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Jubileusz 70–lecia 
Profesora dr. hab. inż. 
Wiesława Buczkowskiego

Prof. dr hab. inż.  
Wiesław Buczkowski

Wiesław Buczkowski urodził się 11 stycznia 1946 roku w Po-
znaniu. Wiesław Buczkowski w 1964 roku, po ukończeniu nauki 
w liceum, uzyskał świadectwo dojrzałości. W tym samym roku, 
po zdaniu egzaminu wstępnego, podjął studia na Wydziale Rol-
niczym – Oddział Melioracji Wodnych Wyższej Szkoły Rolniczej 
w Poznaniu. Studia ukończył w czerwcu 1969 roku po obronie 
pracy magisterskiej pt. „Projekt zamknięcia jazowego na Kanale 
Bernardyńskim w Kaliszu”, otrzymując na dyplomie ocenę bar-
dzo dobrą z wyróżnieniem. Promotorem pracy był doc. dr hab. 
inż. Henryk Mikołajczak.
Mgr inż. Wiesław Buczkowski w październiku 1969 roku rozpo-
czął pracę w Katedrze Mechaniki Budowli i Konstrukcji Budow-
lanych na Oddziale Melioracji Wodnych WSR w Poznaniu w cha-
rakterze asystenta stażysty. 1 października 1970 roku przeszedł 
na etat asystenta, a od 1 października 1971 roku na etat starsze-
go asystenta w Instytucie Budownictwa Wodno-Melioracyjnego 
Akademii Rolniczej w Poznaniu, w skład którego w ramach re-
organizacji weszła Katedra Mechaniki Budowli i Konstrukcji Bu-
dowlanych. W roku 1970 W. Buczkowski ukończył Kurs Peda-
gogiczny I stopnia zorganizowany przez WSR w Poznaniu dla 
Młodej Kadry Dydaktyczno-Naukowej. W roku 1972 ukończył 
Kurs Pedagogiczny II stopnia. Pracując w Katedrze Mechaniki 
Budowli i Konstrukcji Budowlanych, dzięki doc. H. Mikołajcza-
kowi skierowany został do odbycia zajęć z Teorii sprężystości 
prowadzonych przez doc. Stanisławskiego w Politechnice Po-
znańskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego.
Pracując w Instytucie Budownictwa Wodno-Melioracyjnego, wy-
konał pod kierunkiem doc. dr hab. inż. Henryka Mikołajczaka 
pracę doktorską pt. „Numeryczne obliczanie płyt trójwarstwo-
wych stosowanych w budownictwie rolniczym”. Pracę obronił 
w grudniu 1977 roku na Wydziale Melioracji Wodnych Akademii 
Rolniczej we Wrocławiu, otrzymując tytuł doktora nauk technicz-
nych. Recenzentami rozprawy byli doc. dr hab. inż. Ryszard Ga-
nowicz z Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz doc. dr hab. inż. 
Stefan Fuliński z Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
Od marca 1978 roku dr inż. Wiesław Buczkowski zatrudniony 
został na etacie adiunkta: do 31 grudnia 1981 roku w Instytucie 
Budownictwa Wodno-Melioracyjnego, a od 1 stycznia 1982 roku, 
po ponownej reorganizacji Uczelni, w Katedrze Mechaniki Budowli 
i Budownictwa Rolniczego Akademii Rolniczej w Poznaniu.
23 października 1992 roku na podstawie oceny ogólnego do-
robku i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pt. „Analiza para-
metryczna rozkładu sił wewnętrznych w żelbetowych ustrojach 
skrzyniowych” dr inż. Wiesław Buczkowski uzyskał stopień dok-
tora habilitowanego nauk technicznych w zakresie budownictwa 
w specjalności konstrukcje inżynierskie. Przewód habilitacyjny 
przeprowadzony został przez Radę Wydziału Budownictwa Lą-

dowego Politechniki Poznańskiej. Recenzentami rozprawy byli 
prof. dr hab. inż. Otton Dąbrowski z Politechniki Wrocławskiej, 
prof. dr hab. inż. Władysław Ziobroń z Politechniki Krakowskiej 
oraz prof. dr hab. inż. Andrzej Garstecki z Politechniki Poznań-
skiej. Z dniem 1 kwietnia 1994 roku dr hab. inż. Wiesław Bucz-
kowski otrzymał stanowisko profesora w Akademii Rolniczej 
w Poznaniu.
W latach 1996–2002, przez dwie kadencje, prof. Wiesław Bucz-
kowski pełnił funkcję dziekana Wydziału Melioracji i Inżynierii 
Środowiska.
Za Jego kadencji Wydział otrzymał nową siedzibę przy ul. Piąt-
kowskiej 94 w Poznaniu.
Od 1994 do chwili obecnej prof. Wiesław Buczkowski pełni funk-
cję kierownika Zakładu Budownictwa i Konstrukcji Inżynierskich, 
a w latach 1997–2009 pełnił funkcję kierownika Katedry Mecha-
niki Budowli i Budownictwa Rolniczego.
W okresie od grudnia 2005 roku do lutego 2013 roku Wiesław 
Buczkowski został zatrudniony na pełnym etacie (drugie miej-
sce pracy) na stanowisku profesora w Szkole Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Inżynierii i Kształto-
wania Środowiska w Katedrze Budownictwa i Geodezji (obecnie 
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Inżynie-
rii Budowlanej).
Postępowanie o nadanie Wiesławowi Buczkowskiemu tytułu pro-
fesora nauk technicznych przeprowadzone zostało przez Radę 
Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wro-
cławskiej. Recenzentami w tym postępowaniu byli: prof. dr hab. 
inż. Kazimierz Flaga z Politechniki Krakowskiej, prof. dr hab. inż. 
Leonard Runkiewicz z Politechniki Warszawskiej oraz Instytu-
tu Techniki Budowlanej, prof. dr hab. inż. Andrzej Łapko z Poli-
techniki Białostockiej oraz prof. dr hab. inż. Mieczysław Kamiński 
z Politechniki Wrocławskiej. Tytuł profesora nauk technicznych 
nadany został Wiesławowi Buczkowskiemu postanowieniem 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskie-
go z dnia 11 kwietnia 2012 roku, a wręczenie aktu nadania na-
stąpiło 31 maja 2012 roku. W uroczystości nadania Wiesławowi 
Buczkowskiemu tytułu profesora uczestniczyła żona Iwona i cór-
ka Paulina. Prof. Wiesław Buczkowski jest aktywnym członkiem 
licznych organizacji i stowarzyszeń naukowych.
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Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycz-
nej i Stosowanej (PTMTS) od 1978, Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Wodnych i Melioracyjnych (SITWM) od 1971, Pol-
skiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB) 
w latach 1972–1976 i od 1992 do chwili obecnej. Jest członkiem 
Komisji Rzeczoznawstwa i Odznaczeń Poznańskiego Oddziału 
PZITB (od 1999) oraz członkiem Sekcji Konstrukcji Betonowych 
Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN od 1996. Był współ-
założycielem Koła Młodych PZITB przy AR w Poznaniu (2001). 
Jest przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego Oddziału Poznań-
skiego PZITB, którą to funkcję pełni przez cztery kolejne kaden-
cje (od 2002) do chwili obecnej. Jest członkiem Wielkopolskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa od chwili jej powsta-
nia. Od 2002 roku jest członkiem Komisji Kwalifikacyjnej Wiel-
kopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W kwietniu 
2014 roku został wybrany przewodniczącym Komisji.
W latach 2008–2012 był członkiem Komisji Odznaczeń przy Za-
rządzie Głównym PZITB. Od 2010 roku pełnił funkcję sekreta-
rza tej Komisji. Od czerwca 2012 roku został członkiem Zarzą-
du Głównego PZITB. Od września 2013 roku został członkiem 
Zarządu Komitetu Nauki PZITB.
Za działalność w stowarzyszeniach odznaczony został Srebrną 
Honorową Odznaką PZITB (2002), Srebrną Honorowa Odzna-
ką Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (2010), a także w 2010 
otrzymał Honorową Odznakę „Za zasługi dla budownictwa”. 
W maju 2012 roku otrzymał „Medal z okazji 20-lecia powołania 
Państwowej Straży Pożarnej z wyrazami uznania i podziękowania 
za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego przyznany przez Komendan-
ta Głównego Państwowej Straży Pożarnej generała brygadiera 
Wiesława S. Leśniakiewicza.
W 2013 roku otrzymał Złotą Honorową Odznakę Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa. We wrześniu 2014 roku otrzymał naj-
wyższe odznaczenie Polskiego Związku Inżynierów i Techników 
Budownictwa Honorową Złota Odznakę z Diamentem. We wrze-
śniu 2014 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Mu Me-
dal Złoty za Długoletnią Służbę. W listopadzie 2014 roku Rektor 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, na podstawie uchwa-
ły Senatu uhonorował Go medalem „Zasłużony dla Uniwersyte-
tu Przyrodniczego w Poznaniu”.
Od 2005 roku prof. W. Buczkowski jest członkiem Rady Nauko-
wej Wydawnictwa Acta Scientiarum Polonorum, seria Architec-
tura, a od 2009 roku jest członkiem Kolegium Redakcyjnego 
„Przeglądu Budowlanego”.
W czerwcu 1981 roku Wiesław Buczkowski został uznany przez 
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych 
NOT rzeczoznawcą w zakresie budownictwa wodno-melioracyj-
nego. W grudniu 1993 roku został wpisany na listę rzeczoznaw-
ców wojewody poznańskiego jako rzeczoznawca budowlany 
z zakresu budownictwa wodno-melioracyjnego, a także został 
wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowla-
nych przy Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w Warsza-
wie pod nr GUNB 58/97/R jako rzeczoznawca z zakresu budow-
nictwa wodno-melioracyjnego. Posiada uprawnienia budowlane 
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogra-
niczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Jest autorem 
bądź współautorem ponad 600 opracowań naukowo-technicz-

nych i ekspertyz. Swoim bogatym doświadczeniem chętnie dzie-
li się ze swoimi współpracownikami.
Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu prowadzi wykła-
dy z „Budownictwa żelbetowego”, „Konstrukcji hydrotechnicz-
nych” oraz „Diagnostyki i naprawy konstrukcji inżynierskich”. Jest 
współautorem uzyskanego w 1991 roku patentu dotyczącego 
sposobu kotwienia w gruncie studni opuszczanych.
Był promotorem w trzech zakończonych przewodach doktor-
skich: mgr inż. Jacka Mądrawskiego „Utylizacja odpadów beto-
nowych jako element racjonalnego kształtowania środowiska”, 
mgr inż. Tomasza Pawlaka „Rozwiązania materiałowo-konstruk-
cyjne płyt obornikowych uwzględniające czynniki korozyjne 
i mgr inż. Anny Szymczak-Graczyk „Pomosty pływające wyko-
nywane z monolitycznych, zamkniętych zbiorników prostopa-
dłościennych”.
Prof. dr hab. inż. był promotorem 117 prac magisterskich oraz 
67 prac inżynierskich.
Opublikował 160 pozycji, z czego 86 to oryginalne prace twór-
cze. W dorobku naukowym znajduje się współautorstwo bądź 
redakcja 18 książek, monografii, podręczników i skryptów.
Na szczególne podkreślenie zasługuje praca zbiorowa pod re-
dakcją W. Buczkowskiego pt. „Budownictwo ogólne. Konstrukcje 
budynków” t. 4, wydana w 2009 roku przez Wydawnictwo Arka-
dy, która to pozycja (wraz z pozostałymi tomami od 1 do 5) w za-
myśle wydawcy ma zastąpić podręcznik „Budownictwo ogólne” 
pod redakcją W. Żenczykowskiego wydawany od lat 50. dwu-
dziestego wieku, wielokrotnie wznawiany, z którego przez wiele 
lat korzystali studenci i inżynierowie budownictwa.
Prof. Buczkowski był organizatorem kilkunastu konferencji nau-
kowych, przewodniczącym Komitetów Organizacyjnych, a tak-
że w kilkunastu konferencjach krajowych i zagranicznych był 
członkiem Komitetów Naukowych, a często ich przewodniczą-
cym. O znaczącej pozycji profesora w swojej dyscyplinie najlepiej 
świadczy powierzenie Mu prowadzenia obrad podczas licznych 
konferencji krajowych i zagranicznych, a wśród nich np. podczas 
tak prestiżowej Konferencji jak „Awarie budowlane”.
Prof. Wiesław Buczkowski jest żonaty, posiada czwórkę dzieci 
oraz sześcioro wnucząt.

dr inż. Anna Szymczak-Graczyk

31 maja 2012 roku – Belweder, wręczenie aktu nadania 
tytułu profesora nauk technicznych


