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Antoni Stanisław Kleczkowski urodził się 5 maja 
1922 roku w Poznaniu, w rodzinie profesorskiej. 
Ojciec był profesorem germanistyki Uniwersyte-
tu Poznańskiego, a od 1932 roku  Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, matka była nauczycielką. Naukę 
szkolną rozpoczął w Poznaniu, a od 1932 roku 
kontynuował w Krakowie w Gimnazjum i Liceum 
im. Jana III Sobieskiego. W czasie okupacji uczył 
się w Państwowej Szkole Budowy Maszyn i Elek-
trotechniki w Krakowie, jednocześnie pracując 
jako robotnik w krakowskiej filii firmy Daimler-
-Benz. Dom rodzinny i szkoły ukształtowały jego 
humanistyczne myślenie. Mimo to wybrał studia 
techniczne.
Działania wojenne zakłóciły normalny tok 
edukacji i dopiero w 1945 roku rozpoczął studia 
na Wydziale Hutniczym Akademii Górniczej, prze-
nosząc się rok później na nowo otwarty Wydział 
Geologiczno-Poszukiwawczy. Bezpośrednio po 
oswobodzeniu Krakowa uczestniczył w zabezpie-
czeniu mienia akademii oraz jej odbudowie ze 
zniszczeń. W 1946 roku podjął też studia na Wy-
dziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskie-
go. Studiując na drugim roku został młodszym 
asystentem w Zakładzie Mineralogii i Petrografii 
AG. Czynnie włączył się w działalność Stowarzy-
szenia Studentów AG i innych organizacji, między 
innymi w 1947 roku brał udział w zorganizowaniu 
uroczystości pogrzebowych prof. Karola Bohdano-
wicza. Za udział w manifestacji 3 maja 1946 roku 
został aresztowany i cztery tygodnie więziony 
przez Urząd Bezpieczeństwa. Dyplom magistra 
inżyniera geologii uzyskał w 1950 roku w AGH, 
a w następnym roku magistra filozofii UJ. Od 
1 stycznia 1950 roku przeszedł do Zakładu Geo-
logii Ogólnej II, kierowanego przez prof. Henryka 
Świdzińskiego, a następnie do Zakładu Geologii 
I, kierowanego przez prof. Walerego Goetla. Pozo-
stając wierny zainteresowaniom przyrodniczym, 
ostatecznie swoje zainteresowania badawcze 
skierował jednak ku geologii inżynierskiej, a póź-
niej hydrologii. Wyraźnie ewaluował od geologii 
ogólnej ku stosowanej, co skutkowało także 
podjęciem współpracy badawczej i organizacyjnej 
z prof. Romanem W. Krajewskim. W latach  
1953–1958 wykładał geologię inżynierską 
w Uniwersytecie Wrocławskim. W 1958 roku na 

podstawie rozprawy „Wa-
pień muszlowy północnego 
obrzeza Gór Świętokrzyskich 
na zachód od Skarżysko-Ka-
miennej” uzyskał dokto-
rat. Promotorem był prof. 
R. Krajewski. Po doktoracie 
zajmował się intensywnie 
hydrogeologią. Rok 1958 
był przełomowy dla jego 
zainteresowań naukowych. 
Udał się wówczas do Chin 
i pracował tam przez dwa 
lata w charakterze eksperta 
z dziedziny hydrogeologii 
i geologii inżynierskiej 
zapór wodnych. Zebrane 
tam materiały geologiczne 
i hydrogeologiczne zostały 
przedstawione w pracy 
„Hydrogeologia równi-
ny Hopei”, stanowiącej 
obszerne studium zawie-
rające wnioski i wskazania dla gospodarowania 
zasobami wodnymi. Na podstawie tej pracy 
w 1963 roku otrzymał stopień naukowy doktora 
habilitowanego, a rok później został powołany 
na stanowisko docenta. Z początkiem 1961 roku, 
gdy hydrogeologia stała się głównym nurtem 
jego pracy badawczej, przeniósł się do Katedry 
Geologii Stosowanej I, kierowanej wówczas 
przez prof. R. Krajewskiego. Wiele jego opraco-
wań, wykonanych wspólnie z prof. Krajewskim 
i prof. Z. Wilkiem, zostało wykorzystanych 
w praktyce rozpoznania wód, prognozach odwod-
nienia kopalń węgla kamiennego, a także kopalń 
odkrywkowych siarki w rejonie Tarnobrzega, wę-
gla brunatnego rejonu Konina, Turka i Bełchato-
wa. Inna grupa jego prac z tego okresu dotyczyła 
stosunków hydrogeologicznych w Górnośląskim 
Zagłębiu Węglowym. Były to prace z zakresu 
hydrogeologicznych szkód górniczych, zagrożeń 
wodnych i chemizmu wód. Działalność naukowa 
profesora, rozwijana szczególnie intensywnie 
od momentu uzyskania stopnia naukowego 
doktora habilitowanego, postawiła go w rzędzie 
najwybitniejszych i najbardziej aktywnych 
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Rok 1958 był przełomowy dla 
zainteresowań naukowych 
Antoniego Kleczkowskiego. 
Udał się wówczas do Chin 
i pracował tam przez dwa 
lata w charakterze eksperta 
z dziedziny hydrogeologii 
i geologii inżynierskiej zapór 
wodnych.
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badaczy w dziedzinie hydrogeologii w Polsce. 
Wyrazem tego było powierzenie mu w 1967 roku 
funkcji kierownika w nowo tworzonej Katedrze 
Hydrogeologii Wydziału Geologiczno-Poszuki-
wawczego. Po włączeniu w 1969 roku katedry do 
Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej 
pełnił do emerytury funkcję kierownika Zakładu 
Hydrogeologii Regionalnej. W 1974 roku objął 
funkcję dyrektora Instytutu Hydrogeologii i Geo-
logii Inżynierskiej i pełnił ją do 1982 roku. W 1972 
roku uzyskał tytuł naukowy profesora nadzwy-
czajnego, a w 1979 roku – profesora zwyczajnego 
nauk technicznych. Po nominacji na profesora 
nadzwyczajnego intensywność prowadzonych 
badań nasiliła się szczególnie. Są to prace 
z zakresu hydrologii, naświetlające zagadnienia 
regionalne kraju – głębokość stref zasolenia wód 
podziemnych, warunków i chemizmu występo-
wania wód na Górnym Śląsku, Wyżynie Krakow-
sko-Wieluńskiej i w rejonie Krakowa. Współ-
pracował w zakresie hydrogeologii prawie ze 
wszystkimi gałęziami górnictwa. Przez wiele lat 
był konsultantem nowego zagłębia miedziowego, 
współdziałał z górnictwem rud cynku i ołowiu, 
pracował w zespołach doradców kopalń siarki 
i kopalni węgla brunatnego „Bełchatów”. Dla 
co najmniej połowy kopalń węgla kamiennego 
wykonywał ekspertyzy i opinie.
W latach 1981–1987 prof. Kleczkowski pełnił 
funkcję rektora AGH. Po raz pierwszy w okresie 
powojennym został rektorem z woli i wyboru 
społeczności akademickiej. W okresie stanu wo-
jennego bronił godności uczelni i stał na straży 
bezpieczeństwa pracowników i studentów. Wal-
nie przyczynił się do wyciszenia nastrojów wśród 
studentów oraz zwolnienia wielu z obozów inter-
nowania. Zorganizował Konwent Seniorów – ciało 

doradcze złożone z byłych rektorów i emeryto-
wanych profesorów – który funkcjonuje do dziś. 
Jego ważną zasługą było przywrócenie dawnych 
tradycji na uczelni. Tworzył też nowe. W stanie 
wojennym przed Wigilią chodził od wydziału do 
wydziału i w małych grupach (gdyż był przecież 
zakaz zgromadzeń) łamał się opłatkiem. Uważał, 
że to jest ludziom bardzo potrzebne. Z zamiłowa-
nia był historykiem, więc poszukiwał i stopniowo 
odkrywał, jakich dawnych akcesoriów brakuje na 
uczelni. Dzięki niemu wróciły sztandary akade-
mii, odnalazł stary fotel rektorski i przywrócił go 
dawnej świetności. Tak samo pierścień rektora.
Zajęty sprawami administracyjnymi prowadził 
nadal ożywioną działalność naukową. Na polu 
działalności dydaktyczno-wychowawczej profesor 
ma również bardzo poważne osiągnięcia. Był 
Mistrzem, który potrafił skupić wokół siebie 
młodych, zdolnych i aktywnych pracowników 
naukowych. Szerokie spektrum jego zaintereso-
wań badawczych zaowocowało przyciągnięciem 
do swojego zespołu młodych adeptów nauk geo-
logicznych, również z ośrodków zagranicznych. 
W grupie tej znaleźli się przyszli profesorowie: 
Stanisław Witczak, Andrzej Mularz, Andrzej Szcze-
pański, Jadwiga Szczepańska i Jacek Motyka. Do 
grona najbliższych współpracowników i wycho-
wanków zaliczyć trzeba profesora Vu-Ngoc-Ky 
i doc. Zdzisława Śmietańskiego – pierwszego 
doktoranta profesora. Wypromował około 200 in-
żynierów i magistrów oraz 15 doktorów, 10 z nich 
habilitowało się z jego recenzenckim udziałem, 
a 8 uzyskało tytuły profesorskie (pracowali rów-
nież w Niemczech, Meksyku i Wietnamie).
Profesor stanowi przykład, iż działalność nauko-
wą można łączyć z funkcjami administracyjnymi. 
Najlepiej mówi o tym jego dorobek naukowy. 
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fot. z lewej: Życiorys Antoniego 
Stanisława Kleczkowskiego, 
wówczas studenta IV roku 
studiów i młodszego asystenta 
AG

fot. środkowe: Pismo gratulacyjne 
od Ministra Nauki, Szkolnictwa 
Wyższego i Techniki w związku 
z wyborem na Rektora AGH 
w 1981 roku

fot. z prawej: Pismo od 
Przewodniczącego Rady Państwa 
informujące o nadaniu tytułu 
profesora w 1979 roku
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Opublikował niemal 400 prac naukowych (w tym 
95 książek, monografii i map) o zróżnicowanej 
tematyce: ponad 50 proc. hydrologicznej, 25 proc. 
z historii nauk, a resztę stanowiły prace geolo-
giczne, popularno-naukowe, recenzje, omówie-
nia i komentarze. Około 120 prac napisanych 
we współautorstwie ukazało się w 48 językach 
obcych. Jego pierwsza publikacja została wydana 
już w 1948 roku. Najpełniejszym zwieńczeniem 
dokonań profesora i stworzonej przez niego szko-
ły, było opracowanie Mapy obszarów głównych 
zbiorników wód podziemnych w Polsce wymaga-
jących szczególnej ochrony oraz podręczników 
Ochrona wód podziemnych w Polsce. Stan i kie-
runki badań i Główne zbiorniki wód podziemnych 
w Polsce. Dzieła te powstały w efekcie prac 
badawczych zainicjowanych i koordynowanych 
przez Profesora w latach 1985–1990, a prowadzo-
ne przez zespoły badawcze z ponad 20 ośrodków, 
w których wzięło udział ponad 200 hydrogeolo-
gów. Jedną z jego pasji było zgłębianie wiedzy 
o AGH – uczelni, z którą związał całe zawodowe 
i naukowe życie. Zainteresowania te zaowocowa-
ły książką Studia nad przeszłością AGH w Krako-
wie, opublikowaną w 2004 roku.
30 września 1992 roku, w auli AGH, odbyły się 
sesja naukowa i spotkanie jubileuszowe pod zna-
miennym tytułem „W służbie polskiej geologii” 
poświęcone profesorowi Antoniemu S. Kleczkow-
skiemu z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy 
dla polskiej geologii. Jego najbliżsi współpra-
cownicy zaprezentowali sylwetkę i dokonania 
profesora (R. Krajewski, Z. Wilk, S. Witczak, 
J. Szczepańska i A. Szczepański), współpracowni-
cy z innych ośrodków naukowych oraz doktoranci 
przedstawili rezultaty swoich aktualnych doko-
nań. Jubilat natomiast zestawił swoje publikacje 
z lat 1948–1991 oraz przedstawił, z wrodzoną 
swadą, swoją naukową autobiografię. Materiały 
z tej sesji ukazały się w tomie noszącym taki 
sam tytuł jak sesja „W służbie polskiej geologii”. 
W 1992 roku profesor Kleczkowski przeszedł na 
emeryturę.
Jego osiągnięcia praktyczne w rozwiązywaniu 
problemów hydrogeologicznych w górnictwie 
podziemnym, odkrywkowym i otworowym oraz 
gospodarowaniu zasobami wód podziemnych i ich 
ochronie zaowocowały wyborem w 1979 roku na 
członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk, 
a w 1989 roku – członka rzeczywistego. Z chwilą 
reaktywacji Polskiej Akademii Umiejętności stał 
się także członkiem czynnym tej korporacji. Był 
też członkiem wielu krajowych i zagranicznych 
towarzystw naukowych i rad naukowych, między 
innymi International Committee of the History of 
Geological Sciences (INHIGEO, od 1968), Polskiego 
Towarzystwa Geologicznego (członek honorowy 
od 1993). Był przewodniczącym Państwowej Rady 

Ochrony Środowiska i Komisji Dokumentacji 
Hydrologicznych. Był aktywnym członkiem i rze-
czoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Górnictwa. Jego osobowość i osiągnięcia twórcze 
owocowały także uzyskaniem tytułów doktora 
honorowego belgijskiej École Polytechnique de 
Mons w 1987 roku, a w 1994 roku tytuł doktora 
honoris causa AGH – „za wybitne zasługi dla 
rozwoju hydrogeologii, zwłaszcza ochrony wód 
podziemnych, w utworzeniu naukowej szkoły w tej 
dziedzinie oraz za znaczące dla uczelni dokonania 
jako rektor AGH w trudnej kadencji lat osiem-
dziesiątych”. Stowarzyszenie Wychowanków AGH 
również uczciło profesora. Jego nazwisko widnieje 
na tablicy „Członkowie Honorowi Stowarzyszenia 
Wychowanków AGH”. Umieszczane są tam nazwi-
ska członków honorowych tej organizacji. Tytuł 
ten nadany mu został w 1984 roku. Tablica ta 
znajduje się na parterze gmachu głównego uczel-
ni. W uznaniu zasług odznaczony został wieloma 
orderami i wyróżnieniami, między innymi: Krzyżem 

Portret rektorski profesora 
Antoniego S. Kleczkowskiego 
namalowany przez Andrzeja 
Fornelskiego

Profesor Kleczkowski 
opublikował niemal 400 prac 
naukowych o zróżnicowanej 
tematyce: ponad 50 proc. 
hydrologicznej, 25 proc. 
z historii nauk, a resztę 
stanowiły prace geologiczne, 
popularno-naukowe, 
recenzje, omówienia 
i komentarze. Około 
120 prac napisanych we 
współautorstwie ukazało się 
w 48 językach obcych. 
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Źródła do biogramu:

 � Akta osobowe (AGH) – Antoni Stanisław Kleczkowski, [foto]
 � Jubileusz 75 urodzin prof. zw. dr hab. inż. Antoniego Stanisława 

Kleczkowskiego. Przegląd Górniczy 1997, T. 53, nr 7–8, s. 79, [foto]
 � Kania J.: Sala Konferencyjna imienia prof. Antoniego S. Kleczkow-

skiego na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. 
Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2007, nr 163, s. 7, [foto]

 � Kleczkowski A. S. : Geolodzy dla dobra Akademii Górniczo-Hutniczej 
(do 1949 roku Akademii Górniczej). Biuletyn Informacyjny Pracow-
ników AGH 2001, nr 96, s. 6–9

 � Konieczna E.: Postaci AGH we wspomnieniach i anegdotach. Kra-
ków 2008, s. 130–135, [foto]

 � Malara J.: Personalia : Kleczkowski Antoni S. Przegląd Górniczy 
1994, T. 50, nr 9, s. 36, [foto]

 � Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. 
[Z. 1]. Oprac. H. Sieński. Kraków 2018, s. 45–46, [foto]

 � Profesor Antoni Kleczkowski (1922–2006). Gaz, Woda i Technika 
Sanitarna 2007, T. 81, nr 10, s. 37

 � Sędzimir J.: Jak oni szli przez życie : Antek Kleczkowski. Vivat Aka-
demia : AGH 2009, nr 2, s. 33–34

 � Sieński H.: Profesor Antoni Stanisław Kleczkowski: tablice – pamięć 
wiecznie żywa – część 30. Biuletyn AGH 2016, nr 97, s. 31–33, [foto]

 � Słownik biograficzny techników polskich. Z. 24. Red. J. Piłatowicz. 
Warszawa cop. 2013, s. 61–63, [foto]

 � Szczepański A.: Prof. dr hab. dr hc Politechniki de Mons, AGH, inż. 
Antoni Stanisław Kleczkowski (1922–2006), rektor Akademii Gór-
niczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie – 1981–1987. Biuletyn 
Informacyjny Pracowników AGH 2006, nr 150, s. 4–5, [foto]

 � W służbie polskiej geologii : materiały Sesji Naukowej poświęco-
nej jubileuszom profesora Antoniego S. Kleczkowskiego – 70-lecia 
urodzin, – 45-lecia pracy dla polskiej geologii. Kraków 1992, 313 s., 
[foto]

 � Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] 
zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projek-
tu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 150, [foto]

Kawalerskim OOP, Krzyżem Komandorskim OOP, 
Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Przyjaźni 
Chińskiej Republiki Ludowej, Złotą Odznaką „Za 
zasługi dla Ziemi Krakowskiej”, Złotą Odznaką „Za 
pracę społeczną dla miasta Krakowa”, Medalem 
Leopolda von Bucha (najwyższe odznaczenie 
nadawane cudzoziemcom przez Niemieckie To-
warzystwo Geologiczne), siedmiokrotnie nagro-
dami resortowymi I stopnia, nagrodą Sekretarza 
Naukowego PAN. Ponadto otrzymał jeszcze wiele 
odznaczeń państwowych, resortowych, regional-
nych i zawodowych.
Profesor Antoni Kleczkowski zmarł 19 stycznia 
2006 roku w Krakowie i został pochowany na 
cmentarzu Rakowickim w Alei Zasłużonych. Kwa-
tera LXIX, pas B, rząd 1, miejsce 2.
Profesor A. Szczepański w artykule pośmiertnym 
tak go wspominał: „Był dla nas Nauczycielem, 
Mistrzem i spolegliwym Przyjacielem. Z nieporów-
naną łatwością wprowadzał nas w atmosferę nie-
ustającej pracy nad sobą, koniecznego szerokiego 
spojrzenia na badane zjawiska, wielokierunkowej 
oceny rejestrowanych zmian środowiskowych. To 
dało podstawy do stworzenia krakowskiej szkoły, 
a później i polskiej, hydrologii”.
Materialnym śladem obecności profesora 
w murach AGH jest tym razem nie tablica – 
choć na taką sobie niewątpliwie zasłużył – ale 
Sala Konferencyjna imienia prof. Antoniego S. 
Kleczkowskiego na wydziale Geologii, Geofizyki 
i Ochrony Środowiska. 29 stycznia 2007 roku 
odbyło się uroczyste otwarcie Sali Konferencyjnej, 
która mieści się w budynku A-0, na niskim parte-
rze. Uroczystość ta została zorganizowana przez 
Zakład Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej. 
Ceremonię otwarcia uświetnili swoją obecnością 
między innymi: prof. Antoni Tajduś – ówczesny 

rektor AGH, prof. Jacek Matyszkiewicz – dziekan 
GGiOŚ i członkowie Rady Wydziału oraz najbliższa 
rodzina profesora, syn – prof. Piotr Kleczkowski 
z żoną Barbarą i córką Kasią. Na uroczystość 
przybyli również najbliżsi współpracownicy 
i wychowankowie profesora – profesorowie Jacek 
Motyka, Andrzej Szczepański, Jadwiga Szcze-
pańska i Stanisław Witczak. W części oficjalnej 
wszyscy zebrani zostali serdecznie powitani przez 
prof. Jadwigę Szczepańską – kierownika Zakła-
du Hydrogeologii 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 głównym 
przeznaczeniem jest zgromadzenie, skatalogo-
wanie i udostępnienie ogromnego księgozbioru 
profesora jego współpracownikom, uczniom 
i studentom oraz następnym pokoleniom, które 
będą kształcić się w dziedzinie hydrogeologii. 
Obecnie sala konferencyjna przypomina gabinet 
profesora. W szafach zgromadzony jest dorobek 
jego wybitnej naukowej i badawczej aktywności, 
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 zapomnieć, mało 
poprawić – moderata durant” (co 
tłumaczy się: rzeczy umiarkowane 
trwają).

W 1997 roku Andrzej Fornelski wykonał jego por-
tret rektorski, znajdujący się w auli głównej AGH.

Karykatura rektora Antoniego 
Stanisława Kleczkowskiego  
zaczerpnięta z publikacji 
Akademia w karykaturze (oprac. 
red. Wacław Różański, Ferdynd 
Szwagrzyk; karykatury z roku 1969, 
oprac. A. Wasilewski). Kraków 1969


