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Wspomnienie o profesorze Władysławie Dybczyoskim, wybitnym 

naukowcu, wielkim autorytecie w dziedzinie techniki świetlnej, 

wieloletnim Kierowniku Katedry Promieniowania Optycznego Wydziału 

Elektrycznego Politechniki Białostockiej. 

 

Prof. dr hab. inż. Władysław Dybczyoski urodził się 4 grudnia 1935 roku 
w rodzinie Jana i Rozalii w miasteczku Wilamowice, w powiecie Bielsko-
Bialskim. Jedenastoletnią Szkołę Ogólnokształcącą im. Adama Asnyka 

ukooczył w Białej. Studiował początkowo na Wydziale Mechanicznym Politechniki Śląskiej w 
Gliwicach. Następnie kontynuował naukę na Oddziale Mechaniki Precyzyjnej przy Wydziale 
Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Warszawskiej (obecnie Wydział Mechatroniki). 

Zawodowa droga prof. Dybczyoskiego rozpoczęła się w 1959 roku w Filmowym 
Ośrodku Badawczo-Rozwojowym „Techfilm” w Warszawie, gdzie pracował do roku 1983. 
Jego pierwsze prace związane były z projektowaniem kinotechnicznych przyrządów 
kontrolno-pomiarowych przeznaczonych do badania projektorów filmowych 16 mm i 35 mm 
oraz warunków odtwarzania obrazu i dźwięku w salach kinowych. Dzięki jego wiedzy i 
zapałowi udało się opracowad między innymi miernik luminancji, autokolimator do 
justowania układu projekcyjnego projektorów filmowych, urządzenia do automatyzacji 
projekcji filmowej, urządzenie do zdalnej regulacji ostrości obrazu w kinie, przyrząd 
autokolimacyjno-mikroskopowy do regulacji projektorów filmowych, przyrząd mikroskopowy 
do pomiaru wymiarów szczeliny czytającej w układzie optycznego odczytu dźwięku w 
projektorze filmowym i wiele innych wynalazków, które również zaowocowały patentami. 
Zajmował się też opracowywaniem projektów kinotechnicznych kin. Jednym z problemów 
był kształt (profil) podłogi widowni w kinie. Opracował oryginalną analityczną metodę 
wyznaczania profilu podłogi. Tym sposobem został zaprojektowany profil podłogi min. dla 
kina „Polonia” w Łodzi czy “Relax” w Warszawie. W latach sześddziesiątych prof. W. 
Dybczyoski brał udział w opracowywaniu nowych metod pomiaru elementów sprzętu 
projekcyjnego. Wymienid tu można: badania zwierciadeł kinowych, elektrod węglowych, 
lamp ksenonowych, materiałów ekranowych, żarowych źródeł światła, skurczu taśmy 
filmowej itp. Drugi kierunek zainteresowao dotyczył techniki zdjęciowej. Do najważniejszych 
prac z tego zakresu można zaliczyd: współautorstwo opracowania autokolimacyjnej metody 
kontroli ostrości odwzorowania obrazu kamer zdjęciowych, opracowanie metody 
wyznaczania charakterystyk  częstotliwościowo-kontrastowych obiektywów zdjęciowych i 
projekcyjnych (współautor), badania fotometryczne optyki zdjęciowej i wiele innych. 

W 1970 r. zorganizował i zbudował w FOBR „Techfilm” laboratorium fotometryczne, 
które pracowało dla potrzeb całej kinematografii krajowej. Wobec występujących w owym 
czasie trudności importowych, trzeba było zaprojektowad i wykonad szereg urządzeo 
specjalistycznych wyposażenia laboratorium. Profesor Dybczyoski opracował i zbudował 
min.: ławę fotometryczną o długości 9 m wraz z wyposażeniem (stoliki ruchome, układy 
pozycjonowania itp.), goniometr do pomiaru rozsyłu światłości lamp, reflektometr 
pięciootworowy, lumenomierz kulisty o średnicy 2,5 m, stanowisko do wyznaczania 
charakterystyk luminancyjnych materiałów (wskaźnikowa rozpraszania) itp. Jego trud w 
budowę laboratorium skupiał się na opracowaniu założeo konstrukcyjnych, dokumentacji 
konstrukcyjnej, brał czynny udział w justowaniu układów świetlno-optycznych, w regulacji i 
wzorcowaniu stanowisk pomiarowych, w wykonywaniu wzorców roboczych itp. Zbudowane 



w ten sposób laboratorium fotometryczne uzyskało wysoką ocenę w opinii wizytujących go 
specjalistów zarówno krajowych jak i zagranicznych. 

Równocześnie z rozwojem bazy laboratoryjnej projektował samodzielnie i w 
zespołach konstruktorskich nowoczesny sprzęt oświetleniowy, w tym oprawy oświetleniowe 
przeznaczone dla kinematografii, telewizji i dla teatrów. W wyniku nabytego doświadczenia 
opracował kilka uproszczonych metod projektowania układów świetlno-optycznych 
reflektorów, projektorów czy naświetlaczy oraz zaproponował metody doboru elementów 
rozpraszających powierzchni czynnej odbłyśników stosowanych w naświetlaczach 
symetrycznych i asymetrycznych oraz w reflektorach. Opracował też pionierską metodę 
projektowania soczewek schodkowych stosowanych w projektorach oświetleniowych min. w 
oświetleniu teatralnym i do konstrukcji sygnalizatorów świetlnych używanych np. w 
kolejnictwie. Jego opracowanie zostało uwzględnione w wytycznych w postaci norm 
branżowych do konstruowania sprzętu sygnalizacyjnego wykorzystującego soczewki 
fresnela. Zaprojektowane tą metodą soczewki (o średnicy 150 mm i 250 mm) były 
produkowane w Jeleniogórskich Zakładach Optycznych. 

Doświadczenie zdobyte przy prowadzeniu prac badawczych nad materiałami 
ekranowymi umożliwiło podjęcie i wykonanie pracy doktorskiej w Instytucie Elektrotechniki 
Przemysłowej (Wydział Elektryczny, Politechnika Poznaoska) pod kierunkiem prof. dr hab. 
inż. Mieczysława Banacha. Jej tematem były „Cechy fotometryczne ekranów i zasady ich 
kształtowania”. Ówczesny doktorant opracował i zweryfikował metodę projektowania 
faktury rozpraszającej ekranów projekcyjnych, opierając się na doświadczeniu wiedzy z 
"Techfilmu". Rozprawa doktorska uzyskała pozytywne recenzje prof. Tadeusza Oleszyoskiego 
i doc. dr inż. Władysława Golika. Stopieo naukowy doktora nauk technicznych Władysław 
Dybczyoski uzyskał na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznaoskiej w dniu 20.02.1979 r.  

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych prof. W. Dybczyoski zajmował się 
również technologią oświetlenia planów zdjęciowych. Był inicjatorem i zwolennikiem 
wprowadzania naświetlaczy do oświetlania scen filmowych, telewizyjnych i teatralnych, co 
umożliwiało zaoszczędzenie poważnych ilości energii elektrycznej. Opracował racjonalną 
metodę równomiernego oświetlenia tła (horyzontu) na scenie za pomocą naświetlacza 
asymetrycznego. Przy współpracy z Paostwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i 
Teatralną w Łodzi wykonał pracę, która określała wpływ oświetlenia na odwzorowanie barw 
na filmie. Brał również czynny udział w projekcie dotyczącym zdalnego sterowania oprawami 
oświetleniowymi w studiach filmowych i telewizyjnych. Temat ten był niezwykle istotny w 
związku z zamierzonym projektowaniem modernizacji wyposażenia technicznego hal 
zdjęciowych w wytwórniach filmowych i w studiach telewizyjnych. 

W ramach tematów finansowanych przez MNiSzW opracował metodę projektowania 
reflektorów z uwzględnieniem elementów rozpraszających wiązkę świetlną. Metoda ta 
została zweryfikowana poprzez zaprojektowanie kilku układów świetlno-optycznych 
reflektorów, a następnie poprzez pomiary wykonanych prototypów. Podobnie też została 
zweryfikowana metoda projektowania elementów rozpraszających występujących na 
powierzchni czynnej soczewek schodkowych. Zaprojektowano w ten sposób i wykonano 
układ świetlno-optyczny symulatora promieniowania słonecznego z lampą ksenonową o 
mocy 900 W. Pomimo dużej nierównomierności luminancji obszaru świecącego tej lampy 
uzyskał dobrą równomiernośd natężenia napromienienia na powierzchni eksponowanej. 
Realizował również zagadnienia związane z rozpraszaczami stosowanymi na ekrany 
projekcyjne, co doprowadziło do opracowania faktury materiału, charakteryzującego się 
stałą luminancją w obszarze kąta użytecznego projektora filmowego. 

Wyniki prac związanych z rozpraszaniem światła na materiałach i fakturach zostały 
zebrane w pracy habilitacyjnej pt.: “Projektowanie powierzchni odbijających lub 



przepuszczających światło w sposób kierunkowo-rozproszony”. Praca została opublikowana 
przez Wydawnictwa Politechniki Białostockiej w 1986 r., zaś kolokwium habilitacyjne odbyło 
się w dniu 27.11.1987 r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Recenzentami 
pracy habilitacyjnej byli: prof. dr hab. inż. Mieczysław Banach (ówczesny Kierownik Zakładu 
Technik Radiacji na Politechnice Białostockiej), prof. dr hab. inż. Jerzy Bąk (Politechnika 
Warszawska) oraz prof. dr hab. inż. Paweł Horniak (Politechnika w Bratysławie). 

Wspomniany Zakład Technik Radiacji, a późniejsza Katedra Promieniowania 
Optycznego na Politechnice Białostockiej, to kolejny rozdział w karierze 
prof. W. Dybczyoskiego. Pracę w Białymstoku, jeszcze jako dr inż. W. Dybczyoski, rozpoczął w 
1983 roku, gdzie pod kierunkiem prof. Banacha budował nowy ośrodek dydaktyczno-
naukowy, skupiający specjalistów w zakresie techniki świetlnej i optoelektroniki. We 
wspomnieniach profesora Dybczyoskiego można przeczytad: "... Siła napędowa była, więc 
pchaliśmy w skromnym gronie ten Świat w postaci realizacji licznych prac finansowanych 
centralnie i zleceo z zakładów przemysłowych, nie zaniedbując dydaktyki. Trudną sprawą 
było uruchomienie wielu stanowisk laboratoryjnych. Doskwierał brak środków finansowych i 
zaplecza technicznego. Ale pomieszczenia były i duch był ochoczy. Tak więc szereg stanowisk 
laboratoryjnych działało w oparciu o sznurek i plastelinę jako podstawowe wyposażenie."  

Kiedy w 1984 r. prof. Mieczysław Banach został wybrany na rektora Politechniki 
Białostockiej, stery Zakładu Technik Radiacji przejął prof. W. Dybczyoski. Zarówno Rektor 
Banach, jak i Kierownik Dybczyoski zbudowali silny zespół dydaktyczny i badawczy, który 
zajął sie szeroko rozumianymi technikami radiacji: od energetyki słonecznej, poprzez 
elektrotermię, aż po technikę świetlną i oświetlenie. Słynna też była maksyma, którą prof. 
Dybczyoski obdarowywał nie tylko studentów ale głównie swoich współpracowników: 
"Rzeczy bardzo trudne realizujemy natychmiast, a niemożliwe - w 5 minut.", gdyż jak słusznie 
twierdził, pracownicy nauki dzielą się na tych, którzy wiedzą, że tego (zamierzenia) nie 
można zrobid i na tych, którzy tego nie wiedzą. Ci drudzy pchają Świat do przodu. 

Działalnośd dydaktyczna prof. W. Dybczyoskiego skupiała się na prowadzeniu 
wykładów, dwiczeo projektowych i zajęd laboratoryjnych w Politechnice Białostockiej z 
następujących przedmiotów: Podstawy techniki świetlnej, Sprzęt oświetleniowy, Technika 
oświetlania, Energetyka słoneczna, Zasady eksploatacji urządzeo oświetleniowych, 
Miernictwo promieniowania optycznego i Fotometria. Równolegle przez kilka lat prowadził 
wykłady i dwiczenia projektowe na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej z 
przedmiotu: Oprawy oświetleniowe. Jest autorem programów ramowych i szczegółowych z 
sześciu przedmiotów. Brał też aktywny udział w projektowaniu i w budowie stanowisk do 
dwiczeo laboratoryjnych. Był opiekunem ponad setki prac dyplomowych magisterskich i 
inżynierskich. Był też przez szereg lat opiekunem Naukowego Koła Mikrokomputerowego 
działającego przy Katedrze Promieniowania Optycznego. 

W latach dziewięddziesiątych zajmował się, między innymi, teorią projektowania 
układów świetlno-optycznych opraw oświetleniowych, głównie naświetlaczy symetrycznych i 
asymetrycznych. W wyniku tych doświadczeo powstały dwie monografie wydane w 
Wydawnictwach Politechniki Białostockiej w 1996 i w 1997 r. W ramach prowadzenia 
diagnostyki opraw oświetleniowych przeprowadził pomiary wybranych wyładowczych 
wysokoprężnych źródeł światła, prowadził badania krzywych wskaźnikowych światłości 
materiałów odbłyśnikowych, analizował błędy korekcji widmowej i korekcji przestrzennej 
głowic fotometrycznych i kolorymetrycznych oraz prowadził inne prace badawcze i 
dydaktyczne. W tych latach nawiązał szeroką współpracę z Centralnym Ośrodkiem 
Badawczo- Rozwojowym “Polam” w Warszawie- Międzylesiu, z Instytutem Transportu 
Samochodowego w Warszawie i z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy w Warszawie. 



Wspomnied też należy o działalności wydawniczej. W latach od 1970 do 1981 r. 
pracował w charakterze redaktora działowego w miesięczniku “Kinotechnik”, był członkiem 
Kolegium Redakcyjnego rocznika “Problemy Techniki Kinematografii”, a od 1975 do 1990 r., 
był  redaktorem wkładki “Technika Świetlna” w Przeglądzie Elektrotechnicznym (od 1984 r.). 
Był też członkiem zespołu redakcyjnego kwartalnika “Światło i Środowisko” (od 1993 do 1998 
r.). Przez wiele lat był członkiem zwyczajnym Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP. Przez 
cztery kadencje był członkiem Prezydium PKOśw (do 1994 r.). Często uczestniczył w pracach 
tego Komitetu poprzez współudział w organizowaniu konferencji, sympozjów i innych 
spotkao zawodowych. Był też współzałożycielem Fundacji “Więcej światła”. 

W 1999 roku, po uzyskaniu tytułu profesora, został zatrudniony poprzez mianowanie 
na stanowisku profesora zwyczajnego na Wydziale Elektrycznym PB w Katedrze 
Promieniowania Optycznego, gdzie pracował niemal do kooca swoich dni. Swoją wiedzą, 
hartem ducha oraz umiejętnościami mobilizował młodych naukowców do działania. 
Opublikował ponad 150 artykułów oraz był autorem i współautorem 9 książek w tym 7 
monografii. Był promotorem w przewodach doktorskich oraz recenzentem rozpraw 
habilitacyjnych i doktorskich na wielu uczelniach w Polsce. Pozostawił po sobie nie tylko 
wspomnienie jako o dobrym naukowcu. Był wspaniałym człowiekiem, oddanym sprawie, 
pomocnym, pracowitym i świetnym kompanem w niezliczonych podróżach jakie odbył z 
grupą przyjaciół "Globtroterów", zafascynowanych tak jak on techniką świetlną. Był 
człowiekiem, na którego można liczyd, i chociaż jego postura nie należała do największych, to 
siłą charakteru potrafił kruszyd najtwardsze mury, a ludzi zjednywał niespotykaną 
skromnością. 
Prof. dr hab. inż. Władysław Dybczyoski zmarł 20 marca 2014 roku 
 

 
Profesor Władysław Dybczyoski wraz ze współpracownikami Katedry Promieniowania 
Optycznego (czerwiec 2009 roku) 
 
Opracowano na podstawie materiałów Instytutu Elektrotechniki w Warszawie oraz 
wspomnieo prof. W. Dybczyoskiego na Politechnice Białostockiej. 


