
PROFESOR JAN KMITA (1922-2015)

- INŻYNIER I HUMANISTA

Profesor Jan Kmita urodził się 18 lutego 1922 

roku w  Bobrowcu pow. Rawa Mazowiecka, 

w  rodzinie chłopskiej. W  miejscowości ro-

dzinnej ukończył szkołę podstawową, a  od  1935 roku 

uczęszczał do Państwowego Gimnazjum i Liceum im. B. 

Prusa w Skierniewicach, gdzie uzyskał w 1939 roku tzw. 

małą maturę, a w 1945 roku − maturę liceum humani-

stycznego. W czasie wojny, przez dziewięć miesięcy, był 

wywieziony na przymusowe roboty do Pionek i Wola-

nowa k. Radomia Był uczestnikiem ruchu oporu jako 

żołnierz Armii Krajowej, brał udział w tajnym nauczaniu. 

Studia rozpoczął w  roku akademickim 1945/46 

na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, a następ-

nie kontynuował je Politechnice Wrocławskiej, na której 

w  1950 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera budow-

nictwa lądowego na  ówczesnym Wydziale Inżynierii 

Lądowej. Po  ukończeniu studiów pracował w  biurach 

projektowych, gdzie oprócz wykonywania zadań pro-

jektowych organizował grupowe dokształcanie współ-

pracowników oraz konferencje naukowo-techniczne. 

Efektem tego okresu działalności są  projekty wielu 

konstrukcji budowlanych, w tym między innymi mostu 

przez Nysę Kładzką w Kłodzku (1958) oraz Mostu Poko-

ju w centrum Wrocławia (1959) − jednych z pierwszych 

w Polsce obiektów mostowych wykonanych z betonu 

sprężonego.

Pracę naukowo-dydaktyczną podjął w  1955 roku 

jako starszy asystent w Katedrze Budowy Mostów Po-

litechniki Wrocławskiej, uzyskując kolejno w  karierze 

naukowej: stanowisko adiunkta (1958 r.), stopień dok-

tora nauk technicznych (1960 r.), stopień doktora habi-

litowanego w roku 1962 na Politechnice Warszawskiej, 

tytuł profesora nadzwyczajnego w roku 1969 oraz tytuł 

profesora zwyczajnego w roku 1977.

W  macierzystej Uczelni pełnił różne funkcje, a  mia-

nowicie: prodziekana do  spraw dydaktyki w  latach 

1963-64, prodziekana do spraw nauki w latach 1966-68 

i dziekana Wydziału Budownictwa Lądowego w latach 

1968-71. Przez dziesięć lat (1971-1981) był dyrektorem 

Instytutu Inżynierii Lądowej. Od 1984 do 1990 roku peł-

nił zaszczytną funkcję Rektora Politechniki Wrocław-

skiej, a  w  latach 1989-90 przewodniczącego autono-

micznej Konferencji Rektorów Wyższych Szkół Tech-

nicznych w  Polsce. Profesor Jan Kmita równocześnie 

przez 28 lat (1964-1992) kierował Zakładem Mostów 

na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Poli-

techniki Wrocławskiej. 

Profesor Jan Kmita był niekwestionowanym autory-

tetem w dziedzinie inżynierii mostowej w Polsce. Jego 

prace naukowe koncentrują się na  teorii i  technologii 

betonowych konstrukcji sprężonych, w  tym między 

innymi na  technikach sprężania przęseł mostowych 

kablami zgrupowanymi z  lin, na  stanach naprężeń 

w zakotwieniach kabli, na  teorii i badaniach doświad-

czalnych tarcia kabli w  osłonach, a  także na  statyce 

modelowej płyt ukośnych i rozdziału obciążeń w przę-

słach wielodźwigarowych oraz na  metodyce racjonal-

nego kształtowania dźwigarów głównych w  mostach 

drogowych i kolejowych. Wśród osiągnięć naukowych 

Profesora należy wymienić także prace skupiające się 

na kształtowaniu i ocenie pracy statyczno-wytrzymało-

ściowej dźwigarów prefabrykowanych w zakresie sprę-

żystym, pozasprężystym oraz reologii tych dźwigarów. 

Jan Bień, Jan Biliszczuk
Politechnika Wrocławska
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
Katedra Mostów i Kolei

Profesor Jan Kmita na tle Mostu Pokoju 
we Wrocławiu, którego był projektantem (2011)
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Ważne są również wyniki Jego badań z zakresu mecha-

niki konstrukcji ukierunkowane na  racjonalny dobór 

modeli teoretycznych konstrukcji mostowych, także 

z  uwzględnieniem zagadnień wytrzymałości zmęcze-

niowej. Badania naukowe Profesora Jana Kmity są  sil-

nie powiązane z praktyką inżynierską, co jest wynikiem 

Jego 12-letniej pracy w przedsiębiorstwach wykonaw-

czych i projektowych.

Wieńcząc dotychczasowe badania naukowe zajął się 

problemami utrzymania i  modernizacji infrastruktu-

ry mostowej, oceną stanu technicznego mostów oraz 

zagadnieniami zarządzania infrastrukturą mostową 

z  wykorzystaniem systemów eksperckich. Jest współ-

autorem Systemu Zarządzania Mostami Kolejowymi 

SMOK opracowanego w Zakładzie Mostów i wdrożone-

go w całym kraju na potrzeby Polskich Linii Kolejowych.

W  latach 1992-1996 brał czynny udział w  nadzorze 

naukowym nad budową największego wówczas w Pol-

sce mostu z betonu sprężonego – przez Wisłę w Toru-

niu w ciągu autostrady A-1. Uczestniczył także w bada-

niach i próbnych obciążeniach wielu obiektów mosto-

wych, w tym między innymi Mostu Cłowego w Szczeci-

nie, mostu przez Wisłę w Wyszogrodzie, Mostu Piastow-

skiego w Opolu, Mostu Świętokrzyskiego w Warszawie, 

kilkudziesięciu obiektów autostrady A-4.

Wyniki badań naukowych znalazły wyraz w  trzech 

książkach: „Mosty betonowe - cz. I. Podstawy wymiaro-

wania”, „Mosty betonowe - cz. II. Podstawy kształtowa-

nia”, wydane w  1984 roku oraz współautorska książka 

„Komputerowe wspomaganie projektowania mostów”, 

wydana w  1989 roku. Książki te  są  do  dzisiaj źródłem 

ważnych informacji dla polskich projektantów mostów. 

Oprócz wymienionych książek wyniki badań Profesora 

Jana Kmity znalazły się w ponad 120 opublikowanych 

pracach oraz w  prawie 200 raportach i  ekspertyzach. 

Jednym z rezultatów tych badań jest także sześć paten-

tów, w tym dwa indywidualne. 

Profesor Jan Kmita – lata 80. XX wieku

Profesor Jan Kmita (1922-2015)
Jubileusz 85-lecia urodzin Profesora (2007) – kardynał Henryk Gulbinowicz 
wręcza pierścień 1000-lecia Archidiecezji Wrocławskiej

Profesor Jan Kmita był nauczycielem, wychowawcą 

i  opiekunem wielu roczników inżynierów mostownic-

twa. Wielką wagę przykładał do  rozwoju naukowego 

pracowników uczelni − był promotorem 11 prac dok-

torskich, czterech Jego wychowanków uzyskało sto-

pień doktora habilitowanego, a trzech – tytuł profesora 

nauk technicznych. Jednym z głównych dzieł pozosta-

wionych nam przez Profesora wydaje się Wrocławska 

Szkoła Mostowa – grupa Jego uczniów i współpracow-

ników, która stara się kontynuować zapoczątkowane 

przez Niego działania.

Z  działalności dydaktycznej, naukowej i  technicz-

nej Profesora czerpie całe polskie mostownictwo oraz 

liczne ośrodki akademickie, lecz − co  jest naturalne − 

największe korzyści do  dzisiaj uzyskuje Politechnika 

Wrocławska, w  tym Wydział Budownictwa Lądowego 

i Wodnego oraz Zakład Mostów, a od roku 2015 − Kate-

dra Mostów i Kolei. Wrocławskie, a także ogólnopolskie, 

środowisko naukowe i techniczne szczególnie dużo zy-

skało dzięki następującym działaniom Profesora:

 » organizacja naukowych „Szkół Młodych” w  latach 

1971-1980 − prowadzone wówczas seminaria po-
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mogły w rozwoju kadr Wydziału Budownictwa Lądo-

wego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej i  innych 

uczelni;

 » organizacja cyklicznej międzynarodowej konferencji 

naukowej Safety of Bridge Structures w  latach 1975, 

1982 i 1987 − w tamtych czasach było to unikalne fo-

rum specjalistycznych kontaktów z zagranicą;

 » współudział w przygotowaniu i publikacji naukowo-

-technicznych książek w  serii „Inżynieria Komunika-

cyjna”, wydanych przez Wydawnictwa Komunika-

cji i  Łączności w  latach 80. XX wieku, stanowiących 

w owym czasie kompendium aktualnej wiedzy;

 » udział w utworzeniu Otwartego Muzeum Techniki we 

Wrocławiu i wieloletnie przewodniczenie Radzie Fun-

dacji w latach 1994-1998;

 » przewodniczenie Komitetowi Budowy Pomnika Or-

ląt Lwowskich we Wrocławiu i doprowadzenie do po-

wstania pomnika w roku 1991;

 » powołanie do  życia czasopisma Archives of Civil and 

Mechanical Engineering wydawanego przez Wydział 

Budownictwa Lądowego i  Wodnego oraz Wydział 

Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej;

 » przygotowanie oraz wydanie monumentalnego dzie-

ła „Wrocławskie Środowisko Akademickie. Twórcy 

i ich uczniowie 1945-2005”.

Potwierdzeniem autorytetu prof. Jana Kmity była 

Jego długoletnia aktywna przynależność do  wielu 

gremiów naukowych i  instytucji związanych z  nauką, 

w  tym: Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej 

Profesor Jan Kmita z zespołem Zakładu Mostów Politechniki Wrocławskiej (2010)

Profesor przemawia w trakcie obchodów 90. rocznicy urodzin (2012)

Akademii Nauk, Komisji Budownictwa i Mechaniki Wro-

cławskiego Oddziału PAN, Wrocławskiego Towarzystwa 

Naukowego, Komitetu Nagród Państwowych, Central-

nej Komisji do  Spraw Tytułu Naukowego i  Stopni Na-

ukowych oraz wielu rad instytucji naukowych.

Profesor Jan Kmita był także aktywnym członkiem 

wielu organizacji i  stowarzyszeń naukowo-technicz-

nych: Polskiego Związku Inżynierów i  Techników Bu-

downictwa, Stowarzyszenia Inżynierów i  Techników 

Komunikacji, Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teo-

retycznej i Stosowanej, Związku Mostowców Rzeczpo-

spolitej Polskiej.

Wyrazem wysokiej oceny dokonań Profesora są przy-

znane Mu tytuły doktora honoris causa: Politechniki Po-

znańskiej (1993), Politechniki Krakowskiej (2000), ma-

cierzystej uczelni Politechniki Wrocławskiej (2000) oraz 

Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu 

(2002). Profesor Jan Kmita był także uhonorowany m. 

in.  Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, 

Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem im. 

Profesora Stefana Kaufmana, Medalem Związku Mo-

stowców Rzeczpospolitej Polskiej za wybitne osiągnię-

cia w mostownictwie, Honorowym Członkostwem SITK 

oraz ZMRP.

Profesor Jan Kmita był człowiekiem o wielkich zale-

tach charakteru − ogromnej pasji i  pracowitości, wy-

sokich zdolnościach organizacyjnych, dobroci i auten-

tycznej życzliwości dla innych, dzięki czemu zdobył 

nie tylko prawdziwe uznanie środowiska naukowe-

go i technicznego, a także szczerą sympatię i przyjaźń 

wszystkich, którzy z Nim pracowali.

Profesor Jan Kmita zmarł 10 grudnia 2015 roku. Pozo-

stanie na zawsze w pamięci uczniów i współpracowni-

ków, a efekty Jego pracy tworzą trwały fundament dal-

szego rozwoju Politechniki Wrocławskiej oraz środowi-

ska inżynierów budownictwa mostowego.
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