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Urodził się 3 stycznia 1936 roku w Wityniach koło Łomży. W 1954 

roku podjął studia w WAT w Warszawie. Po pierwszym roku studiów 

przeniósł się na Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej, gdzie 

uzyskał w 1960 roku dyplom magistra inżyniera. W związku z tym, że 

praca magisterska Jerzego Niebrzydowskiego dotyczyła opracowania 

założeń perspektywicznego rozwoju elektroenergetyki miasta 

Białegostoku, podjął pracę starszego inspektora nadzoru do spraw 

oświetlenia ulic i koordynacji rozwoju energetyki miejskiej w Białymstoku. 

Od 1963 był głównym energetykiem w nowo powstałym Białostockim 

Zjednoczeniu Budownictwa i po raz pierwszy opublikował artykuły, 

dotyczące problematyki elektrycznego zagospodarowania dużych placów budów. 1 listopada 1966 

podjął pracę w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Białymstoku na stanowisku wykładowcy na Wydziale 

Elektrycznym. Prowadził zajęcia z przedmiotów zawodowych, w szczególności z sieci i systemów 

elektroenergetycznych. W grudniu 1969 uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Wydziale 

Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. Rok później został powołany na stanowisko prodziekana 

Wydziału Elektrycznego. A od 1971 r., przez kolejne osiem lat, jako dziekan kierował tym wydziałem. W 

1979 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. 

Od 1 stycznia 1980 roku pełnił funkcję prorektora Politechniki Białostockiej, a w 1981 został wybrany na 

stanowisko rektora. Pełnił tę funkcję do roku 1984. W 1990 roku w uznaniu Jego dokonań naukowych, 

został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w PB. Profesorem tytularnym został w roku 

2004. 

Zainteresowania naukowe prof. Jerzego Niebrzydowskiego koncentrowały się na szeroko pojętej 

elektroenergetyce rolniczej. Interesował się przede wszystkim problematyką sieci 

elektroenergetycznych zasilających odbiorców wiejskich, ale także analizą strukturalną, 

prognozowaniem zapotrzebowania na paliwa i energię, jakością energii elektrycznej dostarczanej 

odbiorcom wiejskim i analizą kosztów energii elektrycznej dostarczanej odbiorcom. W zakresie 

reprezentowanej specjalności naukowej legitymuje się oryginalnym dorobkiem, na który składają się: 4 

rozprawy, 72 artykuły i referaty publikowane, 60 prac naukowo-badawczych, wypromowanie 2 

doktorów. Jest autorem 6 skryptów akademickich. Wypromował ponad 250 magistrów inżynierów i 

inżynierów. 

Prof. Jerzy Niebrzydowski wniósł znaczący wkład organizacyjny w rozwój Wydziału 

Elektrycznego i całej Politechniki Białostockiej. Pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji: kierownika 

Zespołu Elektroenergetyki, przekształconego w Zakład, a następnie Katedrę Elektroenergetyki, 

prodziekana i dziekana Wydziału Elektrycznego (Wydziałem tym kierował w sumie przez 14 lat), 

prorektora i rektora Politechniki Białostockiej. W 2006 roku, po czterdziestu latach, zakończył pracę 

naukowo-dydaktyczną. 

Prof. Jerzy Niebrzydowski był członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich od 1962 roku. Został 

odznaczony Złotą Odznaką Honorową SEP w 1996 roku. Należał do Koła SEP Pracowników 

Politechniki Białostockiej. 



W uczelnianej księdze z okazji jubileuszu 50-lecia Uczelni prof. Jerzy Niebrzydowski umieścił 
swoje refleksje na temat Politechniki Białostockiej: "…pragnę mocno podkreślić, że dla rozwoju i 
wzrostu Uczelni nie są najważniejsze okoliczności, w której przychodzi jej działać, ale najważniejsi są 
ludzie. Życzę, by Politechnika Białostocka zawsze miała szczęście do ludzi chętnych, odważnych i 
mądrych." 

Prof. Jerzy Niebrzydowski zmarł 17 sierpnia 2014 roku. Odszedł od nas Człowiek wrażliwy, 
koleżeński, pracowity, wybitny uczony, pedagog, wychowawca młodzieży akademickiej i kadry 
naukowej. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci. 
 

 
 


