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Szóstego kwietnia 2011 roku zmarł nasz 
przyjaciel, a dla wielu nauczyciel, ceniony 
i powszechnie lubiany pracownik Instytutu 
Inżynierii Środowiska Politechniki Poznań-
skiej dr inż. Witold Niedzielski.  

Pogrążeni w żalu i smutku pożegnaliśmy 
naszego przyjaciela 9 kwietnia na cmentarzu 
parafialnym w Mosinie. 

Dr inż. Witold Niedzielski urodził się 
8 lipca 1947 r. w Wierzchowie powiat  Draw-
sko Pomorskie. W roku 1967 kończy Techni-
kum Budowlane w Poznaniu i rozpoczyna 
studia na kierunku Inżynieria Komunalna 
Wydziału Budownictwa Lądowego Politech-
niki Poznańskiej, które kończy w 1972 roku 
uzyskując dyplom mgr inż. urządzeń sanitar-
nych. Jako wyróżniający się student po ukoń-
czeniu studiów podejmuje pracę w macierzy-
stej uczelni poświęcając jej całe swoje życie 
zawodowe. Zostaje zatrudniony na stanowi-
sku asystenta w Instytucie Inżynierii Komu-
nalnej - prekursora obecnego Instytutu Inży-
nierii Środowiska.  

Począwszy od 1977 roku w Jego życiu 
osobistym i towarzyskim dokonała się zna-
cząca przemiana. W styczniu 1977 roku za-
wiera związek małżeński z Elżbietą Kotliń-
ską, w 1978 roku przychodzi na świat syn 
Wojtek, a w 1981 córka Hania. Po latach do 
jednego z przyjaciół powie, iż „praca nauko-
wa daje wprawdzie wiele zadowolenia i jest 
bez wątpienia namiastką szczęścia, ale praw-
dziwe szczęście pełne blasku i cech osobo-
wych daje dopiero szczęśliwe małżeństwo”.  

Od samego początku pracy w Politechnice 
Poznańskiej zainteresowania naukowe, inży-
nierskie i dydaktyczne dr inż. Witolda Nie-
dzielskiego dotyczyły teoretycznych i prak-
tycznych podstaw projektowania i eksploata-
cji systemów kanalizacyjnych. We wrześniu 
1982 roku uzyskuje stopień doktora nauk 
technicznych, broniąc rozprawę doktorską pt. 
„Obliczanie nieustalonych przepływów cieczy 
w przewodach kanalizacyjnych z uwzględnie-
niem przejścia z przepływu ze swobodnym 
zwierciadłem w ciśnieniowy i odwrotnie”. 

 

 

 
 

 
 
 
W tym też roku zostaje zatrudniony na eta-

cie adiunkta w Instytucie Inżynierii Środowi-
ska Politechniki Poznańskiej. Charaktery-
styczne cechy Jego prac badawczych to za-
równo wysoki poziom naukowy jak i duża 
użyteczność otrzymanych wyników dla prak-
tyki inżynierskiej. W działaniach tych charak-
teryzowała Go precyzja i perfekcja oraz roz-
wiązywanie podejmowanych zadań badaw-
czych do końca. W swoich licznych publika-
cjach i referatach na konferencjach, także 
międzynarodowych, podejmował zarówno 
bieżące zagadnienia i problemy nurtujące 
współczesne środowiska naukowe, projektan-
tów i eksploatatorów systemów kanalizacyj-
nych, jak również prezentował możliwości 
oraz kierunki i trendy rozwoju dyscypliny. 

 
Począwszy od lat 90-tych był już zaliczany 

do najbardziej znanych autorytetów w swojej 
dyscyplinie. Z okresu tego pozostało szereg 
raportów prac badawczych realizowanych dla 
przemysłu, którymi  kierował oraz wiele opi-
nii eksperckich Jego autorstwa wykonywa-
nych głównie dla przedsiębiorstw wodocią-
gów i kanalizacji.  

 



Był wieloletnim przewodniczącym Sekcji 
Wodociągów i Kanalizacji Wielkopolskiego 
Oddziału PZITS oraz wieloletnim ekspertem 
Sądu Konkursowego Złotego Medalu MTP na 
Międzynarodowych Targach Ekologicznych 
POLEKO. Od roku 2004 był przewodniczą-
cym Głównej Sekcji Kanalizacji przy Zarzą-
dzie Głównym PZITS w Warszawie.  

Był członkiem Komitetów Naukowych 
wielu znanych cyklicznych konferencji, 
w tym międzynarodowych konferencji: Mu-
nicipal and Rural Water Supply and Water 
Quality oraz Water Suplly and Water Quality, 
w tym także recenzentem wielu prac publi-
kowanych w materiałach konferencyjnych. 
Wśród wielu prac autorstwa dr inż. Witolda 
Niedzielskiego na szczególne wyróżnienie 
zasługuje Jego udział w opracowaniu dwóch 
znanych w kraju książek: 
• Poradnik Eksploatatora Oczyszczalni Ście-

ków, Wyd. PZITS Poznań (Wyd. I – 1995 
r., Wyd. II – 1997 r., Wyd. III – 2011 r.) 

• Wodociągi i Kanalizacja w Polsce – Tra-
dycja i Współczesność, Wyd. Polska Fun-
dacja Ochrony Zasobów Wodnych, Poznań 
– Bydgoszcz 2002 r., których sumaryczny 
nakład przekroczył 10 tys. egzemplarzy. 
 
Dr inż. Witold Niedzielski był bardzo do-

świadczonym i cenionym dydaktykiem. Pro-
wadzone przez Niego wszystkie formy zajęć 
dydaktycznych charakteryzowały się aktual-
nością przekazywanej wiedzy oraz wysokim 
poziomem merytorycznym. Był bardzo lubia-
ny przez studentów mimo wysokich wymagań 
jakie stawiał. Brał aktywny udział w opraco-
waniu planów i programów studiów magister-
skich kierunku Inżynieria Środowiska na Wy-
dziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska 
Politechniki Poznańskiej.  

 
W uznaniu osiągnięć naukowych, badaw-

czych i dydaktycznych był wielokrotnie na-
gradzany, w tym nagrodą Ministra OŚZNiL 
(1998 r.) oraz Ministra ENiS (2003 r.), nagro-
dami Rektora Politechniki Poznańskiej, licz-
nymi dyplomami uznania, listami gratulacyj-
nymi, podziękowaniami przedsiębiorstw wo-
dociągów i kanalizacji oraz firm branżowych. 
Był odznaczony Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej oraz Brązowym Krzyżem Zasługi. 

 

Był człowiekiem działającym z pasją, bar-
dzo sprawnym fizycznie, o wyjątkowej wraż-
liwości na piękno przyrody i sztuki, miłośni-
kiem gór i jezior, turystyki górskiej. Był do-
skonałym narciarzem i żeglarzem. Trudno 
byłoby przecenić Jego zasługi i efekty działa-
nia w Sekcjach Żeglarskiej, Kajakowej i Nar-
ciarskiej Koła PTTK Pracowników Politech-
niki Poznańskiej, jak i w Mosińskim Klubie 
Żeglarskim. Trudno jest zapomnieć wyjątko-
wą atmosferę wspólnych rejsów żeglarskich 
po jeziorach Mazurskich, obozów narciar-
skich w Szczyrku, Szklarskiej Porębie czy też 
wycieczek pieszych w Sudetach, w Tatrach 
także słowackich z Jego udziałem jako 
uczestnikiem i organizatorem, jako wycho-
wawcą i szkoleniowcem młodego pokolenia 
żeglarzy i narciarzy.  

 
Prawdziwie niezłomny charakter naszego 

przyjaciela Witolda Niedzielskiego mogliśmy 
poznać podczas Jego ciężkiej, nieuleczalnej 
choroby. Mimo cierpienia, „przykuty” do 
łóżka, żył aktywnie nadal życiem swojej ro-
dziny, uczelni, środowiska. Przyjmował przy-
jaciół i znajomych, telefonował, mailował, 
konsultował, doradzał, opiniował. Nigdy nie 
słyszeliśmy, aby się skarżył. Sześć długich lat 
heroicznej walki z chorobą, walki Jego i Jego 
wspaniałej żony. Byliśmy pełni podziwu, my 
jak i lekarze, którzy Go leczyli.  

 
Odszedł od nas człowiek szlachetny, o nie-

nagannej kulturze i uroku osobistym, wyjąt-
kowej skromności, traktujący życie jako dar 
i zadanie, zwrócony sercem i umysłem ku 
celom idealnym.  

 
Pozostawił nam wiele zasług do rozpamię-

tywania, wiele zobowiązań do wdzięczności i 
wiele powodów do żalu.  

 
Przeszedł przez życie nie rzucając cienia 

lecz blask. 
 

Cześć Jego pamięci! 
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