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Antoni Stanisław Kleczkowski urodził się 
5  maja 1922 roku w  Poznaniu, w  rodzinie 
profesorskiej. Ojciec był profesorem ger-
manistyki Uniwersytetu Poznańskiego, a od 
1932 roku – Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, matka była nauczycielką. Naukę szkol-
ną rozpoczął w  Poznaniu, a  od 1932 roku 
kontynuował ją w  Krakowie w  Gimnazjum 
i  Liceum im. Jana III Sobieskiego. W  cza-
sie okupacji uczył się w Państwowej Szko-
le Budowy Maszyn i Elektrotechniki w Kra-
kowie, jednocześnie pracując jako robotnik 
w krakowskiej filii firmy Daimler-Benz. Dom 

rodzinny i  szkoły ukształtowały Jego hu-
manistyczne myślenie. Mimo to wybrał stu-
dia techniczne. Działania wojenne zakłóci-
ły normalny tok edukacji i  dopiero w  1945 
roku rozpoczął studia na Wydziale Hutni-
czym Akademii Górniczej, przenosząc 
się rok później na nowo otwarty Wydział 
Geologiczno -Poszukiwawczy. Bezpośred-
nio po oswobodzeniu Krakowa uczestni-
czył w  zabezpieczeniu mienia akademii 
oraz jej odbudowie ze zniszczeń. W  1946 
roku podjął też studia na Wydziale Filozo-
ficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stu-

diując na drugim roku został młodszym asy-
stentem w Zakładzie Mineralogii i Petrografii 
AG. Czynnie włączył się w działalność Sto-
warzyszenia Studentów AG i innych organi-
zacji, m.in. w 1947 roku brał udział w zorga-
nizowaniu uroczystości pogrzebowych prof. 
Karola Bohdanowicza. Za udział w manife-
stacji 3 maja 1946 roku został aresztowany 
i cztery tygodnie więziony przez Urząd Bez-
pieczeństwa.

Dyplom magistra inżyniera geologii uzy-
skał w  1950 roku w  AGH, a  w  następnym 
roku magistra filozofii UJ. Od 1 stycznia 
1950 roku przeszedł do Zakładu Geologii 
Ogólnej II, kierowanego przez prof. Henry-
ka Świdzińskiego, a następnie do Zakładu 
Geologii I, kierowanego przez prof. Wale-
rego Goetla. Pozostając wierny zaintereso-
waniom przyrodniczym, ostatecznie swoje 
zainteresowania badawcze skierował jed-
nak ku geologii inżynierskiej, a później hy-
drologii. Wyraźnie ewaluował od geologii 
ogólnej ku stosowanej, co skutkowało także 
podjęciem współpracy badawczej i organi-
zacyjnej z  prof. Romanem W. Krajewskim. 
W  latach 1953–1958 wykładał geologię in-
żynierską w Uniwersytecie Wrocławskim.

W 1958 roku na podstawie rozpra-
wy „Wapień muszlowy północnego obrze-
żenia Gór Świętokrzyskich na zachód od 
Skarżyska -Kamiennej” uzyskał doktorat. 
Promotorem był prof. R. Krajewski. Po dok-
toracie zajmował się intensywnie hydroge-
ologią. Rok 1958 był przełomowy dla Jego 
zainteresowań naukowych. Udał się wów-
czas do Chin i pracował tam przez dwa lata 
w  charakterze eksperta z  dziedziny hydro-
geologii i geologii inżynierskiej zapór wod-
nych. Zebrane tam materiały geologiczne 
i  hydrogeologiczne zostały przedstawione 
w  pracy „Hydrogeologia równiny Hopei”, 
stanowiącej obszerne studium zawierają-
ce wnioski i wskazania dla gospodarowania 
zasobami wodnymi. Na podstawie tej pracy 
w 1963 roku otrzymał stopień naukowy dok-
tora habilitowanego, a rok później został po-
wołany na stanowisko docenta. Z  począt-
kiem 1961 roku, gdy hydrogeologia stała 
się głównym nurtem Jego pracy badawczej, 
przeniósł się do Katedry Geologii Stoso-
wanej I, kierowanej wówczas przez prof. 
R. Krajewskiego. Wiele Jego opracowań, 
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wykonanych wspólnie z  prof. Krajewskim 
i  prof. Z. Wilkiem, zostało wykorzystanych 
w  praktyce rozpoznania wód, prognozach 
odwodnienia kopalń węgla kamiennego, 
a  także kopalń odkrywkowych siarki w  re-
jonie Tarnobrzega, węgla brunatnego rejo-
nu Konina, Turka i Bełchatowa. Inna grupa 
Jego prac z tego okresu dotyczyła stosun-
ków hydrogeologicznych w  Górnośląskim 
Zagłębiu Węglowym. Były to prace z zakre-
su hydrogeologicznych szkód górniczych, 
zagrożeń wodnych i chemizmu wód.

Działalność naukowa Profesora, rozwi-
jana szczególnie intensywnie od momen-
tu uzyskania stopnia naukowego dokto-
ra habilitowanego, postawiła Go w  rzędzie 
najwybitniejszych i  najbardziej aktywnych 
badaczy w dziedzinie hydrogeologii w Pol-
sce. Wyrazem tego było powierzenie Mu 
w 1967 roku funkcji kierownika w nowo two-
rzonej Katedrze Hydrogeologii Wydzia-
łu Geologiczno-Poszukiwawczego. Po włą-
czeniu w  1969 roku Katedry do Instytutu 
Hydro geologii i  Geologii Inżynierskiej peł-
nił do emerytury funkcję kierownika Zakładu 
Hydro geologii Regionalnej.

W 1974 roku objął funkcję dyrektora In-
stytutu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej 
i pełnił ją do 1982 roku. W 1972 roku uzyskał 
tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, 
a  w  1979 roku – profesora zwyczajnego 
nauk technicznych. Po nominacji na profe-
sora nadzwyczajnego intensywność pro-
wadzonych badań nasiliła się szczególnie. 
Są to prace z  zakresu hydrologii, naświe-
tlające zagadnienia regionalne kraju – głę-
bokość stref zasolenia wód podziemnych, 
warunków i  chemizmu występowania wód 
na Górnym Śląsku, Wyżynie Krakowsko-
-Wieluńskiej i w rejonie Krakowa. Współpra-
cował w zakresie hydrogeologii z wszystki-
mi prawie gałęziami górnictwa. Przez wiele 
lat był konsultantem nowego zagłębia mie-
dziowego, współdziałał z  górnictwem rud 
cynku i  ołowiu, pracował w  zespołach do-
radców kopalń siarki i kopalni węgla brunat-
nego „Bełchatów”. Dla co najmniej połowy 
kopalń węgla kamiennego wykonywał eks-
pertyzy i opinie.

W latach 1981–1987 prof. Kleczkowski 
pełnił funkcję rektora AGH. Po raz pierw-
szy w okresie powojennym został rektorem 
z woli i wyboru społeczności akademickiej. 
W okresie stanu wojennego bronił godności 
uczelni i stał na straży bezpieczeństwa pra-
cowników i studentów. Walnie przyczynił się 
do wyciszenia nastrojów wśród studentów 
oraz zwolnienia wielu z obozów internowa-
nia. Zorganizował Konwent Seniorów – ciało 
doradcze złożone z byłych rektorów i eme-
rytowanych profesorów – który funkcjonuje 
do dziś. Jego ważną zasługą było przywró-
cenie dawnych tradycji na uczelni. Tworzył 

też nowe. W  stanie wojennym przed Wigi-
lią chodził od wydziału do wydziału i w ma-
łych grupach (gdyż był przecież zakaz zgro-
madzeń) łamał się opłatkiem. Uważał, że to 
jest ludziom bardzo potrzebne. Z zamiłowa-
nia był historykiem, więc poszukiwał i stop-
niowo odkrywał, jakich dawnych akcesoriów 
brakuje na uczelni. Dzięki Niemu wróciły 
sztandary akademii, odnalazł stary fotel rek-
torski i przywrócił go dawnej świetności. Tak 
samo pierścień rektora.

Zajęty sprawami administracyjnymi pro-
wadził nadal ożywioną działalność nauko-
wą. Na polu działalności dydaktyczno-wy-
chowawczej profesor ma również bardzo 
poważne osiągnięcia. Był Mistrzem, który 
potrafił skupić wokół siebie młodych, zdol-
nych i aktywnych pracowników naukowych. 
Szerokie spektrum Jego zainteresowań 
badawczych zaowocowało przyciągnię-
ciem do swojego zespołu młodych adep-
tów nauk geologicznych, również z  ośrod-
ków zagranicznych. W grupie tej znaleźli się 
przyszli profesorowie: Stanisław Witczak, 

Andrzej Mularz, Andrzej Szczepański, Ja-
dwiga Szczepańska i  Jacek Motyka. Do 
grona najbliższych współpracowników i wy-
chowanków zaliczyć trzeba profesora Vu-
-Ngoc-Ky i  doc. Zdzisława Śmietańskiego 
– pierwszego doktoranta profesora. Wypro-
mował około 200 inżynierów i magistrów, 15 
doktorów; 10 z nich habilitowało się z Jego 
recenzenckim udziałem, a 8 uzyskało tytu-
ły profesorskie (pracowali również w Niem-
czech, Meksyku i Wietnamie).

Profesor stanowi przykład, iż działalność 
naukową można łączyć z funkcjami admini-
stracyjnymi. Najlepiej mówi o tym Jego do-
robek naukowy. Opublikował niemal 400 
prac naukowych (w tym 95 książek, mo-
nografii i  map) o  zróżnicowanej tematyce: 
ponad 50 proc. hydrologicznej, 25 proc. 
z historii nauk, a resztę stanowiły prace geo-
logiczne, popularno-naukowe, recenzje, 
omówienia i  komentarze. Około 120 prac 
napisanych we współautorstwie ukazało się 
w 48 językach obcych. Jego pierwsza publi-
kacja została wydana już w 1948 roku. Naj-
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pełniejszym zwieńczeniem dokonań profe-
sora i  stworzonej przez Niego szkoły było 
opracowanie „Mapy obszarów głównych 
zbiorników wód podziemnych w  Polsce 
wymagających szczególnej ochrony” oraz 
podręczników „Ochrona wód podziemnych 
w Polsce. Stan i kierunki badań” i „Główne 
zbiorniki wód podziemnych w Polsce”. Dzie-
ła te powstały w efekcie prac badawczych 
zainicjowanych i  koordynowanych przez 
profesora w latach 1985–1990. Były prowa-
dzone przez zespoły badawcze z ponad 20 
ośrodków, w  których wzięło udział ponad 
200 hydrogeologów. Jedną z jego pasji było 
zgłębianie wiedzy o  AGH – uczelni, z  któ-
rą związał całe zawodowe i naukowe życie. 
Zainteresowania te zaowocowały książką 
„Studia nad przeszłością AGH w Krakowie”, 
opublikowaną w 2004 roku.

30 września 1992 roku w auli AGH odby-
ła się sesja naukowa i spotkanie jubileuszo-
we pod znamiennym tytułem „W służbie 
polskiej geologii” poświęcone profesoro-
wi Antoniemu S. Kleczkowskiemu z  okazji 
70-lecia urodzin i  45-lecia pracy dla pol-
skiej geologii. Najbliżsi Jego współpracow-
nicy zaprezentowali sylwetkę i  dokonania 
profesora (R. Krajewski, Z. Wilk, S. Witczak, 
J. Szczepańska i  A. Szczepański), współ-
pracownicy z  innych ośrodków naukowych 
oraz doktoranci przedstawili rezultaty swo-
ich aktualnych dokonań. A  Jubilat zesta-
wił swoje publikacje z  lat 1948–1991 oraz 
przedstawił, z wrodzoną swadą, swoją na-
ukową autobiografię. Materiały z  tej sesji 
ukazały się w tomie noszącym taki sam ty-
tuł jak sesja „W służbie polskiej geologii”. 
W 1992 roku przeszedł na emeryturę.

Jego osiągnięcia praktyczne w  rozwią-
zywaniu problemów hydrogeologicznych 
w  górnictwie podziemnym, odkrywkowym 
i  otworowym oraz gospodarowaniu zaso-
bami wód podziemnych i  ich ochronie za-
owocowały wyborem w 1979 roku na człon-
ka korespondenta Polskiej Akademii Nauk, 
a  w  1989 roku – członka rzeczywistego. 
Z  chwilą reaktywacji Polskiej Akademii 
Umiejętności stał się także członkiem czyn-
nym tej korporacji. Był też członkiem wielu 
krajowych i  zagranicznych towarzystw na-
ukowych i  rad naukowych, m.in. Internatio-
nal Committee of the History of Geological 
Sciences (INHIGEO, od 1968 r.), Polskie-
go Towarzystwa Geologicznego (członek 
honorowy od 1993 r.). Był Przewodniczą-
cym Państwowej Rady Ochrony Środowiska 
i  Komisji Dokumentacji Hydrologicznych. 
Był aktywnym członkiem i  rzeczoznawcą 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Gór-
nictwa. Jego osobowość i osiągnięcia twór-
cze owocowały także uzyskaniem tytułów 
doktora honorowego belgijskiej École Poly-
technique de Mons w 1987 roku, a w 1994 

roku tytuł doktora honoris causa AGH – „za 
wybitne zasługi dla rozwoju hydrogeolo-
gii, zwłaszcza ochrony wód podziemnych, 
w  utworzeniu naukowej szkoły w  tej dzie-
dzinie oraz za znaczące dla uczelni doko-
nania jako Rektor AGH w  trudnej kaden-
cji lat osiemdziesiątych”. Stowarzyszenie 
Wychowanków AGH również uczciło pro-
fesora – Jego nazwisko widnieje na tabli-
cy „Członkowie Honorowi Stowarzyszenia 
Wychowanków AGH”. Umieszczane są tam 
nazwiska członków honorowych stowarzy-

szenia. Tytuł ten nadany Mu został w 1984 
roku. Tablica znajduje się na parterze gma-
chu głównego. W  uznaniu zasług odzna-
czony został wieloma orderami i wyróżnie-
niami, m.in.: Krzyżem Kawalerskim OOP, 
Krzyżem Komandorskim OOP, Złotym Krzy-
żem Zasługi, Medalem Przyjaźni Chińskiej 
Republiki Ludowej, Złotą Odznaką „Za za-
sługi dla Ziemi Krakowskiej”, Złotą Odzna-
ką „Za pracę społeczną dla m. Krakowa”, 
Medalem Leopolda von Bucha (najwyższe 
odznaczenie nadawane cudzoziemcom 
przez Niemieckie Towarzystwo Geologicz-
ne), siedmiokrotnie nagrodami resortowymi 
I  stopnia, nagrodą Sekretarza Naukowego 
PAN. Ponadto otrzymał jeszcze wiele od-
znaczeń państwowych, resortowych, regio-
nalnych i zawodowych.

Profesor Antoni Kleczkowski zmarł 19 
stycznia 2006 roku w Krakowie i został po-
chowany na cmentarzu Rakowickim w Alei 
Zasłużonych.

Profesor A. Szczepański w artykule po-
śmiertnym tak Go wspominał: „Był dla nas 
Nauczycielem, Mistrzem i  spolegliwym 
Przyjacielem. Z  nieporównaną łatwością 
wprowadzał nas w  atmosferę nieustającej 
pracy nad sobą, koniecznego szerokiego 
spojrzenia na badane zjawiska, wielokierun-
kowej oceny rejestrowanych zmian środo-
wiskowych. To dało podstawy do stworze-
nia krakowskiej szkoły, a później i polskiej, 
hydrologii”.

Materialnym śladem obecności profe-
sora w murach AGH jest tym razem nie ta-
blica – choć na taką sobie niewątpliwie za-
służył – ale Sala Konferencyjna imienia prof. 

Antoniego S. Kleczkowskiego na wydzia-
le Geologii, Geofizyki i  Ochrony Środowi-
ska. 29 stycznia 2007 roku odbyło się uro-
czyste otwarcie Sali Konferencyjnej, która 
mieści się w  Budynku Głównym Akademii 
A-0, na niskim parterze. Uroczystość ta zo-
stała zorganizowana przez Zakład Hydro-
geologii i Geologii Inżynierskiej. Ceremonię 
otwarcia uświetnili swoją obecnością m.in.: 
prof. Antoni Tajduś – ówczesny Rektor AGH, 
prof. Jacek Matyszkiewicz – ówczesny Dzie-
kan WGGiOŚ i  Członkowie Rady Wydzia-

łu WGGiOŚ oraz najbliższa rodzina profe-
sora, syn – prof. Piotr Kleczkowski z  żoną 
Barbarą i córką Kasią. Na uroczystość przy-
byli również najbliżsi współpracownicy i wy-
chowankowie profesora – profesorowie Ja-
cek Motyka, Andrzej Szczepański, Jadwiga 
Szczepańska i Stanisław Witczak. W części 
oficjalnej wszyscy zebrani zostali serdecz-
nie powitani przez prof. Jadwigę Szcze-
pańską – Kierownika Zakładu Hydrogeolo-
gii i Geologii Inżynierskiej, która w krótkich 
słowach przedstawiła ideę utworzenia Sali 
Konferencyjnej i  przebieg realizacji tego 
przedsięwzięcia. Sala ta została otwarta po 
wielomiesięcznych zmaganiach, a jej głów-
nym przeznaczeniem jest zgromadzenie, 
skatalogowanie i udostępnienie ogromnego 
księgozbioru profesora Jego współpracow-
nikom, uczniom i  studentom oraz następ-
nym pokoleniom, które będą kształcić się 
w  dziedzinie hydrogeologii. Obecnie Sala 
Konferencyjna przypomina gabinet profe-
sora. W szafach zgromadzony jest dorobek 
Jego wybitnej naukowej i badawczej aktyw-
ności, na ścianach chińskie ryciny i wiszący 
centralnie Jego portret w stroju rektorskim.

Profesor w  książce „W służbie polskiej 
geologii” napisał, że późno dowiedział się, 
iż najczęściej kierował się maksymą Jana 
XXIII: „Wszystkiego wysłuchać, dużo za-
pomnieć, mało poprawić – moderata du-
rant” (co tłumaczy się: rzeczy umiarkowa-
ne trwają).

Hieronim Sieński 
Biblioteka Główna AGH
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