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Prof. dr hab. inż. Witold Wasilewski urodził
się 3 stycznia 1922 r. w Pietkowie (woj. białostockie).
Zmarł 23 grudnia 2015 roku.
Przed II Wojną Światową uczęszczał do
Państwowej Szkoły Drogowej w Warszawie, a Jego
edukacja została przerwana przez wybuch wojny.
Maturę uzyskał w Gimnazjum i Liceum dla dorosłych
w Warszawie, a studia wyższe odbył w latach 1945 –
1950
na
Wydziale
Inżynierii
Politechniki
Warszawskiej,
uzyskując
stopień
inżyniera
budownictwa
sanitarnego
i
magistra
nauk
technicznych. Pracę w Politechnice Warszawskiej
prof. Witold Wasilewski rozpoczął w 1950 r.
w ówczesnej Katedrze Ogrzewania i Wietrzenia.
W okresie ponad 50-letniej pracy dydaktycznej
wyróżniał się życzliwym i opiekuńczym stosunkiem
do młodzieży akademickiej. Był promotorem ponad
400 prac dyplomowych oraz 18 prac doktorskich.
Szczególnym
osiągnięciem
prof.
Witolda
Wasilewskiego jest stworzenie polskiej szkoły
nowoczesnego ogrzewnictwa, a podstawą tej szkoły
stały się programy studiów, które powstawały pod
bezpośrednim kierownictwem Profesora w okresie
Jego prawie 30-letniej działalności w resortowym
Zespole Dydaktyczno-Wychowawczym Budownictwa.
Programy te realizowali w praktyce w prawie
wszystkich
krajowych
politechnikach
„wychowankowie” prof. Witolda Wasilewskiego.
Profesor Witold Wasilewski jest autorem bądź
współautorem ok. 150 prac naukowych, artykułów
i referatów. Profesor Witold Wasilewski w okresie
swej długoletniej pracy w Politechnice Warszawskiej
pełnił m.in. funkcję zastępcy prorektora PW ds.
dydaktyki, przez kilka kadencji był prodziekanem
i dziekanem Wydz. Inżynierii Sanitarnej i Wodnej,
członkiem Senatu PW. W latach 1970-1987 był
dyrektorem Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji oraz
Kierownikiem Zakładu Ciepłownictwa i ogrzewnictwa
tego instytutu.

Prof. dr hab. inż. Witold Wasilewski, poza
pracą nauczyciela akademickiego, utrzymywał stały
i bezpośredni kontakt z przemysłem, wykonując
osobiście i kierując wieloma zespołami wykonującymi
prace naukowo-badawcze o podstawowym znaczeniu
dla gospodarki narodowej. Był przewodniczącym lub
członkiem wielu rad naukowych i komitetów, a m.in.
członkiem Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds.
Kadry
Naukowej,
przewodniczącym
Sekcji
Ogrzewnictwa i Wentylacji Komitetu Inżynierii
Lądowej i Wodnej PAN itd.
W latach 1972-1988 prof. Witold Wasilewski
był Prezesem Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia
Inżynierów i Techników Sanitarnych, a wyrazem Jego
zasług dla rozwoju Zrzeszenia był tytuł Honorowego
Prezesa PZITS.
Za
szczególne
osiągnięcia
w
pracy
dydaktyczno-wychowawczej oraz naukowej prof.
Witold Wasilewski został wyróżniony licznymi
odznaczeniami państwowymi i resortowymi, m.in.
Złotym Krzyżem Zasługi, Kawalerskim, Oficerski,
i Komandorskim Orderem Odrodzenia Polski,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotą
i Srebrną Odznaką PZITS i medalem prof. Zygmunta
Rudolfa oraz Złotą i Srebrną Odznaką NOT.
Profesor
Witold
Wasilewski
przez
kilkadziesiąt lat był redaktorem naczelnym
miesięcznika
„Ciepłownictwo,
Ogrzewnictwo,
Wentylacja” – czasopisma, które odegrało istotną
rolę w rozwoju dziedziny ogrzewnictwa i wentylacji
w Polsce oraz przyczynia się do podnoszenia
kwalifikacji zawodowych inżynierów i techników
pracujących w dziedzinie cieplnych budowlanych
instalacji.
[Oprac. kjk]

