„Meteory”

Wykaz profesorów  „meteorów” zatrudnionych (?)
w Politechnice Śląskiej w roku akad. 1945/1946
BIELECKI Adam (1910-2003), prof. zw. dr hab.
UMCS
BROSZKO Michał (1880-1954), prof. dr inż., członek rzeczywisty PAN
PGd
CHMAJ Marcin (1890-1956), prof. mgr inż.
budowa dróg
PKr
CISZEWSKI Wacław (1900-19??), prof. mgr inż.
prof. nzw.
M (1946)
DUCH Kazimierz (1890-1954), dr nauk prawnych; żołnierz – oficer
AGd, PKr(?)
EKER Leszek (??-??), z. prof. mgr inż.
(?)
GEDLICZKA Otmar (1883-1965), prof. dr hab. inż.
PKr
IDASZEWSKI Kazimierz (1878-1965), prof. dr inż.
PWr
HUMNICKI Wincenty ( 1873-19??)
emeryt
KARPIŃSKI Adam (1870-1962), prof. zw. rolnictwa
AG, PKr
KLĘBOWSKI Zenobiusz (1888-1962), prof. mgr inż. kotły parowe, wytrzymałość, PK, PW(?)
KROTKIEWSKI Zygmunt (1882-1967), prof. kontrakt.(?), doc. mgr inż.
IMŻ
LANGROD Adolf (1876-1968), prof. zw. dr inż.
AG, PKr
ŁUKASIEWICZ Stanisław (1884-1960), prof. zw. dr inż.
PGd
MICHALSKI Jerzy (1870-1956), prof. dr
AG, PKr
MOSTOWSKI Ignacy (1882-1953), prof. dr inż.
PŁ
NIKODYM Otton Marcin (1889-1974), prof. dr hab.
USA
NOWAKOWSKI Wacław (1888-1955)
architekt, budownictwo
PKr
PILAT Ewa (1905-1945), z. prof. dr inż.
PWr
PLAMITZER Antoni Karol (1889-1954), prof. zw. dr
PKr
PONIKOWSKI Antoni (1878-1949), prof. zw. budowlaniec, geodezja; działacz polit. PW
POREYKO Stanisław (1911-1985), prof. dr hab. inż. chemik, z. prof.
PW
SĄSIADEK Mieczysław (1905-1973), prof. zw. dr inż.
PWr
SINKOWSKI Jan (1903-19??), z. prof. mgr inż.
(?)
SOBOLSKI Roman (1911-1988), prof. mgr inż.
PWr
STELLA-SAWICKI Izydor (1881-1957), prof. zw. dr inż.
AG, PKr
TAYLOR Karol (1878-1968), prof. zw. dr inż.
PGd
TOMBAK Leon (??-19??), z. prof. mgr inż. fizyka, kurs przygotowawczy
Katowice 1945
WOLFKE Mieczysław (1883-1947), prof. dr, członek PAU
PW
WRONA Włodzimierz (1912–1988), prof. dr
AGH, PW, USA
ZIEMNICKI Julian (1906-1955), z. prof. mgr inż.
termodynamika; Kraków(?)
Wykłady zlecone w Krakowie prowadzili:
BIEŃKOWSKI Stanisław (1882-1958), prof. dr hab. inż.
BUDRYK Witold (1891-1958), prof. zw. dr hab. inż., członek rzeczywisty PAN
DAWIDOWSKI Roman (1883–1952), prof. zw. dr inż.
JEŻEWSKI Mieczysław (1890-1971), prof. zw. dr hab.
KRAUZE Jan (1882-1969), prof. dr inż.
KRUPKOWSKI Aleksander (1894-1978), prof. dr inż., członek rzeczywisty PAN
ŁOSKIEWICZ Władysław (1891-1956), prof. zw. dr inż.
OSIŃSKI Marian (1883-1974), prof. dr inż. arch.
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Wykłady zlecone w WS{ w Katowicach w latach 1950-60 prowadzili:
HOLEWIŃSKI Stanisław (1889-1974), prof. mgr inż.
OLCZAKOWSKI Władysław (1900-19??), prof. mgr inż.
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