
Przedmowa 
 

Radziszewski Ignacy (1869-1944) 
 
 

W ramach projektu „Ocalić od Zapomnienia. Kolekcja pełnotekstowa wybranych publikacji 
wybitnych uczonych Politechniki Warszawskiej od początku jej istnienia do 1950 roku w 
Bibliotece Cyfrowej PW” Biblioteka Główna przedstawia sylwetkę profesora Ignacego 
Radziszewskiego (1869-1944) – inżyniera praktyka w dziedzinie hydrauliki i urządzeń 
wodociągowo-kanalizacyjnych, członka Komisji Politechnicznej, opracowującej program i 
ramy organizacyjne Politechniki Warszawskiej, jednego z pierwszych jej wykładowców i 
rektora uczelni w latach  akademickich1921/22-1922/3, konsultanta i autora wielu projektów 
m. in. regulacji rzeki Radomki oraz sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla Zakopanego i 
Piotrkowa Trybunalskiego. 
 
Opracowanie obejmuje dane biograficzne i zestawienie piśmiennictwa publikowanego w 
latach 1902-1937 z linkowaniem do wybranych publikacji w postaci cyfrowej.  W bibliografii 
pominięto te wydawnictwa, w których działalność profesora obejmowała tłumaczenia i  
prace redakcyjne . 
 
Dorobek piśmienniczy Ignacego Radziszewskiego prezentowany jest w dwóch grupach 
formalnych : 1) Książki  i  2) Artykuły, Rozdziały z Książek  -  w układzie alfabetycznym 
tytułów. 
 
Głównymi źródłami informacji przy zbieraniu danych bibliograficznych były :  Bibliografia 

publikacji pracowników Politechniki Warszawskiej 1915-1965 / W. Jankowerny i M. Jasińska. 

Warszawa, 1972  ; Bibljografja polskich wydawnictw technicznych za pierwsze dziesięciolecie 

niepodległości 1918-1928. Technika, Wytwórczość, Organizacja. Warszawa 1929, ; inne 

dostępne opracowania biograficzne ;  katalogi bibliotek oraz istniejąca w Bibliotece Głównej 

PW „Baza piśmiennictwa profesorów Politechniki Warszawskiej do 1939 r.”  Dopełnieniem 

poszukiwań była analiza zawartości zbiorów czasopism Biblioteki Głównej PW. 

Większość opisów  została zrobiona z autopsji z zachowaniem oryginalnej pisowni i układu 
graficznego tytułu.  
 
Przyjęto zasadę stosowania jednego opisu bibliograficznego dla publikacji wieloczęściowych, 
ukazujących się w kolejnych numerach czasopism, z wyszczególnieniem numerów i stron.  
Nawiasy kwadratowe zastosowano jedynie dla elementów pochodzących spoza 
opisywanego dokumentu. Pełne teksty dokumentów cyfrowych pochodzą głównie ze 
zbiorów Biblioteki Głównej PW  i Biblioteki Narodowej. 
 
Odnośnikiem do pełnego tekstu publikacji w formie PDF jest tytuł pracy, albo – w przypadku 

publikacji wieloczęściowej - numery stron. Linki prowadzą bezpośrednio do tytułu pracy lub  

strony na której znajduje się początek tekstu.  

 



Bibliografia zostaje udostępniona zgodnie z licencją CC-BY-NC (uznanie autorstwa, użycie 
niekomercyjne). Zamieszczone prace profesora Ignacego Radziszewskiego dostępne są w 
domenie publicznej. 
 Prezentowane opracowanie nie jest projektem zamkniętym. Uwzględniamy możliwość 
weryfikacji wykazu poprzez uzupełnienie lub korektę opisów, zwłaszcza tych, którym obecnie 
nie towarzyszy dokument w wersji cyfrowej.  
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