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Urodził się 8 sierpnia 1941 roku w miejscowości Spiczki 
położonej w powiecie bielskim w gminie Orla. 

Ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej 
w 1964 roku, specjalizacja - zabezpieczenia 
elektroenergetyczne. Promotorem pracy dyplomowej był Prof. J. 
Żydanowicz. Około pół roku pracował w Przedsiębiorstwie 
Budownictwa Elektroenergetycznego „ELBUD”  w Warszawie. 
Od 1 września 1965 roku podjął pracę w Białostockiej Uczelni 
Technicznej, najpierw w Wyższej Szkole Inżynierskiej, a od 
1974 roku w Politechnice Białostockiej.  

Od września 1965 roku prowadził wykłady i zajęcia 
laboratoryjne z Elektroenergetycznej automatyki 
zabezpieczeniowej, w późniejszym okresie także z takich przedmiotów, jak: Niezawodność i 
bezpieczeństwo  oraz Automatyka i sterowanie w systemach elektroenergetycznych.  

Stopień doktora uzyskał na Politechnice Warszawskiej w 1976 roku. Promotorem pracy doktorskiej 
był Prof. T. Kahl. W latach 1978/79 pracował na stanowisku naukowo-badawczym w Elektroinstytucie 
„Milan Vidmar” w Lublanie, gdzie zajmował się pod kierunkiem Prof. F. Gubiny problematyką tłumienia 
kołysań mocy w systemach elektroenergetycznych. W latach 1987-2001 odbywał zaoczny staż 
habilitacyjny w katedrze Profesora W. I. Szczuckiego w Moskiewskim Instytucie Górniczym. Kolokwium 
habilitacyjne w Politechnice Wrocławskiej w 1994 roku.  

Współpracował naukowo m.in. z Instytutem Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Instytutem 
Elektrotechniki, Instytutem Energetyki i Centralnym Instytutem Ochrony Pracy. 

W ramach pracy naukowej zajmował się zastosowaniem metod probabilistycznych w 
elektroenergetyce, w szczególności w zakresie modelowania niezawodności silników elektrycznych i 
sieci elektroenergetycznych oraz ryzyka porażenia prądem elektrycznym. Był promotorem dwóch prac 
doktorskich. Opublikował ponad 150 prac, w tym  dwie monografie naukowe, rozdział w podręczniku i 
skrypt. Jest autorem lub współautorem 9 patentów i 4 norm.  

Otrzymał dwie indywidualne nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jedną za osiągnięcia 
naukowe a drugą za organizację dydaktycznego laboratorium elektroenergetycznej automatyki 
zabezpieczeniowej. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa i Niezawodności  oraz 
rzeczoznawcą SEP. 

Odszedł od nas Człowiek koleżeński, pracowity, wybitny naukowiec, ceniony nauczyciel 
akademicki, wychowawca młodzieży akademickiej i kadry naukowej. Pozostanie na zawsze w naszej 
pamięci. 

 
 

 


