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Marek Kowalski urodził się w 1925 roku w Gostyninie 
w województwie płockim. Po ukończeniu gimnazjum i szkoły' 
mierniczej rozpoczął studia na W ydziale Inżynierii 
Politechniki Krakowskiej (W ydziały Politechniczne 
Akademii Górniczo -  Hutniczej).

W 1948 roku obronił pracę m agisterską na temat 
„Pełnoautomatyczny przetwornik fotogrametryczny” uzys
kując tytuł magistra nauk technicznych.

Prace naukowo-dydaktyczną rozpoczął w Katedrze 
Miernictwa Politechniki Krakowskiej jako asystent, 
a następnie starszy asystent w Katedrze Prof. Bronisława 
Wrony.

W latach 1955 -  1964 pracował na etacie adiunkta w nowo zorganizowanej Katedrze 
Geodezji na W ydziale M elioracji W odnych byłej Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie.

Marek Kowalski był jednym  ze współorganizatorów Oddziału Geodezji Urządzeń 
Rolnych, a w szczególności Katedry Fotogrametrii utworzonej w 1964 r.

Z chwilą zorganizowania Katedry Fotogrametrii pracował w niej jako  adiunkt, 
a praktycznie był je j nieformalnym kierownikiem do 1968 r., bowiem dopiero w tym roku 
otrzymał nominację na Kierownika tej Katedry.

W roku 1964 na W ydziale Geodezji Górniczej AGH w Krakowie obronił pracę 
doktorską na temat „Określenie elementów orientacji zewnętrznej kamer fotogrametrycznych 
na stanowiskach naziemnych przy dowolnym położeniu osi optycznych” uzyskując tytuł 
doktora nauk technicznych.

W okresie organizowania pracy Katedry Fotogrametrii Marek Kowalski głów ną uwagę 
zwracał na sprawy organizacyjne i dydaktyczne. Był aktywnym członkiem, a następnie 
kierował pracami zespołu planów i programów nauczania fotogrametrii dla studiów Geodezji 
Urządzeń Rolnych.

Byl również organizatorem i pierwszym kierownikiem międzywydziałowej Pracowni 
Pomocy Naukow'o -  Dydaktycznych.

W 1970 roku M arek Kowalski uzyskał nominację na etat docenta. W tym też roku 
po zmianach struktury jednostek Oddziału i powstaniu Instytutu Geodezji doc. M arek 
Kowalski zostaje powołany na stanowisko kierownika Zakładu Fotogrametrii 
i Fotointerpretacji.

W latach 1981 -  1984 oraz 1987 -  1990 pełnił funkcję prodziekana ds. Oddziału 
Geodezji AR.

Działalność naukowa doc. Dr inż. M arka Kowalskiego początkowo koncentrowała się 
na zbieżnych zdjęciach naziemnych, a następnie na zagadnieniach zastosowania 
i wykorzystania zdjęć lotniczych dla opracowań tematycznych i metrycznych, wymaganych 
przy inwentaryzacji i geodezyjnym urządzaniu terenów wiejskich.
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Jako kierownik Katedry doc. Marek Kowalski kierował wieloma tematami 
badawczymi. Był promotorem 5 rozpraw doktorskich oraz kilkudziesięciu prac magisterskich, 
opracował wiele recenzji rozpraw i tematów badawczych.

W latach 1990 -  1992 był członkiem Komitetu Geodezji PAN. Należał 
do Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Polskiego Towarzystwa Fotogrametrycznego 
i Polskiego Stowarzyszenia Filmu Naukowego. Za działalność dydaktyczną i naukową 
doc. dr inż. Marek Kowalski został nagrodzony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, dwukrotnie wyróżniony nagrodą Ministra Nauki 
Szkolnictwa W yższego i Techniki, ośmiokrotnie Nagrodą Rektora oraz srebrnymi i złotymi 
odznakami PSFN i LOK. Poza zawodowe zainteresowania -  film naukowy i militaria.

W 1991 doc. dr inż. M arek Kowalski przeszedł na emeryturę, jednak w dalszym ciągu 
interesował się działalnością Zakładu.

Był człowiekiem wysokiej kultury osobistej, zawsze delikatny i taktowny w stosunku 
do studentów, współpracowników i podwładnych.

Zmarł niespodziewanie, nagle, 15 kwietnia 1997 roku.
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