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PROF. JAN STUDNIARSKI (1876-1946) W 140 ROCZNICĘ URODZIN  

I 70 ROCZNICĘ ŚMIERCI 
 

PROF. JAN STUDNIARSKI (1876-1946) IN 140 BIRTH ANNIVERSARY 
AND 70 ANNIVERSARY OF DEATH 

 
Streszczenie: Jan Władysław Studniarski urodził się 21 marca 1876 r. w Szamotułach. W roku 1894 zdał eg-

zamin maturalny w Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu i w tymże roku rozpoczął studia na nie-

mieckiej politechnice w Berlinie-Charlottenburgu (Technische Hochschulen), gdzie studiował w latach 1894-

97. Następnie kontynuował studia na politechnice w Stuttgarcie w latach 1897-98 i ponownie w Berlinie-

Charlottenburgu (1898-1900) oraz od 1900 r. w Hanowerze. Tam na Oddziale Elektrotechnicznym Wydziału 

Maszynowego w roku 1902 uzyskał dyplom inżyniera elektryka, a w styczniu 1905 r. na politechnice w Ha-

nowerze otrzymał stopień doktora nauk technicznych. W latach 1905-07 pracował jako asystent w laborato-

rium elektrotechnicznym na Politechnice w Berlinie-Charlottenburgu, a w latach 1907-09 na stanowisku do-

centa. W tym czasie prowadził równolegle wykłady z elektrotechniki w berlińskiej Wojskowej Akademii 

Technicznej. W latach 1909-11 dr Jan Studniarski pracował jako inżynier w Oddziale Elektrotechnicznym 

Związku Dozoru Kotłów „Altona” w Hamburgu, a następnie wyjechał do Austrii i tam podjął pracę najpierw 

w dyrekcji kolei w Innsbrucku, potem w Galicji, w Tarnowie, gdzie był dyrektorem elektrowni miejskiej. Po 

odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w 1920 r. dr inż. Jan Studniarski został mianowany profesorem zwy-

czajnym elektrotechniki w Akademii Górniczej w Krakowie. W roku akademickim 1921/22 pełnił funkcję 

dziekana Wydziału Hutniczego, a następnie w latach 1922-24 był rektorem oraz w latach 1924-26 prorektorem 

tej uczelni. Do roku 1939 był kierownikiem Katedry Elektrotechniki istniejącej w strukturze Wydziału Górni-

czego. Po zakończeniu II wojny światowej stan zdrowia prof. Studniarskiego wyraźnie się pogorszył i zmarł 

25 stycznia 1946 r. w Krakowie. 
 

Abstract: Wladyslaw Jan Studniarski was born on March 21, 1876. In Szamotuły. In 1894 he passed the 

matriculation examination in the gymnasium of St.. Mary Magdalene in Poznan and in the same year he began 

his studies at the German Technical University in Berlin-Charlottenburg (Technische Hochschulen), where he 

studied in the years 1894-1897. Then he continued his studies at the Technical University of Stuttgart in the 

years 1897-1898 and again in Berlin-Charlottenburg (1898-1900) and since 1900. In Hanover. There, at the 

Department of Electrotechnical Faculty of Mechanical Engineering in 1902 he obtained a degree in electrical 

engineering and in January 1905. At the Technical University of Hanover received the degree of Doctor of 

Technical Sciences. In the years 1905-1907 he worked as a laboratory assistant in electrical engineering at the 

Technical University in Berlin-Charlottenburg, and in the years 1907 to 1909 as an assistant professor. At the 

time, he ran parallel lectures on electrical engineering in Berlin Military Technical Academy. In the years 1909 

to 1911, Dr. Jan Studniarski worked as an engineer in the Department of Electrotechnical Association Boiler 

Inspection "Altona", Hamburg, and then went to Austria, where he took a job first in the Directorate of 

railways in Innsbruck, then in Galicia, in Tarnow, where he was director of the power plant city. After Poland 

regained independence in 1920. Dr. Eng. Jan Studniarski was appointed professor of electrical engineering at 

the Mining Academy in Cracow. In the academic year 1921/22 he was the Dean of the Faculty of Metallurgy, 

and then in 1922-24 he was rector and vice-rector of the 1924-26 University. Until 1939 he was head of the 

Department of Electrical Engineering in the existing structure of the Department of Mining. After the Second 

World War, health prof. Studniarskiego clearly he deteriorated and died on 25 January 1946. Krakow. 
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1. Dane biograficzne 
 

Jan Władysław Studniarski urodził się 21 marca 

1876 r. w Szamotułach w rodzinie Feliksa,  

z zawodu lekarza i członka zwyczajnego  

 

 

 
 

Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 

oraz Antoniny z domu Chosłowskiej
1
.  

                                                 
1
 Stanisław T. Sroka, „Studniarski Jan Władysław”, 

w Polski Słownik Biograficzny, XLV/1, Zeszyt 184,  

112-114. 
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W roku 1894 zdał egzamin maturalny w Gim-

nazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu  

i w tymże roku rozpoczął studia na niemieckiej 

politechnice w Berlinie-Charlottenburgu (Tech-

nische Hochschulen), gdzie studiował w latach 

1894-97. Następnie kontynuował studia na po-

litechnice w Stuttgarcie w latach 1897-98 i po-

nownie w Berlinie-Charlottenburgu (1898-

1900) oraz od 1900 r. w Hanowerze. Tam na 

Oddziale Elektrotechnicznym Wydziału Ma-

szynowego w roku 1902 uzyskał dyplom inży-

niera elektryka.  
 

 
 

Fot. 1. Prof. Jan Studniarski, fotografia z okre-
su pracy na Akademii Górniczej2 

 

W styczniu 1905 r. na politechnice w Hanowe-

rze otrzymał stopień doktora nauk technicznych 

na podstawie rozprawy pt. „Über die Verteilung 
der magnetischen Kraftlinien  im Anker einer 
Gleichstrommaschine“.  

W latach 1905-07 pracował jako asystent w la-

boratorium elektrotechnicznym na Politechnice 

w Berlinie-Charlottenburgu, a w latach 1907-09 

na stanowisku docenta
3
. W tym czasie prowa-

dził równolegle wykłady z elektrotechniki  

w berlińskiej Wojskowej Akademii Technicz-

nej.  

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, 9 

czerwca 1920 r. dr inż. Jan Studniarski został 

                                                 
2
 Wojciech Mitkowski, Kronika Wydziału 

Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i  
Elektroniki AGH, (Kraków; AGH, 2002) 27. 
3
 Jerzy Hickiewicz, red. Polacy zasłużeni dla 

elektryki, (Warszawa; PTETiS, 2009)115-117. 

mianowany profesorem zwyczajnym elektro-

techniki w Akademii Górniczej w Krakowie 

przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego
4
.  

W roku akademickim 1921/22 pełnił funkcję 

dziekana Wydziału Górniczego, a następnie  

w latach 1922-24 był rektorem oraz w latach 

1924-26 prorektorem tej uczelni. Do roku 1939 

był kierownikiem Katedry Elektrotechniki ist-

niejącej w strukturze Wydziału Górniczego. 

Po zakończeniu II wojny światowej stan zdro-

wia prof. Studniarskiego wyraźnie się pogor-

szył. Pobyt w obozie koncentracyjnym i trudne 

warunki życia w okresie okupacji przyczyniły 

się do tego, że prof. Jan Studniarski zmarł 25 

stycznia 1946 r. w Krakowie i został pocho-

wany na cmentarzu Rakowickim. 

Od 1914 r. prof. Jan Studniarski był żonaty  

z Anną z Lipińskich, lecz ich małżeństwo było 

bezdzietne. 
 

2. Działalność prof. Studniarskiego do I 
wojny światowej i w 20-leciu międzywo-
jennym 
 

W latach 1909-1911 dr Jan Studniarski praco-

wał jako inżynier w Oddziale Elektrotechnicz-

nym Związku Dozoru Kotłów „Altona”  

w Hamburgu, a następnie wyjechał do Austrii  

i tam podjął pracę najpierw w dyrekcji kolei  

w Innsbrucku, potem w Galicji, w Tarnowie. 

Podczas posiedzenia Rady Miejskiej miasta 

Tarnowa w dniu 22 września 1910 r. dyrekto-

rem nowowybudowanej elektrowni został mia-

nowany dr inż. Jan Studniarski – wówczas 

znany już  specjalista w zakresie elektrotech-

niki
5
. Funkcję dyrektora pełnił do roku 1920. 

Uroczyste poświęcenie i przekazanie do użyt-

kowania Elektrowni Miejskiej w Tarnowie, 

równocześnie z dworcem kolejowym oraz wo-

dociągami, miało miejsce 24 listopada 1910 r. 

Zadaniem elektrowni było dostarczanie prądu 

dla oświetlenia publicznego miasta, konsu-

mentów prywatnych, odbiorców przemysło-

wych, dla wodociągów miejskich oraz na po-

trzeby zasilania planowanego już wówczas 

tramwaju miejskiego. 

W tym też czasie dr inż. Jan Studniarski został 

członkiem Krakowskiego Towarzystwa Tech-

nicznego i tam w 1914 r. z jego inicjatywy po-

wstała Sekcja Elektrotechniczna.  

                                                 
4
 Hickiewicz, Polacy, 117. 

5
 Antoni Sypek A,, 100 lat energetyki tarnowskiej 

1910-2010, (Tarnów; ENION S. A., 2010) 297.   
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Ponadto, w okresie swej pracy zawodowej i na-

ukowej wykonał szereg ekspertyz dla potrzeb 

kolei elektrycznej w Przemyślu (1912), dla 

elektrowni w Rzeszowie (1917) i dla tram-

wajów miejskich w Tarnowie (1917 r.), także 

orzeczenie w sprawie projektu i budowy elek-

trowni miejskiej w Bochni (1929) oraz wiele 

innych.  

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości,  

w styczniu 1919 r. był inicjatorem zrzeszenia 

się polskich elektrowni i w kwietniu tegoż roku 

został członkiem Rady Związku Elektrowni 

Polskich. Ponadto w dniach 7-9 czerwca 1919 r. 

uczestniczył w Warszawie w ogólnopolskim 

zjeździe elektrotechników, na którym założono 

Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich (od 

1 VI 1928 r. – Stowarzyszenie Elektryków Pol-

skich - SEP).  

W tymże roku Jan Studniarski na krótko prze-

niósł się do Poznania, gdzie od lipca 1919 r. 

pełnił funkcję wiceprezydenta miasta. 

W czerwcu 1920 r. dr inż. Jan Studniarski zo-

stał mianowany profesorem zwyczajnym elek-

trotechniki w Akademii Górniczej w Krakowie 

przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego
6
.  

W Akademii Górniczej organizował od pod-

staw Zakład Elektrotechniki, tworząc też przy 

nim kompletnie wyposażone laboratorium 

elektryczne (1923).  

W latach trzydziestych ubiegłego wieku Jan 

Studniarski był członkiem Komisji Maszyn 

Elektrycznych SEP. Ponadto od roku 1923 był 

członkiem korespondentem Wydziału Nauk 

Mechanicznych Akademii Nauk Technicznych 

w Warszawie. Wchodził też w skład komisji 

Polskiego Komitetu Energetycznego
7
.  

Był wybitnym specjalistą w dziedzinie pomia-

rów elektrycznych oraz maszyn elektrycznych  

i ich zastosowań w przemyśle. 

W roku 1924 otrzymał honorowe członkostwo 

Stowarzyszenia Studentów Akademii Górni-

czej, a w roku następnym, gdy w Krakowie 

utworzono studencki klub „Caverna”, został 

jego kuratorem i pełnił tę funkcję do roku 

1929
8
.  

 

                                                 
6
 Hickiewicz, Polacy, 115-117. 

7
 Hickiewicz, Polacy, 117. 

8
 Jan Strzałka, red. Słownik biograficzny zasłużonych 

elektryków krakowskich, Część pierwsza, (Kraków; 

Oddział Krakowski SEP, 2009)194-196. 

3. Działalność prof. Studniarskiego  
w czasie okupacji niemieckiej i po II wo-
jnie światowej 
 

Po wybuchu II wojny światowej dnia 6 listo-

pada 1939 r., wraz z innymi krakowskimi pro-

fesorami z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Aka-

demii Górniczej, został aresztowany przez 

Niemców w tzw. Sonderaktion Krakau i wy-

wieziono go do obozu koncentracyjnego  

w Sachsenhausen. Dzięki interwencji między-

narodowych ośrodków naukowych, w lutym 

1940 r. został zwolniony z obozu i powrócił do 

Krakowa. Od jesieni tegoż roku prowadził 

wykłady w działającej oficjalnie dwuletniej 

Państwowej Szkole Technicznej Górniczo-

Hutniczo-Mierniczej (Staatliche Technische 

Fachschule für Berg-Hütten-und Vermessung-

swesen) i dodatkowo pracował od 1942 r. w Za-

kładzie Badań Materiałów (Staatliche Tech-

nische Prüfanstalt), kierując tam laboratorium 

elektrotechnicznym
9
. 

Po wyzwoleniu Krakowa spod okupacji nie-

mieckiej w styczniu 1945 r. włączył się  

w działalność w celu wznowienia nauczania na 

Akademii Górniczej i od  1 czerwca tegoż roku 

kierował Zakładem Elektrotechniki na Wy-

dziale Górniczym. 

Wraz ze swymi współpracownikami pomagał 

też uruchamiać zakłady przemysłowe,  

a zwłaszcza działające w nich urządzenia elek-

tryczne. 

Profesor Jan Studniarski był autorem i współ-

autorem licznych publikacji naukowych, które 

w okresie jego pracy w Niemczech były dru-

kowane głównie w niemieckich czasopismach 

takich jak „Elektrotechnische Zeitschrift", czy 

też „Elektrotechnik und Maschinenbau”. Po 

odzyskaniu przez Polskę niepodległości swoje 

prace prof. Studniarski publikował w polskich 

czasopismach m.in. w „Przeglądzie 

Elektrotechnicznym”, a także w „Przeglądzie 

Górniczo-Hutniczym”. 

Profesor Jan Studniarski w 1928 r. był odzna-

czony Medalem Dziesięciolecia Odzyskania 

Niepodległości.  

W 1997 roku podczas otwarcia nowoczesnego 

Centrum Obsługi Klienta, mieszczącego się  

w odremontowanym i zmodernizowanym bu-

dynku dawnej Hali Maszyn Elektrowni Miej-

skiej w Tarnowie, na ręce ówczesnego Prezy-

denta Miasta skierowano wniosek o nadanie 

                                                 
9
 Strzałka, Słownik, 195. 
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ulicy, przy której znajduje się historyczny bu-

dynek Elektrowni, imienia profesora Jana Stud-

niarskiego. Wniosek ten został pozytywnie roz-

patrzony przez Radę Miejską i w kwietniu 1998 

roku nazwa ulicy została zmieniona. Dawna 

ulica Wodna została wówczas podzielona i na 

jednym odcinku ma dawną nazwę, a na drugim 

jest ulicą Jana Studniarskiego
10

. 

W roku 2000, w którym obchodzony był jubile-

usz 90-lecia Energetyki Tarnowskiej, została 

ufundowana tablica pamiątkowa poświęcona 

Janowi Studniarskiemu i umieszczona na 

wspomnianym budynku Elektrowni. Uroczyste 

odsłonięcie tablicy miało miejsce 22 września 

2000 r. dokładnie w 90 lat po objęciu przez 

Jana Studniarskiego stanowiska dyrektora 

Elektrowni Miejskiej. 

 
 

Fot. 2. Pamiątkowa tablica umieszczona na 
budynku Elektrowni Miejskiej w Tarnowie11

 
 

W 2002 r., z okazji 50-lecia Wydziału Elektro-

techniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki 

AGH w Krakowie, budynek B-1 stanowiący 

podstawową siedzibę Wydziału, otrzymał imię 

prof. Jana Studniarskiego
12

. 
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