
     Bronisław Bukowski urodził się 

6 października 1893 roku w wiosce kaszubskiej  

Pręgowo niedaleko Gdańska.  

     W 1913 roku, po ukończeniu Gimnazjum 

Klasycznego w Pelplinie i szkoły średniej 

w Wejherowie, rozpoczął studia na Wydziale 

Budownictwa Politechniki Gdańskiej. Wybuch I 

wojny światowej zmusił Bukowskiego do 

przerwania studiów. Został wówczas siłą 

wcielony do armii niemieckiej. Następnie na 

ochotnika wstąpił do Wojska Polskiego, gdzie w 

latach 1919 – 1920 odbył służbę  jako dowódca 

Kompanii Kolejowej. Dopiero w roku 1920 ponownie podjął przerwane studia na 

Politechnice Gdańskiej. W roku 1922 Bronisław Bukowski zdał egzamin 

dyplomowy z wyróżnieniem i uzyskał tytuł inżyniera budownictwa. 

     W pierwszych latach pracy zawodowej, od roku 1925, młody inżynier 

zdobywał doświadczenie jako kierownik placówek budowlano – wykonawczych 

w Białymstoku i Brześciu, a od roku 1925 do 1930 pełnił funkcję kierownika biura 

konstrukcyjnego przedsiębiorstwa budowlanego C. Lubiński i S– ka w Warszawie. 

W tym okresie pod jego kierunkiem powstały projekty budowlane kilku dużych 

obiektów przemysłowych, między innymi: Cementownia „Grodziec”, Fabryka 

Sztucznego Jedwabiu w Tomaszowie Mazowieckim i szereg innych.  

     Gmach PKO 

W roku 1930 Bronisław Bukowski został starszym 

asystentem Katedry Budownictwa Ogólnego Wydziału 

Architektury Politechniki Warszawskiej. W 1936 roku uzyskał 

stopień doktora nauk technicznych. Okres między rokiem 

1930 a wybuchem II wojny światowej we wrześniu 1939 

roku Bukowski wypełnił zarówno działalnością konstrukcyjną 

jak i pracą naukowo – badawczą. Prowadząc własne biuro konstrukcyjne 

opracował projekty konstrukcyjne wielu znanych obiektów. Jego dziełem są 

między innymi konstrukcje trybun wyścigowych na Służewcu, 

jedenastopiętrowego gmachu PKO przy ulicy Świętokrzyskiej w Warszawie, 

kompleksu budynków Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przy Placu Unii 

Lubelskiej w Warszawie, wielkoprzestrzennego zbiornika o kubaturze 5000 m3 dla 
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Zakładów Solvay w Krakowie, elewatorów zbożowych w różnych 

miejscowościach, kopuł cienkościennych i kratowych itp.  

Trybuna nr 2 na Służewcu 

Równolegle z pracami 

konstrukcyjnymi B. Bukowski pełnił 

funkcję doradcy naukowego w Hucie 

Bankowej (zagadnienie stali Isteg), 

w Fabryce St. Ledóchowskiego (zagadnienie siatki jednolitej) oraz w Polskim 

Radiu, gdzie zajmował się sprawami akustyczno– budowlanymi. W 1938 roku 

został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.  

 Okres II wojny światowej Bukowski spędził w Gołkowie koło Piaseczna, 

gdzie w bardzo trudnych warunkach, korzystając ze stypendium, konspiracyjnej 

pomocy Stowarzyszenia Przedsiębiorstw Budowlanych, kontynuował pracę 

zawodową i naukową oraz prowadził tajne nauczanie na Politechnice 

Warszawskiej.  

 Po wojnie, w początku kwietnia 1945 roku, B. Bukowski wrócił do 

prawdziwie już wolnego miasta Gdańska, do swojej Alma Mater Gedanensis. 

Zadaniem doraźnym Bukowskiego, który przybył do Gdańska z tzw. grupą 

operacyjną  Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, w ramach grupy operacyjnej 

Ministerstwa Obrony, było opracowanie planu sytuacyjnego gmachów 

uczelnianych i możliwie dokładne ustalenie stopnia ich zniszczenia 

i szacunkowego preliminarza odbudowy. Równocześnie B. Bukowski brał czynny 

udział w odbudowie Gdańska i swojej uczelni oraz organizowaniu tej placówki. 

Jako żelbetnik i technolog betonu, z poważnym dorobkiem naukowym z okresu 

przedwojennego, Bukowski skierował szczególną uwagę na Katedrę Żelbetnictwa, 

jako przyszłą dziedzinę swojej pracy. 1 sierpnia 1945 roku Bronisław Bukowski 

został zatrudniony jako Kierownik Katedry i Zakładu Żelbetnictwa Politechniki 

Gdańskiej. 

 W 1946 roku urządził dla kilku swoich współpracowników specjalny cykl 

wykładów z technologii betonu, która, jako dyscyplina naukowa, polskim 

inżynierom prawie nie była znana. W tym samym roku Bronisław Bukowski 

uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a kierowana przez niego Katedra, 

oprócz działalności dydaktyczno – naukowej, czynnie współpracowała 

z odradzającym się ze zniszczeń wojennych przemysłem. 



 W 1956 roku Bronisław Bukowski otrzymał tytuł profesora zwyczajnego za 

całokształt osiągnięć naukowych. W uznaniu zasług społecznych, naukowych 

i zawodowych  Profesor Bukowski został uhonorowany wysokimi odznaczeniami 

państwowymi i licznymi nagrodami. Między innymi otrzymał Krzyż Oficerski 

Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, odznakę „Za Zasługi dla Miasta 

Gdańska” oraz szereg innych pamiątkowych odznak i wyróżnień.  

DOROBEK    NAUKOWY 

 W rozległej i różnorodnej działalności Bronisława Bukowskiego najwięcej 

miejsca zajęła Jego praca naukowa. Rozpoczął ją w roku 1930 ogłoszeniem 

w „Przeglądzie Budowlanym” swojej pierwszej pracy pt. „Petryfikacja chemiczna.” 

 W okresie międzywojennym B. Bukowski ogłosił ponad 50 publikacji 

naukowych wchodzących w zakres różnorodnych zagadnień budownictwa 

ogólnego i fundamentowania. Jednak większa część jego pracy dotyczyła 

technologii betonu oraz wytrzymałości i teorii żelbetu.   

 W roku 1936 Bronisław Bukowski uzyskał na Politechnice Warszawskiej 

stopień doktora nauk technicznych broniąc dysertacji „ Przepowiadanie 28 – 

dniowej wytrzymałości betonu”. Opisana w powyższej pracy metoda, polegająca 

na naparzaniu i gotowaniu próbki betonowej, przyjęła się nie tylko w Polsce, ale 

była stosowana w wielu krajach. W okresie II wojny światowej, podczas pobytu 

Bukowskiego w Gołkowie koło Piaseczna powstała, wydana w 1946 roku Jego 

wybitna praca – czterotomowa „Technologia betonów  i zapraw”. Dzieło to 

pomimo upływu lat i ogromnego powojennego rozwoju problematyki betonów, 

jest do obecnych czasów podstawową publikacją w tym zakresie. Nie ma 

w Polsce pracy naukowej, artykułu lub książki z zakresu  technologii betonu, 

w której by się nie powoływano na w / w znakomitą publikację.  

 Profesor Bukowski rozpoczął również pracę nad wydaniem 

dokumentalnego dzieła „Technologia betonu”, którego tom I ukazał się w 1963 

roku w ramach encyklopedii „Beton” w Wydawnictwie „Arkady” w Warszawie. 

Niestety, przedwczesna śmierć przerwała Jego pracę nad II tomem.  

 W grupie problemów technologicznych, którymi w różnych okresach 

zajmował się Bronisław Bukowski, należy wymienić zagadnienia, które zostały 

rozwiązane przez Profesora w wyniku Jego własnych badań.  



 Prace badawcze w latach 1934 – 1937 nad przydatnością chlorku wapnia 

do betonu, wykazały wyjątkową przydatność tej mało wówczas znanej domieszki. 

Bronisław Bukowski, obok prof. Magnela (Belgia), był wówczas jedynym uczonym 

w Europie, który tak intensywnie pracował nad tym zagadnieniem.  

 Inną obszerną dziedziną pracy naukowej prowadzonej równolegle z w/w, 

są zagadnienia wytrzymałości i teorii żelbetu. Około 1933 roku B. Bukowski 

zajmował się statyką stropów. Nawiązywał do ówczesnych, wątpliwej  wartości, 

norm zagranicznych i opracował wytyczne do obliczeń i konstruowania stropów 

na nowych zasadach. Prace te stały się podstawą późniejszych polskich norm 

w zakresie budowy stropów.  

 W latach 1934 – 39 B. Bukowski zajmował się wprowadzaniem w Polsce do 

żelbetu stali wysokowartościowej.  

 Po roku 1945 w Katedrze Budownictwa Żelbetowego Politechniki Gdańskiej 

Bronisław Bukowski wraz ze swoimi współpracownikami prowadził prace nad 

następującymi zagadnieniami technologicznymi: projektowanie betonów 

konstrukcyjnych, trocinobetony, trzcinobetony, betony z żużlem paleniskowym, 

betony z ziemią okrzemkową, betony kolorowe, betony hydrotechniczne, betony 

do budowy statków, popioły lotne, cementy drogowe, domieszki do betonów itp. 

Równocześnie zajmował się innymi problemami technologii betonu i teorią 

żelbetu. Prace swe zawsze doprowadzał do konkretnych wyników użytkowych 

wykorzystywanych następnie w gospodarce narodowej.  

 Z teorią żelbetu ściśle związana jest „teoria rys” autorstwa 

B. Bukowskiego. Praca Profesora Bukowskiego przygotowana na 

międzynarodowe sympozjum RILEM w Sztokholmie w 1956 roku pt. „Morphologia 

des fissures dans la baton arme” („Morfologia rys”) zyskała szeroki oddźwięk 

w świecie naukowym i została opublikowana, poza Polską, we Francji, 

w Jugosławii i w Argentynie.  

 Inne powojenne prace Profesora dotyczyły również statyki konstrukcji 

żelbetowych. Bukowski poruszał w nich sporny problem koniecznego stopnia 

dokładności obliczeń statycznych konstrukcji żelbetowych. Profesor, jako 

pierwszy w Polsce, postawił problem przegubów plastycznych w ciągłych 

konstrukcjach żelbetowych.  

 W sumie Profesor Bronisław Bukowski opublikował około 120 prac 

naukowych w tym kilka fundamentalnych rozpraw i wydawnictw naukowych.  



 Odrębną formą działalności B. Bukowskiego 

były ekspertyzy budowlane. W latach powojennych 

wykonał ponad 600 ekspertyz dotyczących 

wszystkich dziedzin budownictwa żelbetowego, 

ogólnego, fundamentów, konstrukcji sprężonych, 

stalowych i drewnianych.     

 Obok pracy naukowo – badawczej i inżynierii 

praktycznej Profesor Bronisław Bukowski zawsze 

znajdował czas na kształcenie młodych 

naukowców. Był promotorem 20 prac doktorskich i opiniodawcą 5 prac 

habilitowanych. Ponadto Profesor działał w szeregu instytucjach i towarzystwach 

naukowych, takich jak: Rada Naukowa Instytutu Wodnego PAN, Komitet 

Inżynierii Lądowej PAN, Komitet Budownictwa Urbanistyki i Architektury PAN, 

Rada Redakcyjna Kwartalnika PAN „Archiwum Inżynierii Lądowej” Rada 

Redakcyjna wydawnictwa „Budownictwo Betonowe”, Gdańskie Towarzystwo 

Naukowe, Rada Naukowa Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich i inne. 

DDZZIIAAŁŁAALLNNOOŚŚĆĆ          SSPPOOŁŁEECCZZNNAA 

  Na odrębna uwagę zasługuje działalność społeczna Bronisława 

Bukowskiego, który aktywne życie społeczne rozpoczął już podczas studiów na 

Politechnice Gdańskiej. W okresie tym na PG studiowali głównie Niemcy, Polacy 

stanowili nikły procent ogółu studentów. Bronisław Bukowski był 

współorganizatorem i w latach 1921 – 1922 prezesem polskiej organizacji 

studentów „Bratnia Pomoc”. Bukowski zawsze podkreślał swoją polskość i brał 

czynny udział w patriotycznej działalności Polaków w Gdańsku. Był członkiem 

Polskiego Związku Akademików Gdańskich, Towarzystwa Ludowego „Jedność” 

istniejącego w Gdańsku od 1897 roku oraz Gminy Polskiej. 

 Po ukończeniu studiów, jako Polak, nie mógł otrzymać pracy w Wolnym 

Mieście Gdańsku. Musiał więc wyjechać do Białegostoku. Nie zerwał jednak więzi 

z ziemią rodzinną, często  przyjeżdżał do Gdańska.  

 W czasie okupacji  zajmował się równolegle z pracą naukową problemem 

narodowościowym: zagadnieniem ludności mazurskiej, warmińskiej i kaszubskiej. 

Przygotowywał materiały dotyczące tych zagadnień dla przeszłych władz Polski 

Ludowej. Władze byłego Ministerstwa Ziem Odzyskanych i Ministerstwa 

Administracji Publicznej wydały  w oparciu o opracowania B. Bukowskiego 



zarządzenia i ustawy o obywatelstwie polskim dla tak zwanej ludności  rodzimej- 

autochtonicznej.  

 W roku 1945 Bukowski wrócił na ziemię rodzinną i osiedlił się w Gdańsku. 

Brał czynny udział w kaszubskim ruchu kulturalnym. W latach 1945 – 1948 

B. Bukowski był zastępcą przewodniczącego Polskiego Związku Zachodniego – 

Zarządu Wojewódzkiego, zajmującego się w odrodzonej Polsce Ludowej 

zagadnieniami niemcoznawczymi oraz opieką nad ludnością autochtoniczną. 

Bukowski brał udział z ramienia tego Związku w akcji repolonizacyjnej. Był 

również członkiem Wojewódzkiej Komisji Weryfikacyjnej dla ludności 

autochtonicznej województwa gdańskiego i Wojewódzkiego Komitetu Opieki nad 

Ludnością Autochtoniczną. Do końca życia Profesor Bukowski był aktywnym 

działaczem Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego. 

 Pomimo tak ogromnego zaangażowania w pracy naukowej, dydaktycznej 

wydawniczej i społecznej – Profesor Bukowski znajdował czas na swoją drugą 

pasję życiową – muzykę, na której znał się znakomicie. Przez pewien czas był 

nawet dyrygentem chóru polskiego „Lutnia” w Gdańsku. W dyskusjach 

z zawodowymi muzykami i muzykologami, które toczył przy każdej okazji, 

wykazywał niebywałe znawstwo przedmiotu. Warto dodać, że Profesor zaszczepił 

miłość do muzyki swojemu synowi Mirosławowi, ur. 1936, który jest 

kompozytorem. Obecnie jest on profesorem Wydziału Artystycznego Instytutu 

Kultury i Sztuki Muzycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Drugi z synów- 

Zbigniew ur. 1931- jest archeologiem, profesorem Instytutu Archeologii 

i Etnologii PAN.  

 11 maja 1965 roku Profesor Bronisław Bukowski 

zmarł. Odszedł pracowity i twórczy człowiek, syn Ziemi 

Gdańskiej, zasłużony w walce o jej polskość, wybitny 

specjalista technologii żelbetnictwa, który: 

„Twardą pracą stworzył swoje dzieło, twardy jak beton był 

jego trud, unerwiony jak żelbeton był jego charakter.”   

Profesor Bukowski został pochowany w rodzinnym 

Pręgowie koło Gdańska. 

Imię Profesora Bronisława Bukowskiego nosi też Zespół 

Szkół Budowlanych w Gdyni.  


