskich sklepieniach. W dobie budowy Społeczeństwa 
Informacyjnego niezwykłej wagi nabierają badania problemów związanych z szerokim 
upowszechnianiem obrazowych metod udostępniania informacji o sposobach użytkowania 
ziemi i stanie naturalnego środowiska. 
Profesor Jachimski ma znaczący wkład w działalność krajowych i międzynarodowych 
organizacji pozarządowych. W latach 1975-1980 był sekretarzem Komisji VI International 
Society for Photogrammetry and Remote Sensing, a póżniej przewodniczył grupom roboczym 
ISPRS. Od 1971r. jest członkiem-korespondentem,  od 1992r. członkiem prezydium, a w 
latach 1998-99 Sekretarzem Generalnym International Committee for Architektural 
Photogrammetry (ICOMOS-ISPRS). Od 1960r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa 
Fotogrametrii i Teledetekcji, w roku 1978 zorganizował oddział Towarzystwa w Krakowie, a 



od 1989r. jest prezydentem tego Towarzystwa. Był organizatorem szeregu sympozjów 
krajowych i miedzynarodowych. Uznanie Środowiska dla wszechstronnej działalności 
Profesora znalazło wyraz w wyborze do Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Tytułów i 
Stopni Naukowych, Zespołu KBN, Komitetetu Geodezji PAN, Komisji Teledetekcji Ziemi i 
Atmosfery Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, Komisji Geodezji Górniczej 
Oddziału PAN w Krakowie, oraz Klubu Teledetekcji polskiego Towarzystwa 
Geograficznego. Profesor jest jednym z wnioskodawców powołania Komisji Geodezji i 
Inżynierii Środowiska Oddziału PAN w Krakowie. Jest także współorganizatorem i vice-
prewodniczącym  Komisji Geoinformatyki  Polskiej Akademii Umiejętności. Jest redaktorem 
Zeszytów Naukowych Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska o/PAN w Krakowie. Jest 
również inicjatorem założenia i redaktorem wydawnictwa ciągłego pt. „Archiwum 
Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji”. 
W uznaniu zasług otrzymał szereg medali, odznak i odznaczeń, m.in.: Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski, Medal Edukacji Narodowej, złotą odznakę „Za Zasługi dla 
Geodezji i Kartografii”, oraz złotą odznakę SGP. W 1996r. dostał  wraz z zespołem  
międzynarodową nagrodę im. Doleżala, ufundowaną przez Austryjackie Towarzystwo 
Fotogrametryczne. 

W  latach 1980-81 był przewodniczącym Komisji NSZZ „Solidarność”  Wydziału Geodezji 
Górniczej AGH, a w 1981 pełnił funkcję z-cy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
Regionu „Małopolska” NSZZ „Solidarniość”. 
Wraz z żoną Krystyną mają dwoje dzieci, Kasię i Marcina, oraz dwoje wnuków, Mateuszka i 
Krystynkę. 
 



Jerzy TATARCZYK 
Prof. dr hab.inż. Jerzy Tatarczyk, urodzony w 1933 r.  w Katowicach , ukończył 

Technikum Geodezyjne w Katowicach w roku 1953. Studia  w AGH na Wydziale Geodezji 
Górniczej spec. Geodezja Inżynieryjno – przemysłowa – ukończył  w 1957 roku. 

Na Wydziale  Geodezji Górniczej pracuje od  1960 roku ,początkowo w Katedrze Geodezji 
Górniczej , obecnie w Zakładzie Geodezji i Kartografii. Stopień doktora nauk 

technicznych uzyskał w  1966 r. na Wydziale Geodezji Górniczej na podstawie pracy pt. „O 
pewnych błędach osobowych obserwatora występujących przy pomiarach geodezyjnych.”   

Praca habilitacyjna opublikowana w 1973 roku pt. „ Analiza geodezyjnego procesu 
pomiarowego w aspekcie wpływu czynnika osobowego” . Stopień doktora habilitowanego 
uzyskał w 1974 r. Powołany na docenta   1.X11.1977. Był zastępcą Dyrektora  Instytutu 
Geodezji Górniczej i Przemysłowej AGH w okresie od  1.X..1997 – 30.IX’1982 oraz od 
I.IX.1986 – 30.IX.1989. Jest specjalistą w dziedzinie instrumentoznawstwa. Ponadto zajmuje 
się zastosowaniem metod statystycznych w geodezji oraz wpływem czynnika osobowego 
obserwatora na wyników pomiarów geodezyjnych. 
  W 1974 roku powołany na   redaktora serii  „Prace Instytutu Geodezji Górniczej i 
Przemysłowej działu „Geodezja” Zeszytów Naukowych  AGH i  redaktora  skryptów 
uczelnianych  - Instytutu  GGiP AGH. W 1981   roku powołany na redaktora działu 
„Geodezja” Zeszytów AGH. 
Od 1982 roku współpracuje z Instytutem  Historii Nauki Oświaty i Techniki PAN w  w 
zakresie historii i kartografii w Polsce do wydawnictwa  „Historia nauki polskiej”. 

Był stypendystą Fundacji Aleksandra von   Humboldta w Geodezyjnym Instytucie  Naukowo-
Badawczym Bawarskiej Akademii Nauk. Jest autorem 67 publikacji. W tym 2 monografii 
wydanych w Zeszytach Naukowych AGH oraz  czterech skryptów z zakresu: konstrukcji 
geodezyjnych przyrządów kątomierczych i tekstów technicznych do nauki języka 
niemieckiego i angielskiego. Jest autorem słownika geodezyjnego polsko-angielsko- 
niemieckiego. 

Posiada Złoty Krzyż Zasługi, srebrną i złotą odznakę  „Za zasługi w dziedzinie 
geodezji i kartografii” oraz Medal  Edukacji Narodowej. 

W 1992 roku uzyskał tytuł naukowy profesora 



Stanisław LATOŚ 
Stanisław Latoś, profesor nadzwyczajny AGH w Krakowie, urodził 
się 13.05.1934 w Grabownicy Starzeńskiej. Studia wyższe na 
Wydziale Geodezji Górniczej AGH w Krakowie ukończył w roku 
1957 na którym w 1964 roku obronił pracę doktorską, a w roku 1985  
uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne 
na studiach dziennych, zaocznych, podyplomowych i doktoranckich 
na AGH i Akademii Rolniczej we Wrocławiu, a w przeszłości 
również na Akademii Rolniczej w Krakowie, Wyższej Szkole 
Inżynierskiej w Rzeszowie i Studium Wojskowym AGH. W 
działalności naukowej zajmował się optymalizacją konstrukcji i 
technologii zakładania geodezyjnych osnów poziomych, 

wyznaczaniem przemieszczeń i deformacji górotworu i powierzchni terenu oraz położonych 
na nim obiektów inżynierskich, automatyzacją pomiarów oraz opracowaniem i prezentacją 
ich wyników, konstrukcją specjalistycznych przyrządów i aparatury do pomiaru oraz 
opracowań geodezyjno-kartograficznych, badaniem konstrukcji dokładności i przydatności 
nowoczesnych przyrządów pomiarowych oraz szacowaniem i wyceną nieruchomości. 
Kierował kilkunastoma pracami naukowymi i doświadczalnymi dla potrzeb przemysłu i 
różnych instytucji naukowych. Był i jest konsultantem naukowym w kilku przedsiębiorstwach 
i instytucjach geodezyjnych. Wyniki swych prac przedstawił w 82 artykułach i rozprawach 
opublikowanych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Były one również 
prezentowane w przeszło 30 referatach na konferencjach krajowych i międzynarodowych. W 
ramach realizacji wymienionych badań powstało kilka przyrządów pomiarowych oraz 
technologii pomiarów i opracowania ich wyników. Na niektóre z nich uzyskano patenty lub 
świadectwa projektów wynalazczych. Część tych rozwiązań znalazła praktyczne 
zastosowanie i uznanie w produkcji. Jest autorem ponad 20 opracowań i ekspertyz dla resortu 
górnictwa i energetyki oraz budownictwa i geodezji. Brał udział w opracowaniu 4 grantów, a 
jednego z nich był kierownikiem.  
Za prace dydaktyczne i naukowe otrzymał szereg wyróżnień, nagród i odznaczeń, w tym 
Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Medal Edukacji 
Narodowej. 
 



Jan PIELOK 

Prof. dr hab.inż. Jan PIELOK,urodzony 12.06.1936r. w Gdyni, 

Liceum Ogólnokształcące ukończył w 1953r w Chorzowie oraz 

Technikum Miernictwa Górniczego dla Pracujących w 1957r w 

Bytomiu. Praca zawodowa w KWK”Chorzów” w latach 1953-60, 

początkowo jako pomocnik mierniczego, później jako technik 

mierniczy.W latach 1955-60 jest ratownikiem górniczym. Studia na 

Wydziale Geodezji Górniczej AGH w latach 1960 - 65, zakończone 

tytułem mgr inż. geodety górniczego. Bezpośrenio po studiach podejmuje pracę w Akademii 

Górniczo-Hutniczej w Krakowie na wymienionych poniżej stanowiskach: 

1965 - 74,  asystent i st.asystent w Katedrze Geodezji Górniczej AGH, 

1974 - 87,  adiunkt w Zakładzie Badań Deformacji Górotworu AGH, 

1987 - 91,  docent w Zakładzie Geodezji Górniczej AGH, 

1991 - nadal,  profesor w Zakładzie Geodezji Górniczej AGH,  Kierownik Zakładu. 

Praca doktorska 1974r na temat: Określenie zmienności współczynnika czasu dla opisu 

kształtowania się niecek nad eksploatowanym pokładem 

Praca habilitacyjna 1987r  na temat: Przebieg osiadania powierzchni w czasie,  przy 

komorowo - filarowej eksploatacji złóż soli 

Naukowy tytuł profesora maj 1999r 

Znajomość języków obcych: niemiecki - biegła, angielski i rosyjski - dostateczna 

Konsultant naukowy Kopalń W.K. „Barbara-Chorzów”, „Grodziec”, „Andaluzja”, „Jowisz” 

oraz  w Przedsiębiorstwie Miernictwa Górniczego w Katowicach. 

W pracy naukowej występują poniżej wymienione kierunki badawcze: 

- Problematyka wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię i górotwór 

- Technologia pomiarów i obliczeń w geodezji górniczej 

- Systemy informatyczne dla górnictwa 

- Likwidacja kopalń 

- Składowanie odpadów i magazynowanie surowców w wyrobiskach górniczych 

Autor i współautor ok.40 pomysłów racjonalizatorskich i kilku patentów w zakresie metod 

kierowania eksploatacją górniczą w aspekcie minimalizacji jej wpływów na powierzchnię i 

obiekty górotworu. 

Autor ok.100 publikacji naukowych w czasopismach technicznych i w materiałach 

konferencyjnych -krajowych i zagranicznych (ok.50%). Laureat pięciu Nagród Ministra za 

działalność naukową. 

Członek Komisji Ochrony Powierzchni przy GIG w latach 1993 – 96. Viceprzewodniczący 

Komisji Ochrony Powierzchni przy Wyższym Urzędzie Górniczym od 1996r. Członek 



Komitetu Górnictwa PAN 1994 – 96r. oraz Członek Komitetu Geodezji PAN 1994 – 96r. 

Przewodniczący  IV Komisji (d/s Szkód Górniczych)  ISM  (International Society for Mine 

Surveying) w latach 1982 - 94 i nadal Członek tej Komisji. Członek III Komisji ISM. 

Prowadzi stałą współpracę z następującymi zagranicznymi uczelniami: 

TU Bergakademi Freiberg (Niemcy), RWTH Aachen  (Niemcy), TU Clausthal - Zellerfeld  

(Niemcy), 

Montauniversität Leoben (Austria), University New Brunswick in Fredericton (Kanada), 

VŠB  Ostrava  (Czechy), TU Košice  (Słowacja). 



 Jan W. DOBROWOLSKI  
Data i miejsce urodzenia: 1945-05-22 Kraków-Stanowisko: Profesor 

 Doktorat (fizjologia środowiskowa, embriologia eksperymentalna), Uniwersytet 
Jagielloński, Kraków, 1972. 

 Kierownik interdyscyplinarnego zespołu biotechnologii laserowej i ekologii człowieka- 
od 1975 do chwili obecnej 

 Habilitacja z ekotoksykologii, AR-T, Olsztyn, 1981, 
 Docent, AGH, 1982, 
 Profesor, AGH, Kraków 1991 /Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska/. 
 Profesor (tytuł naukowy), 1998, ekologia człowieka, ekotoksykologia, biologia 
środowiskowa, biotechnologia środowiskowa 

 Kierownik Katedry Biotechnologii Środowiskowej i Ekologii oraz Technicznego 
Uniwersytetu  Otwartego,2000 , Przewodniczący Rady Programowej Szkoły Ochrony i 
Inżynierii Środowiska im. W. Goetla, 2000 

Przebieg kariery zawodowej: 

Od 32 lat kierownik międzyuczelnianego zespołu ds. badań i szkolenia w 
zakresiew/w.dziedzin (ekologiczna profilaktyka, trwały rozwój) 

1975-80, Kierownik Centrum Ekologicznej Profilaktyki AM w Krakowie, 
1980 - Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska Wydz. GGiIŚ, AGH, Kraków, 

1987-90, Prodziekan Wydziału GGiIŚ AGH 

od 1999 wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia Społecznego oraz, Komisji Geodezji 
i Inżynierii Środowiska PAN, Oddział w Krakowie. Członek EIEC, IUBE, EDEN, auDes, 
ESSENCE, IUE, ENHRO. 

Visiting Professor w 12 krajach (m. in. Austrii, Belgii, Niemczech, na Węgrzech, w Grecji, 
Hiszpanii, Indiach, Japonii, Turcji, Wielkiej Brytanii), prowadził tam też kursy na studiach 
dyplomowych, podyplomowych i doktoranckich. Dwukrotnie prowadził cykle wykładów 
(sponsorowanych przez Unię Europejską) na Międzynarodowych Studiach z Ekologii 
Człowieka w Wolnym Uniwersytecie w Brukseli. 

Inicjator i kierownik Polskich (od 1968) i Międzynarodowych (od 1972) Szkół Letnich  
„Człowiek i Środowisko” 

Przewodniczący Rad Programowych cyklu Międzynarodowych Konferencji od   New Trends 
in Environmental Training for Students, Kraków, w 1989; do Szkoleń dla Promocji Trwałego 
Rozwoju i Integracji Europejskiej „Euro-Eco w 2000 r.  

Kierował długofalowym interdyscyplinarnym „case study” m.in. w rejonach Nowej 
Huty (HTS), oraz Huty „Katowice”. 

Autor ponad 200 prac, współautor pięciu międzynarodowych monografii nt. nowych 
metod monitoringu biologicznego, ekologicznej profilaktyki, biotechnologii środowiskowej 
oraz koncepcji interdyscyplinarnych szkoleń dla systemowych rozwiązań problemów 
środowiska człowieka. 

Członek kilku towarzystw naukowych w kraju i za granicą, m. in.: Zespołu 9 Pol. 
Kom. MaB i Kom. Człowiek i Środowisko PAN, Kom. Ekologii Człowieka PAN, Rady 
Programowej Technicznego Uniwersytetu Otwartego AGH. Od 1989 r. członek honorowy 
ENHRD w Indiach, IUE w Pakistanie, oraz członek Akademii Nauk w Nowym Jorku. 
Członek Instytutu Hiszpanii (Królewskiej Akademii Nauk) od 2000 r.  



Ryszard J.GRABOWSKI 
Prof.dr hab.inż. Ryszard Grabowski ukończył studia wyższe na 
Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w roku 
1968. 
Stopień naukowy doktora nauk technicznych nadała mu w 1973 roku 
Rada Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. 
Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 1985 roku, oraz 
tytuł naukowy profesora w 2000 roku na Wydziale Geodezji 
Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie. 

 Całkowity dorobek naukowy profesora obejmuje 140 opracowań. W działalności 
naukowej można wyróżnić cztery zasadnicze grupy tematyczne: opracowanie i wykorzystanie 
niwelacji trygonometrycznej do badania przemieszczeń pionowych obiektów inżynierskich o 
kształcie horyzontalnym (np. mostów) i wertykalnym (np. kominów i masztów itp.) oraz 
opracowanie geometryczno-analitycznej metody wyznaczania przemieszczeń i deformacji 
badanych obiektów inżynierskich.  
 Z uwagi na szerokie zainteresowania naukowe profesora, wiele publikowanych prac 
wykracza poz tematykę wyżej omawianą. W związku z tym prace publikowane są w 
czasopismach naukowych o różnorodnym profilu, np. geodezyjnym, matematycznym, 
budowlanym, dróg kołowych lub kolejowych, wodnym, ekonomicznym i innym. 
 Działalność dydaktyczna profesora jest niezwykle różnorodna, aktywna i 
wyróżniająca się z punktu widzenia szerokości nauczania. Złożyła się na to pogłębiona 
wiedza na dziennych studiach doktoranckich (1969-72) na Wydziale Geodezji i Kartografii 
Politechniki Warszawskiej, oraz praca w wielu uczelniach krajowych a także 3-letnia praca za 
granicą (1992-95) jako visiting profesor w Uniwersytecie Universidade da Beira Interior 
(Portugalia) na Wydziale Matematyczno-Informatycznym. 
 Działalność organozacyjna jest także szeroka. Między innymi w latach 1983-85 pełnił 
funkcję zastępcy dyrektora ds. nauki Instytutu Ekonomicznego Filii Uniwersytetu 
Warszawskiego w Białymstoku. W latach 1986-90 pełnił funkcję prorektora ds. nauki i 
współpracy z gospodarką narodową w Politechnice Białostockiej. W latach 1987-1982 
kierował Zakładem Geodezji i Dróg Kolejowych, zaś od roku 1995 do chwili obecnej kieruje 
Katedrą Dróg i Geodezji w Politechnice Białostockiej. Jest członkiem senatu oraz członkiem 
dwóch Rad Wydziałowych Uczelni białostockich. 



 
Józef BELUCH 

Józef Beluch, profesor, doktor habilitowany, inżynier geodezji 
pracuje jako nauczyciel akademicki na Wydziale Geodezji Górniczej 
od 1964 r.  Józef Beluch urodził się 18 kwietnia 1940 r,  w 
Baligrodzie. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Nysie. Z 
zamiłowania do zawodu geodety wstępuje do Technikum 
Geodezyjnego w Opolu, które kończy w 1959 r. Dalszą naukę, na 
poziomie wyższym, pobiera na Wydziale Geodezji Górniczej AGH. 
Studia te kończy w 1964 r. uzyskując stopień magistra inżyniera 
geodety. Po ukończonych studiach podejmuje pracę, początkowo w 
Katedrze Geodezji kierowanej przez prof. Michała Odlanickiego-
Poczobutta, a po reorganizacji struktury Wydziału w 1969 r., w 

Zakładzie Geodezji kierowanym od 1974 r. przez doc. Krzysztofa Novaka a następnie prof. 
Stanisława Boczara. Od 1996 roku powierzone zostaje mu kierowanie Zakładem Geodezji i 
Kartografii. Efektem zainteresowań naukowych problemami osnów geodezyjnych zakład6w 
przemysłowych i elektromagnetycznych metod pomiaru odległości była praca doktorska 
(1971 r.) pt. "Badania nad ustaleniem zasad zakładanie sieci realizacyjnych z uwzględnieniem 
zastosowania dalmierzy elektromagnetycznych do pomiaru elementów liniowych", której 
promotorem był prof. Michał Odlanicki-Poczobutt. 
Józef Beluch habilitował się w 1982 r. na Wydziale Geodezji Górniczej AGH na podstawie 
rozprawy pt. „Szczegółowe sytuacyjno - wysokościowe osnowy geodezyjne wyznaczane w 
przestrzennym układzie umownym”. Na stanowisko docenta powołany został 1 lipca 1983 r. 
W pracy naukowej J. Beluch zajmuje się zagadnieniami: 
- elektronicznych metod pomiarów geodezyjnych, 
- obliczeń i analiz dokładności osnów geodezyjnych oraz nowych technologii zakładania i 

pomiaru osnów geodezyjnych. 
Prowadzi wykłady z geodezji i geodezji w gospodarce przestrzennej. Od 1998 roku jest 

doradcą Głównego Geodety Kraju. Jest członkiem Komitetu Geodezji PAN od 1987 roku. 

Za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej i technicznej J. Beluch dwukrotnie otrzymał 
nagrodę Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki za pracę doktorską w 1972 r. i 
pracę habilitacyjną w 1983 r. oraz dwukrotnie nagrodę Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i 
Kartografii. 

Za zasługi dla górnictwa i geodezji górniczej Minister Górnictwa nadaje mu w 1998r 
stopień Generalnego Dyrektora Górniczego II0, a w 2000r odznacza złotym medalem 
„Zasłużony dla górnictwa RP. 
Za działalność zawodową i społeczną został odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi –1990r, 
srebrną i złotą odznakę "Za zasługi w dziedzinie geodezji i kartografii", złotą odznakę ZNP w 
1979 r. oraz odznaką "Za zasługi dla kielecczyzny”. 



Wiesław PIWOWARSKI 
           Wiesław Piwowarski, urodzony w 1943 roku, absolwent Technikum Górniczego w 
Bytomiu (w latach 1957 – 1962) o specjalności elektryfikacja kopalń. Studia na Wydziale 
Górniczym Politechniki Śląskiej odbył w latach 1963 - 1969. Ponadto ukończył studia 
zawodowe na Wydziale Automatyki Politechniki Śląskiej studiując w latach 1968 –1972,  
gdzie uzyskał dyplom inżyniera automatyki. 
 Pracę zawodową rozpoczął jako asystent na Politechnice Śląskiej w Gliwicach w roku 
1969. Po dwóch latach przeniósł się do Krakowa i od 1971 roku podjął pracę jako starszy  
asystent na Wydziale Geodezji Górniczej Akademii Górniczo-Hutniczej. 
     W roku 1977 na podstawie pracy doktorskiej pod tytułem: „Prognozowanie 
przemieszczeń pionowych powstałych w procesie rozwijającej się eksploatacji górniczej w oparciu o 
liniowy model matematyczny” decyzją Rady Wydziału Geodezji Górniczej Akademii Górniczo-
Hutniczej otrzymał tytuł doktora nauk technicznych (geodezja górnicza). Promotorem pracy 
był doc. dr hab. inż. Bogdan Dżegniuk. Stanowisko adiunkta na Wydziale Geodezji otrzymał 
w roku 1977. 

Stopień naukowy doktora habilitowanego otrzymał również decyzją Rady Wydziału 
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w 1990 roku na 
podstawie rozprawy habilitacyjnej p.t. „Opis przemieszczeń pionowych aktywnego procesu 
deformacji górotworu w warunkach eksploatacji górniczej” i dorobku naukowego. 

W lutym 1995 roku uzyskał stanowisko profesora Akademii Górniczo-Hutniczej. 
Natomiast tytuł Profesora nauk technicznych otrzymał 12 października 1999 r.  

Prof. Wiesław Piwowarski jest członkiem Komisji Geodezji i Ochrony Środowiska 
PAN, sekcji Geodezji Przemysłowej Komitetu Górnictwa PAN, sekcji Mechaniki Górotworu 
Komitetu Górnictwa PAN, Międzynarodowego Stowarzyszenia Mierniczych Górniczych 
(ISM), rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.  

Jego zainteresowania naukowe obejmują następujące dziedziny: geomechanikę, 
szkody górnicze, geodezję, informatykę – szczególnie programowanie maszyn cyfrowych, 
oraz matematykę stosowaną. 

Działalność dydaktyczna prof. dr hab. inż. Wiesława Piwowarskiego, związana jest z 
procesem kształcenia studentów studiów stacjonarnych i zaocznych na Wydziale Geodezji 
Górniczej i Inżynierii Środowiska oraz na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony 
Środowiska AGH. Prowadzi również zajęcia w ramach Studium Doktoranckiego. Główne 
przedmioty w ramach zajęć dydaktycznych to: „Podstawy informatyki”, „Wpływ eksploatacji 
górniczej na powierzchnię i górotwór”, „Systemy informacji o terenie górniczym”, „Wybrane 
zagadnienia z matematyki stosowanej’. 

Jest autorem bądź współautorem kilkudziesięciu prac naukowych i naukowo-
badawczych ogłoszonych drukiem. Uczestniczył bądź prowadził badania w ramach projektów 
badawczych zleconych przez Komitet Badań naukowych jako: kierownik, główny 
wykonawca  lub wykonawca w pięciu projektach. Jest współautorem czterech patentów z 
dziedziny minimalizacji pola deformacji w obszarze wpływów eksploatacji podziemnej. 
Opracował jako autor bądź współautor, wiele rozwiązań użytkowych dla potrzeb przemysłu 
górniczego na terenie Śląska oraz LGOM-u.   

Jako główny wykonawca przygotował specjalistyczne oprogramowanie komputerowe w 
dziedzinie modelowania stanu deformacji pogórniczych oraz systemu informacji o 
terenie górniczym. Zbudowane pakiety informatyczne zostały wdrożone. 

Za swoją działalność naukowo-badawczą odznaczony został Srebrnym i Złotym 
Krzyżem Zasługi, Srebrną Odznaką Zasłużonego dla Górnictwa RP oraz Srebrną Odznaką za 
Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 



Habilitacje 
Tadeusz KANTAREK 

Doc. dr hab. inż. Tadeusz Kantarek urodził się w Krakowie dnia 
18.01.1922 r. jako syn Stanisława i Herminy z Szumanów, a zmarł w 
Krakowie w dniu 08.04.1973 r.  

Wybuch wojny przerwał Mu naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. 
A. Witkowskiego w Krakowie. W czasie wojny złożył kolejno matury 
liceum: handlowego (1941), mierniczego (1942) i ogólnokształcącego 
(1944). W 1943 r. rozpoczął studia wyższe w ramach tajnego nauczania 
i pracę zarobkową, zostając asystentem prof. Walerego Goetla w 
Państwowej Szkole Techniczno-Mierniczo-Górniczo-Hutniczej w 
Krakowie. Od 1945 r. kontynuował studia na Wydziałach 

Politechnicznych (Wydział Inżynierii) Akademii Górniczej, pełniąc równocześnie funkcję 
asystenta Katedry Statyki Budowli i Wytrzymałości Materiałów. Akademicki stopień 
magistra inżyniera budownictwa lądowego uzyskał 13 grudnia 1947 roku.  

Kolejne dziesięciolecie swej pracy poświęcił zdobywaniu wszechstronnej praktyki 
zawodowej w zakresie budownictwa powszechnego i przemysłowego, w wykonawstwie i 
projektowaniu.  

W 1957 r. wrócił do systematycznej pracy naukowej w Akademii Górniczo-Hutniczej, 
podejmując samodzielny kierunek badań związanych ze specyfiką uczelni, a to z 
budownictwem na terenach górniczych, w szczególności z problemem oddziaływań 
deformującego się podłoża fundamentowego na konstrukcję budowli. W dniu 02.12.1960 r. 
obronił na Wydziale Geodezji Górniczej doktorat pt.: „O reakcji normalnej podłoża 
górniczego w zagadnieniach budownictwa”, a w dniu 01.07.1964 r. na Politechnice 
Krakowskiej habilitował się na podstawie pracy pt.: „O reakcji stycznej podłoża górniczego”. 
W czerwcu 1965 został powołany przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego na stanowisko 
docenta etatowego w Katedrze Budownictwa i Inżynierii Wydziału Geodezji Górniczej. 
Opublikował 24 artykuły w czasopismach naukowych i naukowo-technicznych oraz jedną 
pozycję zwartą (pracę habilitacyjną). Był promotorem jednej pracy doktorskiej. Świadom 
znaczenia i roli ścisłego związku nauki z przemysłem, Tadeusz Kantarek poświęcił mu wiele 
uwagi i czasu, w dziedzinie stosowania zabezpieczeń profilaktycznych przed szkodami 
górniczymi budowli projektowanych i istniejących, biorąc również udział w komisjach 
koordynujących eksploatację górniczą w filarach ochronnych zakładów przemysłowych i 
osiedli mieszkaniowych. Zajmował się także problemami patologii budownictwa.  

Wielki zwolennik nowych struktur Uczelni – Instytutów stał się jednym z inicjatorów i 
organizatorów tworzenia Instytutów na Wydziale Geodezji Górniczej. Po wprowadzeniu ich 
(01.12.1969) został kierownikiem Zakładu Profilaktyki Budowlanej w Instytucie Ochrony 
Powierzchni Górniczej. Funkcję tę sprawował do 01.12.1971. 

Tadeusz Kantarek był członkiem Komisji Górniczo-Geodezyjnej Krakowskiego Oddziału 
PAN, członkiem Komitetu Nauki PZITB, członkiem Podkomisji Budowlanej Komisji ds. 
Ochrony Powierzchni przed Szkodami Górniczymi przy WUG. 

Oprócz pracy naukowej i zawodowej prowadził ożywioną działalność społeczną. Będąc w 
latach 1966-67 przewodniczącym Krakowskiego Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i 
Techników Budownictwa zainicjował powstanie Komisji Etyki, której był przewodniczącym 
przez trzy kadencje (w latach 1968-1974). 

Otrzymał wiele odznaczeń państwowych i resortowych w tym Srebrny Krzyż Zasługi, Medal 
Tysiąclecia, Złotą Odznakę za pracę społeczną dla Miasta Krakowa, Złotą Odznakę za zasługi 
dla Ziemi Krakowskiej, Srebrną i Złotą Honorową Odznakę Polskiego Związku Inżynierów i 
Techników Budownictwa oraz Złotą Honorową Odznakę Naczelnej Organizacji Technicznej. 

Opracował Stanisław Barycz 



 
 
Władysław BATKIEWICZ 

Urodzony 5.IV.1925 r. w Nowym Targu, syn Franciszka i Zofii 
Waksmundzkiej. Szkołę Powszechną ukończył w 1937 roku. Do roku 
1939 ukończył drugą klasę gimnazjalną. W czasie okupacji w latach 
1940-42 uczęszczał na kursy przygotowawcze do szkół zawodowych a 
następnie od roku 1942 do Państwowej Szkoły Melioracyjnej w 
Krakowie, oddział w Nowym Targu. Szkołę tę ukończył w sierpniu 
1945 r. już jako Liceum Wodno-Melioracyjne. We wrześniu 1945 r. 
zdał egzamin do Liceum Ogólnokształcącego, które ukończył w lutym 
1946 r. W styczniu 1946 r. zapisał się na Wydział Geologiczno-
Mierniczy Akademii Górniczej w Krakowie. Od kwietnia 1949 r. 
pracował na Uczelni jako młodszy asystent w Zakładzie Geodezji i 

Miernictwa Górniczego II . Studia ukończył w 1950 roku. W latach 1951 – 1954 pracował 
jako starszy asystent, w latach 1954 – 1968 jako adiunkt. Pracę doktorską na temat: 
„Obliczenie sieci triangulacyjnej zbudowanej z trójkątów wyliczeniowych” obronił w 1960 
roku. Promotorem pracy był prof. T. Kochmański, recenzentami: doc. dr inż. St.Milbert, doc. 
dr inż. H.Leśniok, prof. dr inż. Z.Wasiutyński. 
Pracę habilitacyjną „Wpływ kształtu frontu eksploatacji górniczej na zmniejszenie deformacji 
górotworu” obronił w kwietniu 1966 r. na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej w 
Gliwicach. Stopień naukowy docenta nadany mu uchwałą Rady Wydziału Górniczego 
Politechniki Śląskiej został zatwierdzony przez Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego.  
Władysław Batkiewicz został zatrudniony na stanowisku docenta w kwietniu 1968 roku. W 
latach 1969-1972 pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Geodezji Górniczej AGH. W latach 
1969 – 1977 pełnił  obowiązki kierownika Zakładu Szkód Górniczych w Instytucie 
Kształtowania i Ochrony Środowiska na Wydziale Geodezji Górniczej Akademii Górniczo-
Hutniczej. W roku 1977 został służbowo przeniesiony na Politechnikę Częstochowską gdzie 
kierował Zespołem Geodezji na Wydziale Budownictwa. Był uznanym autorytetem w 
zakresie ujemnego oddziaływania eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu i górotwór. 
Niezwykle ceniony jako ekspert w zakresie eksploatacji górniczej w filarach ochronnych. Z 
wielu cennych prac naukowych na szczególne wyróżnienie zasługuje monografia p.t. 
„Odchylenia standardowe poeksploatacyjnych deformacji górotworu” prezentująca 
oryginalne podejście do opisu tego procesu oraz ceniona i wykorzystywana nadal w praktyce 
książka „Obliczanie wskaźników poeksploatacyjnych deformacji górotworu”.  

Zmarł dnia 11 lipca 1993 roku w Częstochowie, pochowany na cmentarzu w Nowym 
Targu. 



Stanisław FERTIG 
Doc.dr hab.nauk weterynaryjnych, lekarz medycyny weterynaryjnej Stanisław Fertig 

urodził się 6.03.1924 roku w Stanisławowie. Studia wyższe na Wydziale Weterynarii 
ukończył w 1952 roku w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu. 
Pracował w AGH od roku 1974. Poprzednio – od 1950 roku – pracował w Akademii 
Rolniczej we Wrocławiu, początkowo przy Katedrze Fizjologii Wydziału Medycyny 
Weterynaryjnej, a od 1951 roku przy Katedrze Mikrobiologii tego Wydziału. Przez krótki 
okres (w 1951 roku) pełnil też obowiązki asystenta przy Katedrze Mikrobiologii Akademii 
Medycznej we Wrocławiu. 
Stopień doktora nauk weterynaryjnych uzyskał w roku 1956, a doktora habilitowanego – w 
1971 roku – za całokształt dorobku naukowego i rozprawę habilitacyjną pt.”Próby 
biochemicznej klasyfikacji Yersinia enterocolitica”. Oba stopnie uzyskał na Wydziale 
Weterynarii Akademii Rolniczej we Wrocławiu. 
Stanowisko docenta uzyskał w roku 1975 na Akademii Górniczo-Hutniczej. Jest autorem lub 
współautorem kilkudziesięciu prac oryginalnych lub kazuistycznych oraz 2 skryptów. W 
pracach można wyróżnić kierunki: mikrobiologiczny i sozologiczny. Wygłaszał referaty na 
zjazdach naukowych  i sympozjach, w tym – na międzynarodowym sympozjum w Paryżu. 
 
 
Daniel PISARCZYK 
 
 
Tadeusz WĄCHALEWSKI 

Prof. Tadeusz Wąchalewski urodził się 10.12.1925 r. w Toruniu. Studia wyższe 
ukończył w Krakowie uzyskujac na Wydziale Chemii Uniwerytetu Jagiellońskiego stopień 
magistra chemii(1950 r.).Równolegle kontynuował studia wyższe na Wydziale Rolniczym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskując stopień magistra inżyniera nauk agrotechnicznych ( 
1951 r.). Od 1949 roku pracuje w Zakładzie Chemii Ogólnej UJ a następnie od roku 1954 w 
Zakładzie Chemii Organicznej UJ gdzie wykonuje pracę doktorską którą broni w 1960 r. 
uzyskując stopień doktora nauk przyrodniczych. Od 1961 r. pracuje w Akademii Górniczo-
Hutniczej w Krakowie pod kierownictwem prof. T. Skawiny, który zajmuje się rekultywacją 
terenów zanieczyszczonych przez przemysł. Stopień doktora habilitowanego uzyskuje w 1978 
roku w wyniku przewodu habilitacyjnego prowadzonego na Wydziale Rolniczym Akademii 
Rolniczej w Krakowie. Prowadzone badania przez prof. T. Wąchalewskiego dotyczą prac z 
zakresu chemii organicznej, chemii ogólnej, gleboznawstwa, chemii rolnej i ochrony 
środowiska naturalnego. Jest autorem dwóch skryptów "Wybrane zagadnienia z chemii" oraz 
"Chemia środowiska". 



 
 
Roman KADAJ 
 
Maria DOBRZYCKA 
 
Mirosław .ŻAK 
 
Wojciech BYCHAWSKI 
 
Ginter KLEIN 
 
Alojzy DZIERŻĘGA 



Jerzy BERNASIK 
Dr hab. inż. Jerzy Bernasik, prof. nadzw  AGH urodził się 6.02.1939 
roku w Gołonogu. Po śmierci ojca (w obozie oświęcimskim) 
zamieszkał w Miechowie, gdzie ukończył szkołę podstawową i 
Liceum Ogólnokształcące. Po ukończeniu studiów na Wydziale 
Geodezji Górniczej AGH, 1 lutego 1962 roku podjął pracę naukowo-
dydaktyczną w Zakładzie Fotogrametrii, Katedry Geodezji Górniczej 
AGH (obecnie Z-d. Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej). W 
1971 roku obronił rozprawę doktorską.  Stopień  naukowy doktora 
habilitowanego uzyskał w1984 roku., na podstawie rozprawy pt.: 
"Terrofotogrametryczne wyznaczanie przemieszczeń  i odkształceń  na  
zasadzie  różnicowej". Od 1.05.1990r. był docentem a od 1.10.1995 

roku jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego.  
 Ważniejsze funkcje i dokonania: v-dyrektor Instytutu Geodezji Górniczej i 
Przemysłowej (1981-1984), przewodniczący Wydziałowej Komisji d/s Modernizacji 
Kształcenia (przez cały okres jej funkcjonowania) - efektem było opracowanie regulaminu i 
programu kształcenia szeregowego, fakultatywnego, punktowego, przewodniczący 
Wydziałowej Komisji Dydaktycznej w okresie wdrażania zreformowanego kształcenia,  
opiekun Studenckiego Kołea Fotografii i Fotogrametrii (przez 10 lat), v-ce przewodniczącv 
Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (1982-84), v-ce przewodnicczący Wydziałowej Komisji 
Wyborczej (2 krotnie). Jest kierownikiem projektu badawczego (GRANT) . 

Staże naukowe i produkcyjne:  Pracownia Fotogrametryczna Dolnośl. Zjed. Przem. 
Węgla Brun. we Wrocławiu (1965), Libia - Khums i Gharyan  (1972) - opracowanie mapy 
(met. fgm.) dla Przeds.Geol.w Krakowie,  Libia - Darnah  (1975) – pomiary związane z 
opracowaniem mapy dla Przeds. Geol. w Kielcach, Instytut Politechniczny we Lwowie  
(1975), Włochy – Brescia  (1981) -opracowanie dokumentacji archit. zabytkowego 
amfiteatru. 

 Jest autorem podręcznika: „Elementy fotogrametrii i teledetekcji”, 
współautorem (z A.Tokarczykiem) skryptu: „Naziemna fotogrametria inżynieryjno-
przemysłowa”, oraz – w mniejszym stopniu – współautorem dwóch innych podręczników. 
Laureat kilkudziesięciu nagród Rektora AGH za działalność dydaktyczną, oraz naukową. 
Opublikował 50 artykułów i referatów. Specjalizuje się w fotogrametrii inżynieryjnej; jest 
rzeczoznawcą NOT w zakresie fotogrametrii. 
 Został odznaczony: Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi,  
odznaką „Za zasługi dla geodezji i kartografii”, srebrną odznaką Stowarzyszenia Geodetów 
Polskich, odznaką honorową ZHP. Aktywny w NSSZ „Solidarność” od pierwszych dni 
(wrzesień 1980); był członkiem Uczelnianego Komitetu Założycielskiego, pełnił funkcje: 
przewodniczącego wydziałowej komisji wyborczej, v-przewodniczącego komisji 
wydziałowej, członka komisji zakładowej (1989-90). Wystąpił ze Związku w grudniu 1990 
roku. Od roku 1995 uczestniczy społecznie w ratowaniu Kopca im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego (w 4. osobowym zespole ekspertów AGH) . 
 Żonaty od 1965 roku; żona - Maria Niedziela (absolwentka Wydziału), mają syna 
Grzegorza i dwoje wnucząt (Karolina - 9 lat i Dominik – 7 lat). 



Zofia ŚMIAŁOWSKA-UBERMAN 
Dr hab.inż. Zofia Śmiałowska-Uberman, prof.n.AGH,  studia na 
Wydziale Geodezji Górniczej AGH, zakończone uzyskaniem tytułu 
zawodowego „mgr inż. geodety” specjalności geodezja inżynieryjno-
przemysłowa w 1967r. Od 1967 r asystent a od 1974r adiunkt w 
Katedrze Geodezji Przemysłowej  Wydziału Geodezji Górni- czej 
AGH . W 1986r  uzyskanie stopnia naukowego doktora 
habilitowanego na podstawie pracy pt. „Metody planowania 
produkcji geodezyjnej i Kartograficznej z zastosowaniem badań 
operacyjnych”. Od 1987r docent a od 1962r profesor nadzwyczajny 
AGH w Zakładzie Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa. W 1967r 
praktyka  zawodowa w Biurze Katastralnym w Bredzie w Holandii. 

W latach 1967-1994 aktywny członek Stowarzyszenia Geodetów Polskich a do chwili 
obecnej konsultant  w sprawach prawa geodezyjnego i kartograficznego.  

W latach 1987-1992 opiekun Koła Naukowego Geodetów . Prodziekan ds. 
Dydaktycznych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w okresie 1990-
1993. W 1996 r Medal Komisji Edukacji Narodowej. Od października 1996 członek 
Uczelnianej  Komisji Dyscyplinarnej a od października 1999r jej Przewodniczący. Promotor 
dwóch zakończonych przewodów doktorskich i jednego w toku. Laureat nagrody Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji za książkę  „Prawo geodezyjne i kartograficzne – 
komentarz” w 1999r. Opiekun ponad  stu prac dyplomowych.  

Obecne zainteresowania naukowe i dydaktyczne koncentrują się na problemach 
prawno-geodezyjnych związanych z prawem cywilnym  i administracyjnym, gospodarką i 
obrotem nieruchomościami. Zainteresowania zawodowe łączą się z problematyką prac 
wykonywanych w Zakładzie Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa.    



Zbigniew WIŚNIEWSKI 
 
Vo Hung Dang 
 
 Konrad ECKES 

Dr hab. inż. Konrad Eckes jest absolwentem Wydziału Geodezji 
Górniczej AGH. W okresie studiów odbył 2,5 miesięczną praktykę w 
Austrii w ramach międzynarodowej organizacji IAESTE. Po 
zakończeniu studiów podjął pracę w przedsiębiorstwie geodezyjnym 
w Rzeszowie i był zatrudniony miedzy innymi przy budowie zapory 
wodnej w Solinie. Po okresie 13 miesięcy powrócił na uczelnię i 
swoje zainteresowania naukowe skupił na problematyce zastosowań 
informatyki w geodezji i kartografii. 
 W roku 1974 K. Eckes uzyskał stopień doktora nauk 
technicznych po przedstawieniu pracy z dziedziny zastosowań analizy 
systemowej do badań przepływu informacji w geodezji. 

Wykorzystując doświadczenia zawodowe i organizacyjne nabyte w okresie pracy 
produkcyjnej był współorganizatorem i opiekunem 2,5 miesięcznej studenckiej wyprawy 
naukowej do Syrii, która w roku 1975 wykonała pomiary inwentaryzacyjne cytadeli w 
Aleppo. 
  W latach 80-tych dr K. Eckes podjął tematykę zastosowania metod informatyki do 
dokumentowania przestrzeni ogólnogeograficznej z uwzględnieniem trzech wymiarów. 
Wyniki prac przedstawił w pracy habilitacyjnej wydanej w roku 1989. W roku 1990 uzyskał 
stopień doktora habilitowanego o specjalności „Informatyka geodezyjno-kartograficzna”. W 
roku 1997 został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego AGH. 
 W zakresie działalności dydaktycznej dr hab. K. Eckes od lat siedemdziesiątych dążył 
do uwzględnienia, w programach nauczania, przedmiotów z zastosowań informatyki w 
geodezji i kartografii. W chwili obecnej jest wykładowcą czterech przedmiotów o charakterze 
informatycznym, w tym jednego przedmiotu kierunkowego. 
 W zakresie pracy naukowej dr hab. K. Eckes zajmuje się technologią systemów 
informacji o terenie ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania systemów ekspertowych. 
Jego dorobek naukowy zawiera między innymi 72 publikacje, współautorstwo 4 
podręczników akademickich i 2 patenty. Był też promotorem zakończonego przewodu 
doktorskiego. 
 Dr hab. inż. Konrad Eckes jest od kilkunastu lat członkiem zarządu Polskiego 
Towarzystwa Informacji Przestrzennej, również od kilkunastu lat jest członkiem Sekcji 
Informatyki Geodezyjnej i Kartograficznej Komitetu Geodezji PAN w Warszawie (obecnie 
sekcji Geoinformatyki). Od roku 1992 jest członkiem Komisji Geodezji i Inżynierii 
Środowiska Oddziału PAN w Krakowie, w bieżącej kadencji po raz drugi pełni funkcję 
zastępcy przewodniczącego do spraw Geodezji w tejże Komisji. 



  
Grzegorz KORTAS 
 
Edward OSADA 
 
Zbigniew T. DWORAK 

Dr hab. T. Zbigniew Dworak profesor nadzw. AGH urodził się 14 października 1942 
roku w miejscowości Posądza, woj. krakowskie, w rodzinie nauczycielskiej. 
 Po ukończeniu szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego w Proszowicach 
podjął w 1961 r. studia na Wydziale Matematyki-Fizyki-Chemii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, na kierunku astronomia. W następnym roku podjął równoległe studia na 
kierunku fizyka, które od 1964 r. kontynuował na Uniwersytecie im. Łomonosowa w 
Moskwie. Studia ukończył w 1968 r. (specjalność fizyka atmosfery), po czym rozpoczął pracę 
w Obserwatorium Astronomicznym UJ w Krakowie. W roku 1974 obronił rozprawę 
doktorską pt. Wyznaczanie paralaks gwiazd zmiennych zaćmieniowych – w dziedzinie nauk 
fizycznych, specjalność astronomia. 
 Od 1976 do 1980 r. pracował jako adiunkt w Zakładzie Meteorologii Kosmicznej 
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddział w Krakowie, w dziedzinie optyki 
atmosferycznej i teledetekcji. 
 W 1981 roku podjął pracę w Instytucie Kształtowania i Ochrony Środowiska na 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prowadząc działalność naukową oraz dydaktyczną 
w zakresie fizyki atmosfery, interpretacji zobrazowań satelitarnych Ziemi i monitoringu  
środowiska. Po kolokwium habilitacyjnym w styczniu 1991 r. na Wydziale Geodezji 
Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH, na podstawie rozprawy pt. Metodyka 
teledetekcyjnych badań zapylenia uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w 
dziedzinie nauk technichnych – inżynieria środowiska. Obecnie nadal pracuje w Zakładzie 
Kształtowania i Ochrony Środowiska – od 1995 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego 
AGH.  
 



 Jacek SZEWCZYK 
Dr hab. inż. Jacek Szewczyk, prof.nadzw..AGH urodził się 17.07. 
1941 r. w Tarnopolu. Ukończył liceum ogólnokształcące w Nysie 
(woj. opolskie) w 1958 r. i w tym samym roku rozpoczął studia na 
Wydziale Geodezji Górniczej AGH (specjalność: geodezja 
górnicza). Studia ukończył w 1963 r. i rozpoczął pracę w Akademii 
Górniczo-Hutniczej, w charakterze asystenta i starszego asystenta 
naukowo-technicznego i naukowo-dydaktycznego, początkowo w 
Katedrze Obliczeń Geodezyjnych, a od 1969 r. w Zakładzie 
Geodezji Górniczej. W 1975 r. obronił na Wydziale Geodezji 
Górniczej pracę doktorską pt. „Ustalenie zależności pomiędzy 
parametrami złożowymi i technologicznymi a obniżeniami terenu 

wywołanymi otworową eksploatacją siarki”. Od 1975 r. pracował jako adiunkt w Zakładzie 
Geometryzacji Złóż i Kartografii Górniczej. W latach 1987 – 1991 przebywał na stażu 
habilitacyjnym w Moskiewskim Instytucie Górniczym, gdzie w maju 1991 r. obronił pracę 
habilitacyjną pt. „Маркшейдерские методы обеспечения и контроля процесса 
скважинной разработки серных месторождений”. Od 1991 r. pracuje jako adiunkt, a od 
1997 r. jako profesor nadzwyczajny w Zakładzie Geodezji Górniczej AGH. Prowadzi 
wykłady z zakresu geometryzacji złóż, kartografii górniczej, geodezji górniczej dla studentów 
niegeodezyjnych wydziałów pionu górniczego AGH; prowadził także zajęcia dydaktyczne z 
rachunku wyrównawczego, geodezji, geodezji górniczej, rysunku technicznego i 
geodezyjnego na Wydziale Geodezji Górniczej.  Jest autorem lub współautorem około 80 
prac naukowych (z zakresu geodezji górniczej, badań deformacji powstających pod wpływem 
eksploatacji górniczej, metod pomiaru tych deformacji, geometryzacji złóż i gospodarki 
zasobami), opublikowanych lub referowanych na konferencjach w kraju i zagranicą, a także 
wielu prac badawczych, wykonanych na potrzeby jednostek przemysłowych i 
administracyjnych kraju. Był promotorem dwóch prac doktorskich (w tym jednej 
wyróżnionej), jest opiekunem naukowym trzech dalszych prac. Jest członkiem-założycielem 
Polskiego Komitetu Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego (ISM) oraz 
przedstawicielem Polski w II komisji ISM. Jest też członkiem komisji do spraw zabezpieczeń 
Kopalni Soli „Wieliczka”, a także członkiem Rady Naukowej Uczelnianego Ośrodka 
Edukacji Niestacjonarnej. W 1998 r. został członkiem rzeczywistym Piotrowskiej Akademii 
Nauk w Sankt-Petersburgu. W latach 1995-1998 sprawował funkcję prodziekana Wydziału 
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH do spraw studiów zaocznych. Posiada 
szereg ch i regionalnych.  

 



Krystyna DUBIEL 
 
Wojciech KRZAKLEWSKI 
 
Aleksander WODYŃSKI 

Aleksander Wodyński, dr hab. inż., profesor Akademii Górniczo-
Hutniczej w Krakowie. Urodził się w 1949 w Jaśle. Absolwent 
Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Jaśle (1967) i 
Wydziału  Budownictwa  Lądowego Politechniki Krakowskiej, który 
ukończył w 1973 roku z tytułem mgr inż. budownictwa lądowego o 
specjalności „budownictwo miejskie i przemysłowe”.  
W 1973 zatrudniony w Akademii Górniczo-Hutniczej w Zakładzie 
Budownictwa i Inżynierii, a po reorganizacji w Zakładzie Geodezji 
Inżynieryjnej i Budownictwa. Od października 1980 roku pracował 
na stanowisku adiunkta, następnie od lipca 1999 na stanowisku 
profesora.  

W 1980 roku obronił na  Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki 

Krakowskiej pracę doktorską pt.: ”Osiadanie obiektów posadowionych na podłożu pylastym”. 

Z kolei w 1992 roku obronił na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH 

rozprawę habilitacyjną pt.: „Wpływ powolnych i długotrwałych deformacji powierzchni na 

zagrożenie zabudowy”, uzyskując tytuł doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie 

inżynierii środowiska, ze specjalnością „ochrona terenów górniczych - budownictwo na 

terenach górniczych”. Promotor pracy doktorskiej dr inż. Wojciecha Kocota pt.: 

”Diagnozowanie stanu technicznego budynków o tradycyjnej konstrukcji na terenach 

górniczych”. 

Jest autorem lub współautorem ponad 40 publikacji naukowych oraz ponad 200  prac 

naukowo-badawczych dla przemysłu. Jego działalność naukowa i techniczna obejmuje 

problemy związane z zagrożeniem bezpieczeństwa oraz ze zużyciem technicznym obiektów 

budowlanych, zwłaszcza w trudnych i nietypowych warunkach gruntowych (w szczególności 

na terenach górniczych). Projektował i prowadził prace zabezpieczające wielu obiektów 

przemysłowych i inżynierskich oraz budowli zabytkowych i budynków mieszkalnych. Za 

działalność naukową i dydaktyczną uzyskał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

oraz 16-krotnie nagrody Rektora AGH.  

Posiada uprawnienia projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz jest 
rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w specjalności 
„budownictwo w terenach górniczo zagrożonych”. Pełni funkcję wiceprezesa koła Polskiego 
Związku Inżynierów i Techników Budownictwa przy AGH. 



Teresa Z. BARANOWSKA 



Ryszard HYCNER 
Ryszard Hycner - dr hab. inż. prof. n. AGH, pracownik Katedry 
Informacji o Terenie. Prowadzi zajęcia na studiach dziennych, 
zaocznych, doktoranckich i podyplomowych z podstaw katastru i 
gospodarki nieruchomościami, systemów katastralnych, problemów 
geodezyjnych i prawnych w aspekcie uprawnień zawodowych i 
języka angielskiego w terminologii zawodowej. Ryszard Hycner 
urodził się w 1943 roku w Czarnej. Szkołę średnią (Technikum 
Geodezyjne w Opolu) ukończył w 1962 roku. Studia wyższe 
ukończył na Wydziale Geodezji Górniczej AGH w Krakowie w 
1968 roku, uzyskując tytuł magistra inżyniera geodety.  
 Od 1968 roku rozpoczął pracę w AGH, gdzie zatrudniony 

jest do chwili obecnej jako nauczyciel akademicki. Stopień naukowy doktora nauk 
technicznych nadała mu Rada Wydziału Geodezji Górniczej w 1976 roku na podstawie 
rozprawy pt. „Automatyzacja przetwarzania informacji geodezyjno-kartograficznej dla 
potrzeb planowania przestrzennego”. Stopień naukowy doktora habilitowanego nadała mu 
Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w 1993 roku, na podstawie 
dysertacji pt. „Integracja procesów informacyjnych o terenie dla potrzeb planowania 
przestrzennego”  
 Dorobek naukowy R. Hycnera obejmuje 41 opublikowanych prac naukowych (w tym 
5 w periodykach zagranicznych), 20 twórczych opracowań naukowych i 14 referatów. Jest 
autorem podręcznika i współautorem skryptu uczelnianego. Posiada uprawnienia do 
wykonywania samodzielnych prac w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 i 2.  
 Za prace o charakterze badawczym i dydaktycznym otrzymał 13 razy nagrodę Rektora 
AGH. Jest laureatem nagrody prezydenta miasta Krakowa. Za działalność zawodową i 
społeczną został odznaczony złotym krzyżem zasługi oraz srebrną odznaką SGP.  
  Od 1996 roku do chwili obecnej pełni funkcję prodziekana Wydziału d/s Dydaktyki.  
 



Wacław JANUSZ 
Dr hab. inż. Wacław Janusz, profesor nadzw. AGH, urodzony w 1935 roku w 

miejscowości Buksztel, powiat Białystok. W 1959 roku ukończył studia wyższe na Wydziale 
Geodezji Górniczej AGH, gdzie w tym samym roku podjął pracę zawodową. W latach 1960 – 
73 prowadził badania deformacji powierzchni terenu i obiektów na terenach górniczych, w 
tym wyrobisk podziemnych i szybów. Po 1973 roku był ekspertem od spraw szkód 
górniczych i ocen oddziaływania na środowisko obiektów górniczych. 
 Od 1973 roku prowadzi dydaktykę i badania naukowe z zakresu kompleksowej 
ochrony i kształtowania środowiska życia człowieka. Jest autorem około 130 publikacji z 
zakresu: geodezja górnicza, edukacja ekologiczna, ochrona przyrody, ochrona powierzchni 
terenu oraz kompleksowa ochrona środowiska. Uczestniczył w wielu pracach badawczych z 
zakresu ochrony środowiska (oceny oddziaływania na środowisko, studia fizjograficzne, 
ekspertyzy). 
 Jest członkiem Komitetu Inżynierii Środowiska PAN (1 kadencja), członkiem i 
rzeczoznawcą SITG, członkiem SGP i TIR. Do 1999 roku był rzeczoznawcą MOŚZNiL z 
zakresu ochrony powierzchni ziemi i wód. Jest współautorem patentu zbiorowego nr 73961 
„Sposób zabezpieczenia szybu przed ujemnymi skutkami eksploatacji prowadzonej w filarze 
szybu”, 1976r. 
 Za wybitne osiągnięcia naukowe i zawodowe uzyskał wiele nagród i wyróżnień, 
miedzy innymi Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal 
Komisji Edukacji Narowej. 
 



Władysław GÓRAL 
Dr hab. Władysław Góral, prof.n.AGH urodził się w dniu 23 
października 1938 r. w Jeresie (Łotwa). W latach 1958 - 1963 
studiował astronomię na Wydz. Matematyki Fizyki i Chemii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1 lipca 1963 r. został zatrudniony w 
Zakładzie Geodezji Wyższej na Wydziale Geodezji Górniczej AGH. 
Pracę doktorską pt. „Zastosowanie teorii ruchu sztucznego satelity w 
atmosferze ziemskiej” (promotor prof. St. Milbert) obronił w dniu 18 
grudnia 1971. W roku 1992 opublikował rozprawę habilitacyjna pt. 
„Regularyzowana estymacja elementów orbity wstępnej satelity na 
podstawie pomiarów laserowych” W wyniku kolokwium 

habilitacyjnego, które odbyło się w dniu 18.02.1993 r. na Wydziale Geodezji Górniczej i 
Inżynierii Środowiska AGH, uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie geodezji i 
kartografii, w specjalności geodezja satelitarna. Od 1 lipca 1998 r. pracuje na stanowisku 
prof. nadzw. AGH na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Opublikowany 
dorobek naukowy Wł. Górala obejmuje ponad  65 pozycji. Kandydat uczestniczył w wielu 
konferencjach krajowych i międzynarodowych, przedstawiając ponad  85 referatów.  Na 
początku swej działalności naukowej Wł. Góral zajmował się wykorzystaniem obserwacji 
ruchu niskich satelitów do badania górnych warstw atmosfery. Po uzyskaniu stopnia 
naukowego doktora  aktywnie uczestniczył we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych 
PAN w badaniach nad wykorzystaniem pomiarów dopplerowskich zarówno do wyznaczania 
pozycji obserwatora, jak i elementów orbity satelity. Do poprawiania orbity wstępnej 
wykorzystywał także precyzyjne obserwacje laserowe. Po uzyskaniu stopnia naukowego 
doktora habilitowanego Wł. Góral skierował swój wysiłek badawczy na naukowe i 
praktyczne wykorzystanie technologii GPS w rozwiązywaniu precyzyjnych wyznaczeń 
geodezyjnych. Wł. Góral jest członkiem: Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań 
Kosmicznych i Satelitarnych PAN, Sekcji Dynamiki Ziemi Komitetu Geodezji PAN, 
Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Aktualnie jest redaktorem zeszytów naukowych 
AGH. Dział Geodezja, W latach 1972 - 1993  pełnił funkcje sekretarza Rady Wydziału 
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH W latach 1963 - 1996 był członkiem 
Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Astronautycznego - w tym członkiem 
Zarządu od 1966 r. Zorganizował około 200 odczytów popularyzujących rozwój astronautyki.  
Został wyróżniony srebrną i złotą Odznaką Honorową Towarzystwa, oraz okolicznościowym 
medalem i dyplomem. Od roku 1974 jestem członkiem Polskiego Towarzystwa 
Astronomicznego  W ramach działalności dydaktycznej prowadził ćwiczenia  z geodezji 
wyższej, astronomii geodezyjnej , kartografii matematycznej i geodezji satelitarnej. Aktualnie 
prowadzi wykłady z astronomii geodezyjnej, geodezji wyższej i satelitarnej na studiach 
dziennych, zaocznych i na Studium Doktoranckim. Wł. Góral jest wyróżniony złotym 
krzyżem zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz szeregiem nagród Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektora AGH Kraków. 
 



Janusz GOŁAŚ 
Prof.nadzw.AGH, dr hab. Janusz Gołaś, kierownik Zakładu Nauk o 
Środowisku  na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 
i dyrektor Międzynarodowej Szkoły Inżynierskiej w AGH jest 
absolwentem I LO im. Nowodworskiego w Krakowie oraz Wydziału 
Mat.-Fiz.-Chem. (kierunek Chemia) Uniwersytetu Jagiellońskiego 
(1973 r.). 
Stopnie naukowe doktora (1982 r.) i doktora habilitowanego (1993 r.) 
nauk chemicznych uzyskał z wyróżnieniami na Wydziale Inżynierii 
Materiałowej i Ceramiki  a stanowisko profesora nadzwyczajnego 
(1997 r.) na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 
AGH. 

W AGH pracuje od 1974 r., do 1992 r. w Zakładzie Analizy Instrumentalnej na Wydziale 
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, a potem w Zakładzie Kształtowania i Ochrony 
Środowiska na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Na tym Wydziale w 
1995 r. współtworzy Zakład Chemii Środowiska , którym kieruje od 1996 r.. 
Jest autorem projektu, realizatorem i beneficjentem donacji amerykańskiej Fundacji 
im.Jurzykowskiego, która przy  współudziale Fundacji Kościuszkowskiej  finansuje od 2000 
r.  kwotą ok.1 mln $ działalność naukową i dydaktyczną Zakładu Nauk o Środowisku 
kierowanego przez prof.J.Gołasia. Efektem donacji było przekształcenie Zakładu Chemii 
Środowiska w Zakład Nauk o Środowisku. Ten typ finansowania jest pierwszym tego rodzaju 
w polskim systemie uniwersyteckim. 
Doświadczenia zdobywał również w  czasie dłuższych pobytów naukowych w USA, w latach 
1984-86 w Buffalo ( State University of New York) , 1990-91 w Urbana ( State University of 
Illinois) oraz w 1995 r. na stażu w Waszyngtonie (National Science Foundation, Division of 
Chemistry).  
Krótsze pobyty w ramach współpracy badawczej (publikacje) i dydaktycznej (wykłady i 
seminaria) m.in. w  Technische Universitat w Berlinie, North Carolina State University w 
Raleigh , San Diego State University w San Diego, Illinois Institute of Technology w Chicago 
i Motorola Advanced Technologies Centers ; International w Schaumburg (USA) i Europe w 
Wiesbaden  (Niemcy). 
W 1995 roku, początkowo jako pełnomocnik Rektora AGH, a potem jako dyrektor i 
wykładowca, prof. J. Gołaś współtworzy Międzynarodową Szkołę Inżynierska w AGH , 
instytucję dydaktyczną gdzie programy nauczania dla kilku kierunków studiów technicznych 
realizowane są przez polskich i zagranicznych wykładowców całkowicie w języku 
angielskim.  
Działalność naukowa  dotyczy zagadnień elektroanalizy, chemii analitycznej i chemii 
środowiska.  
Prof. J. Gołaś jest autorem lub współautorem ponad pięćdziesięciu prac publikowanych w 
większości  w czasopismach o zasięgu światowym m.in. w Analytical Chemistry, Analytica 
Chimica Acta, Electrochimica Acta, Microchimica Acta, Journal of Physical Chemistry, 
Carbon, Electroanalysis, Acta Chimica Hungarica, Polish Journal of Chemistry, Chemia 
Analityczna, Chemical Analysis oraz o zasięgu krajowym jak  Zeszyty Naukowe AGH, 
Zeszyty Naukowe Instytutu Leków, Zeszyty Naukowe NOT, Rudy i Metale, Elektronizacja, 
Ekoinżynieria ,  Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów czy Inżynieria Środowiska. 
Prace cytowane są w periodykach o zasięgu światowym ; ok. 200 cytowań wg Science 
Citation Index. 
Wiele prac prezentowanych było na konferencjach międzynarodowych, m.in.: 
9th Intern.Symp. on Microchemical Techniques (1983, Amsterdam), Intern. Symp. On 
Electrochemistry (1983, Warszawa), Pittsburgh Conf. on Analytical Chemistry (1986, 
Atlantic City), VI European Conf. on Analytical Chemistry (1987, Paryż), World Congress on 
Polarography (  1990, Praga), Conference of  Federation of American Analytical Chem. Soc. 
(1991, Cleveland), 33rd Congress of the Intern. Union of Pure and Applied Chem. ( 1991, 
Budapeszt), VIII European Conf. on Analytical Chem. (1993, Edynburg), 10th Congress of 



Medical Physics ( 1995, Kraków),  6th AUD Conference on Perspectives in Higher Education 
Reform(1995, Budapeszt), IX European Conf. on Analytical Chem. (1996, Bolonia), 
1st Asia-Pacific Forum of Engineering Education (1997, Melbourne), 5th World Congress on 
Biosensors ( 1998, Berlin), 6th World Congress on Biosensors ( 2000, San Diego ), 8th 
European Conference on Electroanalysis (2000, Bonn). 
Prace prezentowane również były na kilkunastu ogólnopolskich konferencjach 
organizowanych m.in. przez PAN lub PTChem. 
Prof. J.Gołaś  był kierownikiem siedmiu projektów badawczych KBN o łącznych nakładach 
ok.1,2 mln zł. Efekt wdrożenia jednego z projektów ( analizator węgla w popiołach kotłów 
energetycznych ) nominowany został przez  Komisję ds.Technologii przy Premierze RP do 
tytułu Polski Produkt Roku 2000. Inne opracowania aparaturowe to np. zestaw do 
bezinwazyjnego przezskórnego monitorowania ciśnienia parcjalnego tlenu we krwi tętniczej. 
W latach 1996-1999 kierował dwoma projektami finansowanymi w łącznej kwocie ok.55 
tys.$ przez  Fundusz Marii Skłodowskiej-Curie. Projekty realizowane były we współpracy z 
Illinois Institute of Technology z Chicago a dotyczyły opracowania, wdrożenia w AGH i 
weryfikacji programów studiów technicznych  na kilku wybranych kierunkach. 
Recenzent kilku prac doktorskich oraz szeregu projektów badawczych KBN. Stały recenzent 
amerykańskiego czasopisma Analytical Chemistry ( najwyżej notowane czasopismo z 
dziedziny chemii analitycznej ze współczynnikiem oddziaływania, tzw. Impact Factor 4,5). 
Recenzent publikacji dla Chemical Analysis  ( PAN) i Polish Journal of Chemistry  
(PTChem) . Promotor, trzech zakończonych i jednego otwartego, przewodów doktorskich 
oraz szeregu prac magisterskich.  W ramach wspólnie realizowanych projektów z 
Uniwersytetem Lwowskim i Motorola Advanced Technologies Center jest opiekunem 
naukowym trzech doktorantek. 
Prof. J. Gołaś jest m.in. członkiem  International Society of Electrochemistry , Komitetu 
Chemii Analitycznej PAN, Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz pełni funkcję 
przewodniczącego Komisji Elektroanalizy Komitetu Chemii Analitycznej PAN. 
Obecnie przewodniczy Komitetowi Organizacyjnemu 9 Europejskiej Konferencji 
Elekroanalitycznej  ESEAC 2002 (European Society of Electroanalytical Chemistry). 
Wyróżniany za działalność naukową Nagrodą Sekretarza Naukowego PAN, trzykrotnie 
Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1978,1983) i Edukacji Narodowej (1995), 
siedmiokrotnie Nagrodą Rektora AGH,  oraz dwukrotnie Nagrodą Rektora AGH za 
działalność dydaktyczną . 
Odznaczony Srebrnym  Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 
W latach osiemdziesiątych działacz NSZZ „Solidarność”i Komitetu Obywatelskiego 
Dzielnicy Krowodrza. W latach 1987-91 członek Senatu AGH jako przedstawiciel 
niesamodzielnych pracowników naukowych. W tym czasie członek Rektorskiej Komisji ds. 
Kadr oraz dwóch Komisji Senackich. Członek i były Prezydent Lions Club Kraków- 
Śródmieście. W latach 1988-93 członek Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego. 
Członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Liceum im. B . Nowodworskiego. Od 1996 r. jeden 
z członków założycieli Małopolskiego Klubu Konserwatywnego w Krakowie. 



Andrzej ŚWIĄTKIEWICZ 
Marian MAZUR 

Dr hab. inż. Marian Mazur, profesor nadzw. AGH, kierownik Zakładu Kształtowania i 
Ochrony Środowiska, Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Specjalista w 
zakresie inżynierii środowiska. Obszar jego działań naukowych stanowią:  

 Badania jakości i ilości emitowanych do powietrza atmosferycznego zanieczyszczeń. 
Wymienić tu można określenie emisji: 
− związków  siarki z technologii hutniczych,   
− cyjanowodoru z procesu wielkopiecowego, 
− tlenków azotu z technologii hutniczych, 
− związków fluoru z technologii hutniczych oraz procesu spalania węgla, 
− chlorowodoru z technologii spiekania rud oraz procesu spalania węgla, 
− węglowodorów aromatycznych z produkcji wyrobów węglowych i grafitowych. 

 Badania nad ograniczeniem emisji zanieczyszczeń z technologii przemysłowych: 
− opracowanie podstaw modernizacji systemów ochrony powietrza z produkcji wyrobów 

węglowych i grafitowych (Zakłady Elektro-Węglowe w Nowym Sączu), 
− określenie kierunków ograniczenia emisji drogą zmian surowcowych, technologicznych 

i zastosowania urządzeń redukujących emisję z najbardziej uciążliwych dla środowiska 
technologii hutniczych tj. spiekania rud (SO2, CO, NOx,, pył), produkcji stali (CO, pył); 
(Huta Katowice w Dąbrowie Górniczej), 

− opracowanie programów naprawczych w kierunku minimalizacji uciążliwości dla 
powietrza atmosferycznego obiektów przemysłowych ( Elektrownia „Siersza”, 
Rafineria Nafty „Trzebinia”, Elektrownia „Jaworzno III”, Spalarnia Odpadów Lobbe - 
Dąbrowa Górnicza), 

− ocenę skuteczności funkcjonowania strefy ochronnej wokół zakładu przemysłowego 
(Huta Katowice w Dąbrowie Górniczej). 

 Monitoring zanieczyszczeń powietrza. Wymienić tu można takie prace jak: 
− kompleksowa ocena stanu zanieczyszczenia powietrza oraz określenie założeń 

ekologicznych do planu zagospodarowania przestrzennego Nowego Sącza, 
− opracowanie i wdrożenie regionalnego monitoringu środowiska ze szczególnym 

uwzględnieniem monitoringu powietrza na terenie województwa kieleckiego, 
− opracowanie monitoringu powietrza wokół Elektrowni „Jaworzno III”, Cementowni: 

Nowiny i Małogoszcz oraz Huty Ostrowiec. 
− opracowanie metodyki oceny wpływu różnych źródeł emisji występujących na terenie 

aglomeracji miejsko-przemysłowych na stan zanieczyszczenia powietrza, ze 
szczególnym uwzględnieniem źródeł mobilnych (komunikacji). 

 Ważny element działalności badawczej stanowią oceny oddziaływania technologii 
przemysłowych (inwestycji ) na środowisko dotyczących różnych dziedzin gospodarki, 
między innymi:  
− przemysłu paliwowego (kopalnia węgla brunatnego, magazyny podziemne gazu, 

rafineria nafty),  
− przemysłu ciężkiego (koksownictwo, hutnictwo żelaza i stali, odlewnictwo), 
− składowania i termicznej utylizacji odpadów.  

 W swoim dorobku naukowym posiada około 50 publikacji naukowych i ponad 
osiemdziesiąt prac niepublikowanych. Za działalność naukową był wielokrotnie nagradzany; 
nagrodą Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz wielokrotnie nagrodą Rektora 
AGH. Działalność profesora Mazura stanowi istotny element prezentacji osiągnięć Akademii 
Górniczo-Hutniczej na forum krajowym i międzynarodowym. Wyrazem tego są jego 
wychowankowie - laureaci konkursu na najlepszych absolwentów wyższych uczelni w 
dziedzinie ochrony środowiska, organizowanej przez Deutsche Bundesstiftung Umwelt 
(fundacja utworzona przez Rząd Niemiecki do wspierania najbardziej istotnych działań w 
ochronie środowiska) oraz Fundację im. Nowickiego. W czterech kolejnych edycjach 



konkursu wśród laureatów znaleźli się absolwenci AGH których promotorem prac był 
profesor Mazur. 



Krystyna TYMIŃSKA-ZAWORA 
Dr hab. inż. Krystyna Tymińska-Zawora, absolwentka i doktorantka Wydziału 

Rolniczego Akademii Rolniczej w Krakowie. W 1974 r rozpoczęła pracę w Instytucie, a 
następnie Zakładzie Kształtowania i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. 
Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych, w zakresie agronomii – chemii 
rolnej, uzyskała po przedłożeniu w 1996r. rozprawy pt: ”Wykorzystanie bioindykatorów 
roślinnych w opracowaniu zasad rolniczej rekultywacji gleb zanieczyszczonych metalami 
ciężkimi”. 

Jej działalność naukowa dotyczy głównie problemów skażenia metalami ciężkimi gleb 
i roślin uprawnych w sąsiedztwie zakładów metalurgicznych okolic Krakowa, GOP i Polski 
południowej; zabiegów ograniczających pobieranie tych metali przez rośliny oraz 
biologicznej rekultywacji surowych, często toksycznych gruntów. 

Autorka i współautorka licznych niepublikowanych opinii i ekspertyz z zakresu 
zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego metalami ciężkimi i rekultywacji, wykonanych 
dla zakładów uciążliwych dla środowiska. 

Prowadzi wykłady i ćwiczenia na studiach stacjonarnych i zaocznych z przedmiotów: 
chemia ogólna, sozologia, gleboznawstwo i ekologia stref zurbanizowanych. 
 



Włodzimierz WÓJCIK 
Dr hab. inż. Włodzimierz Wójcik  uzyskał na Politechnice Krakowskiej  stopień mgr 

inż. w zakresie inżynierii sanitarnej  oraz doktora nauk technicznych, a na 
AkademiiGórniczoHutniczej tytuł doktora habilitowanego.   
 Pracował poprzednio na Politechnice Krakowskiej oraz na Uniwersytecie Teksaskim, 
USA. Jest autorem lub współautorem 8 skryptów, monografii lub książek oraz 58 publikacji 
dotyczących głównie gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami. Podejmował 
w szczegolności  problematykę metali ciężkich w środowisku. Był promotorem 
kilkudziesięciu prac magisterskich  w tym ok. 30 na AGH. Obecnie jest promotorem 5 prac 
doktorskich. 
Kierował wieloma tematami badawczymi w kraju m.in.kilkuletnim grantem KBN,  oraz 
innymi  zlecanymi z zagranicy. Przebywał na wielu  stażach zagranicznych w USA, Szwecji, 
W.Brytanii oraz Niemczech.  
 W roku 2000 otrzymał Cornell Fellowship Award .Posiada praktykę zawodową w 
USA, gdzie pracował jako starszy inżynier w Water and Wastewater Utility miasta Austin. 
Obok pracy naukowej pełnił też funkcje administracyjne w tym Vice Dyrektora Instytutu 
Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska, p.o. Kierownika Zakładu oraz Z-cy Kierownika 
Zakładu (Politechnika Krakowska)  oraz z-cy Kierownika Szkoły Inżynierii i Ochrony 
Środowiska im. W.Goetla (AGH). 
 Był współorganizatorem międzynarodowego Kongresu Naukowego w Amsterdamie 
nt. Challenges of Sustainable Development. Jest z wyboru członkiem Zarządu  INES z 
siedzibą w Dortmunt (Niemcy) oraz członkiem Society of Ecological Engineering, (USA) 
oraz International Water Resources Association (USA). Wymieniany w “Who is Who in East 
European Water” wydawanym przez Sterling.  
 Aktualne naukowe zainteresowania naukowe związane są z inżynierią ekologiczną 
oraz zrównoważonym rozwojem (sustainable development).     
 



Adam LINSENBARTH 
 
Jerzy JANUSZ 
 
Tadeusz CHROBAK 

Tadeusz Chrobak urodził się w Krakowie 9.03.1941r. W 1958r 
ukończył Technikum Geodezyjne w Krakowie a 1965 roku studia na 
Wydziale Geodezji Górniczej AGH. Po studiach pracował w 
Wojewódzkim Biurze Geodezji i Urządzeń Rolnych w Krakowie 
jako wykonawca a od 1970 –1973 roku jako Naczelny Inżynier. Od 
1.07.1973 roku rozpoczął jako starszy asystent pracę na Wydziale 
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. W 1978 roku uzyskał 
stopień doktora nauk technicznych za pracę: „Uogólniona metoda 
metryczna przekształceń podobnych uzyskanych przy użyciu 
reprokamery”. Uchwałą Rady Wydziału praca została wyróżniona. 
W latach 1978 – 1988 równolegle z pracą w Uczelni był 

konsultantem naukowym do redakcji i reprodukcji map w Krakowskim Przedsiębiorstwie 
Geodezyjnym i Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym w Krakowie. 
W latach 1986-1988 był członkiem zespołu redakcyjnego wydanego w 1988 roku Atlasu 
Miasta Krakowa. W okresie 1989 - 1992 przebywał na kontraktach zagranicznych w 
Niemczech, Szwecji i Holandii. Jest autorem 46 prac naukowych opublikowanych w kraju i 
za granicą. Jest promotorem 13 prac magisterskich z których 6 uzyskało wyróżnienia a 
pozostałe oceny co najmniej dobre. W 2000 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od 
2000 roku jest członkiem Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej przy Głównym 
Geodecie Kraju. 
 



Antoni SROKA 
Antoni Sroka urodzony 6.01.1948 roku w Katowicach w rodzinie 
robotniczej. Od 1954 r. uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 24 w 
Katowicach, a później do Szkoły Podstawowej nr 35 w Katowicach-
Ligocie. Od 1961 r. uczęszczał do Technikum Geodezyjnego. W roku 
1966 otrzymał świadectwo dojrzałości. W latach 1966 – 1971 studiował 
w Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Geodezji Górniczej i 
otrzymał dyplom magistra inżyniera geodety górniczego.  Pracę 
dyplomową pisał pod kierunkiem prof. dr hab.inż. T.Kochmańskiego z 
zakresu szkód górniczych. 
Został zatrudniony w AGH na stanowisku asystenta od października 
1971 roku. Rozprawę doktorską obronił w roku 1975 na temat: „Wpływ 

postępu frontu eksploatacji górniczej na kształtowanie się wskaźników deformacji 
górotworu”. Promotorem pracy doktorskiej był prof. dr hab.inż. J.Wędzony. Na stanowisku 
adiunkta na Wydziale Geodezji Górniczej AGH  Antoni Sroka pracował w latach 1975 – 
1980.  

Od roku 1982 do 1984 był zatrudniony w Instytucie Geodezji Górniczej Uniwersytetu 
Technicznego w Clausthal w Niemczech na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego, a 
w latach 1984 – 1990 na stanowisku profesora nadzwyczajnego w tymże Instytucie. W 
okresie 1990 – 1999 pracował w Koncernie Węglowym Deutsche Steinkhole AG w Herne. W 
grudniu 1999 roku został powołany na stanowisko profesora w Instytucie Geologii Górniczej 
i Geodezji Uniwersytetu Technicznego – Akademii Górniczej we Freibergu.  
W marcu 2000 roku przedstawił na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w 
Krakowie pracę habilitacyjną p.t. ”Dynamika eksploatacji górniczej z punktu widzenia szkód 
górniczych” uzyskując stopień naukowy doktora habilitowanego. 
Aktywnie pracuje na rzecz współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi pracownikami 
naukowymi oraz specjalistami z przemysłu. Jest promotorem dwóch prac doktorskich i 
autorem licznych prac naukowych oraz ekspertyz. Posiada wysoką pozycję i jest szeroko 
znany w świecie jako specjalista z zakresu badania wpływów eksploatacji górniczej na 
powierzchnię i górotwór. 



Stanisław GRUSZCZYŃSKI 
Dr hab.inż. Stanisław Gruszczyński urodził się dnia 9 listopada 1949 roku w 

Chęcinach. Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1963 r. podjął naukę w Liceum 
Ogólnokształcącym w Opatowie. Ukończył je w roku 1967 i w tym samym roku został 
przyjęty na I rok studiów na Wydziale Leśnym Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie. 
Studia te ukończył w październiku 1972 r. uzyskując dyplom magistra inżyniera leśnictwa w 
specjalności inżynieria leśna i urządzenia techniczne w leśnictwie.  

Od 1 listopada 1972 roku podjął prace na stanowisku inżyniera w Instytucie 
Kształtowania i Ochrony Środowiska stanowiącym jednostkę Wydziału Geodezji Górniczej 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Z ramienia Instytutu był delegowany do Kopalń i 
Zakładów Przetwórczych Siarki "Siarkopol" w Tarnobrzegu, gdzie w jego imieniu sprawował 
nadzór autorski nad wdrażanymi tam pracami realizacyjnymi i doświadczalnymi z dziedziny 
rekultywacji terenów przemysłowych. W późniejszym okresie został współautorem 
niektórych zaleceń z dziedziny rekultywacji w tych zakładach. W tym czasie obiektami 
poddawanymi rekultywacji w KiZPS były: zwałowisko zewnętrzne i wewnętrzne Kopalni 
Siarki "Piaseczno", tereny pogórnicze Kopalni Siarki "Jeziórko" (rekultywacja 
doświadczalna), tereny zabudowy przemysłowej Zakładów Przeróbczych Siarki w Machowie, 
zwałowisko zewnętrzne Kopalni Siarki "Machów", a także tereny likwidowanej Kopalni 
Pirytu w Rudkach koło Kielc.  
 Pobyt w Tarnobrzegu zakończył w październiku 1976 roku. W tym czasie, po 
powrocie do Krakowa, współpracował w badaniach warunków rekultywacji wielu obiektów 
górniczych w Polsce (Turoszów, Bełchatów, Trzebionka). W roku 1981 rozpoczął pracę jako 
asystent naukowo-dydaktyczny. W grudniu 1987 obronił pracę doktorską nt. „Prognozowanie 
szkód górniczych w użytkach rolnych i leśnych, po czym rozpoczął prace na stanowisku 
adiunkta. W grudniu roku 1996 został powołany na stanowisko prodziekana d/s Nauki 
Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Wybór ten został powtórzony w roku 
1999. W wyniku kolokwium habilitacyjnego (7.12.2000) uzyskał stopień doktora 
habilitowanego. 



Docenci i zastępcy profesora 
 
Jan CISŁO 

Zast. prof. mgr inż. Jan Cisło urodził się w 1912 r. W 1931 r 
ukończył Państwowe Gimnazjum w Tomaszowie Lubelskim i w 
tym też roku rozpoczął studia wyższe na Oddziale Mierniczym 
Wydziału Inżynierii Lądowej i Wodnej Politechniki Lwowskiej. 
Zdany na własne środki utrzymania, studiował z przerwami, 
uzyskując w 1938 roku absolutorium i zaliczenie pracy 
dyplomowej z zakresu fotogrametrii. W tym też roku powołany 
został do wojskowej służby czynnej. Jako żołnierz uczestniczył w 
działaniach wojennych do końca września 1939 roku. W latach 
okupacji brał czynny udział w walce o wyzwolenie narodowe w 
ramach organizacji podziemnych. W roku 1943 zdał egzamin 
dyplomowy w Wyższym Instytucie Technicznym (dawniej 
Politechnice Lwowskiej), a w roku 1946 nostryfikował dyplom na 

Wydziale Politechnicznym przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 
 Pracę zawodową rozpoczął jeszcze w czasie studiów, w okresie międzywojennym, w 
różnych biurach mierniczych przysięgłych we Lwowie i Brześciu n/Bugiem, odbywając 
wszechstronną praktykę w rozmaitych działach prac inżynierskich. 
 W roku 1946 prof. Cisło rozpoczął działalność dydaktyczną i naukową na Wydziale 
Inżynierii Lądowej i Wodnej Wydziałów Politechnicznych AGH w Krakowie. W 1951 roku 
Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie powierzył profesorowi Ciśle organizację i 
kierownictwo nowo utworzonego w tej Uczelni Zakładu Fotogrametrii. W 1954 roku 
otrzymał nominację na zastępcę profesora. W tym też czasie rozpoczął działalność naukowo-
badawczą na zorganizowanej przez siebie placówce. Inicjuje pionierskie prace w zakresie 
fotogrametrycznych opracowań nietopograficznych. Wykonuje pełną inwentaryzację zamków 
w Pieskowej Skale i Baranowie Sandomierskim, przeprowadza prace badawcze na temat 
zastosowania metod fotogrametrii do inwentaryzacji zabytków architektonicznych. Pierwszy 
w Polsce rozpoczyna prace badawcze związane z wykorzystaniem fotogrametrii naziemnej do 
opracowań map i planów sytuacyjno-wysokościowych kopalń odkrywkowych. 
 Niezależnie od intensywnej działalności naukowo-badawczej, pogłębia studia zarówno 
w kraju jak i za granicą w zakresie najnowszych osiągnięć z dziedziny aerofotogrametrii. 
Nawiązuje rozległe kontakty z pracownikami naukowymi zajmującymi się fotogrametrią w 
różnych krajach Europy. Przejawia również działalność społeczną, szczególnie na terenie 
Polskiego Towarzystwa Fotogrametrycznego jako jego przedstawiciel do V Komisji 
Międzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrycznego. 
 W pełni rozwijających się sił twórczych i stale nowych planów, nieoczekiwanie i 
nagle śmierć przerwała pracowite życie. Prof. Jan Cisło reprezentował typ naukowca-
inżyniera, a jednocześnie doświadczonego praktyka w wielu działach inżynierii lądowej. 
Młodzież straciła w nim oddanego pedagoga i wychowawcę, szczerego przyjaciela i 
bezinteresownego doradcę. Należał do ludzi o dużym takcie i wysokiej kulturze osobistej. 
Jako przełożony był zawsze pełen troski o swoich pracowników, a jako człowieka 
charakteryzowała go stale nie słabnąca chęć niesienia pomocy bliźnim. 



Janusz TATARKOWSKI 
Zast. prof. dr inż. Janusz Tatarkowski, urodził się w dniu 31 stycznia 1911 w Winnicy. 

Studiował na Wydziale Inżynierii Politechniki Warszawskiej, inżynier geodeta ( 1934 ); 
doktor nauk technicznych na Wydziale  Geodezji Górniczej AGH ( 1961 ) na podstawie pracy 
„ Ustalenie obszaru, który na podstawie badań zniekształceń odwzorowań można uważać za 
płaski oraz ustalenie zasięgu stosowalności odwzorowania Gaussa- Krugera z pominięciem 
redukcji wielkości mierzonych ”. Stopień naukowy docenta 1967. Samodzielny triangulator 
cywilny w Wojskowym Instytucie Geograficznym w Warszawie (1934 - 1937); kierownik 
Biura Nowego Pomiaru Miasta Sandomierza i Zawichostu (1937-1939); więzień obozu 
hitlerowskiego w Płaszowie (1944); kierownik Oddz. Technicznego w Wydz. Pomiarów 
Krakowskiego Urzędu Wojewódzkiego (1945-1948); kierownik Pracowni Pomiarowej „ 
Miastoprojektu”, następnie „ Geoprojektu” (1950-1953); st. projektant mierniczy w „ 
Geoprojekcie” (1953-1955). Równocześnie adiunkt w Katedrze Miernictwa II Akademii 
Górniczej (1946-1955); zastępca profesora (1956-1961); st. wykładowca (1961-1965) w 
Katedrze Geodezji Wyższej i Obliczeń Geodezyjnych AGH. Wykładowca na Wydziale 
Melioracji Wodnych WSR w Krakowie (1963-1964); organizator i kierownik Kat. Geodezji 
Wyższej w Oddz. Geodezji Urządzeń Rolnych (1965-1970); po reorganizacji Uczelni docent 
w Inst. Geodezji (1970-1975); wicedyrektor tegoż Inst. (1975-1977). Prodziekan Wydz. 
Geodezji Górniczej AGH (1957-1960). Prodziekan Wydz. Melioracji Wodnych WSR ( 1969-
1972 , 1975-1977). Autor ok. 25 prac i skryptów z zakresu geodezji wyższej i kartografii. Był 
członkiem Komitetu Geodezji PAN (1972-1974); współorganizatorem Stowarzyszenia 
Geodetów Polskich. Był redaktorem serii Geodezja w „ Zeszytach Naukowych AR w 
Krakowie’ (1969-1977). Wyróżniony dwukrotnie nagrodą Ministra Oświaty i Szkolnictwa 
Wyższego. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Zmarł w Krakowie 19 listopada 1977r.  



Krystyna TRYUK 
Doc.dr  Krystyna Tryuk urodzona 19 marca 1919 roku w Pabianicach, studia 

matematyczne ukończyła w 1945 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej rozpoczęła mając już pewne doświadczenie pedagogiczne. Przed 
wybuchem wojny, w latach 1938-39 odbyła praktykę nauczycielską w VII Gimnazjum w 
Krakowie, a po jej ukończeniu, w latach 1939-40 była nauczycielką Państwowego 
Gimnazjum Królowej Jadwigi w Pabianicach. W czasie okupacji prowadziła tajne nauczanie 
w Pabianicach; równocześnie była robotnicą w Fabryce Gazy Młyńskiej w Pruszkowie. Po 
wojnie, w latach 1945-47 była v-dyrektorem II Państwowego Gimnazjum im.Królowej 
Wandy w Krakowie. 
 Od 1951 roku pracowała na pełnym etacie w Akademii Górniczo-Hutniczej, pracując 
równocześnie (od 1949 roku) jako kontraktowy wykładowca matematyki w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej. Stopień doktora filozofii z zakresu matematyki uzyskała w 1952 roku, zaś w 
roku 1956 na podstawie rozprawy przedłożonej Radzie Wydziału Geodezji Górniczej AGH 
uzyskała stopień kandydata nauk matematycznych. W latach 1953-57 pełniła funkcję 
prodziekana Wydziału Geodezji Górniczej. W roku 1960 została mianowana docentem. 
W roku 1957 została zatrudniona na WSP jako kontraktowy zastępca profesora na Wydziale 
Matematyczno-Fizycznym. W 1961 roku – jako docent etatowy– Krystyna Tryuk została 
przeniesiona z AGH na równorzędne stanowisko w Wyższej Szkole Pedagogicznej i tu 
pracowała nieprzerwanie aż do przejścia na emeryturę, tj. do 30 września 1992 roku. 
 Podczas zatrudnienia w WSP doc.dr Krystyna Tryuk pełniła szereg odpowiedzialnych 
funkcji. Od 1 pażdziernika 1961 roku, przez dwie kadencje była Dziekanem Wydziału 
Matematyczno-Fizycznego, członkiem Senatu WSP, brała udział w pracach komisji 
senackich; m.in. była członkiem Komisji Dyscyplinarnej ds. Pracowników Naukowych, 
członkiem Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów, przewodniczącą Rady 
Wydziałowej ds. Młodziezy. Przez kilka lat sprawowała  opiekę nad Studium Nauczycielskim 
w Piotrkowie Trybunalskim i w Łodzi, była członkiem i egzaminatorem państwowych 
egzaminów egzaminów uproszczonych dla nauczycieli szkół średnich, brała czynny udział w 
organizowaniu filii WSP w Rzeszowie. Wielokrotnie przewodniczyła komisjom 
rekrutacyjnym na kierunek matematyczny i kierunek mechaniczny. Przewodniczyła radom 
pedagogicznym dla I roku kierunku mechanicznego. W latach 1958-71 była kierowniczką 
Zakładu Matematyki w Instytucie Matematyki. 
 Doc.dr Krystyna Tryuk specjalizowała się w dziedzinie geometrii różniczkowej i z tej 
dyscypliny nauki prowadziła „wykład monograficzny” i seminaria magisterskie. Pod Jej 
kierunkiem stopień magistra uzyskało ponad 150 studentów. Prowadziła równieżwykłady z 
„geometrii wyższej”, „geometrii analitycznej” i ?matematyki” na kierunku mechanicznym. 
Doc. Dr K.Tryuk brała także udział w wielu komisjach do przeprowadzenia przewodów 
doktorskich z zakresu matematyki. Była uczestnikiem wielu konferencji naukowych 
organizowanych przez Instytut Matematyki PAN. Uczestniczyła również w 
Międzynarodowym Kongrasie Matematycznym w Sztokholmie w 1962 roku. 
 Za swą działalność naukowo-dydaktyczną i wychowawczą została odznaczonam.in. 
Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką ZNP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem 40.lecia PRL. Otrzymała liczne 
nagrody rektorskie.  
 Docent Krystyna Tryuk była wspaniałym wykładowcą i przyjacielem młodzieży. 
Wielką troską otaczała podległych Jej pracowników. 
 
Na podstawie opracowania dr Ewy Lubaś. 



Tadeusz KALISZ 
Zast. prof. mgr.inż. Tadeusz Kalisz urodził się 06.04.1905r. w Jaśle. Szkołę średnią - 

gimnazjum klasyczne ukończył w mieście rodzinnym. Wyższe studia geodezyjne odbył na 
Politechnice Lwowskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera. Po ukończeniu studiów  - do roku 
1943 pracował w  wykonawstwie geodezyjnym głównie na terenie Lwowa w Archiwum Map, 
Zarządzie Miejskim, Zarządzie Kolejowym, Biurze Inwentaryzacyjnym i biurze pomiarowo-
budowlanym. 

Pracę w wyższym szkolnictwie geodezyjnym rozpoczął w 1943r obejmując stanowisko 
asystenta u prof. dra inż. E. Wilczkiewicza na Technicznych Kursach Fachowych a następnie 
w Katedrze Geodezji i Przyrządów Fotogrametrycznych we Lwowskim Instytucie 
Politechnicznym. 

Od 1945r. pracował w Krakowie na Oddziale Geodezyjnym Wydziału Inżynierii 
Wydziałów Politechnicznych Akademii Górniczej początkowo na stanowisku starszego 
asystenta w Katedrze Miernictwa I, a od roku 1946 jako adiunkt w Katedrze Urządzeń 
Rolnych. Z chwilą powołania Wydziału Geodezji Górniczej przeszedł do pracy w Katedrze 
Geodezji na tym Wydziale. Z dniem 01.04.1957r. został mianowany zastępcą profesora w 
Katedrze Geodezji. 

W pracy naukowo-badawczej zajmował się zagadnieniami geodezji inżynierskiej i 
topografii. Prowadził badania nad sposobami sporządzania i wykorzystania blokdiagramów 
do studiów  terenowych geodezyjnych, geomorfologicznych i geologicznych przy 
opracowaniu planów przestrzennych dla kopalń i rozwiązywania problemów geometryzacji 
złóż. Z tego zakresu opublikował szereg prac naukowych. Był autorem i współautorem 
skryptów z topografii, kreśleń topograficznych i geodezji. Za osiągnięcia naukowo-badawcze 
był odznaczony Złotą Odznaką „Za Zasługi w Dziedzinie Geodezji i Kartografii”. 

Prowadził wykłady i ćwiczenia z rachunku wyrównawczego, geodezji wyższej 
praktycznej, geodezji i topografii, fototopografii i rysunku geodezyjnego. Brał czynny udział 
w organizacji terenowych ośrodków szkoleniowych i kierował wakacyjnymi praktykami 
uczelnianymi studentów. Był promotorem kilkudziesięciu prac dyplomowych magisterskich i 
inżynierskich. 

Był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Pracował w różnych 
komisjach Zarządu Oddziału SGP w  Krakowie, pełnił funkcję przewodniczącego Koła 
Zakładowego SGP przy AGH.  

Zmarł w dniu 3 listopada 1972r. w Krakowie. 
 



 Mieczysław MILEWSKI 
Urodzony 13.08.1925 r. w Krakowie ukończył z odznaczeniem studia 
wyższe na Wydziale Geologiczno – Mierniczym AGH w 1949 r. 
uzyskując dyplom mgr inż. miernictwa górniczego. Stopień doktora 
nauk technicznych uzyskał w 1964 r. na Wydziale Geodezji Górniczej 
AGH. Od 12.02.1945 r., do przejścia na emeryturę w 1991 r., jest 
nauczycielem akademickim w AGH  przechodząc poprzez kolejne 
stanowiska  a w tym z z-cy profesora (1958-61) i docenta (1969-91). 
W latach 1972-91 kieruje Zakładem Geodezji Górniczej a w latach 
1974-79 jest przy tym z-cą dyrektora  Instytutu Geodezji Górniczej i 
Przemysłowej AGH. Prowadzi też zajęcia dydaktyczne na Wydziałach 
Politechnicznych AGH (1949-51), na Politechnice Warszawskiej 
(1954-64), w Wojskowej Akademii Technicznej (1961–62), a w latach 

1947-51 jest równocześnie nauczycielem w Liceum Górniczym w Krakowie. Główne 
kierunki jego zainteresowań naukowych to: geodezja górnicza, ochrona terenów górniczych i 
historia geodezji. Jest  promotorem 5 przewodów doktorskich i autorem ponad 80 publikacji 
w tym 4 książek (współautor) i dwóch skryptów oraz współautorem wdrażanego w LGOM 
(od 1996 r.) patentu. W latach 1972-74 oraz w latach 1978-90 jest członkiem Komitetu 
Geodezji PAN  a w latach 1984–95 członkiem Komitetu Górnictwa PAN.  Od 1969 r. jest 
członkiem a w latach 1975-91 z-cą przewodniczącego Komisji Górniczo-Geodezyjnej 
Oddziału PAN w Krakowie, a w latach 1958-61 przewodniczy  Zespołowi Historii Geodezji 
w Komitecie Nauki i Techniki PAN. W 1961 r. uzyskuje uprawnienia zawodowe mierniczego 
górniczego. Ściśle współpracuje z górnictwem a w szczególności z górnictwem węgla 
kamiennego i rud miedzi. Za tę działalność nadany mu został  w 1977 r. stopień generalnego 
dyrektora górniczego (III stopnia). W  latach 1975-90 jest członkiem Komisji d/s Ochrony 
Powierzchni  przed Szkodami Górniczymi przy WUG a w latach 1970-88 członkiem komisji 
d/s Ochrony Środowiska LGOM oraz członkiem Rady Naukowej „Cuprum” (1978-88). W 
latach 1958-81 jest członkiem Komisji Miernictwa i Szkód Górniczych przy GIG. W latach 
1958-81 jest członkiem Komisji Miernictwa i Szkód Górniczych przy GIG. W latach 1972-91 
jest członkiem 3–komisji ISM a także współorganizatorem  Polskiego Komitetu ISM. 
Uczestniczył w wielu konferencjach naukowych i naukowo – technicznych w kraju i 
kilkunastu za granicą.  Pięciokrotnie wyróżniony był nagrodami  Min. Nauki, Szkol. 
Wyższego i Techniki i wielokrotnie nagrodami Rektora AGH. Posiada Srebrny (1948 r.) i 
Złoty (1975 r.) Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1982 r.) oraz 
dziewięć złotych  odznak resortowych  i regionalnych a w tym ostatnio (2000 r.) Złotą 
Odznakę Zasłużony dla Górnictwa RP i 100-lecia Górniczych Organizacji Technicznych. Od 
1950 r. jest członkiem Stowarzyszenia Wychowanków AGH będąc w latach 1953-57 
sekretarzem a od 1975 r. jest  przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej. W 1987 r. 
nadana mu została godność członka honorowego Stowarzyszenia. 



Edward GARŚCIA 
Docent kontraktowy, doktor nauk technicznych, inżynier ochrony środowiska. W 

Akademii Górniczo-Hutniczej pracował od 1975 r. do 1997. Prowadził zajęcia dydaktyczne 
ze studentami Wydziału Metalurgiczne i Wydziału Geodezji Górniczej z zakresu sozologii: 
wpływu przemysłu na środowisko oraz metod i sposobów jego ochrony. 

Edward Garścia urodził się 25 marca 1927 r. w woj. m. krakowskim. Ukończył 
Liceum im.A.Witkowskiego w Krakowie, a następnie studiował na wydziale Elektryczno-
mechanicznym AGH, które ukończył w 1951 r. uzyskując stopień mgr nauk technicznych i 
tytuł inżyniera elektronika-mechanika hutniczego. 

Prace zawodowa rozpoczął w 1952 r. na stanowisku kierownika oddz. cieplnego w 
Tomaszowskich Zakładach włókien Sztucznych w Tomaszowie Maz. W 1955 r. przenosi się 
do Huty im.Lenina, gdzie przez 12 lat kieruje wydziałem cieplnym, a następnie pełniąc 
funkcje z-cy głównego energetyka i głównego inżyniera ochrony środowiska organizuje  i 
kieruje służbą ochrony środowiska obejmującą problemy ochrony wód, ochrony powietrza, 
ochrony akustycznej i utylizacji odpadów. Uczestniczy w budowie, rozruchu i eksploatacji 
nowoczesnych obiektów i urządzeń w krakowym hutnictwie (kotły odzysknicowe, chłodzenie 
wyparkowe, urządzenia odpylające stalowni konwentorowej, oczyszczalnie ścieków). 

Stopień naukowy doktora nauk technicznych nadaje mu Rada Wydziału Maszyn 
Górniczych i Hutniczych w 1968 r. na podstawie rozprawy :"Analiza i dobór optymalnych 
warunków wykorzystania ciepła z kotłów odzysknicowych pieców martenowskich". 

Od 1975 do 1992 r. pełnił funkcje kierownika Zakładu Ochrony Powietrza w 
Instytucie Kształtowania i Ochrony Środowiska  Wydziału Geodezji Górniczej, w którym 
prowadził prace badawcze związane z opracowaniem metod i bilansowaniem zanieczyszczeń 
z procesów hutniczych i energetycznych. Proce dydaktyczna i badawcza łączy - 
wykorzystując duże  doświadczenie zawodowe - z działalnością popularyzatorska redagując 
pismo poświecone ochronie środowiska AURA. 

Był członkiem Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, członkiem prezydium Komitetu 
Naukowego d/s Ochrony Środowiska NOT, Członkiem Państwowej Rady Ochrony 
Środowiska. Za osiągnięcia zawodowe uzyskał wiele nagród , m.in.Ministra NSzWiT, Not, 
Prezydenta miasta Krakowa. Posiada Srebrny , Zloty  i Kawalerski Krzyż Zasługi. 
 



Józef SIEMBAB 
Doc. dr inż. Józef Siembab urodził się 27.05.1927 r. w Zakopanem. 
Szkołę średnią ukończył w Krakowie w 1947 r. i rozpoczął studia na 
Wydziale Geologiczno-Mierniczym Akademii Górniczo-Hutniczej. 
Studia te ukończył w 1952 r. Już w ich trakcie rozpoczął pracę 
dydaktyczną na macierzystym Wydziale – od 1949 r. był zastępcą 
asystenta, a następnie asystentem. W 1962 r. obronił pracę doktorską na 
Wydziale Geodezji Górniczej AGH pt. „Wpływ dokładności przyjętych 
do obliczeń parametrów na maksymalne wielkości odkształceń 
powierzchni określane wzorami trzech polskich teorii”. W 1968 r. został 
powołany na stanowisko docenta etatowego w Katedrze Geodezji 
Górniczej. Od 1969 r. objął kierownictwo Zakładu Gospodarki Złożem 

w Instytucie Ochrony Powierzchni Górniczej, przemianowanego w 1972 r. na Zakład 
Geometryzacji Złóż i Kartografii Górniczej.  

Prowadził wykłady i ćwiczenia z przedmiotów: geometryzacja złóż i kartografia górnicza, 
geodezja górnicza na Wydziale Górniczym, górnictwo na Wydziale Geodezji Górniczej, 
zagadnienia specjalne z geodezji górniczej (w części, dotyczącej problematyki gospodarki 
złożem). Był autorem kilkudziesięciu prac naukowych i publikacji, w tym skryptu pt. 
„Geometryzacja złóż. Zastosowanie powierzchni topograficznych” (wyd. AGH, 1974; 
wspólnie z T. Brataszem), współautorem podręcznika „Mapy górnicze” (wyd. Śląsk, 1986 r.; 
wspólnie z R. Rajnichem i A. Sosną) oraz działu „Geometryzacja złóż” w „Poradniku 
górnika”. 

Był promotorem pięciu prac doktorskich oraz kilkudziesięciu prac dyplomowych. W latach 
1969-1972 pełnił funkcję dziekana Wydziału Geodezji Górniczej; był także zastępcą 
dyrektora Instytutu Ochrony Powierzchni Górniczej oraz Instytutu Geodezji Górniczej i 
Przemysłowej. Uczestniczył w wielu komisjach i radach naukowych, m.in. był członkiem 
Rady Naukowej Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi, 
członkiem ministerialnego zespołu do spraw zabezpieczenia Kopalni Soli w Wieliczce, 
członkiem  Komisji Normalizacyjnej do spraw normalizacji map górniczych. Pełnił także 
szereg funkcji społecznych, między innymi prezesa Rady Zakładowej Związku 
Nauczycielstwa Polskiego w AGH.  

Został odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi, resortowymi i regionalnymi. W 
1992 r. przeszedł na emeryturę, nie zrywając jednak więzi z uczelnią; uczestniczył nadal w 
pracach badawczych. Zmarł 1 stycznia 1999 r. po ciężkiej chorobie.  

 



Krzysztof NOVAK 
Docent, dr inż. wieloletni  Kierownik Zakładu Geodezji., Prowadził 
wykłady  z geodezji od 1974 r. na studiach dziennych i zaocznych. 
Krzysztof  Novak urodził się 24.07.1931 r. w Glanowie. Szkołę średnią. 
Ogólnokształcącą im. A.Witkowskiego w Krakowie ukończył w r.1949. 
Studia wyższe inżynierskie na  Wydziale Inżynierii, Oddziale 
Geodezyjnym Politechniki Krakowskiej odbył w latach 
1953-1955 na Wydziale Geodezji Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 

Pracę na Wydziale Geodezji AGH rozpoczął . 1.03.1953, Jako asystent 
w Katedrze 

Geodezji. Stopień doktora nauk technicznych  uzyskał na Wydziale 
Geodezji Górniczej w 1964 roku na podstawie  pracy „Badania nad zastosowaniem map 
fotogrametrycznych i fotointerpretacji zdjęć lotniczych w planowaniu przestrzennym”. Na 
stanowiska docenta 

został powołany w 1971 roku. 

W latach 1972    do 1974 i 1981 do 1984 był prodziekanem Wydziału Geodezji Górniczej, w 
latach 1974 – 1979  zastępcą Dyrektora Instytutu Geodezji Górniczej i Przemysłowej. 

W latach 1985 – 1991 był dyrektorem Instytutu.GGiP .Jest specjalistą  w dziedzinie geodezji ; 
posiada 21 publikacji oraz jest współautorem dwóch skryptów „ Geodezja” i  „Ćwiczenia z 
geodezji”. Jest odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski , złotą odznaką  „Za zasługi w geodezji i kartografii”, złotą odznaką 
„Zasłużony dla ziemi sądeckiej” i w 1971 roku  uzyskał nagrodę ministra  Nauki, Szkolnictwa 
Wyższego i Techniki za działalność dydaktyczną.    

 



Czesław ŻUŁAWSKI 
Doc. dr inż. Czesław Żuławski urodził się 17 stycznia 1923 roku w 
Drohobyczu. Szkołę średnią ukończył w Borysławiu a studia wyższe na 
Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej (uzyskując 
stopień magistra inżyniera geodety) ukończył w 1950 roku.  

Pracę w AGH podjął w 1951 roku, a w 1961 uzyskał stopień 
doktora nauk technicznych. Pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji, był 
mi. prodziekanem Wydziału Geodezji Górniczej, dyrektorem Instytutu 
oraz przez 15 lat kierował Zakładem Rekultywacji. Od początku swojej 
działalności naukowej prowadził badania mieszczące się na granicy 
techniki i przyrody. Zajmował się problemami kartografii i klasyfikacji 
gleb terenów przemysłowych, inwentaryzacji warunków 

przyrodniczych, przekształceń hydrologicznych i chemicznych gleb oraz rozwiązywał 
zagadnienia z zakresu rekultywacji. 

Badania prowadzone przez Docenta niemal we wszystkich rejonach przemysłowych 
naszego kraju zaowocowały opublikowaniem ponad 50 oryginalnych prac. Opracował On 
zasady przeliczania Niemieckiej Klasyfikacji Punktowej na obowiązujące w Polsce normy 
klasyfikacyjne, metodę hydrologiczno-glebową do szacowania i prognozowania szkód w 
użytkach, zasady litologicznej klasyfikacji przydatności gruntów do rekultywacji.  

Jego wielki dorobek wyraża liczba ponad 200 prac naukowo-badawczych i 
wdrożeniowych, za które otrzymał wiele nagród i odznaczeń resortowych i państwowych. 
Doc. dr inż. Cz. Żuławski przez ponad 40 lat był nauczycielem, wychowawcą, przyjacielem i 
opiekunem wielu pokoleń studentów. Opracował skrypty dla geodetów z przedmiotów 
przyrodniczych. Był inicjatorem utworzenia w ramach Wydziału geodezji nowego kierunku – 
Inżynieria Środowiska. W najtrudniejszych dla naszego kraju czasach, zachował swoją 
niezależność i prawość. Był żołnierzem Armii Krajowej. Żył wierny tradycji, z głębokim 
odczuciem poszukiwania prawdy. 
Zmarł w roku 1994. 
 
 
Julian NIEBYLSKI 



Doktorzy nauk 



Tadeusz WRÓBLEWSKI 
St. Wykładowca dr inż. n.t., mgr fil. Tadeusz Wróblewski urodził się 
dnia 22.09.1908 r. we Lwowie, jako syn Michała i Józefy z Osików, 
zmarł w Krakowie w dniu 01.11.1972 r.  

Do szkoły podstawowej uczęszczał w Krakowie, po ukończeniu której 
w 1921 r. rozpoczął naukę w Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w 
Bochni, otrzymując świadectwo dojrzałości w 1928 r. W latach 1928-
1932 był elewem Szkoły Podchorążych w Warszawie. Następnie 
pracował zawodowo w I Batalionie Mostów Kolejowych WP w 
Krakowie na stanowisku d-cy kompanii, studiując równocześnie w 
latach 1933-1939 na Wydziale Humanistycznym UJ (w zakresie 
filologii angielskiej) i uzyskując tam absolutorium. 

W 1939 r. brał czynny udział w kampanii wrześniowej, a następnie poprzez obóz 
internowanych w Rumunii przedostał się do Francji, do formującej się tam Armii Polskiej, 
gdzie do końca maja 1940 r. był słuchaczem Ecole Militaire D’aplication du Génie w 
Vorsalle. Po upadku Francji ewakuował się do Wielkiej Brytanii. Do 1943 r. służył jako 
tłumacz w jednostkach technicznych Armii Polskiej. W latach 1943-1946 był wykładowcą 
języka angielskiego w Centrum Wyszkolenia Saperów w Szkocji. W tym też czasie ukończył 
kurs języka angielskiego w All Souls College w Oxfordzie oraz zdał egzamin z języka 
angielskiego przed Komisją Uniwersytetu w Cambridge. W 1946 r. rozpoczął studia na 
Politechnice w Londynie, gdzie zaliczył dwa pierwsze lata na Wydziale Inżynierii Lądowej. 
We wrześniu 1947 r. powrócił do Polski i w Krakowie zapisał się na trzeci rok studiów na 
Wydziałach Politechnicznych (Wydział Inżynierii) Akademii Górniczej w Krakowie. 
Równocześnie został zatrudniony w tejże Uczelni jako wykładowca języka angielskiego. W 
dniu 24.10.1947 r., po złożeniu pracy magisterskiej, ukończył rozpoczęte jeszcze przed wojną 
studia na Wydziale Humanistycznym UJ. Studia politechniczne ukończył dnia 24.06.1950 r. 
uzyskując tytuł mgr inż. budownictwa lądowego i od 1 sierpnia tegoż roku rozpoczął pracę 
jako inżynier w Dyrekcji Budowy AGH. 

Z dniem 1.09.1951 r. przeszedł do pracy w szkolnictwie wyższym, którą kontynuował 
do końca swego życia. Objął najpierw stanowisko starszego asystenta w Katedrze 
Budownictwa na Wydziale Geodezji Górniczej AGH, kierowanej przez prof. dr inż. Izydora 
Stella-Sawickiego. Adiunktem został mianowany 1.05.1953 r. Z dniem 1.10.1961 r. powołano 
Go na stanowisko wykładowcy, a rok później starszego wykładowcy. W latach 1966-1969 
pełnił funkcję Kierownika Zawodowego Studium Zaocznego na Wydziale Geodezji 
Górniczej AGH. 

W dniu 28.06.1962 r. Tadeusz Wróblewski uzyskał stopień naukowy doktora nauk 
technicznych na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH na podstawie pracy pt.: 
„Analiza pracy niektórych kafarów w hutach polskich”. 

Dla ułatwienia studentom przyswojenia wymaganych wiadomości, opracował 
wykłady prof. dr inż. Izydora Stella-Sawickiego w formie skryptu pt. „Zarys budownictwa 
ogólnego, stalowego i żelbetowego” (PWN, 1953). Napisał następnie dwa skrypty uczelniane, 
jeden samodzielnie pt.: „Zarys inżynierii lądowej” (który doczekał się aż trzech wydań w 
PWN w 1956, 1960 i 1969 r.) oraz drugi, wspólnie z prof. dr Feliksem Szwedem z 
Politechniki Krakowskiej pt.: „Zarys inżynierii wodnej” (skrypt uczelniany AGH nr 34, 
1959). Przez szereg lat skrypty te stanowiły podstawową pomoc dydaktyczną do nauczania 
wykładanych na AGH przedmiotów dotyczących budownictwa. 

Drugą pasją życiową Tadeusza Wróblewskiego było nauczanie języka angielskiego. 
Najpierw w latach 1947-1953 był wykładowcą na AGH, a potem w studium Języków Obcych 
UJ prowadził lektorat z języka angielskiego na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-
Chemicznym. Efektem jego zainteresowań tą działalnością był wydany w 1960 r. skrypt 
uczelniany UJ pt.: „Selection of technical texts”. 



Za swą ofiarną pracę i służbę wojskową został odznaczony  Medalem 10-lecia,  Croix 
de Combatants Volontairs oraz Refense Medal. 

Opracował Stanisław Barycz 
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