
Szanowni Uczestnicy Świąteczno-Jubileuszowego Seminarium PTETiS z okazji 20-lecia Oddziałów 

Lubelskiego i Rzeszowskiego oraz 15-lecia Oddziału Białostockiego! 

 

Jest mi bardzo smutno, że nie możemy – jak to było już w wieloletniej tradycji – spotkać się w gronie 

członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej na uroczystej Wieczerzy Wigilijnej, jak też – 

w gronie członków wszystkich Oddziałów – na uroczystych Zebraniach Noworocznych.  

Ważne jest jednak dziś to, że – pomimo tego, że siedzimy daleko od siebie przed ekranami komputerów 

i że dzielą nas setki kilometrów – czujemy się wspólnotą i jedną wielką rodziną PTETiS. Nie czujemy 

samotności i oddalenia, bo wiemy, że łączy nas serdeczna przyjaźń i życzliwość, której żaden 

koronawirus nie jest w stanie powstrzymać.  

Łamiemy się w dniu dzisiejszym w duchu opłatkiem i składamy sobie wzajemnie życzenia pogodnych i 

pełnych rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia.  

Jubileusze, które dzisiaj w podniosłej atmosferze obchodzimy, są dla naszego Towarzystwa 

Naukowego bardzo ważnym, wręcz przełomowym, wydarzeniem. W 1999 roku, kiedy - z wielkim 

onieśmieleniem i z głęboką pokorą, wynikającą ze świadomości wielkości i autorytetu moich 

wspaniałych Poprzedników - obejmowałem funkcję przewodniczącego Zarządu Głównego PTETiS 

istniało w Polsce 10 Oddziałów: 7 na lewym brzegu Wisły oraz 3 nad samą Wisłą (Warszawa, Kraków i 

Gdańsk). Prawy brzeg Wisły był wielką białą plamą. Pamiętam jak dziś moją samochodową wyprawę w 

2000 roku na wschodnie rubieże Polski i tłumne Zebranie Założycielskie na Politechnice Rzeszowskiej 

(składam w tym miejscu serdeczne podziękowania dla ówczesnego dziekana profesora Kazimierza 

Buczka, śp. profesora Ryszarda Ruta i drogich Pań dr Barbary Kopeć i dr Jadwigi Płoszyńskiej) oraz 

kolejne, również bardzo liczne, Zebranie Założycielskie na Politechnice Lubelskiej (tutaj serdeczne 

dzięki należą się ówczesnemu dziekanowi śp. Profesorowi  Zygmutowi Rutka, prorektorowi 

profesorowi Tadeuszowi Janowskiemu i profesorowi Andrzejowi Wac-Włodarczykowi). Po drodze 

odwiedziłem też Politechnikę Świętokrzyską i spotkałem się z ówczesnym prorektorem profesorem 

Romanem Nadolskim i przewodniczącym Oddziału profesorem Janem Stępniem, z którymi 

przedyskutowałem ideę powołania do życia nowej konferencji: Seminarium Naukowego Zarządu 

Głównego PTETiS „Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki” WZEE (wkrótce odbyła się I 

edycja tego Seminarium w Kielcach). Rok później odbyło się Zebranie Założycielskie na - rosnącej w siłę 

- Politechnice Częstochowskiej (w tym miejscu czuję się zobowiązany złożyć podziękowania dla 

ówczesnego dziekana profesora Andrzeja Romana i prodziekana profesora Jacka Szczygłowskiego). 

Oddział Białostocki wyłonił się w 2005 roku w bardzo naturalny sposób z Oddziału Warszawskiego jako 

jego prężnie działająca od wielu lat Sekcja. Było to zadanie tym łatwiejsze, że wielu naukowców 

Politechniki Białostockiej m.in. rektor profesor Tadeusz Citko, dziekan Mirosław Świercz oraz profesor 

Andrzej Sikorski było regularnymi uczestnikami PTETiS-owskiej konferencji „Podstawowe Problemy 

Energoelektroniki, Elektromechaniki i Mechatroniki” PPEEm w Beskidach.  

Oczywiście, naukowców zaangażowanych w utworzenie Oddziałów w Rzeszowie, Lublinie, 

Częstochowie i Białymstoku było znacznie więcej. Nie sposób wszystkich wymienić z nazwiska i imienia. 

Zapewniam, że pamiętam o wszystkich, którzy wnieśli swój wkład w rozbudowę PTETiS i gorąco Im 

dziękuję.  

Nie mogę też nie wspomnieć ważnej roli, jaką odegrała w działalności PTETiS Sekcja Oddziału 

Gdańskiego w Bydgoszczy, której motorem był śp. profesor Ryszard Borowski. Jego następca dziekan 

profesor Jan Mućko doprowadził do powstania Oddziału Bydgoszcz, który obchodzi w tym roku 

Jubileusz 5-lecia.  



Wyrażam moją nadzieję, że z upływem lat przekształcą się w Oddziały kolejne Sekcje: Koszalin 

(wspaniałym animatorem tejże Sekcji był przez długie lata profesor Włodzimierz Janke – 

przewodniczący Krajowej Konferencji Elektroniki KKE), Radom (tutaj podziękowania należą się 

profesorowi Zbigniewowi Gorycy) oraz Olsztyn (motorem tej nowo powstałej Sekcji jest profesor 

Grzegorz Redlarski).  

Rok 2020 jest rokiem bardzo trudnym, ale – pomimo pandemii – działalność PTETiS jest prowadzona z 

wielkim rozmachem. W przestrzeni wirtualnej odbyły się międzynarodowe i ogólnopolskie 

konferencje: „Progress in Applied Engineering” (Oddział Warszawa), „Systemy i Materiały 

Mechatroniczne” (Oddział Białystok), „V Sympozjum Historii Elektryki” (Oddział Białystok), zaś w 

sposób tradycyjny – konferencja „Światłowody i ich zastosowanie” (Oddział Białystok).  

W ubiegłym tygodniu w dn. 10 grudnia 2020 miał miejsce prestiżowy Światowy Kongres „Research and 

Education in Mechatronics” REM (Oddział Kraków). Wzięli w nim udział naukowcy z 21 krajów z 5 

kontynentów (m.in. Japonia, Tajwan, Indonezja, Egipt, Jordania, Iran, Rosja, Turcja, USA, Francja, 

Brazylia i większość krajów europejskich).  Równolegle z dzisiejszą Sesją Jubileuszową odbywa się XXX 

Jubileuszowy Zjazd Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki, Telekomunikacji, Automatyki i 

Robotyki oraz Informatyki organizowany przez Politechnikę Krakowską oraz Zarząd Główny PTETiS.  

Pozwólcie, Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy, że dla udokumentowania naszej międzynarodowej 

tegorocznej działalności, dołączę do programu Świąteczno-Jubileuszowego Seminarium PTETiS moje 

„Welcome speech” do uczestników Kongresu REM. Te słowa i życzenia, skierowane do naukowców ze 

świata, są w równym stopniu ważne i aktualne dla nas – członków PTETiS.  

„Preludium c-moll” Fryderyka Chopina to przywołanie wiatru, który pozwoli nam znów podnieść i 

rozwinąć żagle, aby skutecznie pokonać koronawirusa.  

„Preludium e-moll” Fryderyka Chopina mówi o potrzebie odważnego żeglowania przez Ocean Wiedzy 

i Mądrości poza linię horyzontu, albowiem wciąż i nieustannie pozostają do odkrycia w nauce nowe 

lądy i wyspy: teorie, metody, modele i algorytmy.  

„Miniatura As-dur” Franciszka Liszta jest moim hołdem, złożonym nowemu pokoleniu naukowców – 

naszym następcom, wszystkim młodym Kolegom z Komisji Młodzieżowej ZG PTETiS, którzy 

zorganizowali w tym roku tak wiele konferencji i podjęli się tak wielu przedsięwzięć.  

„Preludium e-moll” Romana Statkowskiego w efektowny i przekonujący sposób charakteryzuje proces 

twórczy, trud myślenia, „mind-storm” oraz zmagania się z przeciwnościami i trudnościami dla 

uzyskania nowych wartościowych wyników naukowych.  

„Menuet” Ignacego Jana Paderewskiego – wspaniałego wirtuoza, kompozytora, męża stanu i polityka 

– jest radosną odą ,wyrażającą nasz nigdy niegasnący optymizm, wiarę oraz nadzieję na rychłe 

zwycięstwo nad koronawirusem.  

Z wielką radością zapraszam Koleżanki i Kolegów, zgromadzonych przed ekranami komputerów, do 

wysłuchania nagrania.  

 

Krzysztof Kluszczyński 

Przewodniczący PTETiS  


