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1944–2002 

 

Dr hab. inż. Krzysztof Bartoszewski urodził się 21 listopada 1944 r. w Krakowie, skąd 

wkrótce z rodziną przeprowadził się do Wrocławia. Studia na Wydziale Inżynierii Sanitarnej 

Politechniki Wrocławskiej ukończył w 1968 r. W 1976 r. na podstawie rozprawy doktorskiej 

obronionej w Instytucie Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej uzyskał 

stopień naukowy doktora nauk technicznych, a w 1990 r. Rada Wydziału Inżynierii Sanitarnej 

tej uczelni nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych. Od 

1993 r. pracował na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W latach 1980–1987 pełnił 

funkcję kierownika zespołu badawczego (ZB-10) w Instytucie Inżynierii Ochrony 

Środowiska, a w latach 1984–1990 dodatkowo funkcję kierownika zespołu dydaktycznego 

Technologii Wody i Ścieków (ZD-3) w tym instytucie, w którym następnie w kadencji 

1990–1993 był zastępcą dyrektora ds. dydaktyki i kształcenia kadry naukowej. W kadencji 

1993–1999 był prodziekanem ds. dydaktyki, a w kadencji 1999–2002 dziekanem Wydziału 

Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Został wybrany dziekanem na kolejną 

kadencję, ale już jej nie rozpoczął. 

Był wieloletnim członkiem Sekcji Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej 

i Wodnej PAN. Od 1991 r. pełnił funkcję konsultanta w Biurze Projektów Budownictwa 

Komunalnego we Wrocławiu oraz w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział 

we Wrocławiu. Specjalizował się w procesach oczyszczania ścieków oraz przeróbki osadów 

ściekowych. Wypromował trzech doktorów. W swoim dorobku pozostawił m.in. kilka 

monografii i skryptów, a także około 120 publikacji krajowych i zagranicznych oraz 

referatów prezentowanych na licznych konferencjach. 

Dr hab. inż. Krzysztof Bartoszewski był bardzo aktywnym członkiem Polskiego 

Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych – w latach 1988–2002 pełnił funkcję członka 

zarządu, a w kadencji 1988–1993 był wiceprezesem Oddziału Dolnośląskiego PZITS. Był 

także bardzo cenionym Rzeczoznawcą PZITS oraz Rzeczoznawcą z listy Ministra Ochrony 

Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. 

Za swoje osiągnięcia zawodowe i społeczne został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 

(1990), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2000), Nagrodą Senatu Politechniki 

Wrocławskiej (1992), Srebrną Odznaką Honorową PZITS (1990), Złotą Odznaką Honorową 

PZITS (1995) oraz Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej. 

Dr hab. inż. K. Bartoszewski zmarł nagle 21 czerwca 2002 r. i 27 czerwca 2002 r. został 

pochowany na cmentarzu św. Rodziny przy ul. Smętnej we Wrocławiu (Sępolno). 

 


