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Urodził się w Wilnie 13 lutego 1934 r. Od roku 1944 mieszkał w Częstochowie, a potem 
w Warszawie. Studia na Politechnice Warszawskiej ukończył w roku 1957 i od tej chwili 
rozpoczął karierę naukową - najpierw w Zakładzie Budownictwa PAN, a od roku 1959 
w Instytucie Techniki Budowlanej, do którego włączony został Zakład Budownictwa PAN. 
W Instytucie Techniki Budowlanej pracował do ostatnich swoich dni, z przerwą w la-
tach 1972-1986 w związku z przeniesieniem - wraz z częścią ITB - do Centralnego 
Ośrodka Badawczo-Projektowego Budownictwa Ogólnego. W latach 1979-1985 został 
oddelegowany do pracy w Grupie Roboczej „Budownictwo" Komitetu Mieszkalnictwa, 
Budownictwa i Planowania Przestrzennego Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ 
w Genewie. 

W ITB trafił od razu do mojej grupy naukowej i razem z kilku jeszcze kolegami, dziś 
znaczącymi osobistościami w życiu naukowym budownictwa, przeżywaliśmy w In-
stytucie, a następnie w COBPBO, wielką przygodę pracy naukowej, której wyniki nie idą 
na półkę, lecz są oczekiwane i natychmiast wykorzystywane w praktyce. Zadaniem 
naszym było opracowanie zasad projektowania konstrukcji budynków wznoszonych 
metodami uprzemysłowionymi, przede wszystkim budynków wielkopłytowych, a później 
- opracowanie nowej normy projektowania konstrukcji z betonu. 

Głównym problemem badawczym, jakim zajmował się Wojciech Kukulski, była noś-
ność smukłych ścian betonowych. W wyniku przeprowadzonych analiz teoretycznych, 
a także badań doświadczalnych, przygotował rozprawę pt. Obliczanie nośności ścian 
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betonowych metodą aproksymacji różnicy odkształceń skrajnych przekroju i na jej 
podstawie uzyskał w czerwcu 1965 r. stopień naukowy doktora nauk technicznych. 
Publikacja wyników analiz i badań w języku francuskim przyniosła pracy rozgłos mię-
dzynarodowy. Wyprowadzone wartości współczynnika wyboczeniowego znalazły się 
w Zaleceniach projektowania budynków wielkopłytowych Europejskiej Unii Aprobat 
Technicznych (UEAtc -1965) , w Zaleceniach projektowania budynków wielkopłytowych 
Europejskiego Komitetu Betonu (CEB -1966 ) i w Zaleceniach projektowania konstrukcji 
murowych Międzynarodowej Rady Budownictwa (CIB - 1972). Niewiele mamy takich 
sukcesów w dorobku naukowym polskiej inżynierii. 

W roku 1974 Wojciech Kukulski uzyskuje nagrodę PZITB im. Stefana Bryły „za prace 
z dziedziny konstrukcji uprzemysłowionego budownictwa mieszkaniowego" - cenioną 
szczególnie, ponieważ jest to werdykt kolegów, a nie władzy. Miał doc. Kukulski również 
udział w nagrodach resortowych przyznawanych całemu zespołowi. 

Badania doświadczalne do swojej pracy doktorskiej prowadził Wojciech Kukulski 
w latach 1962-1963 w CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) w Paryżu. 
Był pierwszym polskim stypendystą w tym dużym ośrodku badawczym, oddziaływującym 
na cały świat zachodni. Był tam naszym najlepszym ambasadorem, zarówno dzięki 
swojej wiedzy inżynierskiej i świetnej znajomości języka francuskiego, jak i ze względu 
na swoje cechy osobiste. Pojechał do Paryża dobrze przygotowany do swojego stażu, 
nie tylko po to, „aby brać wiedzę", ale i „aby wiedzę dawać". Badania swoje prowadził 
wraz z J. Lugezem, późniejszym dyrektorem technicznym CSTB. Z nim tłumaczył też na 
francuski książkę Budynki z prefabrykatów wielkowymiarowych", torując jej drogę do 
kolejnych tłumaczeń. 

Dzięki dobremu zapoczątkowaniu przez Wojciecha Kukulskiego współpracy między 
CSTB i ITB możliwe były dalsze staże naukowe naszych kolegów w CSTB, podjęcie 
kontynuowanych do dziś polsko-francuskich kolokwiów ITB/CSTB, a także współpraca 
ITB i CSTB w dziedzinie aprobat technicznych, dzięki której Instytut Techniki Budowlanej 
jest obecnie członkiem UEAtc. 

Nowelizacja normy projektowania konstrukcji z betonu, w której Wojciech Kukulski miał 
duży udział jako sekretarz zespołu autorskiego, była bardzo trudnym zadaniem, ponie-
waż zastąpienie globalnego współczynnika bezpieczeństwa współczynnikami częścio-
wymi i wprowadzenie nowych metod wymiarowania konstrukcji łączyło się z dostosowa-
niem tej normy do normy RWPG. Wojciech Kukulski wchodził w skład polskiego zespołu 
oddelegowanego do prac w grupie roboczej RWPG. Dużym osiągnięciem tego zespołu 
było przyjęcie - przy wydatnym poparciu ze strony zespołu czechosłowackiego i węgier-
skiego - zasad ogólnych metody częściowych współczynników bezpieczeństwa, iden-
tycznych z zasadami Model Code CEB/FIP. Jak ważne to były ustalenia, widać obecnie, 
kiedy harmonizujemy polskie normy z ustaleniami eurokodów. 

Jako komentarz naukowy do nowej normy powstało opracowanie pt. Obliczanie 
konstrukcji żelbetowych i sprężonych metodą stanów granicznych według PN-76/B-
-03264. Kierownikiem zespołu autorskiego tego opracowania był Wojciech Kukulski. 
Służy ono do dziś zarówno wykładowcom, jak i projektantom konstrukcji z betonu. 

Praca Wojciecha Kukulskiego w Grupie Roboczej „Budownictwo" EKG/ONZ w Gene-
wie skierowała go ku nowej problematyce - ku racjonalizacji, a w konsekwencji i ku 
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harmonizacji przepisów, zapewniających należytą jakość użytkową obiektów budowla-
nych. Nowy sposób podejścia - zasada „performance concept", nazwana po polsku 
przez doc. Kukulskiego „zasadą własności użytkowych" zakłada, że zamiast konkretnych 
rozwiązań spełniających zadane wymaganie, podaje się warunki ogólne, których speł-
nienie stanowi o dotrzymaniu tego wymagania. Takie formułowanie przepisów budow-
lanych pozwala na stosowanie już nie jednego, ale bardzo wielu różnych rozwiązań 
budowlanych spełniających zadane wymaganie. We współczesnym świecie bardzo 
rozbudowanej techniki jest to jedyne racjonalne podejście do przepisów budowlanych, 
chroniących interes użytkownika. W taki sposób formułowane są przepisy Unii Europej-
skiej, a to rzutuje już bezpośrednio także na formułowanie przepisów krajów członko-
wskich Unii. 

Opracowane przez Wojciecha Kukulskiego, wspólnie z G. Blacherem, byłym dyrekto-
rem CSTB, Kompedium wzorcowych postanowień dla przepisów budowlanych, wydane 
przez EKG/ONZ, jest obszernym podręcznikiem dotyczącym stosowania „performance 
concept". Pierwsza jego wersja ukazała się w roku 1984. Obaj autorzy pracowali nad 
dziełem jeszcze po powrocie doc. Kukulskiego do kraju. Wydana w roku 1994 wersja 
końcowa czeka na polskie tłumaczenie. 

Po powrocie do ITB Wojciech Kukulski pozostał przy problematyce zasad ogólnych 
formułowania przepisów zapewniających należytą jakość użytkową obiektów budowla-
nych, a także przy harmonizacji przepisów polskich z ustawodawstwem Unii Europej-
skiej. Opracował szereg materiałów z tego zakresu na potrzeby MGPiB, a następnie 
MSWiA, wygłaszał liczne prelekcje, opracował także wiele publikacji na ten temat. Zorgani-
zował - z dużym własnym udziałem - wydanie w języku polskim podstawowej, jeśli chodzi 

o przepisy dotyczące jakości użytkowej obiektów budowlanych, Dyrektywy 89/106/EEC 
Rady Unii Europejskiej wraz z obszernym komentarzem oraz uzupełniającymi dyrektywę 
dokumentami interpretacyjnymi do poszczególnych wymagań podstawowych. 

Wśród wielu obowiązków, które przypadły mu w udziale jako sekretarzowi naukowemu 
Instytutu, za szczególnie ważną uważał pracę nad ukierunkowaniem perspektywicznym 
działalności naukowej ITB w nowych warunkach gospodarczych. 

Zajęty bardzo problematyką ogólną, nie tracił jednak kontaktu z zagadnieniem kon-
strukcji żelbetowych. Był delegatem Polski do Podkomitetu CEN opracowującego Euro-
kod 2 Konstrukcje z betonu i brał czynny udział w nowelizacji PN/84-B-03264. Na 
konferencji w Puławach w czerwcu br. na temat nowej wersji tej normy wygłosił referat 
pt. „Obliczanie smukłych elementów żelbetowych", dyskutując - na tle wyników badań 

i eurokodowskiej tzw. ścisłej metody - przejętą z dawnej polskiej normy uproszczoną 
metodę obliczania słupów. 

Odszedł nagle, w pełni sił twórczych. Jego miejsce w społeczności Instytutu długo 
będzie puste, a w kręgu przyjaciół - zapewne na zawsze. 

Bohdan Lewicki 
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