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Mgr inż. Ryszard Rakowicz urodził się 11 maja 1931 r. we Lwowie. Wyższe studia ukończył w 1954 r. na 

Wydziale Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej. W tym samym roku rozpoczął pracę zawodową 

w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu, jako starszy inspektor ds. wodociągów 

i kanalizacji, a w latach 1956–1959 był Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Wód. Następnie podjął pracę 

w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu, gdzie był głównym projektantem, a od 

1972 r. generalnym projektantem wodociągów m. Wrocławia, w tym również Nowego Zakładu Produkcji 

Wody „Mokry Dwór". W BPBK przepracował ponad 30 lat, ostatnio pełnił funkcję kierownika zespołu 

sprawdzającego. Oprócz prac projektowych zajmował się także kształceniem kadr inżynierskich, będąc przez 

wiele lat starszym wykładowcą na Wydziale Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej. 

Mgr inż. R. Rakowicz wstąpił do PZITS w 1955 r. W czasie swej 36-letniej działalności, przez ponad 26 

lat był członkiem Zarządu Oddziału Dolnośląskiego, pełniąc m.in. funkcję przewodniczącego Sekcji 

Wodociągów i Kanalizacji. W latach 1969–1983 był wiceprezesem, a przez kolejne 7 lat prezesem Oddziału 

Dolnośląskiego PZITS. Jako przedstawiciel Zrzeszenia oraz jako rzeczoznawca PZITS, mgr inż. R. Rakowicz 

był przez wiele lat członkiem wielu komisji Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu, m.in. Komisji 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska oraz 

Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto był członkiem Zarządu Głównego PZITS oraz 

członkiem Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Brał czynny udział 

w pracach wielu komisji i zespołów problemowych PZITS i NOT. Od 1982 r. był członkiem Polskiego Klubu 

Ekologicznego, pełniąc przez jedną kadencję funkcję prezesa Okręgu Dolnośląskiego PKE. Był także jednym 

z pierwszych inżynierów, który włączył się czynnie w sprawy ochrony zdrowia. Od 1967 r. był członkiem 

Krajowego Zespołu Naukowo-Technicznego ds. Profilaktyki Fluorowej, powołanego przez Ministra Zdrowia. 

Mgr inż. R. Rakowicz był współorganizatorem ogólnopolskich konferencji naukowo-technicznych z cyklu 

„Postęp Techniczny w Wodociągach” oraz „Postęp Techniczny w Kanalizacji”, które już wówczas wyróżniały 

się wysokim poziomem naukowym i cieszyły się ogromną popularnością nie tylko w środowisku inżynierów 

sanitarnych. Był także jednym z założycieli czasopisma „Ochrona Środowiska"; przez wiele lat był członkiem 

jego Rady Programowej, a w latach 1984–1990 – redaktorem naczelnym. W czasie jego prezesury czasopismo 

to zyskało sobie uznanie w całym kraju oraz w wielu ośrodkach zagranicznych. Zawsze z dużym 

zaangażowaniem walczył o szeroko pojętą ochronę środowiska naturalnego, czego dowodem było m.in. 

doprowadzenie do likwidacji Huty Siechnice, szczególnie uciążliwego zakładu przemysłowego w pobliżu 

terenów wodonośnych we Wrocławiu. 

Za pracę zawodową i społeczną mgr inż. R. Rakowicz był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany, m.in. 

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Zasłużonego 

dla Dolnego Śląska", Odznaką Budowniczego Wrocławia, a także Srebrną (1969) i Złotą (1975) Honorową 

Odznaką PZITS oraz Srebrną (1975) i Złotą (1980) Honorową Odznaką NOT. 

Był aktywny zawodowo i społecznie praktycznie do ostatnich dni swego niezwykle pracowitego życia. 

Jego aktywność pozostanie wzorem dobrze pojętej pracy społecznej, a równocześnie twórczej i ważnej dla 

dobra publicznego. Był inżynierem-humanistą, prawym człowiekiem i serdecznym kolegą. 

Mgr inż. Ryszard Rakowicz zmarł 28 grudnia 1990 r. po krótkiej chorobie w wieku 59 lat i 31 grudnia 

1990 r. został pochowany na cmentarzu parafialnym Świętej Rodziny przy ul. Smętnej we Wrocławiu 

(Sępolno). 


