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Bibliografia publikacji prof. Aleksandra Wasiutyńskiego powstała w ramach projektu „Ocalić od 
zapomnienia. Kolekcja pełnotekstowa wybranych publikacji wybitnych uczonych PW od początku jej 
istnienia do 1950 roku w Bibliotece Cyfrowej PW".  
 
Profesor Wasiutyński był wybitnym specjalistą w dziedzinie kolejnictwa, przeprowadził pionierskie 
badania nad pracą toru w czasie jazdy pociągu, stworzył koncepcję przebudowy Warszawskiego 
Węzła Kolejowego i linii średnicowej.  W  1919 roku został mianowany profesorem zwyczajnym na 
Politechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Budowlanej, gdzie objął Katedrę Dróg Żelaznych. W 
1925 roku został mianowany doktorem honoris causa nauk technicznych Politechniki Lwowskiej. 
 
Bibliografia stanowi spis książek i artykułów z czasopism naukowych oraz obejmuje pozycje będące 
zapisem wykładów profesora na Politechnice Warszawskiej.  
Głównymi źródłami informacji przy zbieraniu danych bibliograficznych były następujące prace : 
Akademja Nauk Technicznych 1920-1932, Warszawa 1932 ; artykuł „Życiorys Prof. D-ra Aleksandra 
Wasiutyńskiego” Antoniego Ponikowskiego (zawierający spis publikacji) z Przeglądu Technicznego, 
1930 r. oraz tworzona w Bibliotece Głównej PW „Baza piśmiennictwa profesorów Politechniki 
Warszawskiej do 1939 r.” Większość opisów została zrobiona z autopsji z zachowaniem oryginalnej 
pisowni i układu graficznego tytułu. Nawiasy kwadratowe zastosowano dla danych pochodzących 
spoza dokumentu.  
W pracy zastosowano układ alfabetyczny według tytułów. Publikacje wieloczęściowe, ukazujące się 
np. w kolejnych numerach czasopisma zebrane są w jednym opisie bibliograficznym, z 
wyszczególnieniem numerów i stron.  Kilka artykułów profesora zostało opublikowane pod inicjałem 
nazwiska (W.), co zostało uwzględnione w opisie. 
Tytuły dzieł profesora opublikowanych w języku rosyjskim zostały przejęte ze źródeł według wówczas 
obowiązującej transliteracji. 
 
Odnośnikiem do pełnego tekstu publikacji w formie PDF jest albo tytuł pracy, albo – w przypadku 
publikacji wieloczęściowej – numery stron. Pełne teksty dokumentów w postaci cyfrowej pochodzą w 
większości ze zbiorów Biblioteki Głównej PW. Kopie cyfrowe zostały wykonane w naszej pracowni 
digitalizacji. Dwa odnośniki prowadzą do dokumentów z innych bibliotek cyfrowych (w tym wypadku 
do całych dokumentów, nie konkretnych artykułów).  
 
Dążenie do kompletności spisu było głównym założeniem tworzenia bibliografii, jednak ze względu na 
dostępność źródeł (materiały sprzed II wojny światowej) oraz brak pełnych i dokładnych opracowań, 
mogło dojść do pominięcia niektórych publikacji, które w przypadku odnalezienia będą dodawane. 
Bibliografia zostaje udostępniona zgodnie z licencją CC-BY-NC (uznanie autorstwa, użycie 
niekomercyjne).  
***  
Zgromadzone materiały pochodzą z następujących bibliotek: Biblioteki Głównej Politechniki 
Warszawskiej, Biblioteki Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, Biblioteki Narodowej, 
Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej oraz Świętokrzyskiej Biblioteki Cyfrowej. Składamy serdeczne 
podziękowania pracownikom w/wym. instytucji za pomoc w wyszukiwaniu, weryfikacji i gromadzeniu 
materiałów.  
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