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Jan Władysław Studniarski urodził się 21 
marca 1876 roku w  Szamotułach, ojciec 
był lekarzem. Był uczniem Gimnazjum 
św. Marii Magdaleny w  Poznaniu. Po zło-
żeniu egzaminu dojrzałości w  1894 roku 
podjął studia z zakresu inżynierii i materia-
łoznawstwa w  Królewskiej Wyższej Szko-
le Technicznej w  Berlinie-Charlottenburgu. 
W latach 1897–1898 studiował elektrotech-
nikę na Politechnice w  Stuttgarcie i  w  la-
tach 1898–1900 ponownie w Berlinie-Char-
lottenburgu. Następnie kontynuował studia 
w  Hanowerze, gdzie na Oddziale Elektro-
technicznym Wydziału Maszynowego 16 
stycznia 1902 roku uzyskał dyplom inży-
niera. Również w  hanowerskiej politechni-
ce na podstawie rozprawy „Über die Vertei-
lung der magnetischen Kraftlinien im Anker 
einer Gleichstrommaschine” 11 stycznia 
1905 roku otrzymał stopień doktora nauk 
technicznych. Praktykę zawodową podjął 
w  Berlinie -Charlottenburgu, gdzie w  latach 
1905–1909 pracował jako asystent w  labo-
ratorium elektrotechnicznym. Równocze-
śnie, w  latach 1907–1909, jako docent wy-
kładał elektrotechnikę prądów silnych oraz 
technikę prądów zmiennych w  berlińskiej 
Wojskowej Akademii Technicznej. W  latach 
1909–1911 pracował jako inżynier i  rze-
czoznawca w  oddziale elektrotechnicznym 
Związku Dozoru Kotłów „Altona” w Hambur-
gu. Następnie przeniósł się do Austrii i  od 
11 stycznia 1912 roku praktykował w  Dy-
rekcji Kolei Lokalnych w Innsbrucku, jednak 
już po miesiącu przeprowadził się do Gali-
cji, gdzie 10 lutego 1912 roku objął kierow-
nictwo Kolei Elektrycznej w Tarnowie. 2 lipca 
1914 roku otrzymał nominację na dyrekto-
ra Miejskich Zakładów Elektrycznych w Tar-
nowie i pozostał na tym stanowisku do lip-
ca 1920 roku. W międzyczasie przez cztery 
miesiące, od 4 lipca 1919 roku, sprawował 
obowiązki wiceprezydenta miasta. W stycz-
niu 1919 roku, na spotkaniu kierowników 
elektrowni małopolskich w Krakowie, zaini-
cjował zrzeszenie się polskich elektrowni 
i wszedł w skład komitetu organizacyjnego 
powstałego 24 kwietnia 1919 roku Związ-
ku Elektrowni Polskich. Został członkiem 
jego pierwszej Rady oraz Komisji Taryfowej. 

W  dniach 7–9 czerwca tegoż roku uczest-
niczył w Warszawie w Ogólnopolskim Zjeź-
dzie Elektrotechników (był członkiem jego 
prezydium), na którym założono Stowa-
rzyszenie Elektrotechników Polskich (od 1 
czerwca 1928 roku Stowarzyszenie Elektry-
ków Polskich). W Sekcji Przemysłowo-Han-
dlowej zjazdu wygłosił referat „Upaństwo-
wienie źródeł energii”.

W 1920 roku rozpoczął się kolejny etap 
Jego działalności zawodowej, 9 czerwca 
został mianowany profesorem zwyczajnym 
elektrotechniki Akademii Górniczej w  Kra-
kowie. W  roku akademickim 1921/1922 
był dziekanem Wydziału Hutniczego AG, 
a  w  latach 1922–1924 rektorem akademii, 
od 1924 do 1926 roku pełnił funkcję pro-
rektora. Z  wielkim zaangażowaniem wy-
wiązywał się ze swoich obowiązków dy-
daktycznych. Jak przystało na typowego 
Wielkopolanina, wysoko cenił kompetencje 
zawodowe, pracowitość i  rzeczowość. Był 
pedantyczny, wymagający, a w kontaktach 
osobistych raczej powściągliwy. Jego za-
sługą było utworzenie Zakładu Elektrotech-
niki ze wzorowo zorganizowanym i  wypo-
sażonym laboratorium elektrotechnicznym, 
które uzyskało wysoką lokatę w  rzędzie 
tego rodzaju placówek w kraju i za granicą. 
Opracowana przez Niego koncepcja ukła-
du laboratorium i projekt wyposażenia były 
dostosowane do nowoczesnych metod na-
uczania. W  Zakładzie Elektrotechniki zgro-
madził zbiór fotografii, któremu nadał tytuł 
„Dzieje i rozwój elektrofizyki i elektrotechni-
ki w portretach ich twórców”. Obszerny opis 
Zakładu Elektrotechniki wraz z jego labora-
torium zamieścił w  „Przeglądzie Górniczo-
-Hutniczym” – 1938 z. 3. Oprócz tego brał 
udział w wielu pracach całej uczelni, orga-
nizował jej komórki naukowe i opracowywał 
programy nauczania powiązane z  przemy-
słem górniczym i hutniczym.

Poza pracą zawodową i pedagogiczno-
-naukową profesor zajmował się także dzia-
łalnością przemysłową, społeczną i publicy-
styczną. Szczególnie intensywnie poświęcał 
się problematyce pomiarów i maszyn elek-
trycznych, elektrowni oraz ogólnej elektry-
fikacji. Wykonał wiele projektów, ekspertyz 

i orzeczeń dla potrzeb miast i przemysłu na 
terenie południowej Polski (Przemyśl, Rze-
szów, Tarnów, Kraków, Skoczów, Bochnia, 
Kołomyja i Brzeszcze). W latach 1922–1923 
przewodniczył Krakowskiemu Towarzystwu 
Technicznemu i  był członkiem założycie-
lem powstałej w  kwietniu 1914 roku jego 
Sekcji Elektrotechnicznej. 27 września 1923 
roku został członkiem korespondentem Wy-
działu Nauk Mechanicznych Akademii Nauk 
Technicznych w  Warszawie. W  1924 roku 
otrzymał członkowstwo honorowe Stowa-
rzyszenia Studentów AG. Z  kolei, po po-
wstaniu w  1925 roku studenckiego klubu 
„Caverna” przy Małym Rynku 6, do 1929 
roku był jego kuratorem. W latach trzydzie-
stych XX wieku był członkiem Komisji Ma-
szyn Elektrycznych Stowarzyszenia Elek-
tryków Polskich i przewodniczył podkomisji 
małych transformatorów do instalacji do-
mowych. Był członkiem polskiego komitetu 
przygotowawczego do Międzynarodowego 
Kongresu Elektrycznego, zorganizowane-
go w 1932 roku w Paryżu z okazji 50-lecia 
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pierwszego Kongresu i Wystawy Elektrycz-
ności.

Znaczące miejsce w Jego publicystycz-
nej działalności zajmowała troska o  wła-
ściwy profil kształcenia inżynierów, szcze-
gólnie inżynierów górników. Opublikował 
wiele prac – przede wszystkim o charakte-
rze aplikacyjnym, których wachlarz tema-
tyczny był wyjątkowo szeroki, obejmując 
zarówno problemy miernictwa elektrycz-
nego, jak i  sieci i  urządzeń elektrycznych, 
a  nawet elektryfikacji kraju. Publikował na 
łamach czasopism krajowych, m.in.: „Prze-
gląd Elektrotechniczny”, „Przegląd Tech-
niczny”, „Przegląd Górniczo-Hutniczy”, 
„Przemysł i Handel Górnośląski” oraz w za-
granicznych, np.: „Elektrotechnik und Ma-
schnenbau”, „Elektrotechnische Zeit-
schrift”, „Zeitschrift VDI”, „Mitteilungen über 
Forschungsarbeiten”. Opublikował też kil-
ka samodzielnych pozycji, m.in.: Centra-
le elektryczne – 1910, Elektrownia miasta 
Tarnowa, jej pierwszy okres rozwoju (1910–
1913) – 1914, Das Elektrizitätswerk Tarnów 
während der Kriegsereignisse 1914/1915 
– 1915.

W 1939 roku, wkrótce po inwazji Nie-
miec na Polskę, podzielił los wielu krakow-
skich profesorów i  6 listopada w  ramach 
„Sonderaktion Krakau” został aresztowany 
i  wywieziony do obozu koncentracyjnego 
w Sachsenhausen pod Berlinem. Dzięki in-
terwencji międzynarodowych ośrodków na-
ukowych część naukowców została 8 lute-
go 1940 roku zwolniona. W tej grupie był też 
prof. Studniarski. Po powrocie do Krakowa 
wykładał w  oficjalnie działającej od jesie-
ni 1940 roku dwuletniej Państwowej Szkole 
Technicznej Górniczo-Hutniczo-Mierniczej. 
Doskonała znajomość języka niemieckie-

go oraz to, że studiował i pracował w Ber-
linie wielokrotnie korzystnie wpływało na 
funkcjonowanie szkoły i wszelkiego rodzaju 
kontakty podczas jej wizytowania. Dodatko-
wo pracował w oddziale elektrotechnicznym 
utworzonego w  1942 roku Zakładu Badań 
Materiałów. Od 4 stycznia 1943 roku był kie-
rownikiem jego laboratorium.

Po zakończeniu wojny i  wznowieniu na 
początku 1945 roku działalności akademii, 
z  dniem 1 czerwca objął Katedrę Elektro-
techniki i  przywrócił jej działalność. Wraz 
z  pracownikami wspomagał uruchamiane 
zakłady przemysłowe w zakresie cechowa-
nia i poprawnego działania elektrotechnicz-
nych urządzeń pomiarowych.

W uznaniu zasług w 1928 roku został od-
znaczony Medalem Dziesięciolecia Odzy-
skanej Niepodległości.

Profesor Jan Studniarski zmarł 25 stycz-
nia 1946 roku w Krakowie i został pochowa-
ny na cmentarzu Rakowickim.

Dwa miesiące po Jego śmierci – 22 mar-
ca 1946 roku dekretem Ministerstwa Oświa-
ty powołano do życia Wydział Elektrome-
chaniczny AG. Z  dniem 1 września 1952 
roku wydział podzielono na: Wydział Elek-
tryfikacji Górnictwa i Hutnictwa oraz Wydział 
Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa. W tym 
samym roku oddany do użytku został pa-
wilon B-1 – siedziba Wydział Elektryfikacji 
Górnictwa i Hutnictwa. W tym też czasie pa-
wilon B-1 otrzymał patrona, o czym informu-
je stosowna tablica:
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