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KRONIKA

PI DZIESI CIOLECIE PRACY ZAWODOWEJ PROFESORA 
DR. HAB. IN . WOJCIECHA Ó TOWSKIEGO

Pod koniec kwietnia bie cego roku Rada Wydzia u Budownictwa i In ynierii ro-
dowiska SGGW uczci a jubileusz 50-lecia pracy naukowej, in ynierskiej, dydaktycznej, 
wychowawczej i organizacyjnej profesora Wojciecha ó towskiego, bardzo zas u onego 
dla budownictwa l dowego i lubianego przez spo eczno  zarówno SGGW, jak i Poli-
techniki Warszawskiej.

Profesor swoj  edukacj  rozpocz  w Otwocku w Szkole Podstawowej nr 1 i Liceum 
Ogólnokszta c cym im. K.I. Ga czy skiego, a nast pnie kontynuowa  j  na Wydziale 
Budownictwa L dowego Politechniki Warszawskiej.

Pocz tek Jego pracy (1962–1971) wi e si  z Wydzia em Melioracji Wodnych SGGW, 
gdzie zatrudniony by  jako starszy asystent w Katedrze Mechaniki Budowli i Konstrukcji 
Budowlanych. W okresie nast pnym, czyli od 1971, roku pracowa  na Wydziale In ynie-
rii L dowej (d. Wydzia  Budownictwa L dowego) Politechniki Warszawskiej, uzyskuj c 
kolejne stanowiska – od adiunkta, poprzez docenta, a ko cz c na profesorze nadzwy-
czajnym – oraz stopnie naukowe – doktora, doktora habilitowanego i profesora tytular-
nego nauk technicznych. W okresie tym prof. ó towski pe ni  odpowiedzialne funkcje: 
dziekana wydzia u w dwóch kadencjach, prodziekana do spraw studiów zaocznych i na-
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uczania oraz wieloletniego kierownika Zak adu Konstrukcji Metalowych w Instytucie 
Konstrukcji Budowlanych, w którym od 2002 roku do 2005 pe ni  funkcj  dyrektora. 

Nast pnie, czyli od 2006 roku ponownie pracuje w SGGW na Wydziale Budownictwa 
i In ynierii rodowiska (d. Wydzia  Melioracji Wodnych) jako profesor nadzwyczajny, 
gdzie swoje do wiadczenia zawodowe spo ytkowa  na tworzenie i rozwój wydzia u naj-
bardziej technicznego w SGGW – Wydzia u Budownictwa i In ynierii rodowiska. 

W tym czasie jest cz onkiem Sekcji Konstrukcji Metalowych Komitetu In ynierii L -
dowej i Wodnej PAN, cz onkiem Prezydium Komitetu Konstrukcji Metalowych PZiTB 
i cz onkiem Komitetu Nauki PZiTB oraz dzia aczem w Polskiej Izbie Konstrukcji Sta-
lowych.

Zainteresowania naukowe Jubilata koncentruj  si  na zagadnieniach:
konstrukcji zespolonych typu stal – tworzywo sztuczne i stal – beton,
po cze  rubowych w konstrukcjach stalowych,
stateczno ci konstrukcji budynków szkieletowych, wielokondygnacyjnych i wybo-
czenia pr tów ciskanych w uk adach szkieletowych,
wp ywu po cze  podatnych w uk adach ramowych,
hal stalowych z transportem podwieszonym,
klejonych po czeniach w konstrukcjach metalowych i zespolonych.
Uczestniczy  w realizacji lub kierowa  kilkoma tematami badawczymi, z których naj-

wa niejsze to:
problem w z owy 07.01.3, dotycz cy uruchomienia wytwórni konstrukcji stalowych 
(1971–1975),
projekt badawczy KBN nr 7510301604 na temat s upów zespolonych stal – beton 
(1993–1995),
grant dzieka ski Wydzia u In ynierii L dowej PW „Badania wspó czynnika tarcia 
w spr onych po czeniach lin stalowych” (1993–1995).
Efektem bada  by o 15 monogra  i naukowych, których by  autorem lub wspó auto-

rem, a dwie z nich maj  znaczenie w skali mi dzynarodowej: „Konstrukcje metalowe. 
Cz  I. Podstawy projektowania”, Arkady 1986, oraz „Konstrukcje metalowe. Cz  II.
Obiekty budowlane”, Arkady 1992. Ksi ki te zyska y wysok  ocen  fachowców 
i spe niaj  wa n  rol  w dydaktyce.

Jego praca doktorska realizowana pod kierunkiem by ego rektora Politechniki War-
szawskiej, prof. Mieczys awa ubie skiego, na temat wspó pracy tworzyw sztucznych 
z metalami (1971 r.), zosta a wyró niona nagrod  Ministra Szkolnictwa Wy szego 
i Techniki. W 1983 roku uzyska  stopie  doktora habilitowanego nauk technicznych za 
prac  „Konstrukcje zespolone stal – tworzywo sztuczne”. Prace naukowe mia y charakter 
praktyczny. Swoj  praktyczn  wiedz  Profesor wykorzystywa  w dzia alno ci in ynier-
skiej i eksperckiej. Posiada uprawnienia budowlane i tytu  rzeczoznawcy budowlanego. 
Jest projektantem 50 obiektów budowlanych. Wykona  120 ekspertyz lub opracowa  
technicznych. Z wielu dokona  w tym zakresie wymieni  nale y: wyja nienie przyczyn 
katastrofy masztu radiowego w Konstantynowie ko o G bina, organizowanie zaplecza 
budowy mostu Poniatowskiego w Warszawie, udzia  w projekcie systemu stacji reduk-
cyjnych gazu, wyja nienie przyczyn katastrofy wie y radia Viktoria w owiczu oraz za-
walenia si  rusztowania wie y destylacyjnej Ra  nerii P ockiej.

–
–
–

–
–
–

–

–

–



                                             125

Architectura 12 (2) 2013

Zaj cia dydaktyczne na SGGW obejmowa y mechanik  budowli, budownictwo ogól-
ne, stalowe i elbetowe oraz ma e mosty. Obecnie prowadzi zaj cia z zakresu konstrukcji 
metalowych. Na Politechnice Warszawskiej prowadzi  wyk ady i wiczenia projektowe 
na studiach dziennych, zaocznych i specjalizacjach z konstrukcji metalowych.

Kszta ci  kadry in ynierów na ró nego typu kursach. Oprócz publikacji o charakte-
rze typowo naukowym opracowa  wiele skryptów, z których wymieni  nale y „Wybrane 
wiczenia z budownictwa stalowego” – skrypt dla studentów Wydzia u Melioracji Wod-

nych SGGW, Dzia  Wydawnictw SGGW 1976, „Wymiarowanie konstrukcji stalowych 
metod  stanów granicznych” PWN 1979, 1981, 1984, „Zasady projektowania konstrukcji 
z pro  li cienko ciennych Lindab „Z” i „C”. Poradnik projektanta”, Lindab Sp. z o.o. 
2000.

Profesor Wojciech ó towski uwa any jest za twórc   szko y projektowania konstruk-
cji stalowych. Wykszta ci  oko o 110 in ynierów lub magistrów na Politechnice Warszaw-
skiej i oko o 45 na SGGW. Promowa  6 doktorów, wykona  opinie 13 prac doktorskich, 
7 prac habilitacyjnych oraz 2 wnioski na tytu  profesora. Jest lubianym dydaktykiem, 
przychylnym studentom. Z osi gni  organizacyjnych s u cych rozwojowi nauki, wy-
mieni  nale y „Ramowy program studiów I i II stopnia na Wydziale In ynierii L dowej 
PW” oraz program studiów doktoranckich, którego by  wspó autorem. W SGGW opra-
cowa  zmiany w programie wicze  w budownictwie stalowym, elbetowym i mechani-
ce budowli, które w cz ci obowi zuj  do dzisiaj. Bra  czynny udzia  w konferencjach 
naukowych i naukowo-technicznych, krajowych i zagranicznych, jako referent, wspó -
przewodnicz cy i przewodnicz cy sesji. Jego nazwisko zosta o umieszczone na li cie za-
s u onych dla konferencji krynickich z okazji 25-lecia ich istnienia.  Ogó em bra  udzia  
w 43 konferencjach naukowych w Krynicy.

Profesor Wojciech ó towski jest zwi zany z naszym pismem Scientiarum Polonorum 
seria Architectura, b d c cz onkiem Rady Naukowej i recenzentem wielu artyku ów.

Zwie czeniem dokona  Profesora jest nadanie Mu przez Prezydenta Rzeczypospo-
litej tytu u profesora. Za dzia alno  dla rozwoju nauki, wychowania pokolenia in y-
nierów budownictwa l dowego odznaczony zosta  Krzy em Kawalerskim Odrodzenia 
Polski, Z otym Krzy em Zas ugi oraz odznaczeniami resortowymi i nagrodami Rektorów 
SGGW i Politechniki Warszawskiej.

Z okazji jubileuszu Redakcja yczy dalszej owocnej pracy dla rozwoju budownictwa 
i naszego pisma

Andrzej Ciepielowski


