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Najważniejsze daty

Profesor Stefan Kaufman urodził się w roku 1894 w Krakowie.Szkolę śred
nią ukończył w Bielsku w roku 1911, a w roku 1917 ukończył z zaszczytnym 
stopniem "znamienioie uzdolniony” Wydział Inżynierii Politechniki Lwow
skiej.

Rozpoczyna praoę zawodową, przygotowując jednocześnie dysertaoję dok
torską. Stopień doktora nauk teohnicznyoh uzyskuje na Politechnice Lwow
skiej w roku 1920, był to pierwszy doktorat nauk technicznych w niepodle
głej Polsce.

W roku 1921 praouje w dziale budowy mostów Dyrekoji Robót Publicznych 
we Lwowie, a w lataoh 1922-1924 w dziale budownictwa lądowego w Biurze Od
budowy w Stanisławowie.

W roku. 1925 przyjeżdża na Śląsk, a którym związany Jest do dziś, poza 
przerwą wojenną. W lataoh 1925-1939 praouje w dziale dróg, mostów, kolei 
oraz budowniotwa lądowego i wodnego Dyrekcji Robót Publioznyoh w Katowi— 
oach, projektując i nadzorując mosty, wieże wodne i gmachy reprezentacyj
ne na Śląsku. V okresie tym bierze udział w praoach organizacji międzyna
rodowych i kongresaoh tyoh organizacji, w tym: w roku 1930 w Liege, w ro
ku 1934 w Monachium, w roku 1936 w Berlinie i w roku 1938 w Hadze.

Z ohwilą wybuchu wojny udaje się do Lwowa, gdzie wykłada jako docent na 
Wydziale Architektury Politeohniki Lwowskiej mechanikę teohniozną, kon- 
strukoje żelbetowe i stalowe, drewniane konstrukcje inżynierskie. Inwazja 
hitlerowska przerywa ten krótki okres pracy na uozelni. Przez następne 
oztery lata wojny zmuszony był ukrywaó się w odludnych wsiach powiatów: 
lwowskiego, pińczowskiego i radomszczańskiego, praoująo na fikcyjnych sta
nowiskach teohnika przy robotach melioracyjnych w polskioh firmach.W okre
sie tym nauczał także na tajnych kursach przedmiotów matematyozno-fizyoz- 
nyoh szkół licealnyoh.

Bezzwłooznie po wyzwoleniu, w lutym 1945 wrócił do Katowic na opuszczo
ne w 1939 roku stanowisko Naozelnika Wydziału Komunikaoyjno-Budowlanego w 
Urzędzie Wojewódzkim śląskim. Jednooześnie, jeszcze w lutym 19^5 z*, powo
łany został na członka Komisji Organizacyjnej Politechniki śląskiej, a od 
listopada 1945 roku zostaje profesorem kontraktowym i kierownikiem Kate
dry Budowniotwa Żelbetowego na Wydziale Inżynieryjno-Budowlanym Politech
niki śląskiej w Gliwicach,
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W kwietniu 19*19 r. zostaje mianowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
profesorem nadzwyczajnym i od 1 września 1'9*t9 praouje na tym stanowisku 
na Politeohnioe śląskiej. W roku 1950 został powołany w skład Kcndaji Tech
nicznej Polskiej Akademii Umiejętności, a po jej likwidacji został powoła
ny w skład Komitetu Inżynierii Lądowej Polskiej Akademii Nauk.

V roku 1956 został mianowany profesorem zwyozajnym.
Pełnił funkoję Dziekana Wydziału Budown otwa Przemysłowego i Ogólnego 

w kadencji 1958-1960.
Bardzo aktywna była działalność Profesora w międzynarodowych organiza

cjach, podnosząca Jego autorytet poza krajem. Bierze m.in. udział w Sym
pozjum IASS (Międzynarodowe Stowarzyszenie Konstrukcji Łupinowych) w roku 
1957 w Sztokholmie oraz w trzech kolejnych Kongresach FIP (Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Konstrukcji Sprężonyoh): IV Kongres w Rzymie i Neapolu (1962), 
V Kongres w Paryżu (1966) oraz VI Kongres w Pradze (l970).

W roku 196*1 przeszedł Profesor na emeryturę, lecz nieprzerwanie utrzy
muje kontakt z Wydziałem, pełniąo m.in. funkoję Przewodnioząoego Komisji 
Egzaminu Dyplomowego od 1960 do 1975 roku.

Jako Senior Wydziału w gronie Rady Wydziału Budowniotwa obohodzil w 
październiku 1977 roku 60-leoie dyplomu i podjęcia praoy zawodowej.

Charakterystyka dorobku w zawodzie inżyniera

Po uzyskaniu dyplomu i stopnia doktora oraz po wstępnej praktyoe w za
wodzie we Lwowie i Stanisławowie rozpoczął Profesor Kaufman samodzielną 
działalność inżynierską od projektów mostów na terenie śląska. Wykonał w 
lataoh 1925-1939 jako autor lub współautor projekty kilkudziesięciu mos
tów i budowli inżynierskich. Między innymi było to siedem mostów przez Wi
słę - w Goozałkowioach, Wiśle, Góra**, Nowym Bierunie i Skoczowie, wśród 
których most w Bieruniu o *1 lukach bezprzegubowyoh rozpiętości *12 i 28 m 
był wówozas mostem żelbetowym o największej rozpiętości w Polsoe.Most żel- 
betowy przez Kłodnioę w Przyszowioach był pierwszym zastosowaniem belki 
gerberowskiej w polskim mostowniotwie. Ponadto przedmiotem projektów Prof. 
Kaufmana były żelbetowe wieże wodne w Lublińcu i Starym Bieruniu.

Projektem wielkiej skali, nagrodzonym lecz niezrealizowanym był projekt 
mostu stalowego przez Wisłę w Warszawie na osi ulioy Karowej, opracowany 
w zespole, w ramach konkursu otwartego w 1936 roku. Znaczna większość pro
jektowanych obiektów była pod kierownictwem Profesora Kaufmana zrealizowa
na.

Podobnie pod Jego kierownictwem lub nadzorem wykonane były najokazal
sze wówozas gmachy na Śląsku:
- gmach Województwa i Sejmu Śląskiego w Katowicach,
- śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach,
- pierwszy w kraju stalowy szkielet 7-piętrowego budynku w Katowicach,
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- 14-piętrowy gmach Urzędów Skarbowych - o «talowym szkieleoie spawanym - 
pierwszy w kraju,

- zamek Prezydenta w Wiśle,
- Sanatorium Przeciwgruźlicze w Istebnej,
- Muzeum śląskie w Katowioaoh (zniszozone przez okupanta).

V zakresie budowniotwa drogowego Profesor Kaufman nadzorował budowę 
kilkuset kilometrów dróg na Śląsku, a w tym drogę na szczyt Równioy w Us
troniu i drogę przez przełęcz Kubalonka w Wiśle.

Ten niezmiernie bogaty dorobek inżynierski z lat międzywojennych uwień
czył wysiłek z pierwszych lat powojennych, skonoentrowany na kierowaniu od
budową licznyoh zniszczonych mostów na terenie dzisiejszyoh województw: 
katowiokiego, bielskiego i opolskiego. Odbudowano pod Jego kierownictwem 
lub nadzorem:
- wszystkie mosty Żelbetowe przez Wisłę w Wiśle,
- wszystkie mosty Żelbetowe w Bielsku-Białej,
- most nad Wisłą w Nowym Bieruniu,
- 2 mosty nad Przemszą w Mysłowicach i Niwoe,
- 5 mostów Żelbetowych nad Odrą, w Koźlu, Raciborzu i Opolu,
- 2 mosty Żelbetowe nad Nysą w Nysie i Otmuohowie,
- 2 mosty stalowe nad kanałem gllwiokim.

Równolegle z twórczym wysiłkiem projektowym i realizacyjnym prowadził 
Profesor Kaufman kontynuowaną do dziś działalność eksperta w zakresie kon
strukcji Żelbetowych i spręZonyoh, głównie w ramach Grupy Rzeczoznawców 
PZITB w Katowioaoh.

Charakterystyka dorobku naukowego

W całym 60-letnim do dziś okresie działalności zawodowej wykazywał Pro
fesor Kaufman aktywność naukową, jednak o intensywności zróżnicowanej wsku
tek możliwośoi i warunków obiektywnyoh.

Po obronie rozprawy doktorskiej pt. "0 wykreślnym wyznaczeniu kształtu 
speojalnyoh belek kratowych", dzięki kontaktom ze środowiskiem lwowskim 
publikuje dwie prace z zakresu statyki i stateoznośoi prętów w "Czasopiś
mie Technicznym" we Lwowie. Po przeniesieniu na Śląsk, zdała od uczelni 
akademickich, stworzył Profesor Kaufman, będąo Szefem Działu Robót Publi
cznych w Urzędzie Wojewódzkim w Katowioaoh, ośrodek naukowo-badawozy wy
posażony w laboratoria i sprzęt do badań. Publikowany dorobek z lat 1932— 
1937 obejmuje siedem pozycji w katowickim "Techniku" i w czasopismach war
szawskich "Cement", "Przegląd budowlany", "Przegląd teohniozny" i "Technik 
Polski". Wśród prao tego okresu szozególne znaozenie miał artykuł pt, 
"Ustrój płytowy a żebrowy - Studium porównawcze racJonalnośoi obu ustro
jów". Działa jednocześnie w organizaojaoh międzynarodowych, a w tym:w Mię
dzynarodowym Stowarzyszeniu Mostów i Konstrukoji Inżynierskich (AIPC); u -
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ozestniezy w Kongresach Drogowych, Budownictwa Żelbetowego i Stalowego oraz 
Mostów i Konstrukcji. Współpracuje w tym czasie z wybitnymi specjalistami, 
których zachęca do pracy naukowej, a były wśród nich dzisiejsze sławy nau
ki polskiej jak Wacław Olszak i Romuald Cebertowicz.

Od roku 1949, czyli z obwilą przejścia na Politechnikę Śląską na stano
wisko profesora nadzwyczajnego moZe się Profesor Kaufman - w 32 roku swej 
pracy zawodowej - poświęcić dopiero oałkowioie praoy naukowej, równolegle 
z dydaktyczną.

Porywa go zagadnienie konstrukcji sprężonych,w owym czasie całkowicie 
nowe i otwarte pole twórozości naukowej.

W lataoh 1950-1962 publikuje Profesor Kaufman 27 publikacji z zakresu 
konstrukoji sprężonych, a są to w znacznej większości publikacje-indywidu
alne. Wśród tych publikacji, których ponad 2 ukazywały się rocznie, miej
sce szczególne zajmuje fundamentalna książka dla inżynierów budowlanych 
"Mosty sprężone" z roku 1956, pod którym to tytułem ukryty był znakomity 
wykład konstrukoji sprężonych, a następnie monumentalna dwutomowa "Teoria 
konstrukcji sprężonych" napisana wspólnie z Wacławem Olszakiem, Czesławem 
Eimerem i Zbigniewem Byohawskim, wydana przez PWN w 1961 roku. W następ
nym okresie przeważają prace zespołowe, które Profesor Kaufman publikował 
z kilkunastoma różnymi współautorami z Politechniki śląskiej i z innych 
ośrodków. Obok kontynuowanej tematyki konstrukcji sprężonyoh pracuje Pro
fesor Kaufman nad artykułami przeglądowymi oraz syntetycznymi opracowania
mi na kongresy międzynarodowe lub sprawozdaniami z tych kongresów.

Ukoronowaniem problematyki betonu sprężonego była monografia "Konstruk- 
oje sprężone" stanowiąoa XXX tom Biblioteki "Budownictwo betonowe", wyda
na przez Arkady w roku 1'965, a opracowana przez Profesora wspólnie z W. 
Olszakiem i Cz. Eimerem.

Łączna liczba publikaoji naukowych Profesora - książek i artykułów 
obejmuje 53 pozycje. Dodać do tego jednak należy 34 reoenzje opublikowane 
w krajowych ozasopismaoh - w tym głównie w Polskiej Bibliografii Anality- 
oznej oraz 77 reoenzji opublikowanyoh w Applied Meohanios Reviews, które
go to wydawniotwa był Prof. Kaufman stałym reoenzentem przez 22 lata (1954 
-1976). -

Nie sposób wyliczyć wszystkie kierunki działalności naukowej,ale niech 
o pracowitości i autorytecie naukowym Profesora Kaufmana świadozą następu
jące liozby:
- promotorstwo 9 doktoratów,
- reoenzje 49 rozpraw doktorskioh,
- reoenzje 24 rozpraw habilitacyjnych,
- 56 reoenzji związanyoh z powołaniami na docentów i profesorów.
Za tymi liozbami kryje się znaczna większość speojalistów najwyższej kla
sy z zakresu budownictwa.



Syl-wetfca profesora 9

Odznaczenia i nagrody państwowe
i

Za zasługi w teohnioznej służbie państwowej w okresie przedwojennym i 
powojennym oraz w szkolniotwie wyższym i na niwie naukowej uzyskał Profe
sor Kaufman następujące odznaczenia państwowe i zaszczytne nagrody:
- 1931 Złoty Krzyż Zasługi,
- 1936 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
- 19^6 ponownie Złoty Krzyż Zasługi,
- 1955 Zespołowa Nagroda Państwowa X stopnia,
- 1958 Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,
- 196k Indywidualna Nagroda Państwowa II Stopnia,
- 197^ Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.
Ponadto nadano Profesorowi następujące odznaczenia i zaszczyty:
- 1962 Złota Odznaka PZITB,
- 1963 Złota Odznaka Zasłużonemu w Rozwoju Woj. Katowickiego,
- 1969 Medal 25-leeia Politechniki Śląskiej,
- 1972 Członkowstwo Honorowe PZITB,
- 197*ł Złota Odznaka Zasłużonemu dla Budownictwa i PMB,
- 197*» Medal XXX-lecia PRL,
- 19 7 h Odznaka Zasłużonemu dla Politechniki śląskiej.

Ogrom działań w pracowitym życiu Profesora Ka uf mana. nie może być odda
ny w pełni w tak krótkiej formie. Zresztą nie byłoby to oelowe, gdyż Pro
fesor czyni wszystko, aby liozba publikacji ozy recenzji w Jego dorobku 
nadal rosła.

V imieniu wychowanków, uczniów i współpracowników, pozwalam sobie zło
żyć w tym miejscu Drogiemu Profesorowi z okazji wspaniałego jubileuszu po
dziękowania za wszystko już dokonane dla nas i za chwałę jaką zyskał dzię
ki temu nasz ośrodek, nasz Wydział, za korzyści jakie odniosła Ojczyzna.


