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W latach 1992–2010 rocznik ukazywa l się pt.: „Informator PTETiS”, ISSN
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Marcin Weso lowski — Oddzia l Warszawski
Stanis law Wincenciak — Oddzia l Warszawski
Piotr Sujka (sekretarz redakcji) — Oddzia l Poznański
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Oddzia l Poznański — Sprawozdanie z wyjazdu do firmy ADB
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20–22 października 2014 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
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2015 Conference, Gdańsk, 21 września 2015 r . . . . . . . . . . . 144

6 Konferencje planowane 145
XXVI Cykl Seminaryjny Zastosowanie Komputerów w Nauce i Tech-

nice 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
XV Krajowa Konferencja Elektroników, Dar lówko Wschodnie, 06–10

czerwca 2016 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
XXIV Symposium Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits,

Helsinki, 28 czerwca – 01 lipca 2016 r. . . . . . . . . . . . . . . . 148

7 Wspomnienia pośmiertne 150
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1 S lowo wstępne z okazji Jubileuszu 55-lecia
PTETiS

Wydaje się, że „dopiero co” obchodzilísmy uroczyście i z rozmachem okrąg ly
Jubileusz 50-lecia PTETiS, a tu już kolejny niewielki, ale jednak znaczący Ju-
bileusz 55-lecia, wymagający podsumowania kolejnych 5 lat naszej dzia lalności.
Jego wyjątkowy charakter jest ukryty w fakcie, że sk lada się z dwóch piątek,
a kolejny jubileusz z lożony z samych piątek (Jubileusz 555-lecia) będzie mia l
miejsce dopiero za pó l tysiąca lat czyli w 2516 roku. Spróbujmy więc w tym
szczególnym roku wspólnie spojrzeć na minione 5 lat i zastanowić, co w tym
okresie by lo udane w naszej dzia lalności, jak też jakie nowe perspektywy i nowe
możliwości otwierają się przed nami w najbliższej przysz lości.

Przede wszystkim cieszy systematyczny wzrost liczby cz lonków PTETiS
i rosnący prestiż cz lonkowstwa w naszym Towarzystwie naukowym. Znajduje
to odzwierciedlenie w życiorysach naukowych, jak też w opiniach recenzentów,
akcentujących częstokroć z uznaniem zaangażowanie kandydatów do stopni na-
ukowych i tytu lu naukowego w prace naukowo-ogranizacyjne w PTETiS. Dzia-
 lalność w PTETiS jest też często podkreślana podczas uroczystości akademic-
kich, związanych z nadawaniem godności doktora h.c. lub też profesora honoro-
wego.

Optymizmem napawa również to, że w dzia lalność Towarzystwa w lączy ly się
ostatnio kolejne instytuty naukowo-badawcze, stając się naszymi cz lonkami zbio-
rowymi i wspierającymi. Rozros la się również struktura Towarzystwa. Przyby l
nam nowy 14-sty Oddzia l — Oddzia l Bydgoski, którego siedziba mieści się na
Wydziale Telekomunikacji, Informatyki i Informatyki Uniwersytetu Przyrodni-
czo-Technologicznego w Bydgoszczy.

Odnośnie do dzia lalności związanej z upowszechnianiem nauki oraz krzewie-
niem wiedzy z zakresu elektrotechniki i elektroniki, to wiodącą formą dzia lalnoś-
ci sta ly się bez wątpienia konferencje naukowe, przyjmujące czasem nazwę sym-
pozjów, seminariów lub warsztatów. Wszystkie one należą do konferencji wiodą-
cych w zakresie swojej tematyki w ogólnopolskim środowisku naukowym. Coraz
częściej w konferencjach tych biorą także udzia l naukowcy z zagranicy. Orga-
nizowane cyklicznie od wielu lat Sympozjum poświęcone zjawiskom elektroma-
gnetycznym w obwodach nieliniowych sta lo się uznaną i prestiżową konferencją
międzynarodową „Electomagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits”, odbywają-
cą się w różnych ośrodkach naukowych w Europie. Również Ogólnopolskie
Warsztaty Doktoranckie przekszta lci ly się w Międzynarodowe Warsztaty Dok-
toranckie OWD z uczestnikami — doktorantami i m lodymi pracownikami na-
uki, reprezentującymi ponad 20 krajów Europy, ale również Azji, Afryki P ln.
i Ameryki P ld. Konferencja ta o charakterze warsztatów, ukierunkowana na
rozwój i promocję studiów doktoranckich, znalaz la naśladownictwo i kontynuację
w wielu różnych ośrodkach naukowych w Polsce. Dzia lania takie „dedykowane
obiecującym m lodym badaczom” są również podejmowane i z powodzeniem re-
alizowane w ramach wielu innych konferencji, przybierając formę specjalnych
sesji naukowych, bądź też — konkursów naukowych dla m lodych pracowników
nauki.

W szczególny sposób cieszy dynamiczny rozwój konferencji „Wybrane Za-
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1 S LOWO WSTĘPNE Z OKAZJI JUBILEUSZU 55-LECIA
PTETIS

Z loty Medal upamiętniający 100-lecie Odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej

Medal SEP im. Prof. W lodzimierza Krukowskiego

gadnienia Elektrotechniki i Elektroniki WZEE”, które to seminarium sta lo się
wiodącą w Polsce konferencją o charakterze interdyscyplinarnym, integrującą
badania w obszarze teorii obwodów, elektroenergetyki, automatyki, maszyn elek-
trycznych, energoelektroniki, metrologii, techniki mikroprocesorowej, sensoryki,
materia loznawstwa i mechatroniki. Należy podkreślić, że wszystkie konferen-
cje PTETiS są związane z prestiżowymi wydawnictwami pokonferencyjnymi —
publikacjami w czasopismach zagranicznych, czasopismach ogólnopolskich oraz
monografiach naukowych.

Konferencje organizowane przez PTETiS są cenione za wysoki poziom na-
ukowy, ale również za życzliwą i koleżeńską atmosferę oraz zawsze ciekawy
i wartościowy program ogólnotechniczny i kulturalno-krajoznawczy (m.in. wi-
zyty techniczne w firmach przemys lowych, zwiedzanie muzeów i zabytków ar-
chitektury, koncerty muzyczne itd.), dobrze s lużący budowaniu wspólnoty aka-
demickiej oraz lepszemu poznawaniu uczestników.

Powodem do szczególnej dumy jest szeroki oddźwięk w środowisku ogólno-
polskim Kampanii Patrona Roku. Przedsięwzięcie to nabra lo szczególnego roz-
machu po w lączeniu się w jego realizację Stowarzyszenia Elektryków Polskich
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1 S LOWO WSTĘPNE Z OKAZJI JUBILEUSZU 55-LECIA
PTETIS

Medal Doliwo-Dobrowolskiego

SEP. Uroczystości mają co roku miejsce w innej uczelni w Polsce i są również
szeroko wspierane przez Rektorów i Dziekanów tychże ośrodków akademickich.

Kolejną inicjatywą, która bez wątpienia na trwa le zagości w życiu naukowym
środowiska ogólnopolskiego sta la się Nagroda Srebrnych Skrzypiec im. Profesora
Bogdana Skalmierskiego, będąca wspólnym dzie lem PTETiS, PTMTiS oraz Po-
litechniki Częstochowskiej. Nagroda ta ma być zachętą i inspiracją do podejmo-
wania prac badawczych o charakterze niekonwencjonalnym i niestandardowym,
wyróżniających się interdyscyplinarnym charakterem i wybiegająch daleko poza
nauki techniczne w kierunku nauk przyrodniczych, medycznych, biologicznych,
ekonomicznych, a nawet w różne dziedziny sztuki.

Ta wciąż poszerzająca się dzia lalność PTETiS oraz szerokie otwarcie na
wspó ldzia lanie z innymi stowarzyszeniami, ośrodkami akademickimi oraz in-
stytutami naukowo-badawczymi znalaz lo wyraz w wielu wyróżnieniach, które
sta ly się udzia lem PTETiS w okresie ostatnich 5 lat. Politechnika Warszaw-
ska doceni la nasze Towarzystwo przyznając mu (z inicjatywy Dziekana Wy-
dzia lu Elektrycznego prof. Lecha Grzesiaka) „Z loty Medal, upamiętniający 100-
-lecie Odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej”. Uroczystego wręczenia
medalu dokona l J.M. Rektor PW prof. Jan Schmidt w grudniu 2015. Harmo-
nijna wspó lpraca ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich SEP zosta la uho-
norowana Medalem im. Prof. W lodzimierza Krukowskiego (wręczonym przez
Prezesa SEP Jerzego Barglika w 2013) oraz Medalem Doliwo-Dobrowolskiego
(wręczonym przez Prezesa SEP Piotra Szymczaka w 2015).

Formą uznania i znakiem aprobaty dla naszej dzia lalności jest również to, że
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1 S LOWO WSTĘPNE Z OKAZJI JUBILEUSZU 55-LECIA
PTETIS

wiele spotkań PTETiS odbywa się na terenie różnych uczelni oraz instytutów
naukowo-badawczych, a PTETiS korzysta z gościnności, życzliwości i wspar-
cia Gospodarzy. Warto wspomnieć, że Walny zjazd Delegatów PTETiS w 2014
roku mia l miejsce w Auli im. Profesora Juliusza Groszkowskiego w Instytucie
Tele-Radiotechnicznym w Warszawie (wcześniej, na Posiedzeniu Plenarnym ZG
PTETiS gościlísmy w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie — Międzylesiu).

Bogate życie naukowe i organizacyjne PTETiS jest pieczo lowicie i syste-
matycznie dokumentowane w PTETiS-owskim biuletynie, który zmieni l nazwę
z „Informatora PTETiS” na „Roczniki Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki
Teoretycznej i Stosowanej”. Aktualny, jubileuszowy numer roczników jest nu-
merem zintegrowanym, obejmującym lata 2013–2015.

To, co należy podkreślić z ca lą mocą i ogromną radością to to, że nasze
Towarzystwo  lączy i integruje 3 pokolenia elektryków. PTETiS nieustannie
korzysta z mądrości i doświadczenia nestorów i seniorów, którzy uczestniczą
również często w posiedzeniach Zarządu G lównego i Zarządów Oddzia lów oraz
w wielu konferencjach naukowych PTETiS, jak też — szeroko otwar lo swoje
podwoje dla m lodych, ambitnych i dynamicznych naukowców z różnych uczelni
w Polsce. Skupieni we w lasnej ogólnopolskiej Komisji (dzia lającej przy Zarządzie
G lównym), wnoszą w dzia lalność PTETiS wiele nowych pomys lów i inicjatyw.
Jeśli ich zapa l, pomys lowość i zaangażowanie ulegną utrwaleniu i będą nadal
spe lniać „kryteria stabilności”, to bez obaw i z wielką nadzieją możemy spoglądać
w nadchodzącą przysz lość.

Niechaj rok 2016 — Rok 55-lecia PTETiS — będzie dla nas rokiem pe lnym
pomyślności oraz satysfakcji i zadowolenia z kolejnych osiągnięć naukowych i or-
ganizacyjnych, jak też z honorowej i owocnej pracy w naszym Towarzystwie.

Przewodniczący PTETiS
Krzysztof Kluszczyński
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2 Inauguracja obchodów 55-lecia PTETiS
Wyjazdowe Posiedzenie Plenarne ZG PTETiS

w Częstochowie oraz ceremonia wręczenia Nagrody
Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana

Skalmierskiego, Częstochowa, 13–14 grudnia 2015 roku

W dniach 13-14 grudnia 2015 roku w Częstochowie odby lo się posiedzenie
plenarne Zarządu G lównego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycz-
nej i Stosowanej, po lączone z uroczystością wręczenia nagród I Edycji Konkursu
Srebrnych Skrzypiec im. prof. Bogdana Skalmierskiego. Wyjazdowe Posiedzenie
Plenarne PTETiS w Częstochowie zainaugurowa lo obchody 55-lecia Towarzy-
stwa. Ukoronowaniem tych obchodów będzie XIII konferencja „Wybrane Za-
gadnienia Elektrotechniki i Elektroniki” WZEE 2016 oraz Sesja Jubileuszowa
55-lecia PTETiS na Politechnice Rzeszowskiej i na Uniwersytecie Rzeszowskim
w dniach 7-10 maja 2015.

W pierwszym dniu posiedzenia plenarnego ZG PTETiS, które odby lo się
w Domu Pielgrzyma na Jasnej Górze, wzięli udzia l cz lonkowie Zarządu G lówne-
go i G lównej Komisji Rewizyjnej PTETiS, Przewodniczący Oddzia lów, cz lonko-
wie Zarządów Oddzia lów, cz lonkowie Komisji M lodzieżowej PTETiS oraz Se-
niorzy PTETiS. Obrady Posiedzenia Plenarnego poprzedzi la uroczysta Msza
Święta w Bazylice Jasnogórskiej w intencji Seniorów PTETiS, którzy swoją
pracą i trudem wnoszą nieprzerwanie bogaty i cenny wk lad w rozwój ogólnopol-
skiego środowiska naukowego oraz w budowę trwa lych więzi akademickiej wspól-
noty. Uczestnicy posiedzenia zwiedzili zabytki i wota zgromadzone w Klaszto-
rze, jak też Bibliotekę Jasnogórską oraz wzięli udzia l w uroczystej Wieczerzy
Wigilijnej, po lączonej z koncertem muzycznym w wykonaniu Profesor Wandy
Palacz z Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (gi-
tara) oraz solistki Anny Zmarz ly z Filharmonii Częstochowskiej (flet). Refleksją
bożonarodzeniową podzieli l się oraz modlitwę podczas Wieczerzy Wigilijnej po-
prowadzi l Ksiądz Pra lat dr Stanis law Pucha la z Archidiecezji Katowickiej.

Uroczysta Msza Święta w Bazylice Jasnogórskiej w intencji Seniorów PTETiS, a
w szczególności dziekana Ludwika Referowskiego — Przewodniczącego Oddzia lu Gdańskiego

w jubileusz 25-lecia Jego pracy w Zarządzie G lównym

W drugim dniu uczestnicy Posiedzenia Plenarnego ZG PTETiS spotkali się
na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki na Politechnice Częstochow-
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2 INAUGURACJA OBCHODÓW 55-LECIA PTETIS

Zwiedzanie Biblioteki Jasnogórskiej

Posiedzenie Plenarne ZG PTETiS

Refleksja bożonarodzeniowa Ks. Pra lata dr Stanis lawa Pucha ly podczas uroczystej
Wieczerzy Wigilijnej

skiej na uroczystości wręczenia nagród pierwszej edycji Konkursu Srebrnych
Skrzypiec im. prof. Bogdana Skalmierskiego. Ceremonia ta mia la równocześnie
charakter uroczystego posiedzenia Rady Wydzia lu Inżynierii Mechanicznej i In-
formatyki. Po przywitaniu przez Dziekana prof. Norberta Sczygiola Gości oraz
wskazaniu przez Niego znaczenia ustanowienia Nagrody dla Wydzia lu, g los za-
bra la JM Rektor Politechniki Częstochowskiej Prof. Maria Nowicka-Skowron,
akcentując olbrzymie zas lugi profesora Bogdana Skalmierskiego dla Politechniki
Częstochowskiej.
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Gości wita Dziekan Wydzia lu prof. Norbert Sczygiol. W Prezydium zasiadają od lewej: prof.
Bogdan Posiada la, prof. Zbigniew Kowalewski (Przewodniczący Zarządu G lównego

PTMTS), JM Rektor prof. Maria Nowicka-Skowron, prof. Jan Szczyg lowski, prof. Krzysztof
Kluszczyński (Przewodniczący Zarządu G lównego PTETiS)

Wystąpienie JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. Marii Nowickiej-Skowron

Kolejny mówca, prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński, przewodniczący
Zarządu G lównego PTETiS, przedstawi l zgromadzonym narodziny idei Nagrody
Srebrnych Skrzypiec im. prof. Bogdana Skalmierskiego, a także przedstawi l zna-
czenie tej Nagrody dla upamiętnienia wybitnej postaci Profesora Bogdana Skal-
mierskiego, którego dzia lalność przyczyni la się do rozwoju badań interdyscypli-
narnych oraz budowania pomostów pomiędzy techniką, a naukami humanistycz-
nymi i artystycznymi. Podkreśli l również znaczenie ustanowienia Nagrody dla
kszta ltowania m lodego środowiska naukowego.

Narodziny oraz ideę Nagrody prezentuje prof. Krzysztof Kluszczyński

Sylwetkę profesora Bogdana Skalmierskiego przybliży l zgromadzonym Jego
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wychowanek, prof. dr hab. inż. Andrzej Tylikowski z Politechniki Warszawskiej.
Przedstawi l w barwny sposób biografię Profesora, scharakteryzowa l różnorod-
ność Jego zainteresowań oraz omówi l najważniejsze dokonania naukowe.

Profesor Bogdan Skalmierski — twórca teorii skrzypiec i „Skalmieriusów”

„Prof. dr hab. inż. Bogdan Skalmierski, dr h. c. Politechniki Częstochowskiej
urodzi l się 19 marca 1930 r. w Warszawie. Studia ukończy l w 1956 r. na Wy-
dziale Mechanicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a dzia lalność naukową
rozpoczą l już w 1954 roku w Katedrze Mechaniki Technicznej Politechniki
Śląskiej. Stopień doktora nauk technicznych uzyska l uchwa lą Rady Wydzia lu
Mechanicznego Politechniki Śląskiej z 7 czerwca 1961 r. na podstawie rozprawy:
„Problemy wytrzyma lościowe kó l pędnych”, a doktora habilitowanego decyzją Ra-
dy Wydzia lu Mechanicznego Politechniki Śląskiej z dnia 29 listopada 1963 r. na
podstawie rozprawy: „Problemy statyki i dynamiki pow lok walcowych użebrowa-
nych”. Tytu l profesora nadzwyczajnego otrzyma l w 1972 roku, a profesora zwy-
czajnego uchwa lą Rady Państwa z dnia 20 października 1988 r. W 1997 roku,
uchwa lą Senatu z dnia 2 lipca, uzyska l godność doktora honoris causa Politech-
niki Częstochowskiej, gdzie pracowa l nieprzerwanie od 1986 roku aż do przej́scia
na emeryturę w roku 2000. W kolejnych latach podejmowa l także okresowo zaję-
cia naukowo-badawcze i dydaktyczne w Politechnikach Częstochowskiej
i Śląskiej.

G lówną specjalnością naukową Profesora Bogdana Skalmierskiego by la me-
chanika, a w szczególności kinematyka i dynamika różnorodnych uk ladów me-
chanicznych, w tym zagadnienia:

1. wytrzyma lości kó l pędnych maszyn wyciągowych nowej konstrukcji oraz
bębnów wielolinowych, dla których opracowa l teorię pow lok walcowych
użebrowanych, zarówno w zakresie statyki jak i dynamiki,

2. zastosowania teorii procesów stochastycznych w mechanice, opisane
w książkach; „Procesy stochastyczne w dynamice” i „Stabilność uk ladów dy-
namicznych”, wspólnie z profesorem Andrzejem Tylikowskim, wychowan-
kiem profesora Skalmierskiego,
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3. koncepcja ciągowego ujęcia teorii procesów stochastycznych, teorii wek-
torów losowych oraz teorii prawdopodobieństwa,

4. hipoteza o wp lywie wstępnych naprężeń na jakość p lyt rezonansowych, co
zosta lo opisane w książce „Stan naprężenia p lyt rezonansowych a jakość
instrumentu, czyli tajemnica budowy skrzypiec”, która by la podstawą do
uzyskania przez Profesora Nagrody Premiera,

5. kinematyka i dynamika mechanizmów wyższych klas oraz maszyn i ich
elementów.

Każdy z nurtów dzia lalności naukowej Profesora Skalmierskiego przedsta-
wiony zosta l w znaczących periodykach naukowych, w monografiach i podręczni-
kach. Stworzy l szko lę w dziedzinie stosowalności teorii procesów stochastycznych
w mechanice (12 ukończonych przewodów doktorskich). Podsumowaniem prac
profesora są książki (18 wraz ze wznowieniami) oraz opublikowanie jako autor
lub wspó lautor ponad 120 prac oraz 10 patentów, w tym jednego międzynarodowe-
go. Prace by ly publikowane w PWN, Elsevier, Biuletynie PAN i w innych cza-
sopismach krajowych i zagranicznych. By l także wspó lautorem i kierownikiem
36 niepublikowanych prac badawczych realizowanych w przemyśle i placówkach
badawczych.

Profesor recenzowa l 44 prace doktorskie i 19 rozpraw habilitacyjnych. Opi-
niowa l 13 wniosków o nadanie tytu lu profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego.

Dowodem uznania w środowisku naukowym by ly liczne zaszczyty, jak między
innymi: by l cz lonkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytu lów Naukowych
w latach 1996 – 2002, cz lonkostwo Komitetu Mechaniki PAN lub cz lonkostwo
rad redakcyjnych trzech czasopism naukowych. Profesor by l ponadto prezesem
Zarządu G lównego PTMTiS przez dwie kolejne kadencje (1988 - 1992), by l
cz lonkiem Komitetu Badań Naukowych I-szej i II-giej kadencji, jak również
przewodniczącym Zespo lu T-7 Mechaniki, Budownictwa i Architektury w II-giej
kadencji KBN. Ponadto by l cz lonkiem korespondentem Towarzystwa Naukowego
Warszawskiego oraz cz lonkiem rzeczywistym Akademii Inżynierskiej w Polsce.

Profesor Skalmierski uzyska l za swoją dzia lalność wiele nagród, z których
jako najbardziej prestiżowe można wymienić: wyróżnienie Nagrodą Premiera za
wybitne osiągnięcia naukowe w 1997 r. oraz 7-krotne uzyskanie indywidualnych
nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Edukacji Narodo-
wej. Profesor uzyska l także odznaczenia: Z loty Krzyż Zas lugi przyznany w 1974
r., Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski przyznany w 1980 r., Krzyż
Oficerski Orderu Odrodzenia Polski przyznany w 1991 r., Krzyż Komandorski
Orderu Odrodzenia Polski w 1998 r., Medal Komisji Edukacji Narodowej przy-
znany w 1992 r. Profesor Bogdan Skalmierski wniós l trwa ly wk lad w rozwój
szczególnie dwóch Uczelni: Politechniki Śląskiej i Politechniki Częstochowskiej.

Profesor Bogdan Skalmierski by l wybitnym naukowcem, wielce zas lużonym
dla środowiska akademickiego, ale nade wszystko by l wspania lym cz lowiekiem
o szlachetnym sercu i niezmierzonej życzliwości dla blíznich.

Profesor Bogdan Skalmierski zmar l 3 lutego 2012 r. w Częstochowie.”

(Zdjęcie oraz tekst życiorysu prof. B. Skalmierskiego zaczerpnięto z Broszury
okolicznościowej opracowanej przez prof. Bogdana Posiada lę i prof. Jana
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Szczyg lowskiego, wydanej przez Wydawnictwo Poligram w Częstochowie
w związku z rozstrzygnięciem I edycji Konkursu Srebrnych Skrzypiec im. Prof.

B. Skalmierskiego)

Barwna prezentacja profesora Andrzeja Tylikowskiego o życiu i dokonaniach naukowych
Profesora Bogdana Skalmierskiego

W dalszej części uroczystości Przewodniczący Kapitu ly Nagrody prof. Nor-
bert Sczygiol przedstawi l werdykt Kapitu ly oraz laureatów I edycji Nagrody
Srebrnych Skrzypiec.

Podkreśli l, że gremium przyznającym nagrodę jest Kapitu la Nagrody, która
reprezentuje ośrodki akademickie i środowiska, związane z dzia lalnością Pro-
fesora Bogdana Skalmierskiego, a w szczególności: Politechnikę Częstochowską,
Politechnikę Śląską w Gliwicach, Politechnikę Warszawską, Akademię Muzyczną
im. K. Szymanowskiego w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz
Towarzystwa Naukowe: PTETiS i PTMTS.

Kapitu la Nagrody Srebrnych Skrzypiec. Od lewej: ks. pra lat dr Stanis law Pucha la, dr
Mariusz Najgebauer, prof. Jan Szczyg lowski, prof. Krzysztof Kluszczyński, prof. Norbert
Sczygiol, prof. Andrzej Tylikowski, prof. Aleksander B laszczyk, prof. Bogdan Posiada la

i mgr Jacek Skalmierski

Do pierwszej edycji konkursu zosta lo zg loszonych 11 prac z następujących
ośrodków akademickich: Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krako-
wie (2 prace), Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia lej (1 praca),
Politechnika Lubelska (2 prace), Politechnika Opolska (1 praca), Politechnika
Rzeszowska (1 praca), Politechnika Śląska (2 prace) oraz Politechnika Warszaw-
ska (2 prace).
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Kapitu la Nagrody Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmier-
skiego zebrana na posiedzeniu w Politechnice Częstochowskiej dnia 8 czerwca
2015, po zapoznaniu się z nades lanymi pracami (monografiami naukowymi i ar-
tyku lami) z zakresu:

• Zaawansowanych metod matematycznych w teorii elektromechanicznego
przekszta lcenia energii, energoelektronice oraz ochronie środowiska

• Badań interdyscyplinarnych,  lączących technikę z medycyną, biologią oraz
zarządzaniem

• Historii nauki

postanowi la przyznać tytu l Laureata pierwszej edycji Nagrody Srebrnych
Skrzypiec następującym osobom:

1. Jaros lawowi Śmieji: Dynamics, feedback loops and control in biology
— from physiological to individual cell models, Wydawnictwo Politechniki
Śląskiej, Gliwice 2011.

2. Wojciechowi Burlikowskiemu: Zastosowanie formalizmu Hamiltona
w opisie przetwornika elektromechanicznego na przyk ladzie silnika reluk-
tancyjnego, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej „Elektryka”, Monogra-
fia, z. 373, Gliwice 2012.

3. Damianowi Mazurowi: Modelowanie i analiza pracy maszyny SPMSM
dla turbin wiatrowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej,
Rzeszów 2013, Spo leczeństwo informacyjne szukające nowej drogi rozwoju
we wspó lczesnym świecie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej,
Rzeszów 2013,

4. Adamowi Pi latowi: Systemy aktywnej lewitacji magnetycznej, Wydaw-
nictwo AGH, Rozprawy – Monografie 288, Kraków 2013.

Z grona laureatów Kapitu la wy loni la zdobywcę Grand Prix w osobie dr.
hab. inż. Jaros lawa Śmieji, który otrzyma l zaproszenie do przedstawienia
wyk ladu naukowego podczas uroczystej ceremonii wręczenia nagród.

Ponadto Kapitu la postanowi la przyznać wyróżnienia następującym oso-
bom:

1. Jerzemu Hickiewiczowi: Roman Dzieślewski. Pierwszy polski profesor
elektrotechniki i Jego wspó lpracownicy, Wydawnictwo MS, Opole 2014.

2. Kryspinowi Mirocie: Hemodynamiczne aspekty aterogenezy, Wydawnic-
two ATH, Bielsko-Bia la 2013.

3. Magdalenie Rzemieniak: Zarządzanie niematerialnymi wartościami
przedsiębiorstw, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2013.

4. Robertowi Stali: A Natural DC-link Voltage Balancing of
Diode-Clamped Inverters in Parallel Systems, IEEE Transactions on In-
dustrial Electronics, 2013, vol. 60, no. 11, pp. 5008-5018.
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5. Wojciechowi Franusowi: Zastosowanie zeolitów wytworzonych
z popio lów lotnych do usuwania zanieczyszczeń z wody i ścieków, Mono-
grafia Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol.102, 2012.

W dalszej części uroczystości nastąpi lo wręczenie Nagrody Grand Prix oraz
pozosta lych nagród i wyróżnień laureatom Nagrody Srebrnych Skrzypiec. Na-
grody te mają postać unikalnych-akwafort autorstwa wybitnego artysty Tade-
usza Siary.

Nagroda Grand Prix — akwaforta autorstwa Tadeusza Siary

Po wręczeniu nagród i wyróżnień Zdobywca Nagrody Grand Prix dr hab. inż.
Jaros law Śmieja, prof. Politechniki Śląskiej wyg losi l wyk lad związany z nagro-
dzoną praca pt. Sprzężenia zwrotne i sterowanie w uk ladach biologicznych. Po
wyk ladzie wywiąza la się szeroka i bardzo ciekawa dyskusja.

Wyk lad laureata Grand Prix prof. Jaros lawa Śmieji

Podczas uroczystości ciekawą kolekcję historycznych skrzypiec zaprezentowa l
mgr inż. mechanik Andrzej Maziarczyk, który jest również lutnikiem hobbystą.
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Andrzej Maziarczyk z kolekcją historycznych skrzypiec, wśród których prym wiodą
„Skalmieriusy”

W kolekcji znalaz ly się również s lynne skrzypce Prof. Bogdana Skalmierskiego
„Skalmieriusy”.

Uroczyste posiedzenia zakończono wspólną fotografią z Ma lżonką Profesora
Bogdana Skalmierskiego – Panią Krystyną oraz Jego Synem Jackiem.

Laureaci i Goście

W uroczystym spotkaniu na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informa-
tyki Politechniki Częstochowskiej wzię lo udzia l liczne grono reprezentantów
ogólnopolskiego środowiska naukowego elektryków i mechaników oraz przed-
stawiciele Politechniki Częstochowskiej. Cz lonkowie PTETiS reprezentowali nie
tylko swoje Oddzia ly, ale również w ladze uczelniane i wydzia lowe swoich uczelni.
Wśród znamienitych Gości, znaleźli się: Przewodniczący Komitetu Elektrotech-
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niki PAN prof. Andrzej Demenko, Honorowy Przewodniczący Komitetu Elektro-
techniki PAN prof. Kazimierz Zakrzewski, cz lonek PAN prof. Marian Kaźmier-
kowski, przedstawiciel Polskiego Komitetu Teorii Maszyn i Mechanizmów PAN
prof. Marian Partyka, cz lonka Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytu lów prof. Ma-
rian Pasko, Prorektorzy w osobach prof. Stanis lawa Wincenciaka (Politechnika
Warszawska), prof. Andrzeja Wac-W lodarczyka (Politechnika Lubelska), prof.
Krystyny Macek-Kamińskiej(Politechnika Opolska), jak też Dziekani w osobach
prof. Mariana  Lukaniszyna (Politechnika Opolska), prof. Danuty Stryczewskiej
(Politechnika Lubelska), prof. Jana Mućko (Uniwersytet Przyrodniczo Techno-
logiczny w Bydgoszczy), prof. Grzegorza Mas lowskiego (Politechnika Rzeszow-
ska), a także wiele osób z Politechniki Częstochowskiej, wśród nich Prorektorzy
w osobach prof. Zygmunta Nitkiewicza, prof. Jacka Przybylskiego i prof. Je-
rzego Szkutnika, Dziekana Wydzia lu Elektrycznego prof. Lecha Borowika, Pro-
dziekanów prof. Ma lgorzaty Klimek i prof. Henryka Otwinowskiego, Dyrektorów
Instytutów prof. Stanis lawa Kukli i prof. Witolda Elsnera oraz cz lonków Rady
Wydzia lu Inżynierii Mechanicznej i Informatyki.

List gratulacyjny do laureatów oraz organizatorów konkursu naukowego na-
pisa l Senator RP prof. dr hab. inż. Piotr Wach.
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Rozwój idei Nagrody Srebrnych Skrzypiec im. Prof. Bogdana Skalmierskiego
oraz prace organizacyjne charakteryzują następujące dokumenty:

• Uchwa la z dnia 14 maja 2014 roku dotycząca ustanowienia Nagrody Srebr-
nych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego.

• Regulamin Nagrody Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmier-
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Uczestnicy spotkania. Na pierwszym planie: Krystyna Skalmierska i Jacek Skalmierski

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania
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Uczestnicy spotkania

skiego (wraz z og loszeniem dot. pierwszej edycji Nagrody oraz sk ladem
Kapitu ly

• Werdykt Kapitu ly Nagrody Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana
Skalmierskiego z dn. 8 czerwca 2015

Dokumenty te są zestawione poniżej.

Fot:
Dariusz Świstulski

Tomasz Geisler
Opracowali:

Krzysztof Kluszczyński
Jan Szczyg lowski

Mariusz Najgebauer
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Za��cznik do Uchwa�y z dnia 14 maja 2014 roku 

dotycz�cy ustanowienia  

Nagrody Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego  

 

Regulamin  

Nagrody Srebrnych Skrzypiec 

im. Profesora Bogdana Skalmierskiego 

(przyj�ty przez Zarz�d Oddzia�u PTMTS w Cz�stochowie 

oraz Zarz�d Oddzia�u PTETiS w Cz�stochowie 

w 2014 roku) 

 

 

1. Nagroda jest przyznawana za: 

a. Twórcze wykorzystanie i zastosowanie nowych metod matematycznych w technice 

i in�ynierii.  

b. Prace, wyró�niaj�ce si� interdyscyplinarno�ci� i ukierunkowane na integrowanie 

ró�nych dyscyplin w dziedzinie techniki.  

c. Prace, s�u��ce budowaniu pomostów pomi�dzy technik�, a naukami humanistycznymi 

i artystycznymi.  

2. Nagroda ma charakter indywidualny.  

3. Gremium przyznaj�cym Nagrod� jest Kapitu�a Nagrody.  

4. Kapitu�� ka�dej edycji Nagrody powo�uje Dziekan Wydzia�u In�ynierii Mechanicznej i 

Informatyki Politechniki Cz�stochowskiej.  

5. Kapitu�a reprezentuje o�rodki akademickie i �rodowiska, zwi�zane z dzia�alno�ci� 

Profesora Bogdana Skalmierskiego, a w szczególno�ci: Politechnik� Cz�stochowsk�, 

Politechnik� �l�sk� w Gliwicach, Akademi� Muzyczn� im. K. Szymanowskiego w 

Katowicach, Uniwersytet �l�ski w Gliwicach oraz Towarzystwa Naukowe: PTMTiS i 

PTETiS. Siedzib� Kapitu�y (miejscem posiedze�) jest Wydzia� In�ynierii Mechanicznej i 

Informatyki Politechniki Cz�stochowskiej. 

6. Nagroda jest przyznawana corocznie (1 raz w roku kalendarzowym). Kapitu�a ma prawo 

nie przyznania Nagrody. 

7. Wnioski o przyznanie Nagrody s� sk�adane do Kapitu�y Nagrody poprzez siedziby 

Zarz�dów Oddzia�ów PTMTS oraz PTETiS w Cz�stochowie do ko�ca stycznia. 

8. Kandydat do Nagrody przedstawia: monografi�, ksi��k� lub artyku� naukowy, które 

dotycz� zagadnie� wymienionych w punkcie 1 niniejszego regulaminu i które zosta�y

opublikowane w okresie nie d�u�szym ni� 3 lata przed og�oszeniem bie��cej edycji 

konkursu . 

9. Wyniki prac Kapitu�y s� og�aszane na zebraniach Cz�onków Oddzia�ów PTMTS i PTETiS 

w Cz�stochowie oraz w materia�ach informacyjnych obu Towarzystw. 

10. Laureatowi jest wr�czany dyplom i grafika–akwaforta wykonana przez wybitnego artyst� 

Tadeusza Siar�, jak te� nagroda finansowa. 

11. Nagroda jest wr�czana podczas uroczystego posiedzenia Rady Naukowej Wydzia�u 

w terminie mo�liwie najbli�szym dacie urodzin Profesora Bogdana Skalmierskiego (19 

marca). Po uroczysto�ci ma miejsce wyk�ad otwarty Laureata.  
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Werdykt Kapitu�y Nagrody Srebrnych Skrzypiec 

im. Bogdana Skalmierskiego

Cz�stochowa, dn. 8 czerwca 2015

Kapitu�a  Nagrody  Srebrnych  Skrzypiec  im.  Profesora  Bogdana  Skalmierskiego 

zebrana na posiedzeniu w Politechnice Cz�stochowskiej dnia 8 czerwca 2015, po zapoznaniu 

si� z nades�anymi pracami (monografiami naukowymi i artyku�ami) z zakresu:

• Zaawansowanych  metod  matematycznych  w  teorii  elektromechanicznego 

przekszta�cenia energii, energoelektronice oraz ochronie �rodowiska

• Bada�  interdyscyplinarnych,  ��cz�cych  technik�  z  medycyn�,  biologi�  oraz 

zarz�dzaniem

• Historii nauki

postanowi�a przyzna� tytu� Laureata I edycji Nagrody Srebrnych Skrzypiec nast�puj�cym 

osobom:

5. Jaros�awi  	mieji:  Dynamics,  feedback  loops  and  control  in  biology  –  from  

physiological to individual cell models, Wydawnictwo Politechniki 
l�skiej, Gliwice 

2011.

6. Wojciechowi  Burlikowskiemu:  Zastosowanie  formalizmu  Hamiltona  w  opisie  

przetwornika elektromechanicznego na przyk�adzie silnika reluktancyjnego,  Zeszyty 

Naukowe Politechniki 
l�skiej „Elektryka”, Monografia, z. 373, Gliwice 2012.

7. Damianowi Mazurowi:  Modelowanie i  analiza pracy maszyny SPMSM dla turbin  

wiatrowych,  Oficyna  Wydawnicza  Politechniki  Rzeszowskiej,  Rzeszów  2013,  

Spo�ecze�stwo informacyjne szukajce nowej drogi rozwoju we wspó�czesnym świecie, 

Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2013,

8. Adamowi Pi�atowi:  Systemy aktywnej lewitacji magnetycznej,  Wydawnictwo AGH, 

Rozprawy – Monografie 288, Kraków 2013.

Z  grona  laureatów  Kapitu�a  wy�oni�a  zdobywc�  Grand  Prix  w  osobie  

dr  hab.  inż.  Jaros�awa  	mieji,  która  otrzymuje  zaproszenie  do  przedstawienia  wykładu 

naukowego podczas uroczystej ceremonii wręczenia nagród. 
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Ponadto Kapitu�a postanowi�a przyzna� wyró�nia nast�puj�cym osobom:

6. Jerzemu  Hickiewiczowi:  Roman  Dzie�lewski.  Pierwszy  polski  profesor  

elektrotechniki i Jego wspó�pracownicy, Wydawnictwo MS, Opole 2014.

7. Kryspinowi  Mirocie:  Hemodynamiczne  aspekty  aterogenezy,  Wydawnictwo  ATH, 

Bielsko-Bia�a 2013.

8. Magdalenie Rzemieniak: Zarz�dzanie niematerialnymi warto�ciami przedsi�biorstw, 

Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toru	 2013.

9. Robertowi Stali:  A Natural DC-link Voltage Balancing of Diode-Clamped Inverters  

in Parallel Systems, IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2013, vol. 60, no. 11, 

pp. 5008-5018.

10. Wojciechowi Franusowi:  Zastosowanie zeolitów wytworzonych z popio�ów lotnych  

do  usuwania  zanieczyszczeń  z  wody  i  ścieków,  Monografie  Komitetu  In�ynierii 


rodowiska PAN, vol.102, 2012.

Kapitu�a z zadowoleniem stwierdza,  �e nagrodzone i  wyró�nione w I edycji  konkursu 

prace  naukowe  w  wyrazisty  sposób  zarysowuj�  zakres  tematyczny  Nagrody  Srebrnych 

Skrzypiec, jak te� we w�a�ciwy sposób podkre�laj� potrzeb� i znaczenie bada	 o charakterze 

interdyscyplinarnym. 

Kapitu�a z ca�� moc� przypomina i powtórnie podkre�la, �e zgodnie z Regulaminem, 

Nagroda Srebrnych Skrzypiec jest przyznawana za prace naukowe jedno-autorskie. Kapitu�a 

wyra�a �al, �e zg�oszone na Konkurs I edycji wieloautorskie prace naukowe, charakteryzuj�ce 

si� wysokim poziomem naukowym, nie mog�y by� rozpatrzone ze wzgl�dów formalnych. 

Kapitu�a wyra�a serdeczne podzi�kowanie wszystkim Autorom nades�anych prac, jak 

te�  wybitnym autorytetom naukowym, rekomenduj�cym kandydatów do Nagrody, za wk�ad 

w  rozpowszechnienie i  utrwalenie  nowej  tradycji  akademickiej,  przyczyniaj�cej  si�  do 

budowy ogólnopolskiej wspólnoty i wzbogacenia �ycia naukowego w Polsce.

Kapitu�a z rado�ci� podkre�la, �e Nagroda Srebrnych Skrzypiec i szeroki odzew na jej 

og�oszenie  w  �rodowisku  naukowym  ma  istotne  znaczenie  dla  utrwalenia  pami�ci  

o  wybitnym  uczonym  polskim  Profesorze  Bogdanie  Skalmierskim,  którego  olbrzymi 

interdyscyplinarny  dorobek  naukowy  i  osi�gni�cia  w  zakresie  nauk  technicznych,  nauk 

matematyczno-fizycznych oraz instrumentoznawstwa s� szeroko znane i cenione w Polsce  

i na �wiecie.
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3 Patron roku 2015 — Alfons Hoffmann (1885–
1963)

Alfons Hoffmann rozpoczą l studia na Politechnice
Gdańskiej (Königliche Technische Hochschule zu Dan-
zig) w 1905 r. a ukończy l w 1911 r. By l on pierwszym
Polakiem, który ukończy l Wydzia l Maszyn i Elektro-
techniki na niemieckiej uczelni w Gdańsku. Praktykę
zawodową odby l w czo lowych zak ladach niemieckich
jak Garbe-Lahmayer i Siemens-Schuckert. W 1918
r. wróci l do kraju i ca ly rok następny pracowa l
w Podkomisariacie Naczelnej W ladzy Ludowej, a wg
ocen prze lożonych by l bardzo aktywny i pracowity.
W marcu 1920 r. pojawi l się w Gródku jako kierow-

nik budowy elektrowni wodnej w tej miejscowości. Wówczas Gródek by l ma lą
wsią po lożoną w Borach Tucholskich, do której nie by lo innej możliwości do-
jazdu tylko piaszczystymi drogami lub leśnymi duktami. Budowa tej elek-
trowni by la wielką szko lą życia dla Hoffmanna. Nie mia l bowiem doświadczenia
w prowadzeniu takich inwestycji, a tylko encyklopedyczne wiadomości o elek-
trowniach wodnych wyniesione z uczelni. W kraju toczy la się wojna polsko-
bolszewicka, panowa la inflacja, brak by lo odpowiednich pracowników i sprzętu.
Hoffmann większość swoich pracowników musia l w trakcie budowy przeszkolić.
Państwo Polskie dopiero się organizowa lo. Tylko dzięki Jego wielkiemu talen-
towi inżynierskiemu, zdolnościom organizacyjnym i ekonomicznym uda lo się
pomyślnie zakończyć budowę. Już w trakcie budowy elektrowni, Hofmann opra-
cowa l w roku 1922 plan elektryfikacji ca lego Pomorza. W międzyczasie dokona l
po lączenia elektrowni w Gródku z miejską elektrownią cieplną w Grudziądzu.

W kwietniu 1923 r. w obecności Prezydenta Polski Stanis lawa Wojciechow-
skiego zosta la oddana do ruchu pierwsza w kraju po odzyskaniu niepodleg lości
elektrownia wodna.

Pierwszy plan elektryfikacji Pomorza wg, dyr. A. Hoffmanna — 1922 r.

Następnie wybudowa l w 1927 r. pierwszą 60 kV linię przesy lową o d lugości
70 km Gródek - Toruń, a tym samym po lączy l elektrownie wodną w Gródku
z miejską elektrownią w Toruniu. Linię tę, na prze lomie lat 1926-27 (w okre-

26 Roczniki PTETiS nr 4 (22), 5 (23) — grudzień 2015
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Fabryka Grzejników Elektrycznych w Gródku

Politechnika Gdańska — Budynek G lówny

sie 6 miesięcy budowy) przed luży l do Gdyni. To przyczyni lo się do znacznego
polepszenia zaopatrzenia w energię miasta Gdyni, jak i szybko rozwijającego
się portu handlowego. Można to skwitować, że zręby pierwszego systemu elek-
troenergetycznego w kraju i na Pomorzu, zosta ly zbudowane. Ponieważ do dy-
rekcji zaczę ly wp lywać skargi na występujące przerwy w dostawie energii dla
portu (przerwy oznacza ly zatrzymanie pracy dźwigów portowych), Hoffmann
buduje elektrownię w samym porcie w Gdyni. Pewność dostawy energii dla
miasta i portu znacznie wzros la.

Chcąc zwiększyć wzrost spożycia energii w swoim systemie, Hoffmann zbu-
dowa l w latach 1930-32 w Gródku fabrykę grzejników elektrycznych. Starannie
dobiera l materia ly takie jak drut oporowy kanthal czy też os lony Backerowskie
drutu oporowego, co przynios lo znakomite efekty w postaci wyjątkowo dużej
odporności na przegrzanie w czasie pracy wyrobów Gródka. Stąd też wzią l się
duży popyt na nie np. na grzejniki.

Dane przytoczone w tablicy 1 pokazują znaczny przyrost produkcji grzej-
ników. Sprzedażą tych wyrobów zajmowa ly się specjalne salony, które prowa-
dzi ly również szkolenie obs lugi jak i pokazy gotowania. Bardzo często pomaga la
w tym i kierowa la pokazami żona Hoffmanna. Spó lka Pomorska Elektrownia
Krajowa Gródek wydawa la, pod kierownictwem inż. Zembrzuskiego, jedyny spe-
cjalny miesięcznik pt. „Kuchnia elektryczna”. Można tam by lo znaleźć nie tylko
przepisy na gotowanie lub instrukcje obs lugi, ale także nowości produkcyjne jak
np. „Kawiarka”. Wprowadzenie urządzeń, takich jak piecyki kuchenne itp. do
mieszkań, oznacza lo także skok cywilizacyjny.
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Tablica 1. Produkcja i zatrudnienie w Fabryce Grzejników Gródek w latach 1933-37
Rok Liczba wyprodukowanych grzejników Liczba zatrudnionych pracowników
1933 521 43
1937 25521 327

Jednakże Alfons Hoffmann zajmowa l się nie tylko drobnicą grzejną, ale pro-
dukowa l także piece przemys lowe, niektóre o mocy grzejnej 300 kW i na specjalne
zamówienie.

W listopadzie 1938 r. otrzyma l od Wojewody Śląskiego nominację na Na-
czelnego Dyrektora koncernu „Ślązel” w Katowicach, by l to wówczas koncern
energetyczny o największej mocy dyspozycyjnej, oko lo 100 MW, w kraju.

Pierwszą decyzją Hoffmanna by lo zwolnienie z pracy ca lej niemieckojęzycznej
dyrekcji. Obawia l się bowiem z ich strony możliwości sabotażu (zbliża la się
wojna). Po drugie Hoffmann utworzy l Biuro Rozwoju, które otrzymuje szereg
zadań, jak np. zakup generatora o mocy 50 MVA dla zaniedbanej przez Niemców
elektrowni Chorzów. W 1939 r. Niemcy napadli na Polskę. Alfons Hoffmann
otrzyma l polecenie od w ladz sformowania konwoju z materia lami Ślązela i wy-
ruszenia do Lublina. Tam konwój zostaje rozwiązany.

Hoffmann znalaz l się we Lwowie. Tam czu l się w miarę bezpieczny, po-
nieważ od czasu wkroczenia wojsk niemieckich by l poszukiwany przez Gestapo.
W tym czasie z pomocą wkroczy l Kazimierz Szpotański, który w porozumieniu
z lokalną komórka AK przygotowa l fa lszywą kenkartę na nazwisko Alfred Ha-
merski i przewióz l Hoffmanna do Międzylesia, gdzie powierzy l mu iluzoryczne
stanowisko kierownika kuźni. Wybuch lo Powstanie Warszawskie. Alfons Hoff-
mann jak i rodzina przeży la szczęśliwie za wyjątkiem córki Janiny, która jako sa-
nitariuszka zginę la w Powstaniu Warszawskim. Hoffmann i Szpotański już przed
wojną wspó lpracowali razem. Hoffmann aparaturę WN taką jak wy lączniki,
przek ladniki kupowa l wy lącznie u Szpotańskiego. Natomiast Szpotański ku-
powa l sprzęt do swoich kuchni tylko w PEK Gródek. Więzi przyjaźni by ly już
przed wojną bardzo silne, a wojna to potwierdzi la. Fakty te są ma lo znane, ale
to Kazimierz Szpotański uratowa l Alfonsowi Hoffmannowi życie. Autor sk lada
za to serdeczne podziękowania na ręce syna Kazimierza Szpotańskiego – Jacka.

Po wojnie Hoffmann, początkowo w latach 1945-46 odbudowa l elektrownie
Bielkowo i  Lapino. Następnie otrzyma l polecenie odbudowy elektrowni Dychów.
Z tej elektrowni Armia Czerwona wywioz la w 1945 r. wszelkie zasadnicze urzą-
dzenia jak: turbiny, generatory, transformatory, ale także pomocnicze jak pompy,
aparaturę pomiarową itp. Zachowa l się akt nominacji na kierownika odbudowy.
Hoffmann utworzy l zespó l i przystąpi l do pracy. Późniejszy dyrektor Dychowa
R. Rogaliński w swoich wspomnieniach tak o tym pisa l:

„W dniu 1. 8. 1946 r. zosta lo utworzone Biuro Odbudowy Elektrowni w Dy-
chowie, powierzając kierownictwo panu inż. A. Hoffmannowi. Jego doświadcze-
niom i zaangażowaniu elektrownia Dychów zawdzięcza szczególnie wiele.
A. Hoffmann sta l się motorem, który rzeczywíscie doprowadzi l do odbudowy
Dychowa". Przy końcu odbudowy w 1949 r. Hoffmann z przyczyn politycznych
otrzyma l zwolnienie.

Przeniós l się na Politechnikę Gdańską gdzie prowadzi l wyk lady na temat
elektrowni wodnych, projektowania sieci elektrycznych i grzejnictwa elektrycz-
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nego. W 1955 r. przeszed l do Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku
i obją l stanowisko generalnego projektanta w Biurze Studiów Gospodarki Wod-
nej. W jednej z prac zaproponowa l wybudowanie dużej elektrowni wodnej o mo-
cy 800 MW nad jeziorem Żarnowieckim. W 1957 r. otrzyma l tytu l profesora
nadzwyczajnego, natomiast w roku 1961 Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia
Polski, oraz godność Honorowego Cz lonka SEP.

W tak krótkim artykule wstępnym nie można by lo opisać i wyszczególnić
wszystkich wspania lych osiągnięć Alfonsa Hoffmanna. Dlatego też brak jest
opisu Jego bogatych dokonań np. w zakresie dzia lań spo lecznych, takich jak
śpiewactwo, dzia lalność w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich (w latach 1937-
38 by l prezesem SEP, a Kazimierz Szpotański by l wiceprezesem), Polskim Związ-
ku Elektrowni, harcerstwie, wspó lpracy z Kościo lem oraz z w ladzami miast To-
runia czy Gdańska itp.

Przede wszystkim by l to ogromny talent inżynierski, który w miarę stawia-
nych mu coraz trudniejszych zadań b lyszcza l coraz lepszą barwą (jak prawdziwy
brylant). By l w pe lni tego s lowa wynalazcą, opracowa l dla swoich linii napo-
wietrznych nowy typ izolatora wiszącego, izolator ko lpakowy. Ten izolator po
przetestowaniu produkowany by l przez fabrykę porcelany w Ćmielowie. To przy-
nios lo w efekcie duże oszczędności. Za zastosowanie patentu starosta powiatowy
nie zap laci l mu wynagrodzenia (Hoffmann zg losi l wiele innych patentów). Nie-
zależnie od uzyskanych patentów do swoich budów wprowadza l wiele innowacji
np. poprowadzi l przej́scie przez Wis lę linii napowietrznej 60 kV Gródek-Toruń
na istniejącym moście, a przy budowie elektrowni Żur po raz pierwszy zastosowa l
rozdzielnię napowietrzną 60 kV oraz specjalne od lączniki 60 kV, umożliwiające
otwarcie pracującej linii tym od lącznikiem.

Hoffmann jak diabe l święconej wody ba l się wprowadzania zagranicznego
kapita lu. Z le przyk lady, które obserwowa l na innych budowach, gdzie chętnie
brano zagraniczne pożyczki nastawi ly go ujemnie. Wszystkie wielkie inwestycje
prowadzi l wykorzystując kapita l polski. Dlatego też 80% funduszy pozostawa lo
w kraju, a tylko 20% Hoffmann musia l wydawać na zakup turbin, generatorów
i transformatorów, gdyż nie by lo krajowego producenta. Dzisiaj jest odwrotnie
80% kapita lu jest wywożone z Polski, a tylko 20% pozostaje w kraju. Na mar-
ginesie tych rozważań, celowym jest przytoczenie opinii prof. W. Balcerskiego
z jego uzasadnienia przyznania Alfonsowi Hoffmannowi godności profesorskiej:

„Jeśli przysz ly historyk polskiej energetyki wodnej wymieni kiedyś nazwiska
profesorów Gabriela Narutowicza i Karola Pomianowskiego, jako ludzi którzy
dzia lalność swą nastawili na jej rozwój, to jednocześnie obok tamtych dwóch
z pewnością wymieni nazwisko mgra inż. Alfonsa Hoffmanna, inżyniera-prak-
tyka, który te idee z wielkimi sukcesami, jako pierwszy w Polsce wciela l w życie.
W tej dziedzinie trzeba więc dzia lalność mgra inż. A. Hoffmanna określić, jako
pionierską przeprowadzoną na przekór licznym oporom; dzia lalność, w której
wyprzedzi l on wszystkich naszych energetyków o 25-30 lat”.

Na podstawie przytoczonych faktów można więc śmia lo uznać postać prof.
Alfonsa Hoffmanna za ojca polskich elektrowni wodnych. Wyjątkowo d lugą i wy-
czerpującą notkę o nim można znaleźć w Encyklopedii Gdańskiej.

Jeszcze jedną charakterystyczną cechę Alfonsa Hoffmanna należy podkreślić.
By la to Jego wielka drobiazgowość i dok ladność. Inżynierowie, którzy wracali
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z międzynarodowych konferencji musieli pisać wyczerpujące sprawozdania z tego
zdarzenia i d lugo omawiać ten temat z dyrektorem. Najbardziej trafnie określi l
to prof. K. Kopecki, by ly pracownik PEK Gródek:

„A. Hoffmann by l nies lychanie wymagający i dok ladny. Wszędzie zajrza l,
każdą czynność skontrolowa l, tak, że niemożliwe by ly jakiekolwiek braki. Da l mi
okropna szko lę! Okropną! I nieraz nawymyśla l, a jakże. Czyniąc zadość żądaniom
A. Hoffmanna, który zobowiązywa l m lodych pracowników do pracy naukowej,
wyjeżdża lem na rozmaite zjazdy i konferencje międzynarodowe. Dzięki tym
wyjazdom pozna lem elektroenergetykę Francji, Niemiec i Szwecji. Pamiętam,
że A. Hoffmann chcia l koniecznie, abym w charakterze prywatnego docenta
Politechniki w Gdańsku wyk lada l gospodarkę elektroenergetyczną. Oczywíscie
odmówiono”.

JM Rektor Politechniki Gdańskiej prof. Janusz Rachoń w líscie na konferencję
w marcu 2006 r. napisa l:

„Początek dzia lalności zawodowej, stowarzyszeniowej i kulturalnej A. Hof-
fmanna wiążę się z Politechniką Gdańską. Rok po jej otwarciu w 1905 pod
zaborem pruskim w Gdańsku, rozpoczą l jako jeden z pierwszych Polaków stu-
dia na wydziale elektrotechniki i budowy maszyn. W czasie studiów by l bar-
dzo aktywny w polskich organizacjach studenckich i kulturalnych. Elektrownia
w Gródku, stanowi la pierwszy element sytemu energetycznego Pomorza, który
powsta l dzięki wizjonerskiej pomys lowości, talentowi i niezwyk lej pracowitości
inż. A. Hoffmanna. Prof. A. Hoffmann by l wielkim Polakiem i Patriotą. Jego
wielka aktywność w wielu dziedzinach i niespożyta energia pozwalają zaliczyć
Go do najwybitniejszych ludzi Pomorza i Polski w XX wieku.”

Warto jeszcze na końcu tych rozważań, przytoczyć opinię prof. W. Szumilina:
„Elektrownia Gródek na Pomorzu stanowi la w latach międzywojennych jeden

z najważniejszych ośrodków polskiej postępowej techniki, co jest niewątpliwą
zas lugą inż. Alfonsa Hoffmanna, prezesa SEP w latach 1937-38”.

Należa l do tej grupy inżynierów międzywojennego dwudziestolecia, którzy
budowali podwaliny polskiej gospodarki w kraju. W życiu swym kierowali się
dzisiaj już rzadko spotykaną maksymą „Pro publico bono”. To byli wybitnie uta-
lentowani, prawdziwi inżynierowie - humanísci, a zarazem ekonomísci, których
 lączy la wielka mi lość do kraju. Oni się nie pytali, co Polska może im dać, za-
stanawiali się, co oni mogą dać Polsce. Z chwilą powstania niepodleg lej Polski,
porzucali swoje intratne stanowiska pracy na zachodzie (czasami już kierowni-
cze, przez te lata pracy stali się doskona lymi fachowcami) i przyjeżdżali do kraju
celem jej odbudowy. Znane has lo ”Bóg, Honor, Ojczyzna” pojmowali dos lownie.

Prof. J. Marecki tak pisa l w swojej opinii o dzia lalności prof. A. Hoffmanna:
„Profesora A. Hofmanna pozna lem osobíscie w 1951 r. gdy zosta lem przyjęty

przez prof. K. Kopeckiego do pracy w Zak ladzie Elektroenergetyki PG. Przez
2 lata pracowalísmy razem w jednym pokoju na II piętrze w budynku przy ul.
W lasna Strzecha 18 A we Wrzeszczu. Ponieważ biurko sta lo tuż obok mojego
sto lu kreślarskiego, mog lem bezpośrednio obserwować i podziwiać styl pracy A.
Hoffmanna.

Dla mnie jako zaczynającego w tamtym okresie pracę naukowo-dydaktyczną
m lodego cz lowieka, Profesor Alfons Hoffmann by l wspania lym wzorem osobo-
wym. Imponowa l swoją ogromna wiedzą inżynierską, pracowitością i poczuciem
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odpowiedzialności za dzie la, które tworzy l. Wszystkie Jego pomys ly które two-
rzy l cechowa la rzetelność, zawodowa śmia lość i nowoczesność. Umia l zachęcać
swoich wspó lpracowników do podnoszenia kwalifikacji. Swoją wiedzę i doświad-
czenie chętnie przekazywa l innym. By l cz lowiekiem skromnym, niezwykle praco-
witym, pe lnym energii i uporu, który pozwala l mu na doprowadzenie do końca
wielu dzie l pomimo licznych trudności. Podzielam pogląd wyrażony w referacie
T. Domżalskiego i prof. Z. Szczerby nt. dzia lalności zawodowej prof. inż. Alfonsa
Hoffmanna, że:

„Dokonania w dziedzinie elektroenergetyki stawiają Go w rzędzie takich zna-
komitości naszej gospodarki jak Kazimierz Drewnowski, Janusz Groszkowski,
Eugeniusz Kwiatkowski, Ignacy Mościcki, Gabriel Narutowicz, Karol Pomia-
nowski, Kazimierz Szpotański, Tadeusz i Roman Podoski, Mieczys law Pożaryski,
Tadeusz Wenda i wielu innych”.

Do tych nazwisk, należa loby dopisać jeszcze nazwisko prof. Jana Obrąbal-
skiego. Warto jeszcze dodać, że te dwie elektrownie wodne, które pobudowa l
Alfons Hoffmann, by ly jedynymi w kraju. Wcześniej rozpoczęte budowle elek-
trowni w Rożnowie czy Porąbce nie zosta ly oddane do użytku. Rożnów urucho-
mili jeszcze Niemcy w 1941 r., a Porąbkę dopiero po wojnie w 1954 r. Tymczasem
„hoffmannowskie” elektrownie pracują do dnia dzisiejszego i po przeprowadzo-
nych kapitalnych remontach są w doskona lym stanie. Elektrownia Gródek prze-
pracowa la np. już przesz lo 90 lat. Niedawno dzięki staraniom dyrekcji oddano
do użytku Izbę Pamięci prof. Alfonsa Hoffmanna oraz Muzeum też Jego imienia.
W międzyczasie Muzeum zebra lo sporo różnych ciekawych eksponatów. Obec-
nie jest więc sporo do zwiedzania. Jeśli się doda bliskość uzdrowiska Tleń, to
naprawdę warto organizować wycieczki, szczególnie dla m lodzieży.

Jako osoba, która zajmowa la się przez kilkanaście lat przypominaniem wspa-
nia lej postaci prof. Alfonsa Hoffmanna, wyrażam swoją wielką radość, że po tylu
latach starań obecny rok 2015 ma swego zas lużonego patrona. Moim zdaniem
prof. Alfons Hoffmann, biorąc po uwagę wszystkie dziedziny w których dzia la l,
osiągając w każdej z nich sukcesy z ca lą pewnością jest ojcem polskiej elek-
troenergetyki i elektrotermii.

Na zakończenie, chcia lbym przytoczyć wypowiedź by lego Rektora Politech-
niki Gdańskiej prof. Tomasz Biernacki:

„W dniu 30 grudnia 1963 r. zmar l w Gdańsku profesor nadzwyczajny mgr
inż. Alfons Hoffmann, Cz lonek Honorowy Stowarzyszenia Elektryków Polskich,
jeden z twórców nowoczesnej energetyki Polski. Odszed l od nas Cz lowiek odzna-
czający się nie tylko wybitnymi kwalifikacjami naukowymi, znakomity organiza-
tor, popularyzator wiedzy, wielki dzia lacz spo leczny i gorący bojownik polskości
Pomorza, ale przede wszystkim Cz lowiek kryszta lowego charakteru, nieskazitel-
nej prawości i dobroci oraz g lębokiej kultury”.
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5. Domżalski T.: Alfons Hoffmann – Praca zbiorowa: Polacy zas lużeni dla
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w systemie energetycznym Pomorza. UKW Bydgoszcz, praca magisterska.
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4 Z prac Zarządu G lównego i Zarządów Oddzia lów

Uroczystość nadania tytu lu doktora Honoris Causa prof.
dr. hab. inż. Krzysztofowi Kluszczyńskiemu

Uroczystość nadania najwyższej godności Doktora Honoris Causa prof. dr
hab. inż. Krzysztofowi Kluszczyńskiemu odby la się w dniu 11 lutego 2015 roku
w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach.

Profesor Krzysztof Kluszczyński zdoby l wykszta lcenie ogólne, techniczne
i muzyczne na Śląsku, będąc kolejno absolwentem: Szko ly Muzycznej I stopnia
im. S. Moniuszki w Katowicach, III Liceum Ogólnokszta lcącego im A. Mickie-
wicza w Katowicach, Szko ly Muzycznej II stopnia im. M. Kar lowicza w Ka-
towicach oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Dyplom magistra inżyniera
elektryka w zakresie maszyn i urządzeń elektrycznych uzyska l z wyróżnieniem
w 1973 roku, zaś tytu l naukowy profesora odebra l z rąk Prezydenta RP w 1996
roku. Aktualnie Profesor jest kierownikiem Katedry Mechatroniki na Wydziale
Elektrycznym Politechniki Śląskiej (by l inicjatorem jej powstania oraz organiza-
torem). Na swojej uczelni przewodniczy również Radzie Naukowej i pe lni funkcję
dyrektora jednostki międzywydzia lowej Centrum Edukacji w Mechatronice. Od
1999 roku do chwili obecnej sprawuje nieprzerwanie funkcję przewodniczącego
Zarządu G lównego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stoso-
wanej (PTETiS) w Warszawie. Wcześniej pe lni l funkcję Przewodniczącego Od-
dzia lu Gliwickiego PTETiS (1990-1996) oraz Wice-przewodniczącego ZG PTE-
TiS (1993-1999).

Recenzentami dorobku naukowego byli wybitni specjalísci z zakresu maszyn
elektrycznych i napędu elektrycznego: prof. dr hab. inż. Andrzej Demenko z Po-
litechniki Poznańskiej, prof. dr hab. inż. Tadeusz Sobczyk z Politechniki Kra-
kowskiej oraz dr hab. inż. Andrzej Kap lon, (prof. Politechniki Świętokrzyskiej),
którzy w swoich opiniach zwracali uwagę na różne aspekty szerokiej dzia lalności
naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej profesora Krzysztofa Kluszczyńskiego.
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W recenzjach znalaz ly się następujące zdania, opisujące zakres dzia lalności i cha-
rakter dorobku Profesora:

Jego prace dotyczące modelowania maszyn indukcyjnych charakteryzują się
oryginalnością, niejednokrotnie  lamiąc obowiązujące w literaturze kanony. Cechą
charakterystyczną Jego badań jest dba lość o użyteczność i wiarygodność wyników
oraz dążenie do ich aplikacji (prof. T. Sobczyk).

Moim zdaniem prof. K. Kluszczyński w pe lni zas luguje na miano prekursora
tego nurtu mechatroniki, który wywodzi się z elektromechaniki, czyli z tradycji
maszyn elektrycznych, napędu elektrycznego oraz elektroniki przemys lowej (prof.
A. Demenko).

Sformu lowanie „cz lowiek renesansu” określa osobę o szerokiej wiedzy i bo-
gatej gamie zainteresowań, niezwykle utalentowanej: humanistę, artystę i na-
ukowca w jednym. Niewątpliwie taką osobą jest profesor Kluszczyński, nie tylko
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ze względu na równoleg le wykszta lcenie muzyczne, ale również ze względu na
szerokie zainteresowania i wiedzę z literatury, malarstwa, historii sztuki czy ar-
chitektury. Jego wrażliwość artystyczna wp lywa na oprawę organizowanych przez
Niego konferencji. Uczestnicy cenią koncerty, recitale, przedstawienia teatralne
oraz spotkania z wybitnymi przedstawicielami świata kultury i sztuki, które są
nieod lącznym atrybutem tych konferencji (prof. A. Kap lon).

Uroczystość nadania zaszczytnej godności, której przewodniczy l J.M. Rek-
tor Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Stanis law Adamczak, zgroma-
dzi la szerokie grono znakomitości ze świata nauki, polityki i przemys lu w liczbie
przekraczającej 400 gości. Przyby lo prawie 30 rektorów, prorektorów i by lych
rektorów ze wszystkich uczelni technicznych w Polsce, ale w uroczystości uczest-
niczyli również przedstawiciele Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego
w Katowicach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Akade-
mii Sztuk Pięknych w Krakowie. Ze strony macierzystej Uczelni profesora K.
Kluszczyńskiego w uroczystości wzięli udzia l: J.M. Rektor Politechniki Śląskiej
prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik, Prorektor ds. Wspó lpracy Międzynarodo-
wej prof. dr hab. inż. Ryszard Bia lecki, Dziekan Wydz. Elektrycznego prof. dr
hab. inż. Pawe l Sowa oraz Dziekan Wydzia lu Automatyki, Elektroniki i Informa-
tyki prof. dr hab. inż. Adam Czornik. W ceremonii wzią l również udzia l Ordyna-
riusz Diecezji Kieleckiej biskup Jan Piotrowski, a także ks. Pra lat dr Stanis law
Pucha la, by ly diecezjalny Duszpasterz Akademicki z Katowic. Obecna by la sze-
roka reprezentacja Zarządu G lównego PTETiS oraz wielu Przewodniczących
Oddzia lów PTETiS. Rozpoczynając uroczystość J.M. Rektor Politechniki Świę-
tokrzyskiej prof. Stanis law Adamczak podkreśli l zas lugi Krzysztofa Kluszczyń-
skiego jako osoby aktywnie dzia lającej na rzecz integracji pracowników nauki
o różnych kierunkach i specjalnościach w kraju i za granicą, jak też na rzecz hu-
manizacji studiów technicznych. W laudacji, promotor prof. Antoni Różowicz
wskaza l na znaczny wk lad profesora Krzysztofa Kluszczyńskiego w rozwój ma-
szyn elektrycznych, jak też nowego interdyscyplinarnego kierunku wiedzy – me-
chatroniki. Tuż po uroczystym akcie nominacji: trzykrotnym uderzeniu rektor-
skim ber lem oraz wręczeniu dyplomu Doktora h.c. odezwa l się g los rogu paster-
skiego. Na zabytkowym góralskim instrumencie sygna l odegra l wybitny artysta
ludowy Zbigniew Wa lach z Istebnej, obwieszczając radosną nowinę w sposób
praktykowany niegdyś w Beskidzie Śląskim. Prof. K Kluszczyński jest od czasów
studenckich aktywnym przewodnikiem beskidzkim (honorowym cz lonkiem Stu-
denckiego Ko la Przewodników Górskich „Harnasie” oraz Akademickiego Klubu
Turystycznego „Watra”), a większość organizowanych przez Niego konferencji
naukowych (by lo ich w sumie 80) mia la miejsce w Wísle, Ustroniu i Istebnej.

Wyk lad, który jest tradycją ceremonii dr h.c., profesor K. Kluszczyński
poświęci l „Modelowaniu w technice i sztuce”.

Na ręce Rektora Politechniki Świętokrzyskiej wp lynę la olbrzymia liczba lis-
tów gratulacyjnych z różnych uczelni, od instytucji Państwowych oraz od profe-
sorów z ca lej Polski. Wśród listów znalaz ly się również liczne życzenia z zagra-
nicznych ośrodków akademickich z Czech, S lowacji, Ukrainy, Bia lorusi, S lowenii,
Macedonii, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, USA, Egiptu, Jordanii,
Japonii i Australii. List z gratulacjami nades la l również Katowicki Arcybiskup
Senior dr Damian Zimoń, który napisa l: W tej szczególnej chwili w życiu Pana

36 Roczniki PTETiS nr 4 (22), 5 (23) — grudzień 2015
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Profesora Krzysztofa pragnę mu podziękować za wszelką życzliwość okazaną Koś-
cio lowi na Górnym Śląsku, za Jego niespotykaną zdolność do jednoczenia ludzi,
do mobilizowania ich, by wspó lpracowali dla wspólnego dobra.

Przebieg ceremonii by l na żywo transmitowany w telewizji internetowej,
dzięki czemu grono osób uczestniczących w tym podnios lym wydarzeniu, rozsze-
rzy lo się dodatkowo o 150 przyjació l Profesora z różnych stron świata. Uroczy-
stość nadania doktoratu h.c. profesorowi Krzysztofowi Kluszczyńskiemu w ca lej
rozciąg lości wpisuje się w Jubileusz 50-lecia Wydzia lu Elektrotechniki, Automa-
tyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, w Jubileusz 70-lecia
macierzystej uczelni Profesora – Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz w Jubi-
leusz 70-lecia macierzystej jednostki Profesora – Wydzia lu Elektrycznego Poli-
techniki Śląskiej. Wpisuje się również w Jubileusz 55-lecia PTETiS, w którym
prof. Krzysztof Kluszczyński dzia la nieprzerwanie i aktywnie od 1980 roku.

Opracowa l:
Jan Kapinos
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Początki Polskiego Elektrotechnicznego Szkolnictwa
Wyższego — w 100 lecie wspó lczesnej Politechniki

Warszawskiej

Pierwsze początki

Techniczne polskie szkolnictwo wyższe, mimo zaborów i braku w lasnej pań-
stwowości, rozpoczę lo się na terenach polskich stosunkowo wcześnie. Pierwsza
europejska, wielokierunkowa, wyższa uczelnia techniczna powsta la w Paryżu
w 1794 r., a już w 1816 r. w Kielcach pod patronatem księdza Stanis lawa Sta-
szica powsta la Szko la Akademiczno-Górnicza. Nie by la to jeszcze uczelnia wielo-
kierunkowa. Jednak już w 1826 r. w zaborze rosyjskim w Warszawie rozpoczę la
dzia lalność Szko la Przygotowawcza do Studiów Politechnicznych. By la ona wzo-
rowana na powsta lych wcześniej uczelniach europejskich i szkole paryskiej.
Początkowo mieści la się w Pa lacu Kazimierzowskim. Osiągnę la poziom uczelni
politechnicznej jednak ze względu na Powstanie Listopadowe zosta la w 1831 r.
zamknięta.

Pa lac Kazimierzowski w Warszawie

Roman Dzieślewski

W zaborze austriackim nieco później, bo w 1844 r. we Lwowie powsta la
Akademia Techniczna początkowo z wyk ladowym językiem niemieckim.
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W kolejnych latach w zaborze rosyjskim czyniono nieustanne próby powo la-
nia uczelni technicznej. Przyk ladowo w Pu lawach w okresie 1862–63 krótko
dzia la l Instytut Politechniczny. Zosta l zamknięty, by ly to represje spowodowane
wybuchem Powstania Styczniowego. Również w  Lodzi czyniono starania utwo-
rzenia uczelni technicznej w latach 1864-66. By ly one bardzo zaawansowane
jednak okaza ly się bezskuteczne. Ponowiono je jeszcze w 1876 r.

Powstanie polskiej uczelni we Lwowie — jej 145-lecie w 2015 roku

Tymczasem w zaborze austriackim nastąpi lo z lagodzenie polityki narodowoś-
ciowej. W 1867 r. Galicja otrzyma la autonomię, a po 1870 r. w Akademii Tech-
nicznej we Lwowie rozpoczęto wprowadzać polski język wyk ladowy. Uczelnię
tą w 1877 r. przekszta lcono w czterowydzia lową CK Szko lę Politechniczną.
W latach 1875–90 z fizyki wyodrębni la się, jako odrębny przedmiot, elektro-
technika, obejmujący również jej techniczne zastosowania. W roku akademic-
kim 1889/1890 odby l się we Lwowie w CK Szkole Politechnicznej na Wydziale
Budowy Machin pierwszy wyk lad elektrotechniki w języku polskim wyg loszony
przez doc. Franciszka Dobrzyńskiego. W 1890 r. powo lano tam pierwszą polską
Katedrę Elektrotechniki, której kierownikiem w następnym roku, w drodze wy-
boru przez Kolegium Profesorów, zosta l 28-letni, utalentowany prof. Roman
Dzieślewski.

W 1892 r. F. Dobrzyński opublikowa l we Lwowie pierwszy polski podręcznik
Prądy zmienne.

W 1895 r. powsta la w Warszawie prywatna szko la techniczna za lożona przez
H. Wawelberga i S. Rotwanda . By la to szko la, która nadawa la tytu l technika.
(W 1919 r. szko la zosta la upaństwowiona, a w 1951 r. w lączona do Politechniki
Warszawskiej. Wyk lada lo w niej wielu profesorów Politechniki Warszawskiej.
Absolwenci tej szko ly w 1947 r. uzyskali prawo do tytu lu inżyniera).

Jednocześnie w Warszawie rozpoczęto kolejne starania o polską uczelnię. Jej
propagatorem i organizatorem by l Kazimierz Obrębowicz. W 1897 r. spo leczeń-
stwo polskie zebra lo 3,5 mil. rubli, a zarząd miasta da l teren o wartości ok.
1 mil. rubli wzniesiono budynki, które po dzís dzień stanowią reprezentacyjną
wizytówkę uczelni. W następnym roku utworzono jednak rosyjski Warszawski
Instytut Politechniczny im. Cara Miko laja II. W 1901 r. powsta la tam Kate-
dra Elektrotechniki, w której laborantem, a później asystentem by l Mieczys law
Pożaryski.

Szko la H. Wawelberga i S. Rotwanda
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Aleksander Rothert

W zaborze pruskim w 1898 r. w Poznaniu powsta la niemiecka Wyższa Szko la
Budowy Maszyn, ale nie nadawa la ona zawodowego tytu lu inżyniera.

Natomiast we Lwowie nastąpi l dalszy rozwój uczelni. W trakcie kadencji
rektorskiej prof. Dzieślewskiego, w 1902 r. odby ly się pierwsze obrony prac dok-
torskich z dziedziny inżynierii lądowej. Asystentami prof. Dzieślewskiego zostali
późniejsi profesorowie tej uczelni: Gabriel Sokolnicki (w 1901 r.), Kazimierz Ida-
szewski (w 1903 r.). W 1904 r. Kazimierz Idaszewski na Wydziale Mechaniczno-
-Elektrycznym Technische Hohschule Braunschweig obroni l doktorat z odzna-
czeniem. Promororem pracy pt. Versuche über das electrolytische Verhalten von
Schwefelkupfer (Badanie w lasności elektrolitycznych siarczków miedzi) by l G.
Bödlander. By l to pierwszy doktorat z elektrotechniki obroniony prze Polaka.

Na wschodnich terenach Prus, stosunkowo późno, bo dopiero w 1904 r.
w Gdańsku powsta la (Królewska) Wyższa Szko la Techniczna w Gdańsku z nie-
mieckim językiem wyk ladowym. Początkowo studiowa lo tu niewielu Polaków.
Jednym z pierwszych by l Alfons Hoffmann, później wybitny polski elektroener-
getyk. Po I wojnie światowej liczba studentów Polaków wzrasta la. Najwięcej
Polaków studiowa lo na Wydziale Elektrotechnicznym. W 1945 r zosta la ona
przekszta lcona w polską uczelnię.

Po 1904 r. Rosję ogarnę la fala strajków. W 1905 r. w Warszawie odby l się
strajk studencki o polski język wyk ladowy. Wywo la l on jednak tylko jeszcze
większe represje. Na 3 lata uczelnia zosta la zamknięta.

W 1905 r. w Technische Hochschule, Hannover Jan Studniarski obroni l pracę
doktorską pt. Über die Verteilung der magnetischen kraftlinien im Anker einer
Gleichstrommaschine (O rozk ladzie linii natężenia pola magnetycznego w twor-
niku silnika prądu sta lego).

We Lwowie w 1906 r. powo lano Katedrę Elektrotechniki Konstrukcyjnej. Jej
kierownikiem w 1908 r., z tytu lem profesora zwyczajnego, zosta l światowej s lawy
specjalista w dziedzinie maszyn elektrycznych Aleksander Rothert.

Poczynając od 1907 r. przez 7 lat adiunktem w katedrze prof. Dzieślewskiego

40 Roczniki PTETiS nr 4 (22), 5 (23) — grudzień 2015
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Kazimierz Drewnowski

Mieczys law Pożaryski

by l Kazimierz Drewnowski, później jeden z g lównych organizatorów kierunku
elektrotechnika na Politechnice Warszawskiej oraz jej wybitny profesor i rektor.
W 1910 r. zosta l wydany we Lwowie w pierwszy polski podręcznik z dziedziny
maszyn elektrycznych prof. A. Rotherta pt. Teoria i konstrukcja maszyn elek-
trycznych.

Na wschodzie Prus jeszcze później, bo w 1910 r. powsta la we Wroc lawiu
(Królewska) Wyższa Szko la Techniczna z niemieckim językiem wyk ladowym.
Po 1945 r. zosta la przekszta lcona w polską uczelnię.

Tymczasem we Lwowie w 1911 r. z inicjatywy i dzięki staraniom prof. Dzieś-
lewskiego w CK Szkole Politechnicznej na bazie dwóch katedr prof. Dzieślewskie-
go i prof. Rotherta powsta l Oddzia l Elektrotechniczny. Wydarzenie to rozpoczę lo
kszta lcenie polskich inżynierów elektryków. Jednym z pierwszych studentów
elektryków by l Stanis law Fryze. W 1912 r. na Wydziale Chemii, Katedrę Elek-
trochemii obją l Ignacy Mościcki. Prowadzi l on dla Oddzia lu Elektrotechnicznego
wyk lady z techniki wysokich napięć.

I Wojna Światowa. Powstanie polskiej uczelni w Warszawie –
100-lecie wspó lczesnej Politechniki Warszawskiej (1915-2015). Okres
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międzywojenny.

W związku z dzia laniami wojennymi I wojny światowej w 1915 r. ewaku-
owano Warszawski Instytut Politechniczny w g ląb Rosji. Ostatecznie zosta l on
tam zlikwidowany w 1917 r. Z wybuchem I wojny światowej w Warszawie odży ly
jednak nadzieje na powo lanie polskiej uczelni technicznej. Pracami nad jej utwo-
rzeniem, na kierunku mechaniczno-elektrycznym, kierowa l inż. Stanis law Pat-
schke. Niemcy chcąc pozyskać Polaków zezwolili na jej utworzenie. W 1915 r.
odby la się inauguracja polskiej Politechniki Warszawskiej, z Wydzia lem Bu-
dowy Maszyn i Elektrotechniki. Pierwszym dziekanem zosta l Stanis law Pat-
schke. W następnym roku powsta lo tam Laboratorium Miernictwa Elektrycz-
nego, któremu patronowa l K. Drewnowski (uprzednio związany z uczelnią we
Lwowie, następnie z Legionami Józefa Pi lsudskiego, a w 1916 r. skierowany
z wojska do organizowania polskiej uczelni w Warszawie).

Gabriel Sokolnicki

Janusz Groszkowski

W 1915 r. w Petersburskim Panstwowym Uniwersytecie Elektrotechnicznym
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(Петербургский государственный электротехнический университет) Leon
Staniewicz obroni l pracę doktorską pt. O nagriewanii elektriczeskich prowodow
(O nagrzewaniu się przewodów elektrycznych). By l to pierwszy doktorat na tej
uczelni.

W okresie 1915–18 we Lwowie pojawili się pierwsi absolwenci inżynierowie
elektrycy, jednym z nich, w 1917 r., by l St. Fryze. Prof. Rothert, który jako
obywatel rosyjski w 1914 r. opuści l Lwów, po wojnie już do niego nie powróci l.
Katedrę Elektrotechniki Konstrukcyjnej zlikwidowano, a nad przedmiotem ma-
szyny elektryczne opiekę przeją l prof. Idaszewski.

Na Politechnice Warszawskiej w 1918 r. powsta ly: Zak lad Urządzeń Elek-
trycznych (Stanis law Odrowąż-Wysocki) i Laboratorium Maszyn Elektrycznych
(Konstanty Żórawski).

W 1919 r. powsta la Akademia Górnicza w Krakowie, w której od 1920 r.
dzia la la Katedra Elektrotechniki kierowana przez prof. dr Jana Studniarskiego
(wcześniej, bo jeszcze w 1913 r. podjęto decyzję o utworzeniu akademii, jednak
w związku z wybuchem I wojny światowej nie zosta la ona uruchomiona).

W Poznaniu w 1919 r. powsta la polska Państwowa Wyższa Szko la Budowy
Maszyn, nadawa la ona jednak tylko dyplom technika.

W Warszawie 1919 r. odby la się nominacja pierwszych profesorów elektryków
PW: Mieczys lawa Pożaryskiego — kierownika Katedry Elektrotechniki Ogólnej,
Stanis lawa Odrowąża-Wysockiego i Konstantego Żórawskiego. Rok później po-
wo lano Katedrę Elektrotechniki Teoretycznej jej kierownikiem zosta l przyby ly
z Petersburga prof. dr Leon Staniewicz.

We Lwowie w PL w 1920 r., powo lano Katedrę Pomiarów Elektrotechnicz-
nych z kierownikiem prof. dr Kazimierzem Idaszewskim (po jego 15-letniej pracy,
przy pomiarach konstrukcji i eksploatacji maszyn elektrycznych, w firmie Sie-
mens w Berlinie), a w 1921 r. Katedrę Urządzeń Elektrycznych z prof. Gabrielem
Sokolnickim (posiadającego wielkie doświadczenia praktyczne zebrane w trakcie
kilkunastoletniej pracy przy elektryfikacji Galicji, a następnie Polski). W czasie
I wojny światowej oraz podczas wojny polsko-ukraińskiej i bolszewickiej lwow-
ska uczelnia by la czynna tylko dorywczo. Zajęcia dydaktyczne ze studentami
rozpoczę ly się dopiero 3 I 1921 r.

W Warszawie w 1921 r. powsta l samodzielny Wydzia l Elektrotechniczny (w
1924 r. zmieni l nazwę na Elektryczny) , pierwszym dziekanem zosta l prof. L.
Staniewicz, a po jego wyborze na rektora PW, zastąpi l go prof. M. Pożaryski.
W roku akademickim 1921/1922 na PW, pojawili się pierwsi absolwenci Wy-
dzia lu Elektrotechnicznego. By lo ich sześciu, a wśród nich Janusz Groszkowski
i Adolf Morawski. W 1922 r. na PW, Katedrę Fizyki obją l prof. zw. Mieczys law
Wolfke, a w 1923 r. Katedrę i Laboratorium Miernictwa Elektrotechnicznego
obją l prof. Kazimierz Drewnowski. W 1923 r. prof. K. Żórawski wyda l 3 tomowe
dzie lo: Maszyny elektryczne — teoria i budowa. W 1924 r., utworzono Katedrę
i Laboratorium Prądów S labych, z kierownikiem prof. Romanem Trechcińskim.
W tym samym roku odby la się również pierwsza habilitacja na wydziale. Pierw-
szym habilitantem by l Roman Podoski.

Pierwszy w Polsce doktorat z elektrotechniki odby l się w 1923 r. na Politech-
nice Lwowskiej. By l to doktorat z wyróżnieniem Stanis lawa Fryzego. W 1924 r.
we Lwowie zmar l prof. Roman Dzieślewski. Opiekę nad Katedrą Elektrotechniki
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obją l prof. dr K. Idaszewski, a w 1925 r. kierownikiem Katedry Elektrotechniki
zosta l prof. dr inż. Stanis law Fryze.

Andrzej Jellonek

W lodzimierz Krukowski

W 1924 r. na wniosek Rady Wydzia lu Elektrotechnicznego Senat PW nada l
pierwsze doktoraty honoris causa. Otrzymali je prof. Aleksander Rothert (pro-
motor prof. K. Żórawski), prof. Ignacy Mościcki (promotor prof. K. Drewnowski)
i inż. Karol Pollak (promotor prof. S. Odrowąż-Wysocki). W roku akademickim
1927/28 pierwszy doktorat z elektrotechniki na PW uzyska l Janusz Groszkow-
ski, promotorem jego by l prof. M. Pożaryski. W 1929 r. w Warszawie odby la się
habilitacja dr. inż. J. Groszkowskiego. W tym samym roku na PW, powo lano
Kat. Radiotechniki, obją l ją, w wieku 31 lat, prof. dr hab. inż. Janusz Grosz-
kowski.

W Poznaniu w 1929 r. w Państwowej Wyższej Szkole Budowy Maszyn i Elek-
trotechniki powsta l Wydzia l Elektryczny. Jego absolwenci otrzymywali tylko
dyplom technologa elektryka.

Wychowanek Technische Hochschule w Darmstadt, wybitny pracownik na-
ukowy laboratorium liczników energii elektrycznej firmy Siemens w Norymber-
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dze, autor wielu patentów z tej dziedziny, dr inż. W lodzimierz Krukowski obją l
w 1930 r. na PL Katedrę Pomiarów Elektrotechnicznych. Zachęci l go do tego
prof. Idaszewski. Odstąpi l mu katedrę wraz z laboratorium pomiarów elektrycz-
nych, które najpierw utworzy l, a następnie odbudowa l po zniszczeniach wojen-
nych, a sam obją l specjalnie powo laną dla niego Katedrę Maszyn Elektrycznych.
Prof. Krukowski we Lwowie swe zainteresowania naukowe skierowa l na pomiary
precyzyjne i wzorce wielkości elektrycznych.

W 1931 r. zmar l w Warszawie prof. Stanis law Odrowąż-Wysocki. Katedrą
Urządzeń Elektrycznych kolejno, krótko kierowali Stanis law Kończykowski i Ta-
deusz Czaplicki. W 1931 r. prof. dr inż. Stanis law Fryze opublikowa l w „Przeglą-
dzie Elektrotechnicznym”, a w 1932 r. przedstawi l na posiedzeniu CIGRE w Pa-
ryżu, oryginalną teorię mocy przebiegów odkszta lconych w obwodach elektrycz-
nych. Większe uznanie zyska la wówczas teoria mocy prof. Budeanu. Jednak
obecnie, kiedy na skutek wzrastającego zastosowania uk ladów energoelektro-
nicznych, powsta lo znacznie większe zagrożenie odkszta lceń napięć i prądów od
sinusoidalnych teoria mocy prof. Fryzego przeżywa swój renesans.

W 1934 r. na PW, oddano nowy budynek Wydzia lu Elektrycznego, z halą
do badań wysokonapięciowych wybudowany z inicjatywy prof. K. Drewnow-
skiego. By lo to zapoczątkowanie wielkiego zamierzenia prof. K. Drewnowskiego
utworzenia w uczelni ośrodka badawczego dla energetyki i przemys lu. W 1937
r. kierownictwo Katedry Urządzeń Elektrycznych przeją l prof. Adolf Morawski.

W 1937 r. na Oddziale Elektrotechnicznym PL odby la się obrona drugiego
doktoratu. Otrzyma l go, z wyróżnieniem Pawe l Jan Nowacki, późniejszy wy-
bitny profesor politechnik: wroc lawskiej, warszawskiej oraz Instytutu Badań
Jądrowych w Świerku.

W 1939 r. na Politechnice Lwowskiej Oddzia l Elektrotechniczny dzieli l się na
dwie grupy: Prądów Silnych i Prądów S labych. Z kolei Grupa Prądów S labych
podzielona by la na dwie sekcje Radiotechniczną i Teletechniczną. Oddzia l za-
trudnia l 4 profesorów i jednego docenta. Przeprowadzono 3 doktoraty i 1 habili-
tację. Ponadto na Wydziale Rolniczo-Lasowym dzia la la Katedra Fizyki z labora-
torium radiotechnicznym, którą kierowa l prof. dr hab. inż. Tadeusz Malarski fi-
zyk i radiotechnik. Obs lugiwa la ona Oddzia l Elektrotechniczny w zakresie radio-
techniki i teletechniki. Planowano utworzyć samodzielny Wydzia l Elektryczny.
Zatwierdzony nawet by l już do realizacji projekt budynku nowego wydzia lu.

W 1939 r. na Politechnice Warszawskiej na kierunku elektrotechnika, ist-
nia ly: Oddzia l Prądów Silnych z sekcjami: eksploatacyjną, konstrukcyjną i elek-
trotechniki wojskowej oraz Oddzia l Telekomunikacji z sekcjami: teletechniki,
radiotechniki i ich wojskowymi odpowiednikami. Wydzia l zatrudnia l: 8 profe-
sorów, 6 docentów, 21 wyk ladowców i 39 pomocniczych pracowników nauki.
Przeprowadzono 11 doktoratów i 11 habilitacji, w tym w części z fizyki. Ostat-
nim doktorantem przed wojną by l Andrzej Jellonek. Promotorem by l prof. J.
Groszkowski, ale obrona doktoratu odby la się już po wojnie w roku akademickim
1946/47 r.

Losy polskich uczelni technicznych w trakcie II wojny światowej

Po wybuchu II wojny światowej w wyniku okupacji niemieckiej zosta la prze-
rwana dzia lalność Politechniki Warszawskiej. Jednak po pewnym czasie okupant
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zezwoli l na prowadzenie, w pomieszczeniach uczelni, bieżącej dzia lalności go-
spodarczej zak ladom badawczym oraz szko lom zawodowym. W celu kszta lcenia
techników w ladze okupacyjne utworzy ly w 1942 r. Państwową Wyższą Szkole
Techniczną z wydzia lem elektrycznym, w której zajęcia prowadzili pracownicy
naukowi PW. Pozwoli lo to na jednoczesne konspiracyjne prowadzenie dzia lal-
ności dydaktycznej i badawczej umożliwiając kontynuowanie studiów wyższych
w trudnych warunkach okupacyjnych.

W wyniku Powstania Warszawskiego zniszczeniu uleg ly budynki uczelni,
a przede wszystkim ich wyposażenie i dokumenty. Uczelnia ponios la wielkie
niepowetowane straty w ludziach. Elektryk docent dr inż. Samuel Dunikowski
zginą l w trakcie dzia lań wojennych w 1939 r. Z pośród 7 profesorów elektryków
prof. Adolf Morawski zginą l w Katyniu, prof. Roman Trechciński w Powstaniu
Warszawskim. Prof. Mieczys law Pożaryski zmar l krótko po wojnie, ale w dużym
stopniu przyczyni ly się do tego trudne przej́scia wojenne. Prof. M. Pożaryski cie-
szy l się wielkim uznaniem wśród nauczycieli akademickich, by l lubiany przez stu-
dentów, nazywany „dziadkiem”. Zaangażowany spo lecznik pierwszy prezes SEP,
prowadzi l wielką dzia lalność wydawniczą, by l naczelnym redaktorem „Przeglądu
Elektrotechnicznego” (1921–26) oraz „Wiadomości Elektrotechnicznych” (1933–
39). Ogromnie pracowity, autor 23 książek i skryptów oraz 44 artyku lów.

W 1939 r. do Lwowa wkroczy ly wojska sowieckie. Znacznie pogorszy ly się
warunki materialne ludności, rozpoczę ly się prześladowania, a później wywózki
na Sybir i do Kazachstanu. Uczelnia zosta la przekszta lcona w Instytut Politech-
niczny. Rektorem zosta l Maksym Paw lowicz Sadowski, który poprzednio pe lni l
funkcję dyrektora kijowskich tramwajów. Prorektorem ds. nauki zosta l prof. dr
W. Krukowski.

Utworzono Wydzia l Elektrotechniczny, którego dziekanem zosta l prof. G.
Sokolnicki. Utworzono Katedrę Radiotechniki, pod kierownictwem przyby lego
z Warszawy prof. J Groszkowskiego. W katedrze tej pracowali: Andrzej Jellonek
i Tadeusz Zagajewski.

W 1941 r., w kilka dni po wkroczeniu do Lwowa wojsk niemieckich zosta lo
zamordowanych przez Gestapo wielu wybitnych profesorów czterech lwowskich
uczelni. Zbiorowego mordu 40 osób dokonano w nocy z 3 na 4 lipca 1941 r. na
stoku Wzgórz Wuleckich. Byli wśród nich i elektrycy, prof. W. Krukowski i jego
asystent Eustachy Stożek. Nieco później Gestapo zamordowa lo doc. dr. inż. Iza-
aka Rosenzweiga wielką nadzieje polskiej elektrotechniki. W trakcie niemieckiej
okupacji Lwowa początkowo uczelnia by la nieczynna. W1942 r., podobnie jak
w Warszawie w ladze niemieckie uruchomi ly na politechnice państwowe kursy
dla średniego dozoru. Dyrektorem zosta l Niemiec prof. Theodor Bödefeld, au-
tor popularnego po wojnie podręcznika z maszyn elektrycznych. Tu również, jak
w Warszawie na tajnych kursach realizowano program studiów politechnicznych.
Brali w tym udzia l profesorowie w tym również z Oddzia lu Elektrotechnicznego.

Po wycofaniu się Niemców ze Lwowa w sierpniu 1944 r. sowieckie w ladze
uruchomi ly Instytut Politechniczny. Jednocześnie rozpoczę ly się aresztowania
pracowników, nękania i namawiania do opuszczenia Lwowa. Z początkiem 1945
r. kilku profesorów zosta lo wywiezionych do przymusowej pracy fizycznej w ko-
palniach Donbasu. By l wśród ich również prof. S. Fryze, który to przetrwa l
i jesienią powróci l do Lwowa.
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Stanis law Fryze

Lucjan Nehrebecki

W po lowie 1945 r. rozpoczę ly się grupowe wysiedlenia pracowników uczelni
wagonami towarowymi. Transporty kierowano do Krakowa, Gliwic, Gdańska,
Wroc lawia i Poznania. Z uwagi na swój zaawansowany wiek we Lwowie pozosta l
prof. Gabriel Sokolnicki (1877–1975). Pracowa l do 1965 r. W latach 1949–58 by l
promotorem 5 prac kandydackich.

Elektrotechniczne szkolnictwo wyższe po II wojnie światowej

Bezpośrednio po II wojnie światowej przystąpiono do uruchomienia i odbu-
dowy Politechniki Warszawskiej. W Krakowie na Akademii Górniczej poszerzono
jej programu o elektrotechnikę. W kilku ważnych ośrodkach w pierwszych latach
po wojnie uruchomiono uczelnie, z kierunkiem elektrotechnika:
W Gdańsku 24 V 1945 rozpoczę la dzia lalność polska Politechnika Gdańska z Wy-
dzia lem Elektrycznym.
W Gliwicach 24 V 1945 powsta la Politechnika Śląska z Wydzia lem Elektrycz-
nym.
W  Lodzi 24 V 1945 powsta la Politechnika  Lódzka z Wydzia lem Elektrycznym.
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We Wroc lawiu 24 VIII 1945 rozpoczę la dzia lalność polska Politechnika Wroc law-
ska, z Wydzia lem Mechaniczno-Elektrotechnicznym posiadającym Oddzia ly: E-
lektryczny i Mechaniczny, a w r. ak. 1949/50 powsta l samodzielny Wydzia l Elek-
tryczny.
W Poznaniu od 3 IX 1945 dzia la Szko la Inżynierska z Wydzia lem Elektrycznym.
W 1950 r. w Poznaniu powsta la również Wieczorowa Szko lę Inżynierska NOT.
Dnia 3 IX 1955 z tych dwóch uczelni utworzono Politechnikę Poznańską.
W Krakowie na Akademii Górniczej powsta l 1 I 1946 Wydzia l Elektromecha-
niczny. Dnia 30 VI 1949 uczelnia przekszta lci la się w Akademię Górniczo-Hutni-
czą, na której dzia la l od 1 IX 1952 Wydz. Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa,
a od 1 X 1957 Wydzia l Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej.
W Szczecinie 1 XII 1946 powsta la Szko la Inżynierska z Wydzia lem Elektrycz-
nym, przekszta lcona w 1955 r. na Politechnikę Szczecińską.

Udzia l politechnik Warszawskiej i Lwowskiej w tworzeniu nowych
uczelni

Pomimo tak wielkich strat poniesionych podczas II wojny światowej pracow-
nicy i wychowankowie uczelni warszawskiej i lwowskiej zasilili wydzia ly elek-
tryczne powstających po 1945 r. polskich politechnik.

Wywodzący się z Politechniki Warszawskiej byli twórcami wydzia lów elek-
trycznych w następujących miastach: Gdańsk: Leon Staniewicz, Stanis law
Szpor, W lodzimierz Hellman.
Gliwice: Jan Obrąpalski, Zygmunt Gogolewski, Lucjan Nehrebecki, Jerzy Si-
wiński, Tadeusz Stępniewski, Edmund Piotrowski, Mieczys law Pluciński, Zbi-
gniew Jasicki.
Kraków: Witold Kobyliński, Jan Manitius.
 Lódź: Czes law Dąbrowski, Eugeniusz Jezierski, Witold Iwaszkiewicz, Czes law
Jaworski, Zygmunt Hasterman, Walenty Starczakow, Karol Przanowski, W la-
dys law Pe lczewski, Zdzis law Pomykalski, Tadeusz Koter.
Poznań: Stefan Seidel.
Wroc law: Jerzy Skowroński, Wilhelm Rotkiewicz, Marian Suski, Jan Kożu-
chowski.

Podobnie przyczynili się do tego nauczyciele akademiccy pochodzący z Po-
litechniki Lwowskiej:
Gdańsk:  Lukasz Dorosz, Kazimierz Kopecki, Zenon Jagodziński, Zbigniew
Woynarowski.
Gliwice: Tadeusz Malarski, Stanis law Fryze, Konstanty Bielański, Franciszek
Szymik, Andrzej Kamiński, Tadeusz Zagajewski, Antoni Plamitzer.
Kraków: Stanis law Bladowski, Jan Barzyński, W ladys law Ko lek, Stanis law Ku-
rzawa.
 Lódź: Bronis law Sochor, Stanis law Dzierzbicki.
Poznań: Artur Metal (również Szczecin), Boles law Bielecki.
Wroc law: Kazimierz Idaszewski, Wac law Gunther, Roman Kurdziel, Jaros law
Kury lowicz, Pawe l Jan Nowacki, Andrzej Jellonek, Zbigniew Siciński, Andrzej
Kordecki, Konstanty Wo lkowiński.

Podsumowanie
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W XIX wieku, w ważnym okresie rozwoju nauki i techniki, kiedy w Eu-
ropie tworzy lo się wyższe szkolnictwo techniczne, Polska nie posiada la w lasnej
państwowości, by la pod trzema zaborami.

W zaborze pruskim nie by lo żadnych możliwości utworzenia wyższej uczelni
technicznej z językiem polskim. Nawet niemieckie uczelnie techniczne, we
wschodnich dzielnicach Prus, powsta ly stosunkowo późno, bo dopiero w 1904 r.
w Gdańsku i w 1910 r. we Wroc lawiu.

W zaborze rosyjskim dość wcześnie, bo już w 1826 r. rozpoczęto bardzo in-
tensywne prace nad utworzeniem szko ly politechnicznej. Jednak pierwsza próba
i kolejne następne spotka ly się za każdym razem z nieugiętym sprzeciwem. Do-
piero w trakcie I wojny światowej, w 1915 r., zaistnia ly warunki aby mog la
powstać tak d lugo oczekiwana polska Politechnika Warszawska. Prusacy, którzy
zajęli w tym czasie Warszawę chcąc przyciągnąć polską m lodzież wydali zgodę
na jej otwarcie.

Eugeniusz Jezierski

Marian Suski

Inaczej kszta ltowa la się sytuacja w zaborze austriackim. Już w 1844 r. po-
wsta la we Lwowie Akademia Techniczna jeszcze z niemieckim językiem wyk lado-
wym, ale w 1867 r. Galicja uzyska la autonomię i od 1870 r. rozpoczęto stop-
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niowo wprowadzać polski język wyk ladowy. W 1877 r. uczelnia przekszta lci la
się w czterowydzia lową CK Szko lę Politechniczną. W 1911 r., na powsta lym
Oddziale Elektrotechnicznym, rozpoczę lo się kszta lcenie pierwszych polskich
inżynierów elektryków.

Lwowska uczelnia jako jedyna z polskim językiem wyk ladowym w latach
1870-1915 by la w tym czasie uczelnią ogólnopolską. Zarówno wyk ladowcy-profe-
sorowie jak i studenci pochodzili z wszystkich trzech zaborów. Studiowali na niej
nie tylko Polacy, choć stanowili znaczącą większość, ale i Żydzi, Ukraińcy (Ru-
sini) oraz nieliczni Czesi, Niemcy i Rosjanie. Istnienie takiej uczelni w czasach
wielkiego rozwoju techniki, a szczególnie w okresie kszta ltowania się wspó lczes-
nej elektrotechniki, mia lo ogromny wp lyw na zarówno na rozwój polskiej nauki
jak i ca lej wyzwolonej Polski, powsta lej w 1918 r. z trzech zaborów.

W okresie między pierwszą a drugą wojną światową nastąpi l wielki, dyna-
miczny rozwój Politechniki Warszawskiej zahamowany niestety przez II wojnę
światową. Utworzona dopiero w 1915 r. polska Politechnika Warszawska mog la
normalnie funkcjonować dopiero po zakończeniu wojny bolszewickiej w 1920 r.
Po rosyjskiej politechnice praktycznie nie pozosta la kadra naukowa, aparaturę
wywieziono w g ląb Rosji, zosta ly jedynie budynki, a zaledwie w ciągu kil-
kunastu lat uczelnia warszawska dosz la do europejskiego poziomu. Powsta la
wielowydzia lowa uczelnia z reprezentującym wysoki poziom wydzia lem elek-
trycznym. Kszta lcono na nim nowoczesnych inżynierów elektryków przydatnych
do pracy w energetyce, przemyśle,  lączności i technicznych s lużbach wojsko-
wych. Wydzia l elektryczny PW móg l też poszczycić się wysokimi osiągnięciami
w kszta lceniu kadry naukowej. Obroniono 11 doktoratów i 11 habilitacji. Pro-
motorem największej ilości doktoratów elektryków, bo aż czterech, by l prof. K.
Drewnowski. Fizyk prof. M. Wolfke, wielka indywidualność uczelni, by l promo-
torem doktoratów z fizyki najprawdopodobniej wszystkich sześciu.

Mimo wielkich niepowetowanych strat, szczególnie ludzkich, spowodowanych
wojną, obie uczelnie warszawska i lwowska mają duży udzia l w tworzeniu się po
II wojnie światowej wyższego szkolnictwa elektrotechnicznego w Polsce. Pra-
cownicy bądź wychowankowie tych uczelni zasilili kierunki elektrotechniczne
zarówno istniejącej od 1919 r. Akademii Górniczej w Krakowie jak i powstają-
cych w latach 1945–46 politechnik w: Gdańsku, Gliwicach,  Lodzi, Poznaniu,
Wroc lawiu i Szczecinie.

Początki tworzenia się polskiego wyższego szkolnictwa elektrotechnicznego
mia ly kilka etapów. Pierwszy, w trakcie zaborów, w którym pionierską rolę
pe lni la jedyna wówczas polska uczelnia we Lwowie. Drugi etap, w okresie mię-
dzywojennym, w którym powsta la druga Polska uczelnia z kierunkiem elek-
trotechnika w Warszawie. Etap ten cechuje niebywale szybki, szczególnie pod
względem kadry naukowej, rozwój Politechniki Warszawskiej. W ciągu zaled-
wie kilkunastu lat powsta la licząca się europejska uczelnia. Trzeci etap to uru-
chomienie po II wojnie światowej kilku nowych polskich politechnik zasilonych
profesorami i wychowankami politechnik: Lwowskiej i Warszawskiej.
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4 Z PRAC ZARZĄDU G LÓWNEGO I ZARZĄDÓW ODDZIA LÓW
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Jerzy Bader i jego metoda regeneracji kabli wysokiego
napięcia

Wstęp

Poważnym problemem w eksploatacji podziemnych kabli energetycznych jest
proces ich przedwczesnego starzenia się. Przyczyną jest najczęściej zjawisko
drzewienia polegające na powstawaniu mikroszczelin w izolacji kabla. Uszko-
dzony przewód należy wymienić, co wiąże się z dużymi kosztami. Istnieje jed-
nak bezwykopowa metoda regeneracji takich kabli. Opracowa l ją w latach 70.
XX wieku dr Jerzy Bader, polski inżynier pracujący w Stanach Zjednoczo-
nych. W skali świata stosowanie jego metody przynios lo jak dotąd ogromne
oszczędności.

Jerzy Bader prezentuje kabel wysokiego napięcia wyprodukowany w firmie General Cable
Corporation [z kolekcji rodzinnej P. Bahdera, 1978].

Początki dzia lalności Badera

Jerzy Bader urodzi l się w Warszawie 17 stycznia 1925 roku. Podczas oku-
pacji walczy l w oddzia lach Narodowych Si l Zbrojnych (NSZ). Wzmiankę o jego
wojennej przesz lości znajdujemy we wspomnieniach prof. Janusza Lecha Ja-
kubowskiego. Pisa l on, iż jego „...doktorant Jerzy Bader [...] w 1945 r. – jako
jeszcze niemal dziecko – dosta l się do niewoli z grupą partyzantów”. Dzięki swo-
jemu sprytowi i doskona lej znajomości języka niemieckiego, ten dwudziestoletni
wówczas cz lowiek zdo la l wówczas ocalić ca ly swój oddzia l. Zgodnie z przekazem
rodzinnym, od dowództwa NSZ otrzyma l za to order Virtuti Militari w ceremonii
polowej. Po wyzwoleniu Jerzy Bader podją l naukę na Politechnice Warszawskiej.
W 1946 roku uzyska l tam tytu l inżyniera, a trzy lata później – magistra. Pracę
doktorską obroni l w 1957 roku.

Jeszcze przed uzyskaniem stopnia magistra zosta l zaangażowany w organiza-
cję Zak ladu Wysokich Napięć w warszawskim Instytucie Elektrotechnicznym,
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a w latach 1948-1962 by l tam formalnie zatrudniony. Już wówczas da l się poznać
jako sprawny wynalazca. Dzia lając w imieniu Instytutu Elektrotechniki, wraz
ze wspó lpracownikami opatentowa l m.in. odgromnik magnetyczno-zaworowy i,
przeznaczony do wspó lpracy z nim, rejestrator . Ponadto uzyska l dwa patenty na
wielocz lonowe odgromniki. Warto zaznaczyć, że wynalazki te zosta ly wdrożone,
a zaangażowanie Badera i pozosta lych cz lonków zespo lu badawczego wyróżniono
nagrodami państwowymi. W 1952 roku Jerzy Bader zosta l laureatem nagrody
zespo lowej III stopnia za opracowanie pe lnej dokumentacji technicznej oraz za
uruchomienie seryjnej produkcji odgromników zaworowych dla napięć od 0,5 do
30 kV. Trzy lata później otrzyma l kolejną nagrodę, również zespo lową III stop-
nia, za opracowanie nowej, oryginalnej konstrukcji odgromników zaworowych
o obciążalności 10 kA na napięcie 15-110 kV . W 1954 roku zosta l przyjęty
w poczet Polskiej Akademii Nauki, a cztery lata później, w uznaniu dotychcza-
sowego dorobku, otrzyma l Z loty Krzyż Zas lugi za osiągnięcia naukowe.

Mimo tych wyróżnień za dzia lalność naukową i organizacyjną, Jerzy Bader
wciąż doświadcza l szykan za swoją partyzancką przesz lość i walkę w szeregach
NSZ. Prof. Janusz Jakubowski, wspomina l, że „w czasie studiów i później pod-
czas pracy w Instytucie [Bader] mia l tak wiele k lopotów, że go to doprowadzi lo
do porzucenia kraju”. By lo to w 1962 roku, kiedy ostatecznie zdecydowa l się
na emigrację do Stanów Zjednoczonych Ameryki, a jego dalsze dzieje mogą
stanowić doskona lą ilustrację opowieści o amerykańskim śnie. Z kilkuset dola-
rami w kieszeni, ledwie znając podstawy języka angielskiego, Jerzy Bader rozpo-
czyna l wszystko od nowa. Przysz lość jego i rodziny, którą ze sobą zabra l, zależa la
wy lącznie od talentów, determinacji i pracowitości m lodego inżyniera. Nied lugo
po przyjeździe do Ameryki podją l pracę w General Cable Corporation. Pnąc
się po szczeblach kariery zawodowej, w 1973 roku zosta l wiceprezesem tej firmy
i szefem jej dzia lu badawczego. Wspominany już prof. Janusz Jakubowski tak
wspomina l sukcesy swojego by lego doktoranta: „ jako wybitnie zdolny pracownik
naukowy i doskona ly organizator uruchomi l on w USA produkcję urządzeń elek-
trycznych na dużą skalę i nawet zbudowa l swe prywatne laboratorium wysokich
napięć o pokaźnych parametrach”.

Prywatne laboratorium, o którym mowa, Cable Technology Laboratories
(CTL), za loży l pod koniec 1978 roku, gdy korporacja General Cable sprzeda la
swój dzia l produkcji przewodów wysokiego napięcia firmie Pirelli. Przez dwa
kolejne lata Bahder (w Stanach Zjednoczonych przyją l oryginalną pisownię na-
zwiska) nie móg l jednak w pe lni poświęcić się nowemu przedsięwzięciu, gdyż
w ramach umowy z Pirelli wciąż pracowa l w poprzednim zak ladzie kontynuując
rozpoczęty projekt badawczy. Jego laboratorium CTL zatrudnia lo wówczas czte-
rech inżynierów. Oprócz niego byli to: Bogdan Fryszczyn i Marek Sosnowski
(obaj Polacy z pochodzenia) oraz Carlos Katz. Pod koniec 1980 roku Bahder
zakończy l wspó lpracę z Pirelli i odtąd móg l już zaangażować się bez reszty
w rozwój swojej firmy. Niestety, zaawansowana choroba nie pozwoli la mu na
to. Pod dwóch latach zmagań z rakiem p luc zmar l w grudniu 1982 roku.

Dorobek wynalazczy i naukowy

Trudno przecenić wk lad Jerzego Bahdera w rozwój techniki wysokich napięć.
By l niezwykle aktywny na polu naukowym występując na konferencjach, publi-

54 Roczniki PTETiS nr 4 (22), 5 (23) — grudzień 2015
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Laboratorium za lożone przez Jerzego Badera dzia la do dzisiaj. Wystawia m.in. atesty
dopuszczające zagraniczne wyroby na rynek amerykański. Na fotografii kabel produkcji

meksykańskiej na napięcie do 138 kV [Fot. B. Fryszczyn, 2009].

Dr. George H. Bahder Memorial Award przyznawana jest przez Insulated Conductors
Committee od 1997 roku. Tę plakietkę otrzyma l Carlos Katz, przyjaciel i wspó lpracownik

Bahdera [Fot. B. Fryszczyn, 2010].

kując monografie, raporty i artyku ly w kraju, jak i na emigracji. Wiele z jego
prac naukowych również i dzís jest stosunkowo często cytowanych, co dowodzić
może oryginalności osiągniętych przez Bahdera wyników i ich ponadczasowego
znaczenia. To samo można powiedzieć o większości z 33 uzyskanych przez niego
amerykańskich patentów. Do wielu z nich odwo lują się również wspó lcześni wy-
nalazcy.

Jeśli za miarę znaczenia wynalazku przyjąć liczbę takich odwo lań, można
wskazać przynajmniej sześć innowacji Jerzego Bahdera, które by ly wykorzy-
stane w przynajmniej dwudziestu późniejszych patentach, i dalszych dziesięć
wynalazków wspomnianych nie mniej niż 10 razy. Aż 51 odwo lań uda lo się po-
twierdzić w przypadku patentu uzyskanego przez Bahdera wspólnie z Davidem
Silverem z General Cable Company w 1972 roku. Innowacja dotyczy la konstruk-
cji kabla w os lonie elektrostatycznej z fa ldowanej metalicznej taśmy i z otuliną
z pó lprzewodnika.

Od po lowy lat 70. Jerzy Bahder szczególnie intensywnie interesowa l się za-
gadnieniem przedwczesnego starzenia się wysokonapięciowych kabli energetycz-
nych. Zajmowa lo go przede wszystkim zjawisko degradacji izolacji polimerowej
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kabli wysokiego napięcia uk ladanych pod ziemią. Dochodzi do niej w wyniku
przedostawania się wilgoci do wnętrza kabla pracującego pod napięciem, a za-
tem znajdującego się pod wp lywem pola elektrycznego. Jednoczesne dzia lanie
obu tych czynników – wilgoci i pola elektrycznego – prowadzi do wystąpienia lo-
kalnych zmian w strukturze chemicznej izolacji polimerowej. Traci ona wówczas
w laściwości hydrofobowe i nabiera cech materia lu hydrofilowego. W strukturze
pojawiają się mikroszczeliny przypominające kszta ltem drzewo, stąd zjawisko
to określa się mianem drzewienia elektrycznego lub wodnego (ang. „water tre-
eing”). Przedostawanie się wilgoci do tych szczelin jest g lówną przyczyną awarii
podziemnych kabli energetycznych. Poszukiwania Bahdera koncentrowa ly się na
dwóch zagadnieniach: możliwościach stworzenia kabla odpornego na to zjawi-
sko oraz opracowaniu metod naprawy uszkodzonych w ten sposób przewodów.
W obu przypadkach osiągną l sukces.

Jerzy Bader z ma lżonką na tle ruin Warszawy [z kolekcji rodzinnej P. Bahdera, 1945].

Stworzona w CTL metoda regeneracji przewodów zosta la wdrożona do prak-
tycznego zastosowania. W pracach nad tym pomys lem towarzyszy l Bahderowi
fizyk, wspomniany już dr Bogdan Fryszczyn, absolwent Zak ladu Fizyki Jądra
Atomowego Uniwersytetu Warszawskiego z 1965 roku. Metoda polega na osusze-
niu stanowiącej rdzeń kabla wiązki przewodnika poprzez t loczenie doń gazu, np.
azotu. Następnym krokiem jest podanie do rdzenia p lynu silikonowego, którego
zadaniem jest wype lnienie mikroszczelin od wewnątrz. Patent na tę metodę
przyznany zosta l w lutym 1983, tj. już po śmierci Bahdera. Na bazie tego pa-
tentu jeden z największych potentatów branży chemicznej, Dow Chemical Com-
pany, uruchomi l produkcję silikonowego wype lniacza wykorzystywanego w tej
metodzie regeneracji.

Spośród większych firm wykorzystujących ten system w codziennej praktyce
warto wymienić Utilx i Novinium, obie z siedzibą w Kent, w amerykańskim
stanie Waszyngton. Metoda ta jest wspó lcześnie wciąż udoskonalana, należy
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jednak podkreślić pionierski charakter prac Bahdera i Fryszczyna. Jak się ocenia,
w ciągu dwudziestu lat stosowania ich metody regeneracji kabli energetycznych
oszczędności osiągnę ly poziom jednego miliarda dolarów w skali ca lego świata.

W CTL wykonywane są też próby przewodów, które mają być zastosowań na pok ladzie
okrętów marynarki wojennej. Specyfikacje takich testów określa wojsko (Fot. B. Fryszczyn,

2009)

Również w kwestii poszukiwań metod zapobiegania powstawaniu zjawiska
drzewienia w nowych kablach, Jerzy Bahder mia l spore osiągnięcia. W 1979 roku
uzyska l w tej dziedzinie patent, który do dnia dzisiejszego zosta l przywo lany
przynajmniej 35 razy. Dotyczy l on metody produkcji kabla o podwyższonej
odporności na to zjawisko. Proponowane rozwiązanie zak lada lo wykorzysta-
nie wewnętrznej warstwy materia lu uszczelniającego o strukturze gąbczastej
w otulinie z fa ldowanej folii metalowej. Wynalazca przewidzia l również zasto-
sowanie substancji wype lniającej przestrzeń pomiędzy poszczególnymi drutami
przewodnika tworzącymi wiązkę ży ly. W przypadku mechanicznego uszkodze-
nia zewnętrznej izolacji mia lo to zapobiegać wzd lużnemu rozprzestrzenianiu się
wilgoci, czy to w postaci wody czy pary wodnej zawartej w uwięzionym w prze-
wodzie powietrzu.

Już po śmierci wynalazcy w laboratorium CTL podjęto próbę wdrożenia
do produkcji takiego kabla, opartego na kolejnym patencie Bahdera. Niestety,
przedsięwzięcie to zakończy lo się niepowodzeniem. Wydaje się, że g lównym po-
wodem fiaska by l brak wizji i nowatorskiego podej́scia do problemów elektroener-
getyki nowego kierownictwa firmy. Pod nowym zarządem laboratorium nie mog lo
się pochwalić większymi osiągnięciami wynalazczymi ani naukowymi. Jeszcze
przez jakís czas po śmierci za lożyciela, w CTL realizowane by ly zlecenia przez
niego zorganizowane, m.in. sześcioletni kontrakt na badania podstawowe pod-
pisany z amerykańskim Departamentem Energetyki.

Jerzy Bahder by l cz lonkiem wielu stowarzyszeń naukowych i zawodowych,
m.in. od 1962 roku należa l do CIGRE (International Council on Large Electric
Systems). Za swoje osiągnięcia otrzymywa l nagrody również w Stanach Zjed-
noczonych. W 1979 w uznaniu wk ladu, jaki wniós l w poznanie natury przebić
w kablach dielektrycznych, zosta l nagrodzony przez IEEE (Institute of Elec-
trical and Electronics Engineers). Od 1997 roku ICC (Insulated Conductors
Committee), organizacja zrzeszająca producentów kabli energetycznych i insty-
tucje badawcze prowadzące badania w tej dziedzinie, przyznaje nagrodę imienia
Bahdera. Wyróżnieni kandydaci otrzymują pamiątkową plakietkę oraz dostają
prawo wskazania zak ladu lub katedry energetyki na dowolnym uniwersytecie,
dokąd przekazana zostanie jednorazowa dotacja ICC w wysokości 2500 dolarów.
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Dr. George H. Bahder Memorial Award przyznawana jest osobom, które swo-
imi osiągnięciami przyczyni ly się do rozwoju technologii produkcji przewodów
oraz ich zastosowań w transmisji i dystrybucji energii elektrycznej. W 1997 roku
nagrodę przyznano rodzinie dra Bahdera, a w laściwie pośmiertnie jemu samemu.
W 2002 roku otrzyma l ją Carlos Katz, wspó lpracownik Bahdera jeszcze z czasów
General Cable Corporation, i który przeszed l z nim później do Cable Technology
Laboratories.

Zakończenie

Jak swojego ojca wspomina Paul Bahder, absolwent warszawskiej Akade-
mii Medycznej, a dzís doktor homeopatii z Princeton w stanie New Jersey,
Jerzy Bahder na emigracji zawsze czu l się Polakiem. Po opuszczeniu ojczy-
zny odwiedzi l ją jednak tylko raz. Do Polski przyjecha l w późnych latach 70.
Bardzo przeżywa l tę podróż. Wielkim wydarzeniem by l dla niego również biz-
nesowy wyjazd do Związku Radzieckiego w 1981 roku. Firma General Ca-
ble wys la la go tam, aby nadzorowa l uruchomienie zakupionej przez Rosjan fa-
bryki produkującej kable w oparciu o jego technologię. Jerzy Bader zrobi l tam
ogromne wrażenie dzięki świetnej znajomości języka rosyjskiego. Mówi l z bar-
dzo dobrym akcentem, a to za sprawą matki pochodzącej z arystokratycznej
rodziny rosyjskiej. Ojciec Jerzego zmar l, gdy ten mia l zaledwie cztery lata.
W dzieciństwie rosyjski by l zatem dla Jerzego pierwszym językiem.

Jerzy Bahder na pok ladzie statku wycieczkowego podczas podróży s lużbowej do ZSRR
[z kolekcji rodzinnej P. Bahdera, 1981].

Do niedawna niewiele się mówi lo w Polsce na temat osiągnięć Jerzego Bah-
dera. Jego dorobek s labo rozpoznawany by l również wśród Polonii amerykań-
skiej. George Bahder, jako „...elektrotechnik, cz lonek Polskiej Akademii Nauk,
badacz, wynalazca”, zosta l ledwie wspomniany przez o. Gabriela Lorenca, który
pisa l o wybitnych przedstawicielach Polonii pochowanych w alei zas lużonych
cmentarza przy Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doy-
lestown, w Pensylwanii. Winnísmy mu chyba więcej, niż jedną inskrypcję na
kamieniu nagrobnym. Jako patriocie, jako wybitnemu inżynierowi i wynalazcy,
z którego pomys lów korzysta dzís świat.

Studia nad życiorysami naukowców, wynalazców, techników czy inżynierów
to ważna dziedzina badań na dziejami nauki i techniki. Nie chodzi tu jed-
nak a zwyk lą biografistykę, a tym bardziej o tworzenie dzie l hagiograficznych.
Wydaje się, że pe lniejsze rozpoznanie dziejów życia prywatnego i zawodowego
twórców techniki prowadzić może do lepszego zrozumienia uwarunkowań, jakie
doprowadzi ly do tej czy innej innowacji, do tego czy innego odkrycia. Obok
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walorów poznawczych historie takie mają również dużą wartość edukacyjną
i wychowawczą. Wyjaśniając wybory życiowe wybitnych twórców techniki oraz
ukazując ich jako zwyk lych ludzi, pozwalają na bliższe utożsamienie się z nimi,
a stąd już niedaleko do chęci podążania w ich ślady.
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[dostęp: 1.01.2015].

20. Jakubowski J. Fragmenty autobiografii. „Kwartalnik Historii Nauki i Tech-
niki”, R. 33, nr 3 (1988).
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Moja przygoda z prof. Romanem Dzieślewskim

By lem studentem Politechniki Śląskiej, który w latach 50-tych ubieg lego
wieku wys lucha l wyk ladów prof. S. Fryzego i zachowa l po dzís dzień w pamięci
przeżycia związane z pe lnymi wrażeń egzaminami zdawanymi u Profesora. Wiel-
ki uczony, pe len dynamiki, wyróżnia l się wśród profesorów wywodzących się
z Politechniki Lwowskiej. Szczególnie znany ze swojej teorii mocy elektrycz-
nych przebiegów odkszta lconych, by l wizytówką lwowskich elektryków i wy-
dawa l się pionierem polskiej elektryki. Jego, pe lne ekspresji, ilustrowane po-
kazami wyk lady, nawiązania w ich trakcie do naukowych sporów z prof. L.
La Cour’em, i prof. L. Staniewiczem, jeszcze bardziej potęgowa ly to przekona-
nie. Kiedy jednak rozpoczą lem zbieranie materia lów do książki Polacy zas lużeni
dla elektryki (wydanej w 2009 r.) i nawiąza lem kontakt z dr inż. Zbigniewem
Bia lkiewiczem, od lat zajmującym się historią polskiej elektryki, uzmys lowi lem
sobie, że przecież przed prof. S. Fryzem kierownikiem Katedry Elektrotechniki
w Politechnice Lwowskiej (wówczas CK Szko ly Politechnicznej) by l jeszcze ktoś
inny i że ta zapomniana nieco postać prof. Romana Dzieślewskiego odegra la
ogromną rolę nie tylko w utworzeniu i początkowym okresie rozwoju tej katedry,
ale również w stworzeniu nowego kierunku kszta lcenia, elektrotechnika. Dopro-
wadzi l on do powstania w 1911 r. we Lwowie Oddzia lu Elektrotechnicznego,
na którym rozpoczę lo się kszta lcenie pierwszych w historii, polskich inżynierów
elektryków. Jednym z pierwszych absolwentów tego oddzia lu by l w laśnie w 1917
r. Stanis law Fryze. By l on też pierwszym elektrykiem, który w 1923 r. uzyska l
stopień naukowy doktora na polskiej uczelni w laśnie w Politechnice Lwowskiej.
Wszystko to odbywa lo się przy udziale i pod patronatem prof. R. Dzieślewskiego.
Można by więc uznać Stanis lawa Fryzego za jego ucznia, ale czy można nazwać
czyimś uczniem samouka, który przez większość czasu studiowa l elektrotechnikę
w trakcie zaciętych dzia lań wojennych na okręcie austro-węgierskiej floty wojen-
nej (co wydaje się nieprawdopodobne), korzystając z dostarczanych mu przez
żonę notatek z wyk ladów?

Stary grobowiec.

Próbowa lem porównać obie te osobowości. Prof. Fryze pochodzi l z rodziny
robotniczej, mia l być zwyk lym monterem elektrykiem, a tylko dzięki swym wy-
bitnym uzdolnieniom oraz niecodziennym cechom charakteru uzyska l wyższe
wykszta lcenie. Dopiero w wieku 32 lat, już jako dojrza ly cz lowiek, zdoby l dy-

Roczniki PTETiS nr 4 (22), 5 (23) — grudzień 2015 61
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plom inżyniera elektryka, w znacznym stopniu jako samouk- samotnik. By l
cz lowiekiem odważnym, nieustępliwym, zawsze przekonanym o s luszności swego
dobrze przemyślanego i uzasadnionego zdania. Naukowiec z prawdziwego zda-
rzenia, jeden z wyróżniających się polskich uczonych w owym okresie, którego
oryginalna teoria mocy przebiegów odkszta lconych stanowi liczący się do dzís
wk lad do teorii elektrotechniki. Skoncentrowany na nauce ale i popularyzator
wiedzy o elektryczności. By l też praktykiem, bo kilka lat pracowa l jako monter
elektryk.

Napis na starym grobowcu.

Z kolei Roman Dzieślewski pochodzi l z rodziny, w której doceniano wyższe
wykszta lcenie (jego dwaj starsi bracia byli inżynierami). Otrzyma l staranne wy-
kszta lcenie, utalentowany, bardzo szybko przeszed l przez studia i w wieku za-
ledwie 20 lat zosta l inżynierem. B lyskotliwie pokonywa l kolejne stopnie swej
kariery zawodowej i naukowej (w wieku 28 lat by l już profesorem). Jedno-
cześnie jako bardzo m lody, bo już od 17 roku życia, wyróżnia l się swym za-
angażowaniem w sprawy spo leczne. By l w pe lnym tego s lowa znaczeniu na-
uczycielem akademickim, świetnym wyk ladowcą stale unowocześniającym swe
wyk lady, posiadającym doświadczenie zawodowe w pracy inżynierskiej i doce-
niającym rolę praktyki w kszta lceniu. Samorządowiec, doskona ly organizator
i wszechstronny spo lecznik, który angażowa l się we wszystkie ważne sprawy
swego otoczenia (radny miejski, pionier trakcji elektrycznej, wspó lorganizator
wystawy krajowej) Cieszący się dużym szacunkiem piastowa l wiele wysokich
stanowisk, których część uzyska l w drodze wyborów. Prof. Fryze największą
wagę przywiązywa l do pracy naukowej podczas gdy prof. Dzieślewski do dydak-
tyki, organizacji nauki i spraw spo lecznych. By ly to zatem dwie bardzo różne
osobowości, a  lączy lo ich, przede wszystkim wielkie zaangażowanie w kszta lcenie
inżynierów elektryków w Polsce oraz docenianie roli praktyki w kszta lceniu.

Prof. R. Dzieślewski mia l kilku wybitnych uczniów-wspó lpracowników.
Wśród nich wyróżnić można Gabriela Sokolnickiego i Kazimierza Idaszewskiego.
którzy po ukończeniu elektrotechnicznych studiów na niemieckich politechni-
kach pracowali jako jego asystenci. Później jako inżynierowie nabywali praktyki
zawodowej. Po I wojnie światowej powrócili na lwowską uczelnię, gdzie jako
profesorowie oraz kierownicy katedr stali się filarami Oddzia lu Elektrotechnicz-
nego. Po II wojnie światowej prof. K. Idaszewski by l jednym z twórców Poli-
techniki Wroc lawskiej, a prof. G. Sokolnicki, w bardzo zaawansowanym wieku,
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Wniosek o odnowienie grobowca, zg loszony w 2009 r. na I KEP.

Lvivskiej Politechniki. Kolejnym wspó lpracownikiem by l Kazimierz Drewnow-
ski, który przez 7 lat pracowa l jako adiunkt w katedrze prof. Dzieślewskiego.
Opuści l Lwów w 1914 r. aby walczyć w Legionach Józefa Pi lsudskiego. Później,
przenosząc lwowskie doświadczenia, by l jednym z pierwszych twórców kierunku
elektrotechnika na Politechnice Warszawskiej i jednym z jej najwybitniejszych
profesorów i rektorów.

Zda lem sobie sprawę, że wyrazista, pe lna ekspresji postać prof. S. Fryzego
mog la przys lonić nieco postać prof. R. Dzieślewskiego, którego wielkie zas lugi
jako pioniera polskiego elektrotechnicznego szkolnictwa wyższego i elektrycznych
tramwajów nie powinny być jednak zapomniane. To wszystko zmotywowa lo
mnie do dzia lań, które by go przypomnia ly.

W dalszych wydarzeniach ogromną rolę odegra l jednak przypadek. W 2007
roku by lem na rodzinnej, turystycznej wycieczce we Lwowie. Odwiedzi lem
Cmentarz  Lyczakowski i tam w szczególnych okolicznościach, po raz pierw-
szy trafi lem na rodzinny grobowiec prof. Romana Dzieślewskiego. Wyda l mi
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Portret prof. R. Dzieślewskiego w galerii rektorów Politechniki Lwowskiej.

się trochę zapomniany chyba do tego czasu nie odwiedzi la go żądna oficjalna
delegacja polskich elektryków. Wzbudzi l też moja obawę czy wytrzyma dalszą
próbę czasu. Pomyśla lem, że to przecież grób pierwszego polskiego profesora
elektrotechniki i dlatego powinien być otoczony opieką polskich elektryków.

To wydarzenie sk loni lo mnie do z lożenia we wrześniu 2009 r. na pierw-
szym Kongresie Elektryki Polskiej wniosku o renowację grobu prof. Romana
Dzieślewskiego, znajdującego się na Cmentarzu  Lyczakowskim we Lwowie. Zda-
wa lem sobie sprawę na jak wielkie trudności napotkać może realizacja tego wnio-
sku, ale przede wszystkim chcia lem aby, przez nag lośnienie tej sprawy na kon-
gresie, pionier polskiego elektrotechnicznego szkolnictwa wyższego i miejsce jego
spoczynku sta ly się bardziej znane polskim elektrykom.

Decydującą inicjatywę, o dalszych losach wniosku, o renowację grobu, podją l
ówczesny prezes SEP prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik i co najważniejsze potrafi l
doprowadzić ją do fina lu, choć w 2009 r. wydawa lo się to prawie nierealne.
Postawi l wniosek na Radzie Prezesów aby SEP podją l sprawę renowacji gro-
bowca, a prezesi wszystkich oddzia lów SEP wyrazili zgodę na sfinansowanie tego
przedsięwzięcia ze sk ladek oddzia lów. Należą się mu, a także cz lonkom Zarządu
G lównego SEP, prezesom wszystkich Oddzia lów SEP i cz lonkom oddzia lów wiel-
kie podziękowania za zebranie niebagatelnych funduszy na renowacje grobowca.

Rodzina Profesora pod jego portretem.

Organizację renowacji grobowca ZG SEP powierzy l Rzeszowskiemu Oddzia-
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 lowi SEP, który wywiąza l się z tego znakomicie. Nieustające podziękowania
należą się prezesowi Rzeszowskiego Oddzia lu SEP Boles lawowi Pa lacowi i jego
wspó lpracownikom za pokonanie wszystkich trudności związanych z renowacją
grobu jakie stwarza la granica państwowa i zabytkowy charakter Cmentarza
 Lyczakowskiego. Gdyby nie jego zdolności organizacyjne, determinacja i po-
czucie patriotycznego obowiązku, misji, której z wielkim zaangażowaniem się
podją l, nie uda loby się zrealizować.

W 2007 r. z inicjatywy Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Elektro-
techniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS) prof. dr. hab. inż. Krzysztofa
Kluszczyńskiego, podjęta zosta la przez PTETiS, a następnie przez SEP, uchwa la
o powo lywaniu w każdym roku patrona danego roku. Mia la ona na celu zacho-
wanie w pamięci wybitnych zmar lych polskich uczonych z dziedziny elektro-
techniki i elektroniki oraz zapisania w historii nauki ich dokonań. W 2013 r.
przypada la rocznica 150-lecia urodzin prof. Romana Dzieślewskiego, pierwszego
polskiego profesora elektrotechniki i pierwszego kierownika Katedry Elektro-
techniki na Wydziale Budowy Machin CK Szko ly Politechnicznej we Lwowie.
Chcąc upamiętnić jego postać uchwa lami Zarządów G lównych PTETiS (z dnia
28. 09. 2012 roku) oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich (z dnia 10. 10. 2012
roku) zosta l on solidarnie uznany przez polskich elektryków za Patrona Roku
2013.

Odnowiony grobowiec, a przy nim wnuczka Profesora Elżbieta Gromnicka, z jego
praprawnukiem Stefanem Gromnickim.

Potem sprawy szybko się już potoczy ly. Prezes Oddz. Tarnowskiego SEP
Antoni Maziarka wraz ze swymi wspó lpracownikami w dniu 16 maja 2013 r.,
w trakcie obchodów Dnia Elektryka w Tarnowie rozpoczą l uroczystości patrona
roku 2013. Wtedy też dosz lo do pierwszego spotkania niekompletnej jeszcze ro-
dziny Dzieślewskich. W sierpniu 2013 r sprawy renowacji grobu napotka ly jednak
na bardzo trudną przeszkodę formalną. Okaza lo się, że strona polska nie dys-
ponuje żadnymi dokumentami, które uprawnia lyby do opieki nad grobem. Nie-
mal w ostatniej chwili, dzięki pomocy pana Romana Dzieślewskiego (potomka
brata ojca prof. R Dzieślewskiego), uda lo się dotrzeć do wnuczki Profesora, pani
Elżbiety Gromnickiej, która posiada la i udostępni la potrzebne dokumenty ro-
dzinne.

Uroczyste zakończenie renowacji grobu, przy wspó ldzia laniu z Lvivską Poli-
techniką, po lączone zosta lo z obchodami Patrona Roku, zorganizowanymi wspól-
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nie przez SEP i PTETiS w Politechnice Rzeszowskiej. Wyrazić trzeba wielkie
uznanie za harmonijną wspó lpracę wspó lorganizatorom: SEP, PTETiS oraz go-
spodarzom miejsca: Politechnice Rzeszowskiej i Lvivskiej Politechnice. Uroczy-
stości te odby ly się w dniach 27-29 w Rzeszowie i Lwowie. Bra lo udzia l oko lo
200 wspó lczesnych, wybitnych polskich elektryków, oraz mieszkający w Polsce
cz lonkowie rodziny prof. Romana Dzieślewskiego.

Uroczystości Patrona Roku 2013 prof. Romana Dzieślewskiego przypomnia ly
również historię polskiego wyższego szkolnictwa elektrotechnicznego i rolę jaka
odegra la w niej Politechnika Lwowska. Pokaza ly one, że polskie wyższe szkol-
nictwo elektrotechniczne nie powsta lo dopiero po II czy I wojnie światowej.
Uroczystości przypomnia ly bowiem, że już od 1870 r. istnia la CK Szko la Poli-
techniczna we Lwowie, z polskim językiem wyk ladowym, a dopiero w roku 1915,
czyli 45 lat później powsta la d lugo wyczekiwana polska Politechnika Warszaw-
ska, którą próbowano utworzyć już w 1826 r. stale napotykając na przeszkody,
nie do przezwyciężenia, stawiane przez zaborcę.

Napis na odnowionym grobowcu.

Mnie osobíscie ta przygoda dostarczy la wielu satysfakcji. Po pierwsze po-
kaza la, że polscy elektrycy z wielu różnych instytucji i organizacji potrafią zgod-
nie wspó ldzia lać i osiągać cele, które wydają się nie do osiągnięcia. Ponadto
mia lem okazję bliżej poznać kilka osób, motywacje ich dzia lań, które mi zaim-
ponowa ly i być może zas lużyć sobie na ich przyjaźń. Z kolei og loszenie patronem
roku prof. Romana Dzieślewskiego by lo inspiracją do napisania o nim książki.

Źród la:

1. Hickiewicz J przy wspó lpracy z P. Sad lowskim Roman Dzieślewski Pierw-
szy polski profesor elektrotechniki i jego wspó lpracownicy Warszawa —
Rzeszów — Tarnów — Gliwice — Opole 2013, str. 288, IHN PAN, PTE-
TiS, SEP, Pol. Opolska, Wydawnictwo MS.

2. Wrażenia osobiste z uroczystości Patrona Roku 2013.

Opracowa l:
Jerzy Hickiewicz
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Książka o Romanie Dzieślewskim

Roman Dzieślewski (1863–1924) by l pierwszym polskim profesorem elek-
trotechniki, rektorem Szko ly Politechnicznej we Lwowie i twórcą kierunku elek-
trotechnika. Opisani w książce jego wybitni wspó lpracownicy i uczniowie kon-
tynuowali to dzie lo na polskich politechnikach. R. Dzieślewski by l inicjatorem
powstania pierwszego (1894 r.) na ziemiach polskich elektrycznego tramwaju.

Autor książki prof. Jerzy Hickiewicz przedstawi l sylwetkę tego wybitnego
nauczyciela akademickiego, spo lecznika i samorządowca oraz historię tworzenia
się i rozwoju polskiego szkolnictwa politechnicznego. Książka udokumentowana
jest wieloma przypisami, jest bogato ilustrowana (ponad 170 il.), z obszernymi
streszczeniami w języku angielskim. Indeks zawiera ponad 400 nazwisk, wykaz
literatury prawie 200 pozycji, a dodatkowo w książce umieszczono unikatowy
reprint sprawozdania R. Dzieślewskiego i J. Hohbergera, z 1892 r. pt. Spra-
wozdanie w sprawie budowy kolei elektrycznej we Lwowie. Książkę w twardej
oprawie, formatu B5, liczącą 288 stron, wydrukowano w kolorze na papierze
kredowym.
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Historia Oddzia lu Gliwicko-Opolskiego

Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej utworzono
w Warszawie w dniu 29 stycznia 1961 roku. Jego zasadniczym celem statutowym
jest krzewienie i popieranie rozwoju elektrotechniki i elektroniki teoretycznej
i stosowanej.

Oddzia l PTETiS w Gliwicach, jako jeden z pierwszych siedmiu powo lanych
naówczas Oddzia lów w Polsce, zosta l utworzony w dniu 21 marca 1962 roku,
a jego cz lonkami–za lożycielami byli profesorowie: Tadeusz Zagajewski, Stefan
Węgrzyn, Lucjan Nehrebecki, Zygmunt Gogolewski oraz doc. Mieczys law Plu-
ciński.

Funkcje przewodniczących Oddzia lu pe lnili w kolejnych latach:

– prof. Tadeusz Zagajewski 1961 – 1963
– prof. Lucjan Nehrebecki 1963 – 1965
– prof. Stefan Węgrzyn 1965 – 1967
– prof. Edmund Romer 1967 – 1969
– prof. Zygmunt Nowomiejski 1969 – 1971
– prof. Adam Macura 1971 – 1973
– prof. Tadeusz Stępniewski 1973 – 1976
– dr inż. Tadeusz Szweda 1976 – 1978
– prof. Stanis law Szpilka 1978 – 1984
– prof. Antoni Niederliński 1984 – 1986
– prof. Wilibald Winkler 1986 – 1990
– prof. Krzysztof Kluszczyński 1990 – 1996
– prof. Jan Chojcan 1996 – 2002
– prof. Marian Pasko 2002 –

W dniu 23 października 2002 cz lonkowie Oddzia lu Gliwickiego na Walnym
Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym zmienili nazwę Oddzia lu na Oddzia l Gli-
wicko-Opolski PTETiS. Decyzja ta by la skutkiem wieloletniej ścis lej wspó lpracy
oraz udanej realizacji wielu wspólnych inicjatyw. Istotne znaczenie mia l również
systematyczny wzrost liczba cz lonków Oddzia lu ze środowiska opolskiego.

Wyrazem uznania dla dzia lalności Oddzia lu by l wybór cz lonków Oddzia lu
Gliwickiego na przewodniczących Zarządu G lównego PTETiS. W latach 1972–
1975 funkcję tę piastowa l prof. Tadeusz Zagajewski, zaś obecnie funkcję tą pe lni
— począwszy od 1999 roku — prof. Krzysztof Kluszczyński.

Wielu cz lonków Oddzia lu by lo w przesz lości cz lonkami Zarządu G lównego
PTETiS (m.in. prof. Jerzy Skubis, prof. Andrzej Świerniak), bądź też cz lonkami
G lównej Komisji Rewizyjnej (m.in. prof. Stanis law Szpilka, dr Zbigniew Wy-
socki). Szczególną rolę odegra l wieloletni cz lonek Prezydium ZG PTETiS prof.
Jerzy Hickiewicz, sprawujący pieczę nad dzia lalnością historyczną Towarzystwa.
Dzięki Jego inicjatywie, pasji i zaangażowaniu powsta la cenna monografia hi-
storyczna „Polacy zas lużeni dla elektryki – początki elektrotechnicznego szkol-
nictwa wyższego, pionierzy elektryki”, PTETiS, Warszawa — Gliwice — Opole
2009, wyróżniona prestiżową ogólnopolską nagrodą wydawców książek akade-
mickich i naukowych ACADEMIA 2009. W obecnej kadencji cz lonkami Zarządu
G lównego są profesorowie: Marian  Lukaniszyn i Marian Pasko, zaś cz lonkiem
G lównej Komisji Rewizyjnej jest prof. Krystyna Macek-Kamińska.
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4 Z PRAC ZARZĄDU G LÓWNEGO I ZARZĄDÓW ODDZIA LÓW

Oddzia l Gliwicko-Opolski PTETiS dzia la przede wszystkim w środowisku
akademickim i przemys lowym Gliwic, Opola i Katowic. Jest największym Od-
dzia lem w Polsce i skupia prawie 200 cz lonków, pracujących w Politechnice
Śląskiej (g lównie na Wydzia lach: Elektrycznym oraz Automatyki, Elektroniki
i Informatyki) oraz w Politechnice Opolskiej (Wydzia l Elektrotechniki, Auto-
matyki i Informatyki). Ponadto Oddzia l ma 6 cz lonków zagranicznych (dr inż.
Andrzej Drygaj lo, Szwajcaria, dr inż. Andrzej Pawlak, prof. Jacek Gieras, prof.
Leszek Czarnecki, USA, prof. Zenon Pud lowski, Australia, prof. Jan Sykulski,
Wielka Brytania). Cz lonkami zbiorowymi-wspierającymi są przedsiębiorstwa:
ELKON, GIGA, MICOMP, TECHMEX, WASKO oraz jednostki uczelniane:
Wydzia l Elektryczny oraz Wydzia l Automatyki, Elektroniki i Informatyki Po-
litechniki Śląskiej, jak też Wydzia l Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Politechniki Opolskiej).

Dziewięciu cz lonków Oddzia lu otrzyma lo zaszczytną godność cz lonka ho-
norowego: prof. Stanis law Fryze (1962), prof. Lucjan Nehrebecki (1977), prof.
Edmund Romer (1973), prof. Tadeusz Zagajewski (1980), prof. Antoni Plamitzer
(1988), prof. Adam Macura (1996), prof. Wilibald Winkler (2000), prof. Stefan
Węgrzyn (2005) i prof. Jerzy Hickiewicz (2005), nadawaną przez Walny Zjazd
Delegatów PTETiS za wybitne zas lugi dla rozwoju elektrotechniki i elektro-
niki w Polsce oraz aktywną dzia lalność organizacyjną w Towarzystwie. W uzna-
niu aktywnej dzia lalności na forum ogólnopolskim i w regionie śląskim wielu
cz lonków zosta lo wyróżnionych Z lotymi i Srebrnymi Odznakami PTETiS.

Dzia lalność Oddzia lu w Gliwicach skupia się na popularyzowaniu i upo-
wszechnianiu osiągnięć naukowych z dziedziny elektrotechniki, elektroniki, au-
tomatyki i informatyki oraz na przedsięwzięciach, mających na celu integrację
środowiska naukowego elektryków dzia lających w obrębie różnych kierunków
i specjalności, jak też na różnych uczelniach, wydzia lach i w różnorakich instytu-
tach badawczych. Najistotniejszą rolę odgrywają organizowane systematycznie
zebrania naukowe, na których są prezentowane wyk lady, referaty i odczyty, przy-
gotowywane przez wybitnych naukowców z wielu środowisk naukowych w Polsce
oraz z zagranicy. Zebrania te cieszą się dużym zainteresowaniem i zwykle towa-
rzyszy im żywa dyskusja naukowa.

Kolejnym istotnym nurtem dzia lalności Oddzia lu jest organizacja konferen-
cji, sympozjów i seminariów. Z inicjatywy prof. Stanis lawa Szpilki Oddzia l Gli-
wicki rozpoczą l w 1981 roku organizację cyklicznych Ogólnopolskich Sympozjów
"Podstawowe Problemy Energoelektroniki"PPE. Inicjatywa ta zosta la reakty-
wowana w 1993 roku przez prof. Krzysztofa Kluszczyńskiego. Na przestrzeni
ostatnich lat tematyka Sympozjów ulega la sta lemu i konsekwentnemu poszerza-
niu - i obejmuje aktualnie: maszyny elektryczne, napęd elektryczny, automatykę
przemys lową, elektroenergetykę, energetykę niekonwencjonalną, inżynierię
transportu oraz mechatronikę. Znalaz lo to odbicie w nowej rozwiniętej nazwie
Sympozjum „Podstawowe Problemy Energoelektroniki, Elektromechaniki i Me-
chatroniki” PPEEm. Konferencja objęta jest patronatem Komitetu Elektro-
techniki PAN. Od szeregu lat Sympozjum PPEEm jest organizowane w Wísle
w końcu roku, w miesiącu grudniu, a uroczyste, kończące konferencję wieczorne
spotkania uczestników mają charakter „Wigilii Naukowców”. XV Jubileuszowe
Sympozjum PPEEm odby lo się w 2012 roku w Gliwicach i po lączone by lo z ob-
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chodami XV-lecia nauczania mechatroniki na Wydziale Elektrycznym Politech-
niki Śląskiej. Przez 38 lata swego istnienia Sympozjum zdoby lo wysoką renomę
i zaję lo poczesne miejsce w życiu środowiska naukowemu w Polsce, co zawdzięcza
konsekwentnie realizowanym za lożeniom programowym oraz wierności specy-
ficznemu charakterowi konferencji, jak też atmosferze żywych, ale życzliwych
dyskusji.

Warto wspomnieć też o Beskidzkich Seminariach Elektryków BSE, orga-
nizowanych w Chatce AKT na Pietraszonce oraz w Istebnej-Zaolziu w latach
1986 – 2003. Seminaria te, których w sumie odby lo się siedemnaście, przesz ly
już do historii, ale pamięć o nich jako o s lynnym „University of Pietraszonka”,
promieniującym nowymi interdyscyplinarnymi ideami na życie naukowe w Pol-
sce, jest wciąż żywa w ca lym środowisku akademickim.

Od 1981 roku Oddzia l Gliwicki jest związany z Międzynarodową Konferen-
cją IC SPETO, zainicjowaną w 1977 roku przez prof. Zygmunta Nowomiej-
skiego pod nazwą Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów
SPETO, przeznaczoną g lównie dla naukowców z Polski i Czechos lowacji. Od
1995 roku Oddzia l Gliwicki (aktualnie Oddzia l Gliwicko-Opolski) jest formal-
nym wspó lorganizatorem Seminarium. Jest to największa i najstarsza konfe-
rencja z elektrotechniki teoretycznej w Polsce, w której uczestniczą naukowcy
z wielu krajów Europy. W dowód uznania i ze względu na wysoką rangę prezen-
towanych prac zosta la objęta patronatem IEEE – Polish Chapter. W 2014 roku
odby la się już trzydziesta ósma edycja tej - szeroko znanej i wysoko cenionej
w ogólnopolskim i międzynarodowym środowisku - konferencji. Od 2002 roku
artyku ly publikowane w Materia lach Konferencyjnych IC-SPETO są ujęte w ba-
zie danych INSPEC, związanej z Institution of Engineering and Technology IET
(wcześniej IEE), która to baza należy do najbardziej renomowanych wykazów
publikacji naukowych na świecie.

W 1991 roku Oddzia l Gliwicki PTETiS, dzia lający pod przewodnictwem
prof. K. Kluszczyńskiego, w lączy l się aktywnie jako wspó linicjator do organizacji
I Ogólnopolskiego Spotkania Dziekanów Wydzia lów Elektrycznych w Zameczku
Prezydenta Ignacego Mościckiego w Wísle-Czarnym. Inicjatywa ta przerodzi la
się w cykliczne spotkania Dziekanów, organizowane rokrocznie przez coraz to
inne Uczelnie w Polsce. W 2015 roku odbędzie się XXV Jubileuszowy Zjazd
Dziekanów Wydzia lów Elektrycznych, Elektroniki, Telekomunikacji, Automa-
tyki i Robotyki oraz Informatyki, a jego organizatorem w tym szczególnym
roku 70-lecia Politechniki Śląskiej będą Wydzia l Automatyki, Elektroniki i Infor-
matyki, obchodzący niedawno Jubileusz 50-lecia powstania oraz Wydzia l Elek-
tryczny, obchodzący w tym roku Jubileusz 70-lecia istnienia.

Począwszy od 1999 r. organizowane są Ogólnopolskie Warsztaty Dok-
toranckie OWD , które w 2005 roku zosta ly przekszta lcone w Międzynarodowe
Warsztaty Doktoranckie (International Ph.D. Workshop). Warsztaty te powsta-
 ly z inicjatywy prof. Krzysztofa Kluszczyńskiego i są objęte patronatem Dzie-
kanów Wydzia lów Elektrycznych, Elektroniki i Informatyki z ca lej Polski. W ko-
lejnych latach do grona patronów do lączy lo wiele ważnych i prestiżowych mię-
dzynarodowych instytucji życia naukowego: Institution of Engineering and Tech-
nology IET (Wielka Brytania), Institute of Electrical and Electronics Engineers
IEEE (Polish Section), Deutsche Gesellschaft für Mechatronik DGM (Niemcy),
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Gottlob Frege Zentrum (Niemcy), Central European Exchange Program for
University Studies CEEPUS oraz Polsko-Japońska Akademia Techniki Kom-
puterowych PJATK (Warszawa). Warsztaty te pozwalają na integrację utalen-
towanych doktorantów z krajów Europy Centalnej, Wschodniej i Zachodniej -
i są największą tego typu konferencją m lodych naukowców w Europie. W roku
2013 odby ly się XV Jubileuszowe Warsztaty Doktoranckie, które zgromadzi ly
prawie 200 uczestników z 17 krajów europejskich: Polska, Ukraina, Bia loruś,
Czechy, S lowacja, Węgry, Rumunia, Bu lgaria, S lowenia, Macedonia, Niemcy,
Francja, Wielka Brytania, Holandia, Hiszpania, W lochy i Szwecja. Warsztaty
OWD cieszą się olbrzymią życzliwością Rektorów, Dziekanów, Dyrektorów In-
stytutów, a przede wszystkim Promotorów.

W 2003 roku Oddzia l obją l opieką i patronatem VI Seminarium „Pro-
blemy Eksploatacyjne Elektroenergetyki, Elektromechaniki i Energoelektroniki”
SPE-2003. Celem tej konferencji jest integracja wytwórców, dystrybutorów, jak
i użytkowników energii elektrycznej.

Oddzia l prowadzi również bogatą dzia lalność wydawniczą, w ramach której
są publikowane materia ly ze wszystkich konferencji, sympozjów, seminariów
i warsztatów organizowanych przez Oddzia l. Wydane też zosta ly (we wspó lpracy
z Zarządem G lównym PTETiS) 2 monografie naukowe: K. Kluszczyński, R.
Mksiewicz „ Momenty pasożytnicze w indukcyjnych silnikach klatkowych”,
PTETiS Warszawa-Gliwice 1993 w ramach prac Sekcji Maszyn Elektrycznych
i Transformatorów Komitetu Elektrotechniki PAN (książka wyróżniona Nagrodą
Ministra Edukacji Narodowej) oraz K. Kluszczyński, D. Spa lek „Step-by-step
analysis of induction machines allowing for slotting” PTETiS, Warszawa-Gliwice
2003 pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN. W przesz lości ukaza ly się
też dwa Biuletyny Oddzia lu Gliwickiego PTETiS, związane z obchodzonymi
jubileuszami. Pierwszy Biuletyn, związany z Jubileuszem 30-lecia Oddzia lu Gli-
wickiego i opisujący szczegó lowo historię Oddzia lu w latach 1961-1990 zosta l
opracowany przez dr inż. Magdalenę Umińską-Bortliczek w 1991 roku.

Istotną rolę w inspirowaniu i promowaniu rozwoju elektrotechniki odgrywa ly
konkursy naukowe, organizowane systematycznie przez Oddzia l Gliwicki w la-
tach 1962-1989 (15 konkursów naukowych). Począwszy od 1990 roku przyzna-
wana jest co roku Nagroda Zarządu Oddzia lu Gliwickiego PTETiS, obecnie
Oddzia lu Gliwicko-Opolskiego PTETiS, za najciekawszy artyku l opublikowany
w Zeszytach Naukowych Politechniki Śląskiej „Automatyka” i „Elektryka” oraz
w Zeszytach Naukowych Politechniki Opolskiej „Elektryka”.

Uroczystość wręczenia ma miejsce podczas tradycyjnych Noworocznych Spo-
tkań Cz lonków, uświetnianych koncertami wybitnych artystów-muzyków. Bo-
gatą tradycję mają nagrody przyznawane m lodym badaczom za najlepsze refe-
raty wyg laszane podczas Międzynarodowych Warsztatów Doktoranckich OWD
oraz podczas Ogólnopolskich Sympozjów „Podstawowe Problemy Energoelektro-
niki, Elektromechaniki i Mechatroniki” PPEEm. W sumie w latach 2003-2014
przyznano ponad 150 nagród m lodym, najbardziej utalentowanym naukowcom
z Polski i z zagranicy.

Należy podkreślić, że w tak krótkim omówieniu trudno jest przedstawić
wszystkie kierunki dzia lalności Oddzia lu. Bardzo cenna jest indywidualna praca
naukowa i popularyzatorska wszystkich cz lonków Towarzystwa. Wydaje się, że

Roczniki PTETiS nr 4 (22), 5 (23) — grudzień 2015 71
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Wręczenie nagrody dla dra inż. Micha la Kozielskiego za najciekawszy artyku l (2013r.)

Ceremonia wręczenia nagród na OWD, Ustroń 2013

licząca już 54 lata historia Oddzia lu Gliwickiego, aktualnie Oddzia lu Gliwicko-
Opolskiego PTETiS, sta la się trwa lym i ważnym sk ladnikiem 70-letniej tradycji
Wydzia lu Elektrycznego oraz ponad 50-letniej tradycji Wydzia lu Automatyki,
Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej.

Opracowali:
Krzysztof Kluszczyński

Marian Pasko
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Uczestnicy OWD, Ustroń 2013r.

Uczestnicy IC-SPETO 2006
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10 lat Oddzia lu Bia lostockiego PTETiS

Oddzia l Bia lostocki Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej
i Stosowanej zosta l powo lany w dniu 22.09.2005 roku.

23 października 2015 r. obchodzilísmy uroczyście 10-lecie Oddzia lu Bia lo-
stockiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.

Program obchodów 10-lecia Oddzia lu Bia lostockiego PTETiS

1. Podsumowanie 10 lat dzia lalności Oddzia lu Bia lostockiego PTETiS – prof.
Andrzej Sikorski

2. Przedstawienie sylwetki patrona roku 2015 Alfonsa Hoffmanna – dr inż.
Jacek Kusznier

3. Historia Wydzia lu Elektrycznego "Przeminę lo z wiatrem ... 1949-2014"–
inż. Miros law Bujanowski – organizator Izby Pamięci Politechniki Bia lo-
stockiej

4. Część artystyczna: Koncert Tercetu "TRIO SOSPIRO"

5. Tort urodzinowy i toast jubileuszowy

6. Zwiedzanie Izby Pamięci Politechniki Bia lostockiej

Dzia lalność organizacyjna

Sprawy Cz lonkowskie

Oddzia l Bia lostocki Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Sto-
sowanej powsta l w roku 2005 wspierany osobą przewodniczącego ZG PTETiS
prof. dr hab. inż. Krzysztofa Kluszczyńskiego oraz prof. dr hab. inż. Henryka Su-
pronowicza, dr hab. inż. W lodzimierza Ka lata i dr inż. Ryszarda Niedba ly z Od-
dzia lu Warszawskiego. W wyniku wyborów ukonstytuowa ly się w ladze Oddzia lu
Bia lostockiego PTETiS, które w pierwszej kadencji pracowa ly w następującym
sk ladzie:

Zarząd
dr hab. inż. Andrzej Sikorski, prof. ndzw. PB – przewodniczący
prof. dr hab. inż. Miko laj Bus lowicz – zastępca przewodniczącego
dr inż. Andrzej Karpiuk – sekretarz
dr inż. Jacek Kusznier – skarbnik
Komisja Rewizyjna
dr hab. inż. Marian Roch Dubowski, prof. ndzw. PB – przewodniczący
dr hab. inż. Brunon Lejdy, prof. ndzw. PB – cz lonek
dr inż. Bogus law Butry lo – cz lonek
dr inż. Walenty Owieczko – cz lonek

Oddzia l liczy l 19 cz lonków za lożycieli w tym 8 profesorów i doktorów habi-
litowanych oraz 11 doktorów i docentów.

W obecnej kadencji w ladze oddzia lu pracują w następującym sk ladzie:
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Zarząd (2015)
prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski – przewodniczący
dr hab. inż. Miros law Świercz, prof. nzw. PB – zastępca przewodniczącego
dr inż. Andrzej Karpiuk – sekretarz
dr inż. Jacek Kusznier – skarbnik
Komisja Rewizyjna
dr hab. inż. Marian Roch Dubowski, prof. nzw. PB – przewodniczący
dr hab. inż. dr inż. Bogus law Butry lo – cz lonek
dr inż. Anna Bia lostocka – cz lonek
dr inż. dr inż. Dariusz Sajewicz – cz lonek

Oddzia l liczy 47 cz lonków w tym 17 profesorów i doktorów habilitowanych
oraz 30 doktorów i docentów.

Cz lonkowie wspierający

Jedynym, niezawodnym w ciągu ca lego okresu dzia lalności, cz lonkiem wspie-
rającym są w ladze Wydzia lu Elektrycznego Politechniki Bia lostockiej.

Dzia lalność naukowa

Zebrania naukowe

W minionym okresie odby lo się 10 zebrań naukowych, podczas których refe-
raty wyg losili: prof. dr hab. inż. Giennadij Czawka (Politechnika Bia lostocka), dr
inż. Andrzej Andrzejewski (Politechnika Bia lostocka), dr inż. Marek Tomasz Ko-
rzeniewski (Politechnika Bia lostocka), dr hab. inż. Grzegorz Radomski (Politech-
nika Świętokrzyska), dr hab. inż. S lawomir Karyś (Politechnika Świętokrzyska),
dr hab. inż. Robert Smoleński (Uniwersytet Zielonogórski), dr hab. inż. Bo-
gus law Butry lo (Politechnika Bia lostocka), dr hab. inż. Daniel Wojciechowski
(Akademia Morska w Gdyni), dr inż. Krzysztof Rafa l (Politechnika Warszaw-
ska), mgr inż. Piotr Markowski (Uniwersytet w USA, Envelope Power LLC).

Cykliczne zebrania poświęcone „honorowym patronom roku”

Nieprzerwanie od 2007 roku, corocznie odbywa ly się zebrania poświęcone
omówieniu życiorysów i dokonań patronów roku (prezentowane zaproszonych
gości oraz przez cz lonków oddzia lu): 2007 – prof. Tadeusz Cholewicki (prof. Ta-
deusz Kaczorek), 2008 – prof. Stanis law Szpor (dr hab. inż. Andrzej Sikorski,
prof. nzw), 2009 – prof. Bronis law Sochor (prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski),
2010 - prof. Wojciech Urbański (dr inż. Andrzej Karpiuk), 2011 – prof. Jan
Kożuchowski (prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski), 2012 - prof. Tadeusz Zaga-
jewski (dr inż. Jacek Kusznier), 2013 – prof. Roman Dzieślewski (prof. dr hab.
inż. Andrzej Sikorski), 2014 – prof. W ladys law Ko lek (prof. dr hab. inż. Andrzej
Sikorski), 2015 – prof. Alfons Hoffmann (dr inż. Jacek Kusznier).

Konferencje (sympozja) naukowe

W latach 2005-2015 Oddzia l organizowa l lub wspó lorganizowa l 7 semina-
riów/konferencji:
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• VIII Seminarium Naukowego "Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i E-
lektroniki” WZEE’2008, 22-24 września 2008 w Bia lymstoku i Bia lowieży,

• Seminarium Naukowo – Przemys lowe „Energoelektronika w odnawialnych
źród lach energii Elektrycznej , maj 2010, Bia lowieża,

• III Seminarium Naukowego „Rachunek Różniczkowy Nieca lkowitego Rzę-
du i Jego Zastosowania”, 4-5 lipca 2011, Politechnika Bia lostocka,

• XIII Krajowej Konferencji „Świat lowody i ich zastosowanie”, Bia lystok-
Bia lowieża, 26-29 stycznia 2011,

• X Konferencja „Energoelektronika w Nauce i Dydaktyce”, Sejny, 17-19
maja 2012r.

• 15th Conference on Optical Fibers and Their Applications, Bia lystok -
Lipowy Most, 29 stycznia – 1 lutego 2014,

• XXI Zjazd Szkoleniowy Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych,
Bia lystok, 19-21 września 2014.

Dzia lalność wydawnicza i popularyzatorska, materia ly do Roczników
PTETiS (dawny Informator

PTETiS)

• Oddzia l corocznie sk lada materia ly informacyjne do ROCZNIKÓW PTE-
TiS.

• W ramach popularyzacji wiedzy o historii elektryki sfinansowano koszt
zakupu trzech witryn muzealnych, przeznaczonych dla Muzeum Wydzia lu
Elektrycznego Politechniki Bia lostockiej ALMARIA.

• 20 października 2011 roku odby la się Uroczysta Sesja poświęcona Jubile-
uszowi 50–lecia Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Sto-
sowanej.

• Cz lonkowie Oddzia lu zaprojektowali i wykonali „Kalendarz rocznicowy”
kolportowany we wszystkich oddzia lach PTETiS.

Odznaki i wyróżnienia

Za krzewienie i popieranie rozwoju elektrotechniki i elektroniki Zarząd G lów-
ny PTETiS nada l:

• Z lotą Odznakę PTETiS - Wydzia lowi Elektrycznemu PB w 2009r.

• Z lotą Odznakę PTETiS - prof. Andrzejowi Sikorskiemu w 2011r.

• Srebrną Odznakę PTETiS - dr. inż. Jackowi Kusznierowi w 2014 r.

Konkursy, nagrody
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Uroczyste obchody 10-lecia Oddzia lu Bia lostockiego PTETiS -23 pażdziernika 2015 r.
Wydzia l Elektryczny Politechniki Bia lostockiej

Na prze lomie roku 2014/2015 Zarząd Oddzia lu opracowa l zasady i powo la l
Kapitu lę do przeprowadzenia konkursu na „Nagrodę Oddzia lu Bia lostockiego
PTETiS za osiągnięcia naukowe i techniczne” dla m lodych pracowników Wy-
dzia lu Elektrycznego PTETiS.

Opracowa l:
Andrzej Sikorski
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Wizyta Kolegium Rektorów Uczelni Wroc lawia i Opola
we Lwowie

Politechnikę Opolską reprezentowa la dr hab. inż. Krystyna Macek-Kamiń-
ska, prof. PO, prorektor ds. dydaktyki.

Wizyta rozpoczę la się od spotkania w auli Politechniki Lwowskiej z rekto-
rami lwowskich uczelni. Gospodarzem spotkania by l rektor – prof. Yurij Bo-
balo. Cz lonkowie delegacji mieli okazję podziwiać odnowioną aulę z obrazami
Jana Matejki oraz muzeum politechniki, gdzie wyeksponowane sąmiędzy innymi
osiągnięcia polskich uczonych dzia lających we Lwowie do wybuchu wojny.

Rektorzy spotkali się również z w ladzami i kadrą naukową uczelni, z którymi
ścíslej wspó lpracują. Prof. Macek-Kamińska uczestniczy la wraz z rektorem Poli-
techniki Wroc lawskiej prof. Tadeuszem Więckowskim i dr Ma lgorzatą Bobińską
z PWSZ z Wa lbrzycha w spotkaniu z profesorami Politechniki Lwowskiej. Omó-
wiono możliwości wspó lpracy naukowej, wspólnego przygotowywania projektów
badawczych. Przedyskutowano także możliwości prowadzenia przez uczelnie
partnerskie wspólnych studiów drugiego stopnia, które kończy lyby się uzyska-
niem przez absolwentów dyplomu uczelni polskiej i Politechniki Lwowskiej

Rektorzy byli też gośćmi Akademii Wojsk Lądowych imienia Hetmana Pio-
tra Sahajdacznego we Lwowie, gdzie zwiedzili, sale wyk ladowe i izbę pamięci.
Gospodarzem spotkania by l dowódca Akademii – Gen. prof. Pavlo Petrovych
Tkachuk.
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Rektorzy zwiedzili Cmentarz  Lyczakowski, uczestniczyli w Katedrze Lwow-
skiej w mszy, którą w intencji pomordowanych profesorów odprawi l Arcybiskup
Metropolita Lwowski Mieczys law Mokrzycki, a także z lożyli wieńce pod pomni-
kiem na Wzgórzach Wuleckich w 74. rocznicę zamordowania przez Niemców
polskich profesorów w nocy z 3 na 4 lipca 1941 roku.

W uroczystości tej wzięli udzia l również: mer Lwowa, wicekonsul Rzeczpo-
spolitej Polskiej we Lwowie, profesorowie i rektorzy uczelni lwowskich.
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Listy Przewodniczącego Zarządu G lównego
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Roczniki PTETiS nr 4 (22), 5 (23) — grudzień 2015 85
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Informacje z Oddzia lów

Oddzia l Gdański — Sprawozdanie z dzia lalności

Wydawnictwa 2014

1. Biuletyn Informacyjny Oddzia lu Gdańskiego Nr 28 – ISSN 2080-167X,
kwiecień 2014 nak lad 160 egz.

2. Materia ly konferencyjne XIII Krajowa Konferencja Elektroniki zorganizo-
wanej przez Oddzia l Gdański PTETiS i Wydzia l Elektroniki Politechniki
Koszalińskiej, (streszczenia referatów oraz p lyta CD zawierająca pe lny
tekst wyg loszonych referatów) – ISBN 978-83-934712-1-8, maj 2014, na-
k lad 300 egzemplarzy

3. Zeszyty Naukowe Wydzia lu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki
Gdańskiej Nr 36, XXIII Seminarium Zastosowanie Komputerów w Nauce
i Technice’ 2014, - ISSN 2353-1290 zorganizowane przez PTETiS Oddzia l
w Gdańsku, grudzień 2013, nak lad 170 egzemplarz

Pe lne treści kolejnych Zeszytów Naukowych Wydzia lu Elektrotechniki i Au-
tomatyki są dostępne na stronie internetowej Wydzia lu EiA PG
www.ely.pg.gda.pl > Badania naukowe > Zeszyty Naukowe Wydzia lu Elektro-
techniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Konkursy i nagrody 2014

Nagrody za najlepsze referaty wyg laszane w roku 2013 w cyklu seminaryjnym
„Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice” otrzymali:

1. Kamil Bargie l, Krzysztof Górski, Krystyna Maria Noga za cykl referatów:
Zastosowanie uk ladów programowalnych do obs lugi modelu przenośnika
taśmowego; Interfejs sterujący wielozadaniowym pojazdem; Wybrane za-
gadnienia z cyfrowego przetwarzania sygna lów – prezentacja witryny in-
ternetowej

2. Stanis law Galla, Piotr Marciniak, Jacek Pastewski za referaty: System
monitorowania wy ladowań ESD, oraz Mikrosystem zasilania bezprzewo-
dowego

Ponadto dyplom wyróżnienia otrzymali:

1. Bart lomiej Binczyk, Dariusz Świsulski za referat: Skanowanie obiektów 3D
z wykorzystaniem lasera i kamery

2. Arkadiusz Szewczyk, Sylwia Babicz, Andrzej Dudziak za referat: Imple-
mentation of constant component filter in measurements of random tele-
graph Signac noise

Konkursy i nagrody 2015
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W oparciu o przeprowadzoną ocenę referatów wyg loszonych na seminarium
ZKwNiT’2014 i opublikowanych w nr 40 ZNWEiA PG uznano za najlepsze
referaty:

1. Automated system for fluctuation enhanced gas sensing Autorzy: Maciej
Trawka, Janusz Smulko, Lech Hasse

2. Projektowanie wielowymiarowego regulatora backstepping w uk ladzie dy-
namicznego pozycjonowania statku Autor: Anna Witkowska Ponadto po-
stanowiono wyróżnić dyplomem referaty:

3. Cyfrowe sterowanie z zastosowaniem uk ladów programowalnych oraz
Transmisja danych w kanale radiowym –wybrane zagadnienia w środo-
wisku Vissim Autor: Krystyna Maria Noga

4. Wybrane metody efektywnej integracji komponentów w systemach roz-
proszonych oraz Klasyfikacja algorytmów wyboru us lug w architekturze
SOA. Autor: Pawe l Kaczmarek

Dyplomy dla uczestników wraz z nagrodami zosta ly wręczone na jednym
z seminariów seminarium w listopadzie 2015 r.

Wydawnictwa 2015

1. Biuletyn Informacyjny Oddzia lu Gdańskiego Nr 29 – ISSN 2080-167X,
kwiecień 2015 nak lad 160 egz.

2. Zeszyty Naukowe Wydzia lu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
Nr 41, II Konferencja E-Technologie w kszta lceniu Inżynierów 2015, - ISSN
2353-1290 zorganizowanaa przez Politechnikę Gdańską, kwiecień 2015,
nak lad 200 egzemplarzy

3. Zeszyty Naukowe Wydzia lu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki
Gdańskiej Nr 42, XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Ak-
tualne Problemy w Energetyce, - ISSN 2353-1290 zorganizowana przez
Katedrę Elektroenergetyki Wydzia lu Elektrotechniki i Automatyki Poli-
techniki Gdańskiej, czerwiec 2015, nak lad 200 egzemplarzy

4. Zeszyty Naukowe Wydzia lu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki
Gdańskiej Nr 43, I Sympozjum Historia Elektryki część I, - ISSN 2353-1290
zorganizowane przez Centralną komisję Historyczną SEP, Wydzia l EiA
PG, Oddzia l Gdański SEP, Instytut Historii Nauki PAN Oddzia l Gdański
PTETiS, czerwiec 2015, nak lad 200 egzemplarzy

5. Zeszyty Naukowe Wydzia lu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki
Gdańskiej Nr 44, I Sympozjum Historia Elektryki część II, - ISSN 2353-
1290 zorganizowane przez Centralną komisję Historyczną SEP, Wydzia l
EiA PG, Oddzia l Gdański SEP, Instytut Historii Nauki PAN Oddzia l
Gdański PTETiS, czerwiec 2015, nak lad 200 egzemplarzy
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6. Zeszyty Naukowe Wydzia lu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki
Gdańskiej Nr 45, XXIII Seminarium Zastosowanie Komputerów w Nauce
i Technice’ 2013, - ISSN 2353-1290 zorganizowane przez PTETiS Oddzia l
w Gdańsku, listopad 2015, nak lad 170 egzemplarzy

Opracowa l:
Ludwik Referowski
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Oddzia l Gliwicko-Opolski — Notatka z przebiegu walnego
zebrania sprawozdawczo-wyborczego

Walne Zgromadzenie cz lonków Oddzia lu Gliwicko-Opolskiego Polskiego To-
warzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej odby lo się w dniu 30 czerw-
ca 2014. W zebraniu wzię lo udzia l 45 cz lonków Oddzia lu Gliwicko-Opolskiego
PTETiS, zebranie odby lo się w drugim terminie.

Zebranie otworzy l prof. dr hab. inż. Marian Pasko, który zaproponowa l prze-
bieg obrad oraz przekaza l prowadzenie obrad i wyborów wybranemu w g losowa-
niu jawnym przewodniczącemu zebrania prof. dr. hab. inż. Jerzemu Hickiewi-
czowi.

Prof. dr hab. inż. Marian Pasko z loży l, w imieniu ustępującego Zarządu,
sprawozdanie z dzia lalności Oddzia lu w latach 2011-2014 .

W imieniu Komisji Rewizyjnej sprawozdanie za lata 2011–2014 z loży l prof.
dr hab. inż. Bogus law Grzesik, który wnioskowa l o udzielenie absolutorium
ustępującemu Zarządowi. Nie by lo g losów w dyskusji nad sprawozdaniami,
w g losowaniu tajnym udzielono aboslutorium ustępującemu Zarządowi.

Wniosek o g losowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządo-
wi, po czym przystąpiono do wyboru przewodniczącego Oddzia lu na następną
kadencję. Zg loszono jedną kandydaturę — prof. dr. hab. inż. Mariana Pasko.
W wyniku g losowania tajnego kandydatura zosta la przyjęta. Następnie przystą-
piono do wyboru pozosta lych cz lonków Zarządu.

Sk lad Zarządu PTETiS Oddzialu Gliwicko-Opolskiego

Prof. dr hab. inż. Marian Pasko — Przewodniczący
Prof. dr hab. inż. Andrzej Świerniak — Vice Przewodniczący
Dr hab. Wojciech Burlikowski — Sekretarz
Prof. dr hab. inż. Jacek  Lęski — Skarbnik
Dr inż. Jadwiga Krych — Zastępca Skarbnika
Prof. dr hab. inż. Krystyna Macek-Kamińska — Cz lonek Zarządu
Dr inż. Marcin Maciążek — Cz lonek Zarządu

Sk lad Komisji Rewizyjnej

Prof. dr hab. inż. Bogus law Grzesik — Przewodniczący
Dr inż. Krzysztof Dębowski — Cz lonek Komisji Rewizyjnej
Dr inż. Joanna Kolańska-P luska — Cz lonek Komisji Rewizyjnej

Nowy przewodniczący prof. dr hab. inż. Marian Pasko podziękowa l za wybór
i okazane mu zaufanie. Następnie przewodniczący Zarządu G lównego PTETiS
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński zaprezentowa l i omówi l dzia lalność
PTETiS.

Opracowa l:
Marian Pasko
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Oddzia l Gliwicko-Opolski — Spotkanie noworoczne

W dniu 27 stycznia 2015 roku w Klubie Pracowników Politechniki Śląskiej
w Gliwicach odby lo się tradycyjne noworoczne spotkanie cz lonków Oddzia lu Gli-
wicko - Opolskiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stoso-
wanej. Towarzystwo od ponad pó l wieku zrzesza osoby zajmujące się zawodowo
szeroko rozumianą elektrotechniką: naukowców Politechnik Śląskiej i Opolskiej
oraz pracowników przemys lu.

Fot.1. Wystąpienie Przewodniczącego Oddzia lu prof. Mariana Pasko

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością dziekani: Wydzia lu Elektrycznego Po-
litechniki Śląskiej – profesor Pawe l Sowa, Wydzia lu Automatyki, Elektroniki
i Informatyki Politechniki Śląskiej – profesor Adam Czornik oraz Wydzia lu Elek-
trotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej — profesor Marian
 Lukaniszyn.

Fot.2. Prof. Pawe l Sowa, prof. Adam Czornik, dr inż. Barbara Grochowicz i prof. Marian
 Lukaniszyn

Spotkanie rozpoczę lo się wystąpieniem Przewodniczącego Oddzia lu prof. dra
hab. inż. Mariana Pasko, który podsumowa l owocną dzia lalność Towarzystwa
w ubieg lym roku i nakreśli l plany na przysz lość. Profesor M. Pasko odczyta l
również adres gratulacyjny Przewodniczącego Zarządu G lównego PTETiS pro-
fesora Krzysztofa Kluszczyńskiego.

W dalszej części spotkania nagrodzony zosta l autor najciekawszego artyku lu
naukowego z elektrotechniki i elektroniki. Piękną akwarelę namalowaną przez
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docenta Mariana Bietkowskiego otrzyma l mgr inż. Piotr Mynarek z Wydzia lu
Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej za dwa ar-
tyku ly: „Thermal model of electrical machine with winding homogenization”
(Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Elektryka, zeszyt 70, 2014 rok) oraz
„Homogenization of electrical machines stator windings” (WOFEX 2014, VŠB -
Technical University of Ostrava, FEECS, Ostrava, 2014 rok).

Fot.3. Mgr inż. Piotr Mynarek odbiera nagrodę z rąk prof. Mariana Pasko oraz prof.
Andrzeja Świerniaka

Następnie prof. Marian Pasko wręczyli nominacje nowym cz lonkom PTETiS.
Są to: dr inż. Andrzej Lange z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszty-
nie, dr inż. Aleksandra Kawala-Janik i dr hab. inż. Micha l Tomaszewski z Wy-
dzia lu Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej oraz dr
inż. Tomasz Kraszewski z Wydzia lu Elektrycznego Politechniki Śląskiej.

Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości uczestnicy wzięli udzia l w spo-
tkaniu towarzyskim, które up lynę lo w przyjaznej atmosferze na ożywionych dys-
kusjach.

Opracowali:
Marian Pasko

Andrzej Kowalik
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Oddzia l Krakowski — Sprawozdanie z dzia lalności

Dzia lalność organizacyjna

a) cz lonkowie 75 w tym 15 emerytów
- profesorowie 10
- doktorzy habilitowani 13
- doktorzy 40
- magistrowie 12
b) zebrania
- organizacyjne Zarządu 13
- naukowe 5
- Sesja naukowa 1

Zebrania naukowe

W okresie sprawozdawczym odby lo się 5 zebrań naukowych na których przed-
stawione zosta ly referaty:

1. Mgr inż. Piotr Oramus: „Modelowanie ponownych zap lonów w  lącznikach
elektroenergetycznych – analiza pracy wy lącznika próżniowego i od lącznika
w izolacji SF6” - Centrum Badawcze ABB w Krakowie, 10.04.2014

2. A. Bogacz, B. Gierlach, Dopala, M. Knafel, P .Paduch, K .Ciepka P. Tar-
czyński : „Wysokonapięciowy generator sejsmiczny” –laureaci Studenckiej
Sesji naukowej, Opiekunowie: dr bab.inż. Jerzy Dec, dr hab. inż. Pawe l
Zydroń, 10.06.2014

3. D. Pala: „Mikroprocesorowo sterowany różnicowy kilowoltomierz napięcia
sta lego” –laureat Studenckiej Sesji Naukowej, Opiekun: dr hab. inż. Pawe l
Zydroń, 10.06.2014

4. M. Wykręt: „Generator napięć udarowych piorunowych i  lączeniowych”-
laureat Sudeckiej Sesji Naukowej, Opiekun: prof.dr hab.inz Jakub Furga l
, 10.06.2014

5. Dr inż. Rafa l Widórek: Optymalizacja pracy przetwornicy DC-DC z szere-
gowo – równoleg lym obwodem rezonansowym” - Firma Fideltronik
27.11.2014

Referaty nr 2, i 4 przedstawione zosta ly przez laureatów 51-tej Konferencji Stu-
denckich Kó l Naukowych AGH, która odby la się w uczelni w dniu 10.05.2014r.

Sesja poświęcona pamięci Profesorów W ladys lawa Ko lka
i Stanis lawa Kurzawy

W dniu 20 maja 2014 roku odby la się uroczysta Sesja na Wydziale Elek-
trotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, zorganizowana
przez Zarząd Oddzia lu Krakowskiego PTETiS, poświęcona pamięci Profesorów
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W ladys lawa Ko lka i Stanis lawa Kurzawy – wspó ltwórców Wydzia lu Elektrycz-
nego AGH oraz wspó lza lożycieli Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teore-
tycznej i Stosowanej. Dodatkowym powodem spotkania by la uchwa la Zarządu
G lównego PTETiS, który kontynuując tradycje „Patron Roku - wybitny elek-
tryk” – og losi l Patronem Roku 2014 Profesora W ladys lawa Ko lka.

Przewodniczący Zarządu G lównego PTETiS prof. Krzysztof Kluszczyński
obecny na Sesji, powiedzia l: „Rozpoczę la się uroczysta Sesja Jubileuszowa o du-
żej wadze historycznej, ale też o potężnym  ladunku emocjonalnym. Ta Sesja jest
bardzo ważna z historycznego punktu widzenia, ale jeszcze ważniejsze jest to,
że jest mi la sercu i sprawia radość. Wszyscy bowiem doskonale wiemy, ze aby
stać się naukowcem nie wystarczą książki, podręczniki i monografie chociażby
najmądrzejsze, ani też laboratoria – najlepiej i najnowocześniej wyposażone.
Aby wychować naukowca potrzebna jest żywa tkanka, potrzebne są dyskusje,
debaty, odpowiednie środowisko naukowe, ocieranie się o Autorytety. W dniu
dzisiejszym będzie mowa o dwóch takich Autorytetach: profesorze W ladys lawie
Ko lku i profesorze Stanis lawie Kurzawie. Obecność tak szerokiej reprezentacji,
tak wielu uczelni i środowisk akademickich jest dowodem na to, że zakres Ich
oddzia lywania by l bardzo szeroki, ze byli ważni nie tylko dla Krakowa ale i ca lej
Polski.”

Program Sesji, którą prowadzi la przewodnicząca Zarządu Oddzia lu Krakow-
skiego PTETiS prof. Barbara Florkowska obejmowa l: wystąpienie prof. Anto-
niego Cieśli- Dziekana Wydzia lu EAIiIB , który przedstawi l bogatą historię
obecnego Wydzia lu powsta lego w 1946 roku, wystąpienia wspó lpracowników
i wychowanków Profesorów, oraz wyk lady monograficzne z dziedzin, które na
wydziale zapoczątkowali. Historię tę formalnie rozpoczyna pierwszy dziekan Wy-
dzia lu, którym by l prof. Stanis law Kurzawa. O tym okresie, gdy prof. Kurzawa
zorganizowa l Katedrę Elektrotechniki, a następnie przez wiele lat nią kierowa l,
mówi l w swym wystąpieniu prof. Stanis law Mitkowski.

Wspomnienie o prof. W ladys lawie Ko lku, oparte na materia lach archiwal-
nych , informacjach od wielu osób, a przede wszystkim zawierające w lasne wspo-
mnienia z czasów gdy „ jako student s lucha lem Jego wyk ladów oraz roku 1955 ,
w którym przyją l mnie do pracy na stanowisku asystenta w Politechnice Śląskiej”
przedstawi l Prof. Jerzy Hickiewicz. Pe lne wrażeń i osobistych refleksji z okresu

94 Roczniki PTETiS nr 4 (22), 5 (23) — grudzień 2015
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pracy pod kierunkiem prof. W ladys lawa Ko lka by ly wystąpienia wychowanków
i wspó lpracowników Profesora: prof. Mariana Nogi, prof. Witolda Ramsa, prof.
Micha la Szypera i prof. Tadeusza Sobczyka. Cennym uzupe lnieniem tych wspo-
mnień by ly dokumenty, świadectwa, osobiste notatki prof. W ladys lawa Ko lka,
udostępnione przez córkę Profesora Panią Annę Ko lek, zebrane przez prof. Wi-
tolda Ramsa i przedstawione na tablicy w sali spotkania. Prezentowane by ly
również pamiątkowe wydania skryptów, których autorem by l prof. Stanis law
Kurzawa.

Część historyczną Sesji uzupe lni la część naukowa, w której zaprezentowane
zosta ly wyk lady, będące kontynuacją tematyki prac naukowych obydwu Profe-
sorów: prof. Macieja Ogorza lka pt. „ Nowa teoria obwodów” i prof. Wies lawa
Jażdżyńskiego pt. „Wybrane problemy energooszczędności maszyn i napędów
elektrycznych”.

W przerwie Sesji oraz akcentem kończącym uroczystą Sesję by lo zwiedzenie
wystawy plakatów (25 plakatów) ) prezentowanych przez pracowników Wydzia lu
na różnych konferencjach, reprezentujących aktualne zainteresowania pracow-
ników i kierunki prac badawczych.

W uroczystej Sesji licznie uczestniczyli wspó lpracownicy, absolwenci i wycho-
wankowie Profesorów, oraz pracownicy Wydzia lu EAIiIB. Zaszczycili ją swoja
obecnością przedstawiciele Zarządu G lównego PTETiS oraz wielu politechnik.

Sprawozdanie z Sesji oraz dokumentacja fotograficzna są dostępne na stronie
Oddzia lu Krakowskiego PTETiS (ptetis.agh.edu.pl).

Sympozjum Maszyn Elektrycznych SME’2014

Oddzia l Krakowski PTETiS by l wspólnie z Katedrą Diagnostyki Maszyn
Elektrycznych Politechniki Krakowskiej i Katedrą Energoelektroniki i Automa-
tyki Systemów Przetwarzania Energii AGH wspó lorganizatorem Jubileuszowego
50-tego Międzynarodowego Sympozjum Maszyn Elektrycznych SME’2014, które
odby lo się w dniach 22-25 czerwca 2014 w Szczawnicy. Pracami 47-osobowego
Komitetu Naukowego Sympozjum kierowa l Prof. Kazimierz Zakrzewski, Hono-
rowy Przewodniczący Komitetu Elektrotechniki PAN i Cz lonek Honorowy na-
szego Towarzystwa. Najważniejszymi poruszanymi tematami Sympozjum by ly:

• Maszyny elektryczne — teoria, projektowanie i modelowanie
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• Nowe konstrukcje i technologie maszyn elektrycznych

• Elektromaszynowe elementy wykonawcze

• Maszyny elektryczne w systemach napędowych

• Badanie, monitorowanie i diagnostyka maszyn i napędów elektrycznych

• Maszyny elektryczne w systemach generacji energii elektrycznej

• Maszyny i napędy elektryczne — problemy nauczania

Podczas Sympozjum mia la również miejsce Ogólnopolska Sesja Jubileuszowa
PTETiS, poświęcona pamięci Profesora W ladys lawa Ko lka – Patrona Roku 2014
– w 100-ą rocznicę Jego Urodzin.

W Sympozjum wzię lo udzia l 89 uczestników w tym 14 gości zagranicznych.
102 referaty zosta ly opublikowane w dwu numerach (103/2014 i 104/2014) Ze-
szytów Problemowych – Maszyny Elektryczne (KOMEL). Część prezentowa-
nych referatów Komitet Naukowy zarekomendowa l do opublikowania w rozsze-
rzonej wersji w Archives of Electrical Engineering oraz Czasopísmie Technicz-
nym Politechniki Krakowskiej. Cz lonkowie Oddzia lu Krakowskiego byli auto-
rami bądź wspó lautorami 23 referatów wyg loszonych na tym Sympozjum.

Udzia l cz lonków PTETiS w XXIII cyklu Seminariów „Zastosowanie
Komputerów w Nauce i Technice” organizowanym przez Oddzia l
Gdański PTETiS w 2014 r.

Referaty zosta ly wyg loszone na Politechnice Gdańskiej

1. B. Adamczyk, B. Florkowska : „The Modeling of electric field distribution
for multi –segment electrode of HV test equipment“

2. P. Oramus, M. Florkowski: „Influence of various transmission line models
on values of lightning overvoltages for insulation coordination studies”

3. P. Zydroń, D. Pala: „Mikroprocesorowy kilowoltomierz różnicowy napięcia
sta lego”

4. P. Zydroń, M. Bonk, M. Smolana: „Zastosowanie systemu do pomiaru po-
jemności i wspó lczynnika strat dielektrycznych w badaniach wysokonapię-
ciowych uk ladów izolacyjnych”

Publikacje naukowe

Referaty wyg loszone podczas Seminarium „Zastosowanie komputerów w na-
uce i technice” po uzyskaniu pozytywnych opinii 2 recenzentów, zosta ly wydru-
kowane w Zeszycie Naukowym Wydzia lu Elektrotechniki i Automatyki Politech-
niki Gdańskiej nr 41, 2014, ISSN 1425 -5776

Udzia l cz lonków Oddzia lu Krakowskiego w konferencjach
organizowanych przez PTETiS
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Seminarium Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki (WZEE),
w którym zazwyczaj licznie uczestniczą cz lonkowie Oddzia lu Krakowskiego nie
mia lo swojej edycji w roku 2014. Cz lonkowie Oddzia lu są autorami lub wspó lau-
torami  lącznie 23 wystąpień na Seminarium SME 2014.

Dzia lalność na rzecz studenckiego ruchu naukowego

Zarząd Oddzia lu Krakowskiego PTETiS kontynuuje wspomaganie Kó l Na-
ukowych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Bio-
medycznej AGH i na Wydziale Elektrycznym Politechniki Krakowskiej przez
fundowanie nagród dla laureatów Studenckich Sesji Naukowych . Przedstawi-
ciele Zarządu uczestniczyli w Sesjach Kó l Naukowych.

Pamięć o zmar lych cz lonkach Oddzia lu i zas lużonych elektrykach
z regionu

Zarząd kontynuowa l akcję pamięci o naszych Mistrzach i Kolegach. Zapalono
znicze na Ich grobach podczas uroczystości Wszystkich Świętych.

Sprawy bieżące

Prof. dr hab. inż. Maciej Ogorza lek cz lonek Oddzia lu Krakowskiego PTETiS,
zosta l wybrany Dyrektorem Division I IEEE ( obejmującej Circuit and Systems
Society oraz Solid State Circuits Society) .

Opracowa la:
Barbara Florkowska
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Oddzia l  Lódzki — Sprawozdanie z dzia lalności

Dzia lalność naukowa Oddzia lu

Dzia lania Oddzia lu  Lódzkiego PTETiS w latach 2014-2015 by ly spójne
z dzia lalnością statutową i koncentrowa ly się na:

• promowaniu elektrotechniki i elektroniki przez integrację środowisk na-
ukowych,

• organizacji przedsięwzięć o charakterze zebrań naukowych,

• organizacji konferencji naukowych,

• szerzeniu wiedzy o historii elektrotechniki polskiej.

Dzia lalność naukowa Oddzia lu to przede wszystkim zebrania naukowe, na
których prezentowane by ly referaty z dziedziny elektrotechniki i elektroniki.
W latach 2014–2015 wyg loszone zosta ly następujące referaty naukowe:

1. dr inż. Maciej Sibiński – „Technologie cienkowarstwowych ogniw s lonecz-
nych”, (Katedra Przyrządów Pó lprzewodnikowych i Optoelektronicznych
Politechniki  Lódzkiej, 18.03.2014)

2. dr inż. Bogus law Terlecki – „Energetyka wiatrowa – modelowanie pracy
elektrowni wiatrowej”, (Departament Eksploatacji PGE – Energia Odna-
wialna, 15.04.2014)

3. prof. dr hab. inż. Jan Popczyk – „O potrzebie koncepcji dynamicznego
powiązania dwóch trajektorii rozwoju w elektroenergetyce: pomostowej
(WEK) i następującej (EP)”, (Instytut Energetyki Politechniki Śląskiej
w Gliwicach, 3.06.2014)

4. prof. dr hab. inż. Micha l Tadeusiewicz – „Nowe koncepcje diagnostyki nieli-
niowych uk ladów analogowych”, (Instytut Systemów Inżynierii Elektrycz-
nej Politechniki  Lódzkiej, 17.06.2014)

5. dr. Patrick Haspel – „News about Cadence and why Cadence Academic
Network is in Lodz”, (Head of Strategic Academic Partnerships and Go-
vernment Projects, 4.12.2014)

6. mgr inż. Grzegorz Klima – „Miks energetyczny – ujęcie modelowe”, (zastęp-
ca Dyrektora Departamentu Analiz Strategicznych z Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów, 13.01.2015)

7. dr hab. inż. Maciej Sibiński – „Konwertery d lugości fali świat la w zasto-
sowaniach fotowoltaicznych”, (Katedra Przyrządów Pó lprzewodnikowych
i Optoelektronicznych Politechniki  Lódzkiej, 28.04.2015).

Seminaria i konferencje naukowe
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W 2013 roku PTETiS Oddzia l  Lódź by l wspó lorganizatorem cyklicznej Kon-
ferencji Naukowej – Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym
SENE 2013. Wydawnictwa pokonferencyjne w Przeglądzie Elektrotechnicznym
oraz w Archives of Electrical Engineering zosta ly opracowane przez O L PTETiS
w 2014 r.

O L PTETiS jest również wspó lorganizatorem XII SENE (18-20.11.2015r.).

Udzia l cz lonków PTETiS w I Sympozjum Historia Elektryki

doc. dr inż. Wanda Gryglewicz-Kacerka, „Powstanie Oddzia lu  Lódzkiego
PTETiS”, I Sympozjum Historia Elektryki SHE’2014, Gdańsk, 29-30.06.2015.

Dzia lalność organizacyjna

W dniu 24 czerwca 2014r. odby lo się Walne Zgromadzenie Cz lonków Od-
dzia lu  Lódzkiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stoso-
wanej. Zgromadzenie wybra lo następujące w ladze Oddzia lu PTETiS na kadencję
2014–2017. Przewodniczącym Oddzia lu  Lódzkiego PTETiS zosta la doc. dr inż.
Wanda Gryglewicz-Kacerka, w sk lad Zarządu O L weszli: dr hab. inż. S lawomir
Hausman, prof. P L, dr hab. inż. Stanis law Ha lgas, prof. P L, dr hab. inż. Ja-
cek Kabziński, prof. P L, dr hab. inż. Ryszard Pawlak, prof. P L, dr inż. Maciej
Sibiński, dr inż. Piotr Woźniak. W sk lad Komisji Rewizyjnej Oddzia lu  Lódzkiego
PTETiS weszli: prof. dr hab. inż. Krzysztof Januszkiewicz (cz lonek honorowy
PTETiS) - przewodniczący, prof. dr hab. inż. Zygmunt Kuśmierek (cz lonek ho-
norowy PTETiS), prof. dr hab. inż. Edward Jezierski, dr inż. Jadwiga Bek.

W latach 2014–2015 odby lo się 10 zebrań organizacyjnych oraz 7 zebrań na-
ukowych. Przyjęto pięciu nowych cz lonków Oddzia lu  Lódzkiego PTETiS. Od-
dzia l posiada 78 cz lonków w tym 7 cz lonków honorowych.

Opracowali:
Stanis law Ha lgas

Wanda Gryglewicz-Kacerka
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Oddzia l Poznański — Sprawozdanie z wyjazdu do firmy
ADB Zielona Góra

Wycieczka jednodniowa do firmy ADB Zielona Góra zosta la zorganizowana
przez PTETiS – Oddzia l w Poznaniu oraz Wydzia l Elektroniki i Telekomuni-
kacji Politechniki Poznańskiej. Uczestnikami by lo 26 studentów IV i V roku
specjalizacji ‘multimedia i elektronika powszechnego użytku’.

Advanced Digital Broadcast Polska Sp. z o. o. to g lówne centrum badań
i rozwoju Grupy ADB, lidera w projektowaniu i dostarczaniu wysokiej jakości
produktów na światowym rynku telewizji cyfrowej. Firma dostarczy la już po-
nad 11 milionów dekoderów z zaawansowanym oprogramowaniem, systemami
dostępu warunkowego i innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie elektroniki.

Oko lo 70% pracowników ADB to inżynierowie-projektanci, tworzący szeroką
gamę produktów telewizji cyfrowej kablowej, satelitarnej, naziemnej i IPTV.
G lówna siedziba mieści się w Genewie, g lówne centrum projektowe w Zielo-
nej Górze, oddzia l operacyjny w Tajpej, a biura m. in. w: Australii, Hiszpanii,
Ukrainie, Singapurze, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i we W loszech.

Studenci zostali oprowadzeni po dzia lach firmy, w których pracują inżyniero-
wie odpowiedzialni za opracowywanie rozwiązań sprzętowych dla tworzonych
przez firmę dekoderów telewizyjnych, jak również po dzia lach związanych z two-
rzeniem oprogramowania dla tworzonych dekoderów oraz rozwiązań sprzętowych
innych producentów. W trakcie prezentacji, przedstawiona zosta la krótka hi-
storia firmy. Następnie studenci zostali zapoznani z rozwiązaniami technicz-
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nymi zastosowanymi w dekoderach tworzonych dla platformy cyfrowej „nc+”.
Przedstawione zosta ly rozwiązania multi-room i multi-screen. Zaprezentowano
również możliwości urządzeń zastosowanych w tych dwóch rozwiązaniach, takie
jak prze lączanie obrazów między telewizorami, czy nagrywanie programów tele-
wizyjnych na zlecenie różnych odbiorników. Na prośbę studentów przedstawiony
zosta l także przedstawiony sposób komunikacji między poszczególnymi dekode-
rami, anteną odbiorczą oraz serwerami dostawcy us lug. W ostatniej części pre-
zentacji przedstawiono oprogramowanie do dekoderów stworzone w firmie ADB
o nazwie GraphyneTV, które cechuje się prostotą użytkowania jak i możliwością
zastosowania go na urządzeniach różnych producentów i różnych konfigura-
cjach sprzętowych. Przedstawiony zosta l również nowy dzia l rozwoju, którym
są us lugi. Przedstawiono rozwiązanie, s lużące do zdalnego definiowania para-
metrów urządzeń zarówno odbiorczych jak i nadawczych, przez wykorzystanie
po lączenia internetowego między różnymi poszczególnymi urządzeniami i spe-
cjalnego oprogramowania dzia lającego w przeglądarkach internetowych. W trak-
cie prezentacji studenci zadawali bardzo dużo pytań dotyczących zasad komu-
nikacji między urządzeniami oraz możliwości przedstawianych rozwiązań.

Opracowali:
Krzysztof Kowalak

Krystyna Horemska
Fot.:

Krzysztof Kowalak
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5 Cykliczne konferencje organizowane przez
PTETiS — relacje i sprawozdania
Seminaria organizowane przez Oddzia l Gdański

XXIV Cykl Seminaryjny Zastosowanie Komputerów w Nauce
i Technice 2014

W ramach 24. Seminarium Zastosowanie Komputerów w Nauce i Tech-
nice’2014 wyg loszono 33 referaty. By ly one prezentowane na spotkaniach wtor-
kowych w okresie od marca do czerwca i od października do grudnia 2014 r.
Na podstawie decyzji Komitetu Naukowego zosta ly one opublikowane w nr
40 Zeszytów Naukowych Wydzia lu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki
Gdańskiej wydanym pod koniec grudnia 2014 r. Referaty są dostępne na stro-
nie internetowej Wydzia lu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
www.ely.gda,pl > Badania Naukowe > Zeszyty Naukowe WEiA PG

Cykl seminariów zorganizowanych przez sekcję Bydgoszcz —
Oddzia l Gdański PTETiS

Sekcja Bydgoska Oddzia lu Gdańskiego PTETiS wspólnie z Instytutem Elek-
trotechniki Wydzia lu Telekomunikacji i Elektrotechniki Uniwersytetu Technolo-
giczno Przyrodniczego organizowa la w ciągu roku w Bydgoszczy seminaria na-
ukowe na których by ly wyg laszane referaty poświęcone aktualnym problemom
Elektrotechniki, Elektroniki oraz Automatyki i Robotyki.

W trakcie roku odby lo się 14 spotkań.

XXV Seminarium Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice

Termin: marzec – listopad 2015 r. wtorek, godz. 14:15
Miejsce: Budynek Wydzia lu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki
Gdańskiej, sala 27
Organizator: PTETiS Oddzia l Gdańsk

W ramach XXV cyklu seminaryjnego „Zastosowanie Komputerów w Nauce
i Technice’2015” zaplanowano 25 odczytów, które zostaną wyg loszone na 11
zebraniach naukowych.

Odczyty odbywają się we wtorki w Sali E-27 w budynku Wydzia lu Elektro-
techniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (Gmach im. Profesora Kazimierza
Kopeckiego). Początek wszystkich odczytów o godzinie 14:15.

Sala wyposażona jest w środki audiowizualne, dostęp za pośrednictwem
pamięci przenośnej ze z lączem USB.

Referaty po pozytywnej opinii recenzentów zostaną zakwalifikowane przez
Komitet Naukowy do druku w kolejnym Zeszycie Naukowym Wydzia lu Elektro-
techniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, który ukaże się w grudniu 2015.

Opracowa l:
Ludwik Referowski
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XV Konferencja Świat lowody i ich zastosowanie, Bia lystok
— Lipowy Most, 29 stycznia – 01 lutego 2014 r.

Konferencje Świat lowody i ich zastosowanie to cykliczne przedsięwzięcie or-
ganizowane od wielu lat przez Wydzia l Elektryczny Politechniki Bia lostockiej
we wspó lpracy z oddzia lem Bia lostockim Polskiego Towarzystwa Elektrotech-
niki Teoretycznej i Stosowanej. Ma ona d lugoletnią tradycję i zawsze skupia
środowisko akademickie, instytuty naukowe oraz przemys lowe krajowe i zagra-
niczne. Cykl konferencji zosta l zapoczątkowany w 1976 roku w Jab lonnej ko lo
Warszawy. Inicjatorami tego przedsięwzięcia byli profesorowie: J. Groszkow-
ski, A. Smoliński, A. Waksmudzki, M. Pluta i B. Paszkowski. Kolejne konfe-
rencje z cyklu Świat lowody i ich zastosowanie są organizowane na przemian
przez Politechnikę Bia lostocką i ośrodek lubelski (Uniwersytet Marii Curie-
Sk lodowskiej i Politechnikę Lubeską).

Uczestnictwo w 15th Conference on Optical Fibers and Their Applications
zg losi lo 114 uczestników z uniwersytetów i uczelni technicznych, instytutów na-
ukowych i przedsiębiorstw zajmujących się techniką świat lowodową i optoelek-
troniką z Polski, Niemiec, Czech, Szwecji, W loch, Portugalii, Izraela, Bia lorusi,
Kazachstanu, Danii i Wielkiej Brytanii.

Rejestracja uczestników 15th Conference OFTA 2014, fot. J. Kusznier

Tematyka konferencji obejmowa la zagadnienia z obszarów:

• technologii świat lowodów,

• materia lów dla optoelektroniki i fotoniki;

• materia lów luminescencyjnych oraz domieszkowanych pierwiastkami ziem
rzadkich;

• elementów i uk ladów optoelektronicznych i fotonicznych;

• metrologii świat lowodów;

• zastosowań świat lowodów, elementów i uk ladów optoelektronicznych;

• czujników świat lowodwych;

• techniki świetlnej.
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15th Conference OFTA 2014 by la ważnym forum prezentacji wyników ba-
dań, osiągnięć oraz wymiany doświadczeń i miejscem nawiązania nowych form
wspó lpracy.

W sk lad Komitetu Naukowego konferencji wesz lo dwudziestu trzech wybit-
nych profesorów specjalistów z zakresu optoelektroniki pod przewodnictwem
prof. dr. hab. inż. Jana Dorosza i prof. dr. hab. inż. Ryszarda Romaniuka. Hono-
rowe przewodnictwo nad konferencją obją l prof. dr hab. inż. Wies law Woliński,
cz lonek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, by ly przewodniczący Komitetu
Elektroniki i Telekomunikacji PAN. Komitet Organizacyjny konferencji utwo-
rzy ly Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej wraz Oddzia lem
Bia lostockim Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.
Organizacjami wspierającymi i kooperującymi w przygotowaniu i prowadzeniu
15th Conference OFTA 2014 by ly: SPIE - Międzynarodowe Towarzystwo Na-
ukowe z zakresu Optyki i Fotoniki z siedzibą w USA, Komitet Elektroniki i Tele-
komunikacji PAN, Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne oraz Polskie Towarzystwo
Ceramiczne.

Po pierwszym dniu obrad w Gmachu Wydzia lu Elektrycznego kolejne se-
sje by ly prowadzone w Lipowym Moście (na terenie Puszczy Knyszyńskiej).
Uczestnicy przedstawili: 9 referatów plenarnych, 38 referatów i 41 prezentacji
plakatowych. Efektem konferencji będzie wydanie tomu Proceedings of SPIE.

Konferencję zaszczyci lo obecnością wielu znamienitych gości z wiodących
ośrodków europejskich z zakresu techniki i technologii oraz zastosowań świat lo-
wodów, elementów i uk ladów optoelektronicznych. Wśród uczestników należy
wymienić profesorów: Marizio Ferrari (IFN – CNR CSMFO Lab., Trento, Italy);
Renata Reisfeld (The Hebrew University of Jerusalem, Izrael); Ivan Kasik
i Ondřej Podrazký (Insitute of Photonics and Electronics, Czech Republic);
Alexander Heidt (Optoelectronics Research Centre, University of Southamp-
ton, United Kingdom); Uffe Møller (DTU Fotonik, Tech.Univ. of Denmark);
Michael H. Frosz (Max Planck Institute for the Science of Light, Erlangen, Ger-
many); Igor Goncharenko (Institute for Command Engineers of the Ministry
of Emergencies of Belarus); Ab́ılio P. Silva i Paulo N.B. Reis (University of
Beira Interior, Covilha, Portugal); Elżbietę Bereś-Pawlik (Wydzia l Elektroniki
Politechniki Wroc lawskiej); Antoniego Rogalskiego (Instytut Fizyki Technicznej,
Wojskowa Akademia Techniczna); Tomasza R. Wolińskiego (Wydzia l Fizyki Po-
litechniki Warszawskiej); Wojciecha A. Pisarskiego (Zak lad Chemii Materia lów
i Technologii Chemicznej, Uniwersytet Śląski) oraz wielu innych.

Uczestnicy konferencji podczas obrad w Auli PB, fot. J. Kusznier
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Uczestnicy konferencji podczas obrad w Lipowym Moście, fot. J. Kusznier

Sesja plakatowa w Lipowym Moście, fot. J. Kusznier

W ramach 15th Conference on Optical Fibers and Their Applications zosta l
przeprowadzony konkurs pod patronatem SPIE na najlepszą prezentację wśród
studentów studiów doktoranckich. Trzy spośród przedstawionych artyku lów zo-
sta ly nagodzone.

Miejsce pierwsze uzyska la prezentacja  Lukasza Sójki z Wydzia lu Elektroniki
Politechniki Wroc lawskiej przy wspó lpracy z Z. Tang, A. B. Seddon, D. Fur-
niss, T. M. Benson, A. Oladeji, E. Bereś-Pawlik, E. Faber, H. Dantanarayana,
S. Sujeckim pod tytu lem „Mid-infrared emission from Pr3+ doped GeAsGaSe
chalcogenide fiber”.

Drugie miejsce uzyska la prezentacja przygotowana przez Karolinę Mileńko
z Wydzia lu Fizyki Politechniki Warszawskiej przy wspó lpracy z Tomaszem R.
Wolińskim pod tytu lem „Spectral properties of the microstructured polymer
liquid crystal fibers”.

Trzecią nagrodę uzyska la prezentacja przygotowana przez Tomasza Raginia
z Wydzia lu Elektrycznego Politechniki Bia lostockiej przy wspó lpracy z Marci-
nem Kochanowiczem, Jackiem Żmojdą i Dominikiem Doroszem pod tytu lem
„Spectroscopic properties of heavy metal oxide glasses co-doped with lanthani-
des for mid-infrared applications”.

15th Conference OFTA 2014 sta la się również forum prezentacji osiągnięć
i nawiązania wspó lpracy z firmami dzia lającymi w sektorze telekomunikacji,
technologii, metrologii i zastosowaniach fotoniki i techniki świat lowodowej.

Puszcza Knyszyńska powita la uczestników wspania lą zimową aurą. Uczest-
nicy mieli również okazję poznać bogactwo kulturowe Podlasia zwiedzając me-
czet i mizar (cmentarz muzu lmański) w Kruszynianach a także zakosztować
lokalnych potraw w Jurcie Tatarskiej.
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Stoiska firm uczestniczących w 15th Conference OFTA 2014, fot. J. Kusznier

Miejsce 15th Conference OFTA 2014 – Hotel i Dworek Myśliwski w Lipowym Moście
w zimowej aurze, fot. J. Kusznier

Po czterech dniach owocnych obrad, wymiany doświadczeń, spostrzeżeń
i nawiązaniu nowych kontaktów uczestnicy opuszczali Bia lystok obiecując przy-
jazd na kolejną Konferencję Optical Fibers and Their Applications w 2017 roku.

Opracowa l:
Jacek Kusznier
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XII Ogólnopolskie Sympozjum „Inżynieria Wysokich
Napięć IW-2014”, Będlewo, 25–27 maja 2014 r.

W dniach 25-27 maja 2014 roku odby lo się XII Ogólnopolskie Sympozjum
„Inżynieria Wysokich Napięć IW-2014”, którego organizatorem by l Oddzia l Po-
znański Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej oraz
Instytut Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej. Sympozjum zorganizowano
w Ośrodku Konferencyjnym Instytutu Matematycznego PAN w Będlewie ko lo
Stęszewa. Ośrodek ten graniczy z Wielkopolskim Parkiem Narodowym, a jego
dużym atutem i niewątpliwą ozdobą jest przepiękny, neogotycki pa lac-zamek
z 1866 roku. Do pa lacu przylega park krajobrazowy z początku XVIII wieku,
z dwoma stawami, wyspą i kamienną grotą.

G lównym celem mającego już 22-letnią tradycję Sympozjum jest upowszech-
nienie najnowszych osiągnięć inżynierii wysokich napięć, wymiana doświadczeń
między różnymi ośrodkami naukowymi i przemys lowymi, dyskusja na temat
trendów europejskich i światowych, konsolidowanie środowiska oraz przep lyw
informacji między ośrodkami badawczymi i przemys lem w szerokim rozumieniu
tego s lowa.

Pierwszego dnia Sympozjum w zabytkowych murach pa lacu odby lo się uro-
czyste spotkanie koleżeńskie, które swoją obecnością uświetni l Przewodniczący
Oddzia lu Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej
i Stosowanej prof. Lech Nowak, Dziekan Wydzia lu Elektrycznego Politechniki
Poznańskiej prof. Zbigniew Nadolny, Dyrektor Instytutu Elektroenergetyki Poli-
techniki Poznańskiej prof. Józef Lorenc, prof. Andrzej Demenko Przewodniczący
Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk oraz Przewodniczący Komi-
sji Nauk Elektrotechnicznych Oddzia lu Poznańskiego Polskiej Akademii Nauk,
a także, między innymi, Adam Hoffa Prezes Zarządu Polskich Sieci Elektroener-
getycznych Zachód, Micha l Jarczyński Prezes Zarządu ENEA Operator, Kazi-
mierz Pawlicki Dyrektor ENEA-Dystrybucja i równocześnie Prezes Oddzia lu
Poznańskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Piotr Strańczyk Prezes Po-
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wer Engineering w Czerwonaku, Janusz Szuman Dyrektor Oddzia lu Wysokich
i Najwyższych Napięć Energobud Leszno.

W XII Sympozjum IW-2014 licznie uczestniczyli przedstawiciele polskich
uczelni technicznych, instytutów naukowo-badawczych, przedsiębiorstw energe-
tyki zawodowej oraz zak ladów produkcyjnych. Przedstawiono 43 referaty w dzie-
więciu sesjach plenarnych. Zaprezentowa ly się polskie wyższe uczelnie techniczne
kszta lcące studentów w specjalnościach związanych z energetyką, elektrotechni-
ką i techniką wysokich napięć, a mianowicie: Akademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie, Politechniki:  Lódzka, Opolska, Poznańska, Śląska i Wroc lawska
oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. W Sympo-
zjum wzię lo udzia l ponad 100 uczestników i zaproszonych gości. W przerwach
między sesjami plenarnymi można by lo zwiedzać stoiska wystawowe, na których
swoje produkty, urządzenia oraz technologie związane z przemys lem elektroener-
getycznym prezentowa ly zaproszone firmy.

Podczas Sympozjum prezentowano referaty związane z aktualnymi proble-
mami i trendami w dziedzinach takich jak: technika wysokich napięć, diagno-
styka urządzeń elektroenergetycznych, kompatybilność elektromagnetyczna, wy-
sokonapięciowe uk lady i techniki pomiarowe, nowe materia ly stosowane w urzą-
dzeniach wysokonapięciowych, zastosowanie systemów komputerowych w pro-
jektowaniu i wytwarzaniu urządzeń wysokiego napięcia, odnawialne źród la ener-
gii elektrycznej, a także wp lyw narażeń środowiskowych na poprawną pracę
elementów systemu elektroenergetycznego oraz oddzia lywanie urządzeń elektro-
energetycznych na środowisko naturalne.

Publikacja artyku lów, zgodnie z wieloletnią tradycją Sympozjum IW, od-
bywa się po każdorazowym sympozjum, tak aby dać autorom możliwość dok lad-
nego opracowania wyg loszonych referatów z uwzględnieniem uwag zg laszanych
w trakcie dyskusji odbywającej się po prezentacjach. Wybrane przez Komitet
Naukowy Sympozjum i najwyżej ocenione przez recenzentów referaty zostaną
opublikowane w numerze październikowym Przeglądu Elektrotechnicznego.

Dobrze ocenianym zwyczajem Sympozjum „Inżynieria Wysokich Napięć”
są specjalne sesje M lodych Doktorantów, podczas których m lodzi naukowcy
prezentują wyniki swoich badań. Specjalna komisja, w sk lad której wchodzili
Cz lonkowie Komitetu Naukowego podkreśli la wysoki poziom naukowy referatów
oraz aktualność poruszanych w nich zagadnień i problemów. Komisja przyzna la
5 nagród oraz wyróżni la 5 prezentacji m lodych adeptów nauki. Pierwszą nagrodę
zdoby l Kamil Filik z Politechniki Rzeszowskiej za referat na temat badania
odporności zespo lów awioniki statków powietrznych na wy ladowania atmosfe-
ryczne. Drugą nagrodę przyznano Filipowi Polakowi z Politechniki Poznańskiej,
trzecią Grzegorzowi Dombkowi także z Politechniki Poznańskiej, czwartą
Krzysztofowi Kogutowi z Instytutu Elektrotechniki we Wroc lawiu a piątą Paw-
 lowi Szczupakowi z Politechniki Rzeszowskiej. Wyróżnienia uzyskali Henryk
Brzeziński z Instytutu Elektrotechniki we Wroc lawiu, Grzegorz Malinowski z Po-
litechniki Poznańskiej, Andrzej Mrozik z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie,  Lukasz Nagi z Politechniki Opolskiej i Adam Pe-
lesz z Politechniki Wroc lawskiej. Wszyscy uczestnicy sesji M lodych Doktorantów
otrzymali wartościowe nagrody rzeczowe, których fundatorami by ly ENEA Ope-
rator, Polskie Towarzystwo Przesy lu i Rozdzia lu Energii Elektrycznej oraz Pol-
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skie Sieci Elektroenergetyczne – Zachód.
Specjalne podziękowania należą się kierownictwu i personelowi Ośrodka Kon-

ferencyjnego Instytutu Matematycznego PAN w Będlewie za perfekcyjną organi-
zację kolejnego już Sympozjum, które na sta le wpisa lo się w kalendarz spotkań
naukowców i pracowników związanych z szeroko pojętą energetyką i elektrotech-
niką. Komitet Naukowy i Organizacyjny zaprasza za dwa lata na kolejne Sym-
pozjum IW-2016.

Opracowali:
Aleksandra Rakowska

Krzysztof Siod la
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5 CYKLICZNE KONFERENCJE ORGANIZOWANE PRZEZ
PTETIS — RELACJE I SPRAWOZDANIA

XIII Krajowa Konferencja Elektroników, Dar lówko
Wschodnie, 9–13 czerwca 2014 r.

Organizatorzy: PTETiS Oddzia l Gdańsk, Wydzia l Elektroniki i Informatyki
Politechniki Koszalińskiej.
Patronat: Komitet Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk.
Cel: Prezentacja osiągnięć w dziedzinach: Materia ly i technologie
elektroniczne, Elementy elektroniczne, Uk lady analogowe, Uk lady cyfrowe,
Energoelektronika, Optoelektronika, Szumy, zak lócenia, ograniczenia cieplne
i niezawodność, Zastosowania uk ladów elektronicznych, Systemy elektroniczne
w mechatronice.

Trzynasta Krajowa Konferencja Elektroniki odby la się dniach 9–13 czerwca
2014, roku w hotelu JAN w Dar lówku Wschodnim. Konferencja odbywa się
pod patronatem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji oraz Polskiej Akademii
Nauk. W Konferencji uczestniczy lo 190 osób oraz 11 firm prezentujących swoje
wyroby, nades lano 171 referatów naukowych.

Referaty by ly prezentowane w formie ustnej lub na sesjach plakatowych i by ly
podzielone na tradycyjne grupy tematyczne: : Materia ly i technologie elektro-
niczne, Elementy elektroniczne, Uk lady analogowe, Uk lady cyfrowe, Energo-
elektronika, Optoelektronika, Szumy, zak lócenia, ograniczenia cieplne i nieza-
wodność, Zastosowania uk ladów elektronicznych, Systemy elektroniczne w me-
chatronice.

Oprócz tego zorganizowano pięć Sesji Specjalnych: 1. InTechFun - Innowa-
cyjne technologie wielofunkcyjnych materia lów i struktur dla nanoelektroniki,
fotoniki, spintroniki i technik sensorowych, 2. Fotowoltaika i inne odnawialne
źród la energii, 3. Elektronika drukowana, 4. Elektronika dla zdrowia, 5. Pro-
jektowanie i prototypowanie uk ladów elektronicznych technikami sprzętowo-
programowymi.

Dodatkowym elementem Konferencji by la wystawa i prezentacje 11 firm ko-
mercyjnych krajowych i zagranicznych.

W konkursie „M LODZI PRACOWNICY NAUKI” za najlepsze prace wyróż-
niono następujące osoby:
w Tradycyjnych Grupach Tematycznych:

1. Materia ly i technologie elektroniczne -mgr inż. Magdalena Szymańska
z Politechniki Warszawskiej

2. Elementy elektroniczne - mgr inż. Krzysztof Piskorski z Instytutu Tech-
nologii Elektronowej

3. Uk lady analogowe - mgr inż. Mariusz Naumowicz z Politechniki Poznań-
skiej

4. Uk lady cyfrowe - mgr inż. Pawe l Poczekaj lo z Politechniki Koszalińskiej

5. Optoelektronika - mgr inż. S lawomir Gogler z WAT w Warszawie

6. Zastosowania uk ladów elektronicznych - inż. Karolina Or lowska z Poli-
techniki Wroc lawskiej
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7. Zagadnienia ogólne - mgr inż. Kalina Detka z Pomorskiej Wyższej Szko ly
Nauk Stosowanych

w Sesjach Specjalnych:

1. Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materia lów i struktur dla na-
noelektroniki, fotoniki, spin- troniki i technik sensorowych (InTechFun) -
mgr inż. Marcin Myśliwiec, mgr inż. Andrzej Taube z Instytutu Techno-
logii Elektronowej,

2. Elektronika drukowana - mgr inż. Marek Ekielski z Instytutu Technologii
Elektronowej, mgr inż. Daniel Janczak z Politechniki Warszawskiej

3. Elektronika dla zdrowia - mgr inż. Tomasz Woźniak z Politechniki  Lódzkiej

4. Fotowoltaika i inne odnawialne źród la energii - Tomasz K ląb z Politechniki
 Lódzkiej, inż. Maciej Klein z Instytut Maszyn Przep lywowych PAN

Po wys luchaniu referatów Komitet Naukowy rekomendowa l wybrane ar-
tyku ly do druku w następujących czasopismach naukowych i naukowo-tech-
nicznych: Elektronika, Przegląd Elektrotechniczny, Metrology and Measurement
System, Archives of Electrical Engineering, „Bulletin of the Polish Academy of
Sciences, Optoelectronics Review.

Opracowa l:
Ludwik Referowski
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„Postępy w Elektrotechnice Stosowanej” PES-9,
Kościelisko, 16–20 czerwca 2014r.

W dniach 16-20 czerwca 2014r. odby la się konferencja „Postępy w Elektro-
technice Stosowanej”, która jest kontynuatorką dwóch wieloletnich cykli spotkań
dotyczących „Postępów w Elektrotechnice Stosowanej” oraz „Modelowania i Sy-
mulacji” procesów występujących w otaczającym nas środowisku. Kontynuując
tematykę konferencji PES-9 przypominamy jej d lugoletni cykl z lat 1997-2009
i od 2013 r. corocznie. Konferencją tą chcemy zaakcentować interdyscyplinarność
zastosowań elektrotechniki oraz ścis le związki z elektroniką, mechaniką, ekologią
i informatyką. Konferencja ta jest jednocześnie miejscem do kreowania kie-
runków przysz lych badań odpowiadających zainteresowaniom uczestników.

Fot. 1. Otwarcie konferencji PES-9

Celem konferencji „Postępy w Elektrotechnice Stosowanej” jest upowszech-
nianie i promowanie praktycznych osiągnięć w elektrotechnice. Tematyka tego
cyklu konferencji jest szczególna i nie zawęża się do zagadnień specjalistycz-
nych, co często ma miejsce na innych konferencjach o tematyce elektrotechnicz-
nej. PES jest jedną z nielicznych w kraju konferencji podkreślających użytkowy
charakter elektrotechniki, a w szczególności:

• nowe rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i metrologiczne z zakresu
elektrotechniki;

• metody oraz narzędzia modelowania i symulacji;

• przetwarzanie i obróbkę sygna lów;

• automatykę i sterowanie procesami;

• zagadnienia oddzia lywania pól elektromagnetycznych na środowisko;

• praktyczną realizację uk ladów, podzespo lów i ich zastosowań oraz badań.

Na tegorocznej konferencji wyg loszono 49 referatów w 9. tematycznych se-
sjach naukowych prowadzonych przez uznanych profesorów wchodzących
w sk lad Komitetu Naukowego. Serdecznie dziękujemy wszystkim: Pani i Panom
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Profesorom za udzia l w obradach Komitetu Naukowego Konferencji, a Przewod-
niczącym Sesji Naukowych za sprawne i terminowe przeprowadzenie obrad oraz
towarzyszącym im dyskusjom.

Wyg loszone referaty zamieszczone zosta ly w niniejszych materia lach konfe-
rencyjnych wed lug tematyki i harmonogramu PES-9. Ponadto interesujące i do-
brze przygotowane referaty Komitet Naukowy wyróżni l, które po odpowiednich
uzupe lnieniach i modyfikacjach zosta ly skierowane do publikacji w następują-
cych czasopismach naukowo-technicznych: Przeglądzie Elektrotechnicznym,
Elektronice i Wiadomościach Elektrotechnicznych. Ponadto część artyku lów do-
cenionych przez Komitet Naukowy zostanie wydana w zwartej monografia na-
k ladem Springer CS.

Fot. 2. Prezentacja jednego z 49 referatów

W konferencji wzię lo udzia l ponad 60. uczestników reprezentujących 20 oś-
rodków akademickich, instytutów naukowo-badawczych, zak ladów przemys lo-
wych oraz kilkanaście osób towarzyszących.

Prace związane z przygotowaniem i przebiegiem konferencji wykona l Komitet
Organizacyjny z pomocą pań: Bożeny Bahdaj i Kazimiery Chmielewskiej. Warto
nadmienić, że konferencje z cyklu PES odbywają się regularnie od piętnastu lat,
do niedawna przemiennie z konferencjami „Modelowanie i Symulacja”.

Konferencje te stają się jednocześnie miejscem dyskusji nad kierunkami
przysz lych badań odpowiadających oczekiwaniom odbiorców oraz umożliwiają
m lodym pracownikom nauki ukierunkowane podejmowanych dzia lań naukowo-
-badawczych.

Udanym obradom na konferencji towarzyszy la dobra atmosfera, którą pod-
trzymywa l bogato przygotowany program imprez towarzyszących, m.in.: wie-
czornica kulturalno-regionalna, spotkanie koleżeńskie przy grillu, ca lodzienna
wycieczka po malowniczych i uroczych prze lomach rzeki Hornadu (S lowacki
Raj).

Mi lym akcentem na konferencji by ly wieczorne spotkania uczestników.
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Fot. 3. Jedna z wybranych sesji

Fot. 4. Wspólna zabawa na wieczornicy

Fot. 5. Droga wzd luż rzeki Hornad

Imprezy te oraz spacery w Dolinie Kościeliskiej  lączą elementy aktywnego
odpoczynku z rozwijającymi się dyskusjami merytorycznymi. Nies labnąca fre-
kwencja na naszych konferencjach od kilkunastu lat potwierdza potrzebę or-
ganizowania krajowych spotkań środowiskowych, zw laszcza takich, na których
prezentowane jest szerokie spektrum obecnej wiedzy elektrotechnicznej.

W przysz lym roku Oddzia l Warszawski PTETiS zamierza zorganizować jubi-
leuszową konferencję „Postępy w Elektrotechnice Stosowanej” (PES-10) w termi-
nie 15-19 czerwca 2015r. Do zainteresowanych tą Konferencją przes lane zostaną
zawiadomienia, które dostępne będą na stronie internetowej OW PTETiS
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Fot. 6. Zakończenie konferencji PES-9

http://ptetis.ee.pw.edu.pl. Na przysz loroczną konferencję zapraszamy także
wszystkich modelujących i symulujących zjawiska w technice.

Opracowa l:
Ryszard Niedba la

Fot:
Bożena Bahdaj

Roczniki PTETiS nr 4 (22), 5 (23) — grudzień 2015 115
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XXIII Symposium Electromagnetic Phenomena in
Nonlinear Circuits, Pilsen, Czech Republic, 2–4 lipca

2014 r.

W dniach od 2 do 4 lipca 2014 w czeskim Pilźnie mia lo miejsce XXIII
Międzynarodowe Sympozjum „Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Cir-
cuits” (Zjawiska Elektromagnetyczne w Obwodach Nieliniowych).

Konferencja odby la się pod patronatem Komitetu Elektrotechniki Polskiej
Akademii Nauk, Komisji Nauk Elektrycznych Polskiej Akademii Nauk Oddzia l
Poznań. Symposium zorganizowali University of West Bohemia in Pilsen, PTE-
TiS – Oddzia l w Poznaniu oraz Politechnika Poznańska – Wydzia l Elektryczny.

Celem Sympozjów EPNC jest umożliwienie wymiany doświadczeń i prezen-
tacji najnowszych osiągnięć w zakresie badania i wykorzystywania zjawisk elek-
tromagnetycznych w uk ladach ze środowiskami i elementami nieliniowymi. Pod-
czas Sympozjum zaprezentowano wyniki prac naukowych dotyczących analizy
i syntezy nieliniowych obwodów magnetycznych z elementami ferromagnetycz-
nymi oraz obwodów z elementami pó lprzewodnikowymi.

Merytoryczny nadzór nad konferencją sprawowa l Międzynarodowy Komitet
Naukowy, w którego sk lad wchodzą 22 osoby z następujących uczelni i ośrodków
naukowych: Helsinki University of Technology, Katholieke Universiteit Leuven,
Academy of Sciences of the Czech Republic, University of Maribor, University of
Liége, UTC Aerospace Systems, Rockford, IL, USA, RWTH Aachen University,
National Technical University of Athens, TU Dortmund University, University of
São Paulo, Université of Aix-Marseille III, University of Lille, Medical University
of Silesia, University of Southampton, Faculty of Engineering, Rijeka, Mykha-
ilo Ostrohradskyi National University, University of West Bohemia in Pilsen,
polskich wyższych uczelni technicznych: Politechniki  Lódzkiej, Poznańskiej oraz
Warszawskiej. Komitetowi Naukowemu przewodniczy prof. Andrzej Demenko.
Honorowym Przewodniczącym Komitetu by l prof. Miros law Dąbrowski, który
zainicjowa l w 1972 roku I Sympozjum „Zjawiska Elektromagnetyczne w Ob-
wodach Nieliniowych”. Funkcję Sekretarza Komitetu Naukowego pe lni dr Woj-
ciech Pietrowski. Komitetem Organizacyjnym XXIII Sympozjum EPNC kie-
rowa l z wielkim zaangażowaniem prof. Ivo Doležel, University of West Bohemia,
Czech Republic.

Otwarcie konferencji odby lo się na terenie Angelo Hotel Pilsen, w czasie
którego g los zabra l prof. Andrzej Demenko – przewodniczący Komitetu Sterują-
cego EPNC. Poprosi l uczestników konferencji o uczczenie minutą ciszy pamięci
inicjatora konferencji EPNC profesora Miros lawa Dąbrowskiego.

Wyk lad inauguracyjny wyg losi l prof. Ivo Doležel, na temat  Latest Trends in
Solving Coupled Problems in Electromagnetics". Tematyka wystąpienia doty-
czy la analizy zjawisk sprzężonych w uk ladach z polem elektromagnetycznym.

Obrady Sympozjum odby ly sie w salach konferencyjnych Angelo Hotel Pil-
sen. Z nades lanych referatów po recenzjach przyjęto do druku 86. Artyku ly by ly
recenzowane przez 43-osobowy międzynarodowy zespó l recenzentów. Wydano
starannie przygotowane materia ly konferencyjne w formie drukowanej (PTETiS
ISBN 978 -83-62712-00-7, University of West Bohemia ISBN 978-80-261-0350-
9), do których do lączono p lytę CD. W Sympozjum uczestniczy lo blisko 100
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Fot. 1. Prof. Andrzej Demenko – przewodniczący Komitetu Naukowego EPNC

Fot. 2. Prof. Ivo Doležel – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego EPNC 2014

osób reprezentujących 43 ośrodki naukowe. Autorzy referatów pochodzili z Bel-
gii, Chin, Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii,
S lowacji, S lowenii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii oraz W loch.

Podczas obrad wyg loszono 22 referaty w sesjach oralnych. Natomiast 64 ar-
tyku ly zosta ly zreferowane przez autorów w formie 1-minutowych prezentacji,
po których dyskusja odbywa la się w sesji posterowej. Moderatorami kolejnych
sesji oralnych byli: prof. Krzysztof Kluszczyński, prof. Stefan Kulig, prof. Jan
Szczyg lowski, prof. S lawomir Wiak, prof. Pavel Záskalický, prof. Krzysztof Za-
wirski, prof. Herbert De Gersem, prof. Drago Dolinar, prof. Ivo Doležel, prof.
Mykhailo Zagirnyak, prof. Patrick Dular, dr Pavel Karban, prof. Lech Nowak,
prof. Jan Sykulski.

Komitet Naukowy, na wniosek trzyosobowego jury w sk ladzie prof. Drago
Dolinar, prof. Krzysztof Kluszczyński oraz prof. Stefan Kulig nagrodzi l m lodego
naukowca Martin’a Petrun za artyku l ↪EFFECTS OF SATURATION AND
HYSTERESIS ON MAGNETIZATION DYNAMICS: INFLUENCE OF DIF-
FERENT MATERIAL MODELS". Nagrodę COMPEL (Emerald) Best Paper
Award wręczy l prof. J. K. Sykulski z University of Southampton. Ponadto dy-
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Fot. 3. Referowanie artyku lów w formie 1-minutowej prezentacji

Fot. 4. Dyskusja podczas sesji posterowej

Fot. 5. Dyskusja podczas sesji posterowej

plomami wyróżniono następujących m lodych naukowców:  Lukasza Knypińskiego
za artyku l ÓPTIMIZATION OF THE ROTOR GEOMETRY OF THE LINE-
START PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR BY THE USE
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5 CYKLICZNE KONFERENCJE ORGANIZOWANE PRZEZ
PTETIS — RELACJE I SPRAWOZDANIA

Fot. 6. Referowanie artyku lów w formie 1-minutowej prezentacji

Fot. 7. Referat w sesji oralnej wyg lasza mgr Krzysztof Dróżdż

Fot. 8. Referat w sesji oralnej wyg lasza prof. Hebert de Gersem

OF PARTICLE SWARM ALGORITHM", Andreas’a Ruf za artyku l "INFLU-
ENCE OF NON-LINEAR FREQUENCY-DEPENDENT MATERIAL PRO-
PERTIES ON THE OPERATION OF ROTATING ELECTRICAL MACHI-
NESóraz S. Schmuelling za artyku l "THE PRINCIPLE OF DAMAGES TO
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Fot. 9. Dyskusje kuluarowe uczestników Sympozjum w przerwie między sesjami

Fot. 10. Dyskusje kuluarowe uczestników Sympozjum w przerwie między sesjami

Fot. 11. Profesor J. Sykulski oraz nagrodzeni m lodzi naukowcy

MAGNETIC SLOT WEDGES BY DIRECT FORCES IN HIGH VOLTAGE
INDUCTION MACHINES".

Znaczna część autorów przed loży la rozszerzoną wersję artyku lu prezentowa-
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Fot. 12. Profesor Anouar Belahcen przedstawia miejsce kolejnego Sympozjum EPNC w 2016

Fot. 13. Uczestnicy konferencji EPNC 2014

nego podczas obrad. Każdy artyku l będzie oceniany przez dwóch recenzentów.
Najwyżej ocenione prace zostaną opublikowane w pierwszym pó lroczu 2015 roku
w czasopismach COMPEL, Archives of Electrical Engineering (Archiwum Elek-
trotechniki) oraz Przeglądzie Elektrotechnicznym.

Informacje na temat konferencji można znaleźć na stronie
www.ptetis.put.poznan.pl/epnc

Miejscem następnego EPNC w 2016 roku będą Helsinki w Finlandii. Komi-
tetowi Organizacyjnemu będzie przewodniczy l prof. Anouar Belahcen z Aalto
University.

Opracowa l:
Wojciech Pietrowski
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XXX Krajowe Sympozjum Telekomunikacji
i Teleinformatyki, Poznań, 3–5 września 2014 r.

W dniach 3-5 września w Centrum Wyk ladowo-Konferencyjnym Politechniki
Poznańskiej odbywa lo się jubileuszowe XXX-te Krajowe Sympozjum Telekomu-
nikacji i Teleinformatyki 2014. Jest to coroczne sympozjum poświęcone teleko-
munikacji i teleinformatyce, mające wieloletnią tradycję. Warto przypomnieć,
że pierwsze sympozjum, jeszcze pod nazwą Krajowego Sympozjum Telekomu-
nikacji odby lo się w ówczesnej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy
w 1985 roku. Uczelnia ta przez wiele lat co roku gości la je ugruntowując jego
znaczenie nie tylko dla nauki, ale również dla przemys lu, instytucji i opera-
torów systemów  lączności. Przez wiele lat istotnym elementem sympozjum by la
towarzysząca mu wystawa sprzętu telekomunikacyjnego. Od 2009 roku Sympo-
zjum uzyska lo status wydarzenia organizowanego przez kolejne ośrodki akade-
mickie i naukowe. W kolejnych latach KSTiT by lo więc zorganizowane przez
Politechnikę Warszawską (2009), Politechnikę Wroc lawską (2010), Politechnikę
 Lódzką (2011), Instytut  Lączności – Państwowy Instytut Badawczy (2012),
Politechnikę Gdańską (2013). W końcu i Politechnika Poznańska dostąpi la za-
szczytu jego organizacji.

Baner konferencyjny i statua Z lotego Cybogra

Nagrodzeni statuetką Z lotego Cyborga (po lewej fundatorzy statuetki z firmy Sprint SA, po
prawej cz lonkowie kapitu ly wyróżnienia — prof. Jajszczyk, Lubacz i Woźniak)

Pomimo wielu wydarzeń naukowych w dziedzinie elektroniki, telekomunika-
cji i teleinformatyki, KSTiT utrzymuje swoją pozycję jednej z dwóch, najważ-
niejszych konferencji naukowych i technicznych z wymienionych dziedzin, do-
skonale uzupe lniając się z Krajową Konferencją Radiokomunikacji, Radiofonii
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Zwycięzcy konkursów; na najlepszy referat sympozjum — dr inż. Pawe l Sroka z WEiT PP
(po lewej) oraz na najlepsze referaty m lodych autorów — wśród nich mgr inż. Remigiusz

Rajewski z WEiT PP

Uczestnicy panelu nt. problemów finansowania badań naukowych w zakresie technologii
komunikacyjno-informacyjnych

Sesja otwarcia KSTiT 2014

i Telewizji. O randze Sympozjum świadczą jej patroni honorowi. W tym roku zo-
stalísmy szczególnie zaszczyceni objęciem KSTiT 2014 patronatem honorowym
przez Ministra Administracji i Cyfryzacji, Rafa la Trzaskowskiego, Panią Prezes
Urzędu Komunikacji Elektronicznej Magdalenę Gaj, oraz Jego Magnificencję
Rektora Politechniki Poznańskiej, prof. Tomasza  Lodygowskiego.

Liczba zg loszonych na konferencję referatów wynios la oko lo stu. Poza sześcio-
ma referatami wyg loszonymi na trzech sesjach plenarnych, w tym dwóch przez
renomowanych gości zagranicznych, referaty prezentowano w czterech równo-
legle odbywających się sesjach w  lącznej liczbie 20. Oprócz tematów budzących
ciąg le zainteresowanie, takich jak np. zagadnienia sieciowe, bezpieczeństwo sieci
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telekomunikacyjnych i komputerowych, zagadnienia komutacyjne, itp. istnieje
szereg sesji poświęconych zagadnieniom warstwy fizycznej sieci i systemów te-
lekomunikacyjnych oraz radiokomunikacyjnych. Na konferencji pojawiają się
również tradycyjnie wątki związane z aspektami prawnymi i biznesowymi funk-
cjonowania systemów i sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. Cie-
szymy się, że w odróżnieniu od wielu innych konferencji, KSTiT budzi zain-
teresowanie nie tylko w środowisku akademickim, ale i wśród reprezentantów
instytucji o charakterze regulacyjnym i przemys lowym, a także praktyków te-
lekomunikacji, czego jednym z dowodów jest specjalna sesja poświęcona jakości
systemów i sieci telekomunikacyjnych, w której uczestniczy la pani Ma lgorzata
Olszewska odpowiedzialna za  lączność Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Ad-
ministracji i Cyfryzacji.

Warto dodać, że jednym z wydarzeń sympozjum by la również sesja pane-
lowa poświęcona zagadnieniom finansowania badań w zakresie technologii ko-
munikacyjnych i informacyjnych moderowana przez by lego przewodniczącego
Rady G lównej Szkolnictwa Wyższego, prof. Józefa Lubacza. Wśród uczestników
panelu byli m.in. prof. Adam Wolisz z Uniwersytetu Technicznego w Berlinie,
Prof. Andrzej Jajszczyk – Dyrektor Narodowego Centrum Nauki, czy dr An-
drzej Siemaszko z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych
UE.

Co roku sympozjum towarzyszy specjalna uroczystość wręczenia statuetki
Z lotego Cyborga Telekomunikacji. W tym roku tym wyróżnieniem zostali uho-
norowani m.in.: Prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski z Katedry Systemów Mul-
timedialnych, Wydzia lu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechniki
Gdańskiej, Janusz Kosiński, Prezes Zarządu firmy INEA S.A. oraz Miroslav Ra-
kowski, Prezes Zarządu operatora T-Mobile Polska S.A.

Pomimo istotnego wzrostu gospodarczego Polski, w warunkach silnej kon-
kurencji, w których minimalizuje się koszty dzia lalności gospodarczej, bardzo
trudno znaleźć sponsorów przemys lowych i instytucjonalnych dla wydarzenia
takiego jak nasze Sympozjum. Sympozjum to wspar la Polska Akademia Nauk
z jej Wydzia lem IV Nauk Technicznych, firma Systemics PAB z Warszawy oraz
operator telekomunikacyjny INEA.

Opracowa l:
Krzysztof Weso lowski
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XXI Zjazd Szkoleniowy Porozumienia Doktorantów
Uczelni Technicznych, Bia lystok, 19–21 września 2014 r.

W dniach 19-21 września 2014 roku w Bia lymstoku odby l się XXI Zjazd
Szkoleniowy Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych. Gospodarzem
Zjazdu by la Politechnika Bia lostocka, która organizowa la go wspólnie z Od-
dzia lem Bia lostockim Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Sto-
sowanej.

Pierwszy dzień obrad rozpoczą l się od przywitania uczestników przez Pro-
rektora ds. Nauki Politechniki Bia lostockiej prof. dr hab. inż. Jana Dorosza
i przewodniczącą Uczelnianej Rady Doktorantów Politechniki Bia lostockiej
Magdalenę Gertner. Zjazd otworzy l wiceprzewodniczący Porozumienia Micha l
Ziętala (Wojskowa Akademia Techniczna). Przedstawione zosta ly następnie:
protokó l z XX Zjazdu Szkoleniowego Porozumienia, a także sprawozdania ze
Zjazdów Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, które odbywa ly się
w Gdyni i w Poznaniu. Przewodniczący komisji ds. promocji Porozumienia Rafa l
Gasz (Politechnika Opolska) zaprezentowa l sprawozdanie z prac komisji i przed-
stawi l propozycje nowych perspektyw promocji PDUT. Micha l Ziętala omówi l
modernizację strony internetowej Porozumienia, a także zapisy w Rozporządze-
niu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania, które by lo opi-
niowane przez PDUT. Następnie Kinga Kurowska (Politechnika Warszawska)
przedstawi la prezentację na temat Fundacji M lodej Nauki. Pierwszy dzień ob-
rad zakończy l się wystąpieniem Doroty Jeziorowskiej (Akademia Górniczo-Hut-
nicza) i dyskusją na temat osobowości prawnej PDUT oraz jego przysz lości.

Drugiego dnia doktoranci Politechniki  Lódzkiej - Agnieszka Kaczmarek, Ja-
kub Świerczyński, Norbert Kępczak, Daniel G ląba la i Andrzej Graczyk prze-
prowadzili panel, w trakcie którego przedstawili wyniki przeprowadzonej wśród
cz lonków PDUT oraz doktorantów Politechniki  Lódzkiej ankiety dotyczącej pro-
blemów i możliwości doktorantów pierwszego roku. Tomasz Dobosz (Politech-
nika Wroc lawska) i Przemys law Rumianek (Politechnika Warszawska) omówili
projekty Europa 2020 i Doktorat 2020, a także diagnozę stanu studiów dokto-
ranckich. Marcin Styrna (Politechnika Krakowska) i S lawomir Olejnik przepro-
wadzili szkolenie, podczas którego omówili cele i dzia lania fundacji „Polska In-
nowacyjna”. Podczas drugiego dnia obrad odby ly się również warsztaty pt. „TA-
MAM - porozumienie, kompromis, konsensus - krótko mówiąc ZGODA!”, które
przeprowadzi la trenerka Ma lgorzata  Loskot. Ponadto wybrana zosta la Komisja
Wyborcza Porozumienia oraz uzupe lniony zosta l sk lad Komisji ds. Promocji.

Ostatniego dnia uczestnicy zjazdu mieli możliwość zwiedzenia Supraśla, ma-
lowniczego miasteczka po lożone w pobliżu Bia legostoku, a także znajdującą się
w nim cerkiew i s lynne muzeum ikon. Organizatorem następnego – wyborczego
Zjazdu Porozumienia będzie Politechnika Gdańska, natomiast odbędzie się on
na morzu, w trakcie rejsu promem do szwedzkiej Karlskrony.

Opracowali:
Jacek Kusznier

Magdalena Gertner
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XI Sympozjum Pomiarów Magnetycznych, Częstochowa
— Czarny Las, 20–22 października 2014 r.

W dniach 20–22.10.2014 w Czarnym Lesie w okolicach Częstochowy odby lo
się XI Sympozjum Pomiarów Magnetycznych SPM’2014. G lównym organiza-
torem sympozjum by l częstochowski oddzia l PTETiS, kierowany przez prof.
Jana Szczyg lowskiego. Wspó lorganizatorami przedsięwzięcia by ly następujące
instytucje: Wydzia l Elektryczny Politechniki Częstochowskiej, Instytut Elek-
trotechniki, Instytut Tele- i Radiotechniczny oraz Ariel University z Izraela.
Honorowy patronat nad imprezą naukową obję ly Jej Magnificencja Rektor Po-
litechniki Częstochowskiej, prof. Maria Nowicka-Skowron oraz Komitet Elektro-
techniki przy Polskiej Akademii Nauk. Sympozjum zorganizowano w ramach
obchodów jubileuszu 65-lecia Politechniki Częstochowskiej, a obrady uświetnili
swoim udzia lem przedstawiciele w ladz uczelni w osobach Prorektora ds. Naucza-
nia, prof. Andrzeja Ruska oraz Dziekana Wydzia lu Elektrycznego, prof. PCz
Lecha Borowika. Przewodniczącym Komitetu Naukowego by l wieloletni cz lonek
Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytu lów Naukowych, prof. Kazimierz Zakrzew-
ski z Politechniki  Lódzkiej, natomiast honorowym przewodniczącym – nestor
i inicjator idei stworzenia Sympozjum Pomiarów Magnetycznych, prof. Jacek R.
Przygodzki. W imprezie brali udzia l zarówno przedstawiciele środowisk nauko-
wych z uczelni krajowych i zagranicznych, jak też osoby zatrudnione w przemyś-
le, m.in. w firmie Stalprodukt S. A. z Bochni, jak też w Centrum Badawczo-
Rozwojowym koncernu ABB.

Sympozjum stanowi lo forum wymiany doświadczeń na temat wspó lczesnych
problemów, z jakimi spotykają się metrolodzy wielkości magnetycznych, a także
projektanci obwodów magnetycznych maszyn elektrycznych. Szczególnym zain-
teresowaniem uczestników spotkania cieszy ly się tzw. referaty zamawiane. Pro-
fesor Kazimierz Zakrzewski przedstawi l interesujący wyk lad na temat predykcji
strat energii w magnetowodach przy wymuszeniu PWM, natomiast dr inż. Je-
rzy Bajorek z Politechniki Wroc lawskiej skoncentrowa l się w swoim wystąpieniu
na problemach pomiaru w laściwości magnetycznych blach elektrotechnicznych,
m.in. zagadnieniu wyznaczania średniej drogi przep lywu.

W ramach Sympozjum zorganizowano ponadto sesję dla m lodych naukow-
ców, którzy dopiero stoją u progu swojej kariery zawodowej. Najlepszy refe-
rat w tej sesji, wyg loszony przez B. Sc. André Sandmanna z Hochschule Wi-
smar, University of Technology, Business and Design, pt. „Modulation-mode
and power assignment in SVD-assisted broadband MIMO Systems using poly-
nomial matrix factorization” zosta l wyróżniony przez prowadzących sesję prof.
Krzysztofa Kluszczyńskiego i dr Mariusza Najgebauera, a sam autor otrzyma l
jako nagrodę pamiątkowy album o pa lacach i zamkach Górnego Śląska z rąk
przewodniczącego PTETiS. Prezentacjom referatów towarzyszy ly niejednokrot-
nie ożywione dyskusje uczestników. Na fotografii widoczni są (od lewej): dr Ma-
riusz Najgebauer z Politechniki Częstochowskiej, prof. Krzysztof Kluszczyński
z Politechniki Śląskiej, prof. Yosef Pinhasi i prof. Asher Yahalom z Ariel Uni-
versity, Ariel, Israel.

W chwilach wolnych od obrad uczestnicy mogli zrelaksować się i zregene-
rować si ly podczas spacerów w malowniczej scenerii, korzystając z uroków pol-
skiej z lotej jesieni. Mi lym akcentem by l występ cz lonków zespo lu Śląsk, którzy
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Wyk lad prof. Kazimierza Zakrzewskiego

Wyk lad dr. Jerzego Bajorka

Uczestnicy Sympozjum Pomiarów Magnetycznych SPM’2014
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Ożywione dyskusje podczas obrad

umilili swoim śpiewem spotkanie koleżeńskie.
Cz lonkowie komitetu naukowego i organizacyjnego Sympozjum, podczas

wspólnego posiedzenia, podjęli decyzję o realizacji kolejnych edycji Sympozjum
oraz o rozszerzeniu jego formu ly o modelowanie w laściwości materia lów magne-
tycznych. Kolejną edycję Sympozjum, uwzględniającą jego rozszerzoną formu lę,
zaplanowano na październik 2016 roku jako XII Symposium of Magnetic Me-
asurements and Modeling SMMM’2016.

Opracowali:
Jan Szczyg lowski

Krzysztof Chwastek
Mariusz Najgebauer
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E-technologie w kszta lceniu inżynierów — otwarcie na
nowe wyzwania — wybieramy MOOC (Massive Open

Online Courses), Gdańsk, 30 kwietnia 2015 r.

Cel: popularyzacja najnowszych technologii w edukacji inżynierskiej oraz
pokazanie dobrych praktyk w tym zakresie
Organizator: Politechnika Gdańska, wspó lorganizator Laboratorium
Przetwarzania Obrazu i Dźwięku LPOD
Organizacje wspierające: PTETiS Oddzia l Gdańsk, PTENI, Centrum
Edukacji Nauczycieli

Tematyka konferencji obejmowa la przyk lady wykorzystania najnowszych
technologii w kszta lceniu na kierunkach inżynierskich oraz modele tworzenia
dydaktycznych zasobów multimedialnych. W sferze szczególnego zainteresowa-
nia leża ly kwestie związane z organizacją, tworzeniem i prowadzeniem kursów
typu MOOC (Massive Open Online Courses). Ten rodzaj kszta lcenia z wykorzy-
staniem Internetu, obok laboratoriów wirtualnych, jest obecnie najintensywniej
rozwijającą się formą kszta lcenia z wykorzystaniem e-technologii.

W konferencji uczestniczy lo ponad 120 osób reprezentujących uczelnie tech-
niczne polskie i zagraniczne (Holandia, USA i Ukraina).

Artyku ly konferencyjne ukaza ly się w czasopismach poświęconych zagadnie-
niom e-kszta lcenia oraz e-biznesu, jak również w nr 41 Zeszytów Naukowych
Wydzia lu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

Opracowa l:
Ludwik Referowski
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XXXVIII Międzynarodowa Konferencja z Podstaw
Elektrotechniki i Teorii Obwodów IC-SPETO, Ustroń,

20–23 maja 2015 r.

Już po raz trzydziesty ósmy w dniach 20–23 maja 2015 roku odby la się jedna
z największych i najbardziej uznanych w Polsce konferencji poświęcona szeroko
rozumianej elektrotechnice – XXXVIII Międzynarodowa Konferencja z Podstaw
Elektrotechniki i Teorii Obwodów IC-SPETO. Wszystko zaczę lo się 39 lat temu
i prawie nieprzerwanie trwa po dzień dzisiejszy. Mamy nadzieję, że tradycja ta
trwać będzie nadal tym bardziej, że konferencja ta objęta jest patronatem wielu
uznanych organizacji, takich jak: Polska Akademia Nauk PAN, Polskiej Sekcji
IEEE czy też Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej
PTETiS.

Nad merytoryczną częścią konferencji czuwa Komitet Programowy, którego
przewodniczącym jest prof. Stanis law Bolkowski. Organizacją konferencji zaj-
muje się Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem prof. Mariana Pasko.

Rys.1. Otwarcie konferencji. Od lewej prof. M. Pasko, prof. S. Bolkowski, prof. P. Sowa, prof.
S. Paszek

Od lat konferencja organizowana jest w otoczeniu Beskidów i w tym roku
także odby la się w tym pięknym rejonie. Uczestników ugości l hotel Daniel znaj-
dujący się w przepięknym Ustroniu. Wielu sta lych uczestników konferencji nie
wyobraża sobie innego miejsca, szczególnie, że o tej porze roku widok na Czan-
torię i szczególnie piękną Równicę sprzyja naukowym dyskusjom.

Tematyka konferencji jest podzielona na sekcje i obejmuje zagadnienia teorii
obwodów i sygna lów, pola elektromagnetycznego, elektronicznych technologii,
analizy, syntezy i optymalizacji, informatyki oraz edukacji w elektrotechnice.
Uczestnicy przedstawiają swoje artyku ly na sesjach posterowych (plakatowych),
a za sugestią recenzentów w formie referatów.

W konferencji uczestniczyli znamienici przedstawiciele polskich i zagranicz-
nych ośrodków naukowych. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: przewod-
niczący sekcji Elektrotechniki PAN prof. Stanis law Bolkowski, dziekan Wy-
dzia lu Elektrycznego Politechniki Śląskiej prof. Pawe l Sowa, dyrektor Insty-
tutu Elektrotechniki i Informatyki prof. Stefan Paszek, prof. Marian Pasko -
przewodniczący Gliwicko-Opolskiego oddzia lu PTETiS.

XXXVIII IC-SPETO cieszy lo się w tym roku dużym zainteresowaniem.
W materia lach konferencyjnych opublikowano 63 artyku ly, każdy recenzowany
przez dwóch recenzentów – cz lonków Komitetu Programowego. W konferencji
uczestniczy lo 110 osób. Jak co roku rozpoczęto od referatów monograficznych.
Na uwagę zas luguje fakt, że poza profesorami, którzy od lat goszczą w Ustroniu,
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uczestnikami tegorocznej konferencji byli m lodzi pracownicy nauki – doktoranci
i doktorzy.

Rys. 2. Uczestnicy konferencji

Po uroczystym otwarciu konferencji rozpoczęto sesję referatów monograficz-
nych. Pierwszym z nich by l referat profesora Bogus lawa Butry ly pt.: „Skalowalne
szerokopasmowe obliczenia pola elektromagnetycznego przy uwzględnieniu dys-
persji elektrycznej materia lów”.

Rys. 3. Referat prof. Bogus lawa Butry ly

Kolejnym by l referat prof. Zbigniewa Żurka pt. „Nowe zastosowania pomia-
rowe metod indukcyjnych w diagnostyce materia lu i struktury stali oraz pro-
gnozowaniu czasu życia elementów maszyn”.

Rys. 4. Referat prof. Zbigniewa Żurka

Ostatnim referatem monograficznym by l wspomnieniowy referat dra Lucjana
Karwana „Profesor Adam Macura – PRO MEMORIA”
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Rys. 5. Referat poświęcony pamięci profesora Adama Macury

W kolejnych dniach uczestnicy przedstawiali efekty swojej pracy naukowej
na sesjach posterowych i w formie wyg laszanych referatów. Pomimo tego, że se-
sje posterowe często uznawane są za prostszą i mniej stresogenną formę, może to
być wrażenie z ludne. Plakaty wykonywane są na bardzo wysokim poziomie gra-
ficznym, a wyd lużony czas takich sesji w stosunku do sesji referatowych sprzyja
d lugim merytorycznym dyskusjom.

Rys. 6. Sesja posterowa

Podczas referatu prelegent musi najczęściej zmierzyć się z kilkoma pyta-
niami z sali, to sesje plakatowe dają możliwość prowadzenia bezpośredniej dys-
kusji, wymiany uwag i doświadczeń bez ograniczeń czasowych. Organizatorzy
konferencji poza sesjami naukowymi starają się także umilić czas uczestnikom
wycieczką turystyczną. To w końcu w laśnie w czasie takich chwil „wolnych”
poziom dyskusji naukowych jest największy. Tu następuje międzyuczelniana
kooperacja, wymieniane są poglądy, komentowane odkrycia. To w czasie ta-
kich chwil niejednokrotnie niewinne sugestie osoby wydawa loby się postronnej
posuwają naukowe odkrycia daleko do przodu. W tym roku wycieczki by ly dwie.
Jedna zapowiedziana gdzie uczestnicy IC-SPETO odwiedzili zabytkowy browar-
muzeum w Żywcu. Jest to jeden z najstarszych browarów w Polsce, uznany
w ca lym świecie. Zosta l za lożony w 1856 roku przez arcyksięcia Albrechta Habs-
burga.

Wycieczka druga by la niespodzianką przygotowaną przez kierownictwo ho-
telu Daniel. Uczestnicy zostali podwiezieni luksusowym autokarem na Równicę.

Podsumowując konferencję należy stwierdzić, że pomimo wielu trudności,
najczęściej finansowych, spotykanych w ośrodkach naukowych, XXXVIII IC-
SPETO cieszy lo się dużą popularnością. Organizatorzy mają nadzieję, że tak
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Rys. 7. Browar-muzeum w Żywcu

Rys. 8. Wycieczka na Równicę

pozostanie. Ma lo która konferencja może powiedzieć o sobie, że prawie nieprze-
rwanie odbywa się już blisko 39 lat. Do zobaczenia za rok!

Opracowali:
Piotr Holajn

Marian Pasko
Krzysztof Sztymelski
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XVII Konferencja Naukowa Aktualne Problemy
w Elektroenetrgetyce APE’15, Jastrzębia Góra, 7–9

czerwca 2015 r.

Cel konferencji: Prezentacja aktualnych problemów elektroenergetyki oraz
kreowanie jej perspektyw rozwojowych.
Organizator: Katedra Elektroenergetyki. Wydzia l Elektrotechniki
i Automatyki PG
Patron honorowy: PTETiS Oddzia l Gdańsk

W konferencji wzięli udzia l przedstawiciele uniwersytetów i uczelni technicz-
nych oraz kadra menadżerska i techniczna koncernów energetycznych, elektrowni
i elektrociep lowni oraz firm energetycznych zajmujących się szeroko rozumianą
tematyką systemów elektroenergetycznych i energetycznych.

Z nades lanych materia lów, Komitet Naukowy wybra l po selekcji 80 refe-
ratów, które podzieli l na następujące sekcje tematyczne:

1. Wspó lpraca operatorów systemów przesy lowych w ramach ENTSO-E.

2. Stany pracy systemu elektroenergetycznego.

3. Sterowanie pracą systemu elektroenergetycznego.

4. Nowoczesne technologie w systemach elektroenergetycznych.

5. Nowoczesne technologie wytwarzania energii elektrycznej.

6. Generacja rozproszona i odnawialne źród la energii.

7. Funkcjonowanie rynków energii elektrycznej i us lug systemowych.

8. Zagadnienia wybrane elektroenergetyki.

Referaty są opublikowane w materia lach konferencyjnych: w wersji elektro-
nicznej w postaci prezentacji multimedialnej oraz w wersji papierowej w czterech
kolejnych numerach kwartalnika Acta Energetica. Dodatkowo 49 referatów zo-
sta lo opublikowanych w nr 42 Zeszytów Naukowych Wydzia lu Elektrotechniki
i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Opracowa l:
Ludwik Referowski
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XIV Krajowa Konferencja Elektroników, Dar lówko
Wschodnie, 8–12 czerwca 2015 r.

Organizatorzy: PTETiS Oddzia l Gdańsk, Wydzia l Elektroniki i Informatyki
Politechniki Koszalińskiej
Patronat: Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk.
Cel: Prezentacja osiągnięć w dziedzinach: Materia lów i technologii dla
nanoelektroniki i fotoniki, Fotowoltaiki, Elektroniki drukowanej, Roli
pó lprzewodników z lożonych w elektronice, Zastosowaniu elementów z azotku
galu, Techniki radarowej.

Referaty prezentowane w formie ustnej lub plakatowej by ly podzielone na
tradycyjne grupy tematyczne: Materia ly i technologie elektroniczne, Elementy
elektroniczne, Uk lady analogowe, Uk lady cyfrowe, Energoelektronika, Optoelek-
tronika, Szumy, zak lócenia, ograniczenia cieplne i niezawodność, Zastosowania
uk ladów elektronicznych, Systemy elektroniczne w mechatronice.

Ponadto zorganizowano siedem Sesji Specjalnych:

1. Rozwój ogniw fotowoltaicznych i paliwowych w Polsce

2. Lasery pó lprzewodnikowe - wytwarzanie, modelowanie, zastosowanie

3. Innowacyjne zastosowania techniki sensorowej

4. Osobiste systemy elektroniczne: technologie i zastosowania medyczne

5. Tranzystory HEMT na bazie azotku galu

6. Przezroczyste Materia ly Tlenkowe

7. Od mikrobiometrii do makrobiometrii: metody, uk lady elektroniczne i za-
stosowania

Dodatkowym elementem Konferencji by la wystawa i prezentacje firm ko-
mercyjnych z kraju i zagranicy. W konkursie „M LODZI PRACOWNICY NA-
UKI” na najlepsze prace w tradycyjnych grupach tematycznych, wyróżniono
następujące osoby:

1. Materia ly i technologie elektroniczne - mgr inż. Grzegorz Tomaszewski
z Politechniki Rzeszowskiej

2. Od mikrobiometrii do makrobiometrii: metody, uk lady elektroniczne i za-
stosowania - mgr inż. Agnieszka Stankiewicz z Politechniki Poznańskiej,
mgr inż. Karol Lisowski z Politechniki Gdańskiej

3. Rozwój ogniw fotowoltaicznych i paliwowych w Polsce - inż. Katarzyna
Gwóźdź z Politechniki Wroc lawskiej

4. Innowacyjne zastosowania techniki sensorowej - dr inż. Szymon Szczęsny
z Politechniki Poznańskiej, dr inż. Damian Wojcieszak z Politechniki
Wroc lawskiej
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5. Lasery pó lprzewodnikowe – wytwarzanie, modelowanie, zastosowanie - inż.
Patrycja Śpiewak z Politechniki  Lódzkiej

Po wys luchaniu referatów Komitet Naukowy rekomendowa l wybrane ar-
tyku ly do druku w następujących czasopismach naukowych i naukowo-tech-
nicznych: „Elektronika”, „Przegląd Elektrotechniczny”, „Metrology and Measure-
ment Systems”, „Biuletyn Obcojęzyczny PAN – Bulletin of the Polish Academy
of Sciences”. „International Journal of Electronics and Telecommunications”,
„Optoelectronics Review”, „International Journal of Applied Mathematics and
Computer Science”, „Archives of Medical Science”, „Journal of Human Kinetics”.

Komitet Naukowy zaakceptowa l termin kolejnej XV Krajowej Konferencji
Elektroniki. Odbędzie się ona w dniach od 6 do 10 czerwca 2016 roku w Dar lówku
Wschodnim.

Organizatorzy planują zorganizowanie sesji regularnych i sesji specjalnych
oraz wyg loszenie referatówplenarnych przez znanych naukowców. Organizato-
rzy zapraszają kierowników dużych projektów badawczych, do podjęcia się or-
ganizacji Sesji Specjalnych. Zostaną stworzone odpowiednie warunki dla firm
komercyjnch do zaprezentowania swoich wyrobów w trakcie Konferencji. Po-
byt na Konferencji urozmaicą imprezy towarzyszące oraz bogata oferta Parku
Wodnego przy hotelu „Jan”. Dla najm lodszych uczestników (do 30 lat) będzie
zorganizowany konkurs na najlepsze prace w poszczególnych grupach tematycz-
nych.

Informacje dotyczące m.in. grup tematycznych, sposobu przygotowania i ter-
minu zg laszania referatów, kosztów udzia lu w Konferencji i warunków p latności,
programu konferencji, będą sukcesywnie zamieszczane na stronach interneto-
wych:

www.kke.man.koszalin.pl i www@kke.com.pl

Konferencja odbędzie się pod patronatem Komitetu Elektroniki i Telekomu-
nikacji Polskiej Akademii Nauk.

Opracowa l:
Ludwik Referowski
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LI Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych
SME 2015’, Gdańsk – Chmielno, 21–24 czerwca 2015 r.

Organizator: Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Wydzia lu
Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej i Instytut Kaszubski
w Gdańsku, PTETiS oddzia l Gdańsk
Patronat: Komitet Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk, Rektor
Politechniki Gdańskiej, Dziekan Wydzia lu Elektrotechniki i Automatyki PG,
Stowarzyszenie Elektryków i Wójt Gminy Chmielno.
Cel: Wymian doświadczeń i prezentacja najnowszych prac dotyczących teorii,
konstrukcji, badań, sterowania, eksploatacji i diagnostyki maszyn i napędów
elektrycznych.

Sympozjum by lo kolejnym spotkaniem naukowców z krajowych oraz za-
granicznych ośrodków naukowych i przemys lowych, zajmujących się szeroko
rozumianą tematyką maszyn elektrycznych. Obrady obejmowa ly następujące
grupy tematyczne:

1. Teoria, modelowanie i symulacja.

2. Projektowanie i optymalizacja.

3. Materia ly i wytwarzanie.

4. Pomiary, diagnostyka i monitoring.

5. Maszyny specjalne.

6. Maszyny piezoelektryczne.

7. Transformatory i d lawiki.

8. Zjawiska termiczne i wibroakustyczne.

9. Maszyny elektryczne w systemach napędowych.

10. Maszyny i napędy elektryczne w pojazdach.

11. Maszyny elektryczne w autonomicznych systemach generacji energii elek-
trycznej.

W dniu rozpoczęcia Sympozjum odby la się msza św. w kościele p.w. Świętych
Aposto lów Piotra i Paw la parafii Chmielno. Proboszcz parafii - ks dr Tomasz
Rakowski (muzykolog) celebrowa l mszę św. w intencji zmar lych profesorów:
Eugeniusza Kozieja, Jana Ruska, W ladys lawa Latka W ladys lawa Paszka, An-
drzeja Kordeckiego, Micha la Jab lońskiego, Stefana Roszczyka, Zbigniewa Mu-
szalskiego, Stanis law Kaniewskiego, Janusza Pasierba i Józefa Tischnera.

Uroczyste otwarcie Sympozjum odby lo się 22 czerwca w ośrodku „Wichrowe
Wzgórze. Podczas ceremonii otwarcia Prezes Stowarzyszenia Elektryków Pol-
skich dr inż. Piotr Szymczak wręczy l medale pamiątkowe im. Romana Cieślew-
skiego, im. Jana Obrąpalskiego, im. Stanis lawa Fryzego, im. Micha la Doliwo-Do-
browolskiego nadane przez Zarząd G lówny SEP: profesorom. Kazimierzowi Za-
krzewskiemu, Tadeuszowi Glince, Zdzis lawowi Życkiemu, i Mieczys lawowi Ron-
kowskiemu. Z okazji jubileuszu 70. urodzin prof. Mieczys lawa Ronkowskiego
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Prorektor d/s Rozwoju i Jakości Politechniki Gdańskiej prof. Kazimierz Jaku-
biuk wręczy l mu list gratulacyjny oraz medal pamiątkowy Politechniki Rektora.

W Sympozjum wzię ly udzia l 82 osoby z następujących ośrodków akade-
mickich, badawczych i przemys lowych (krajowych i zagranicznych): Akademia
Morska w Gdyni, Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut KOMEL, Instytut
Elektrotechniki, Instytut Energetyki, Politechnika Częstochowska, Politechnika
Gdańska, Politechnika Krakowska, Politechnika Lubelska, Politechnika  Lódzka,
Politechnika Opolska, Politechnika Poznańska, Politechnika Rzeszowska, Poli-
technika Lubelska, Politechnika Śląska, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika
Warszawska, Politechnika Wroc lawska, Wyższa Szko la Oficerska Si l Powietrz-
nych w Dęblinie, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
ALSTOM Power Sp. z o.o. Wroc law, Getriebebau NORD (Niemcy), SuperGrid
Institute SAS (Francja), Technical University of Košice (S lowacja), TU Dort-
mund University (Niemcy).

Program Sympozjum zawiera l: 1 sesję plenarną ogólną, 8 sesji plenarnych
równoleg lych, 1 sesję plakatową oraz 1 sesję okolicznościową.

W trakcie Sympozjum przedstawiono  lącznie 38 referatów na sesjach plenar-
nych oraz 27 referatów na sesji plakatowej.

Po po ludniu drugiego dnia obrad uczestnicy Sympozjum udali się do Po-
litechniki Gdańskiej celem zapoznania się z Laboratorium LINTE∧2. Kierow-
nik projektu dr hab. inż. Janusz Nieznański, prof. PG przedstawi l prezentację
poświęconą idei oraz możliwościom i przysz lym zadaniom tworzonej infrastruk-
tury badawczej. Istotnym elementem prezentacji by la publiczna demonstracja
eksperymentu badawczego przeprowadzonego z wykorzystaniem instalacji labo-
ratoryjnej LINTE∧2. Eksperyment przygotowany i zaprezentowany przez pra-
cowników zespo lu projektowego polega l na skonfigurowaniu przyk ladowej mikro-
sieci elektroenergetycznej oraz sterowaniu wartościami mocy biernej i napięcia
w tej mikrosieci za pomocą statycznego kompensatora mocy biernej typu
STATCOM. Przebieg ca lości eksperymentu by l nadzorowany zdalnie z centrum
sterowania i komunikacji Laboratorium. Prezentacja spotka la się z dużym zain-
teresowaniem uczestników Sympozjum.

Zdjęcie uczestników Sympozjum Maszyn Elektrycznych SME 2015

W trzecim dniu Sympozjum odby lo się otwarte zebranie Sekcji Maszyn
Elektrycznych i Transformatorów KE PAN na którym prof. Andrzej Demenko,
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Przewodniczący Komitetu Elektrotechniki, przedstawi l prezentację na temat
ważnych spraw dotyczących Komitetu Elektrotechniki PAN i związanego z nim
środowiska naukowego.

Nades lane referaty zakwalifikowane na Sympozjum, przez Komitet Naukowy,
zosta ly opublikowane w czasopísmie Maszyny Elektryczne — Zeszyty Proble-
mowe 3/2015 (107) i 4/2015 (108).

Opracowa l:
Ludwik Referowski
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I Sympozjum Historia Elektryki, Gdańsk, 29–30 czerwca
2015 r.

Organizator: Centralna Komisja Historyczna SEP (Przewodniczący prof.
Dariusz Świsulski) przy wspó lpracy Wydzia lu Elektrotechniki i Automatyki
PG, Oddzia lu Gdańskiego SEP, Instytutu Historii Nauki im. L. i A.
Bikernmajerów Polskiej Akademii Nauk, Oddzia lu Gdańskiego PTETiS
Sponsor: ENERGA SA
Cel: Przedstawienie najciekawszych osiągnięć w dziedzinie elektrotechniki
w przebiegu XX i początków XXI wieku oraz trwa lego upamiętnienia postaci
profesora Alfonsa Hoffmanna i jego osiągnięć w dziedzinie elektryfikacji kraju,
racjonalnego wykorzystania energii elektrycznej jak również jak również
polskiej edukacji i technicznego szkolnictwa wyższego.

W trakcie uroczystości poświęconej pamięci prof. Hoffmana nastąpi lo
ods lonięcie tablicy pamiątkowej w gmachu Wydzia lu Elektrotechniki
i Automatyki PG. Wykonanie projektu i odlewu tablicy brązie by lo

wspó lfinansowane przez Oddzia l Gdański, Bydgoski i Toruński SEP.

Alfons Hoffmann by l pierwszym Polakiem, który ukończy l Wydzia l Budowy
Maszyn i Elektrotechniki Politechniki Gdańskiej (Königliche Preußische Tech-
nische Hochschule) w roku akademickim 1911/12. Po wojnie w latach 1949-1957
by l pracownikiem Politechniki Gdańskiej.

Uroczystość by la również okazją do podziękowania zas lużonym osobom za
ich dzia lalność. Zosta ly im przyznane medale im. profesorów: W lodzimierza
Krukowskiego, Micha la Doliwo Dobrowolskiego, Alfonsa Hoffmanna, Romana
Dzięślewskiego oraz wyróżnienia - szafirowa honorowa odznaka SEP. Otrzy-
mali je profesorowie Jacek Marecki, Kazimierz Jakubiuk, Dariusz Świsulski,
Ryszard Roskosz oraz profesorowie Politechniki Lwowskiej Orest Ivakhiv i Pe-
tro Stakhiv. Przyznano również medal Oddzia lu Gdańskiego SEP im prof. Sta-
nis lawa Szpora oraz medal Oddzia lu Zag lębia Węglowego SEP im. dra Zbigniewa
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Bia lkiewicza następującym osobom: Tadeuszowi Domżalskiemu, Zbigniewowi
Filingerowi oraz Dariuszowi Świsulskiemu.. Wręczono również dyplomy 60 i 50
lat przynależności do SEP Jerzemu Pirsztelowi i Edwardowi Musia lowi.

W trakcie I sesji „Alfons Hoffmann patronem roku 2015” jego wychowankowie
zaprezentowali życiorys i osiągnięcia profesora i wyświetlono film „W ho ldzie
profesorowi Alfonsowi Hoffmannowi”. Uczestnicy Sympozjum otrzymali p lytę
DVD z pe lną wersją filmu. Sesja II poświęcona by la „Polakom zas lużonym dla
elektryki”, sesja III - „Początkom zastosowań elektrotechniki”, sesja IV – Historii
rozwiązań technicznych”.

Zainteresowanie uczestników wzbudzi la wystawa „Sylwetki dokonań polskich
elektryków” przygotowana przez panią Agnieszkę Leszczewicz z Filii Biblio-
teki G lównej na Wydziale EiA PG. Prezentowane by lo również zabytkowe wy-
posażenie Laboratorium Maszyn Elektrycznych z 1904 r. oraz zabytkowe przy-
rządy pomiarowe Laboratorium Miernictwa Elektrycznego. Dużym zaintereso-
waniem cieszy la się prezentacja książek o historii elektrotechniki, uczelni tech-
nicznych i historii SEP a także wystawa medali i walorów filatelistycznycho te-
matyce elektrotechnicznej pochodzących z prywatnych zbiorów Dariusza
Świsulskiego.

Po obradach uczestnicy mieli możliwość zwiedzenie Filharmonii Ba ltyckiej
znajdującej się w budynku dawnej elektrowni „O lowianka” wybudowanej pod
koniec wieku XIX i pracującej do roku 1997. W Dalszej wędrówce po Gdańsku
można by lo zobaczyć najciekawsze miejsca starego Gdańska (So ldek, Muzeum
Morskie w śpichlerzach „Panna”, „Miedź” i „Oliwski”, Przystań jachtowa Ma-
rina Gdańsk, Brama Zielona, Termometr Fahrenheita, Z lota Kamienicka, Dwór
Artusa, Fontanna Neptuna, Ratusz G lównego Miasta, Dom Uphagena, Z lota
Brama Zbrojownia, Bazylika Mariacka, Kamienica Gotyk, ul. Mariacka, Żuraw).

Zdjęcie uczestników Sympozjum przed Gmachem Wydzia lu EiA PG

Spacer po Gdańsku zakończy l się w restauracji „Ca la Naprzód” gdzie z tarasu
widokowego można by lo podziwiać Wyspę Spichrzów oraz przystań jachtową.
W drugim dniu obrad odby ly się również cztery sesje: V. „Historia Stowarzysze-
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nia Elektryków Polskich”, VI. „Historia przemys lu i organizacji elektrotechnicz-
nych”, VII. „Historia szkolnictwa elektrotechnicznego”, oraz VIII. „Wspó lcześni
zas lużeni elektrycy”.

W godzinach poobiednich uczestnicy odwiedzili zabytkową elektrownię wod-
ną w Straszynie uruchomioną w roku 1910. Uczestniczyli w uruchomieniu hy-
drozespo lu i obejrzeli film o elektrowniach na Raduni. Wyg laszane referaty opu-
blikowane są w nr 42 i 44 Zeszytów Naukowych Wydzia lu Elektrotechniki i Au-
tomatyki Politechniki Gdańskiej.

Ustalono, że miejscem kolejnego Sympozjum w roku 2016 będzie Szczecin,
natomiast trzeciego w roku 2017 – Wroc law.

Opracowa l:
Ludwik Referowski

Roczniki PTETiS nr 4 (22), 5 (23) — grudzień 2015 143
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XXXIX International Micoelectronics And Packaging
IMAPS Poland 2015 Conference, Gdańsk, 21 września

2015 r

Organizator: Politechnika Gdańska, Akademia Morska w Gdyni, Komitet
Elektroniki i Telekomunikacji PAN, IMAPS Poland Chapter, PTETiS Oddzia l
Gdańsk
Cel: Mobilizacja i integracja środowiska naukowego na rzecz wspó lpracy ze
szkolnictwem na poziomie srednim i gimnazjalnym

Trzydziesta dziewiąta Miedzynarodowa Konferencja „Microelectronics and
Packaging IMAPS’2015” odby la się w dniach 20-23 września w Gdańsku. Tema-
tyka konferencji dotyczy la m.in. technologii hybrydowych i pó lprzewodnikowych,
projektowania i symulacji komputerowych, materia lów i elementów elektronicz-
nych, uk ladów scalonych, mikrosystemów, cienkich warstw, sensorów, opraw,
obwodów drukowanych PCB, badania jakości i niezawodności, odprowadzania
ciep la, optoelektroniki, fotowoltaiki oraz kszta lcenia w dziedzinie elektroniki.
Konferencję wspó lorganizowa ly Politechnika Gdańska – Wydzia l Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki, Akademia Morska - Wydzia l Elektryczny, Ko-
mitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Polski Oddzia l IMAPS oraz Polskie
Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. W konferencji uczest-
niczy lo 99 osób, w tym 21 zza granicy. Wyg loszono 18 zaproszonych referatów
i przedstawiono 78 prezentacji posterowych. Przyznano dla uczestników nagrody
za najlepsze postery, nagrodę IOP Conference Series prize oraz nagrody dla
m lodych naukowców IMAPS Poland Young Scientist Awards.

Planowane zajęcia promocyjne dla nauczycieli nie odby ly się z powodu zbyt
późnego przyznanie grantu przez MNiSW.

Opracowa l:
Ludwik Referowski
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6 Konferencje planowane
XXVI Cykl Seminaryjny Zastosowanie Komputerów

w Nauce i Technice 2016

Oddzia l Gdański Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stoso-
wanej zaprasza do udzia lu w XXVI cyklu seminaryjnym Zastosowanie Kompu-
terów w Nauce i Technice’ 2016

Celem seminarium jest wymiana doświadczeń i sposobów wykorzystania
komputerów w nauce, technice i dydaktyce. Seminarium różni się od typo-
wych konferencji, ponieważ przy jednym spotkaniu wyg laszane są dwa referaty.
Dzięki temu s luchacze przychodzący na dany odczyt są zainteresowani tematyką
prezentowaną w referatach, a czasu na spokojną dyskusję jest znacznie więcej.

Spotkania seminaryjne będą się odbywać we wtorki w okresie od marca do
czerwca i od października do grudnia 2016 roku, dzięki czemu autorzy referatów
mogą zaproponować najbardziej dogodny termin. Referaty będą wyg laszane na
terenie Wydzia lu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w bu-
dynku imienia Profesora Kazimierza Kopeckiego, w sali Nr 27.

Dok ladny harmonogram odczytów będzie og loszony w marcu 2016 roku.
Wyg loszone referaty po uzyskaniu pozytywnej opinii recenzentów i akceptacji
Komitetu Naukowego zostaną opublikowane w kolejnym numerze. Zeszytów Na-
ukowych Wydzia lu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (ISSN
2353-12905-5766).

Autorom dwóch najlepszych referatów, wytypowanych przez Komitet Na-
ukowy, zostanie przyznany dyplom i nagroda pieniężna podczas inauguracji ko-
lejnego cyklu seminaryjnego na początku roku 2017.

Zg loszenie udzia lu w seminarium

Streszczenie referatu o objętości pó l strony formatu A4 napisane czcionką
Times New Roman 12 pkt z pojedynczym odstępem między wierszami (oko lo
450 s lów) przy zachowaniu 2,5 centymetrowego górnego, dolnego, lewego i pra-
wego marginesu winno być przes lane e-mailem do organizatorów do dnia 14
lutego 2016 na następujące dwa adresy:

lmreferowski@wp.pl oraz ptetis@eia.pg.gda.pl

Streszczenie powinno zwierać:

TYTU L REFERATU, Imię i NAZWISKO autora (autorów)
Miejsce pracy, e-mail, Propozycję terminu wyg loszenia referatu.

Koszty udzia lu w seminarium

Ewentualne koszty przejazdów do Gdańska, noclegu i wyżywienia uczestnicy
seminariów pokrywają we w lasnym zakresie.

Autorzy referatów pokrywają koszty związane z wydaniem materia lów se-
minaryjnych, które wynoszą za każdy referat:

dla cz lonków PTETiS - 150 PLN (op lata ulgowa)
dla pozosta lych osób - 250 PLN
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W przypadku, gdy objętość referatu przekracza 4 strony, autorzy referatu
pokrywają także koszty wydania dodatkowych stron w wysokości 100 PLN za
każdą dodatkową stronę nieparzystą. Istnieje również możliwość zamieszczenie
kolorowych rysunków w tekście po wniesieniu dodatkowej op laty 120 PLN za
stronę z rysunkami.

Op laty za udzia l w seminarium należy wp lacać na konto:

Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej - Oddzia l
Gdańsk

Konto Nr 71 1020 1811 0000 0502 0078 5816

Terminarz

do 14.02.2016 - nadsy lanie kart zg loszeniowych oraz streszczeń referatów
do 20.03.2016 - informacje o akceptacji, wraz programem seminarium oraz
wzorcem tekstu
do 30.09.2016 - nadsy lanie pe lnego tekstu referatu w postaci pliku doc i pdf
wraz z oświadczeniem o autorstwie za pośrednictwem poczty elektronicznej

Informacja o seminarium jest dostępna na stronie internetowej Oddzia lu

http://eia.pg.gda.pl/ptetis

oraz za pośrednictwem telefonu komórkowego

501-678-006.

Można ją również otrzymać korzystając a adresu mailowego:

lmreferowski@wp.pl oraz ptetis@ely.pg.gda.pl

Opracowa l:
Ludwik Referowski
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XV Krajowa Konferencja Elektroników, Dar lówko
Wschodnie, 06–10 czerwca 2016 r.

Piętnasta Krajowa Konferencja Elektroników organizowana przez Oddzia l
Gdański PTETiS i Wydzia l Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej
odbędzie się w dniach 06.06 – 10.06.2016 roku w Dar lówku Wschodnim. Konfe-
rencja objęta jest patronatem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej
Akademii Nauk.

Uczestnicy Konferencji zostaną powitani w niedzielę 5 czerwca w godzi-
nach popo ludniowych (od 1500). Mamy nadzieję na liczny udzia l naukowców
i inżynierów reprezentujących różne typy instytucji zajmujących się elektroniką.
Szczególnie gorąco zapraszamy m lodych Elektroników, dla których przewidu-
jemy wyróżnienie najlepszych prac w konkursie „M lodzi pracownicy nauki”. Tak
jak w poprzednich latach, na Konferencji odbędą się Sesje Specjalne, będzie pre-
zentacja kilka referatów plenarnych prezentowanych przez znanych naukowców.
Referaty zwyk le przewidziane do prezentacji w formie ustnej lub plakatowej będą
podzielone na grupy tematyczne. Sesje plakatowe zorganizowane będą podob-
nie jak podczas XIV KKE. Językami konferencyjnymi są jak poprzednio język
polski i angielski.

Komitet Naukowy zamierza, podobnie jak w latach ubieg lych, zarekomen-
dować wyróżnione prace do druku w renomowanych czasopismach. Materia ly
prezentowane na XIV KKE zosta ly rekomendowane do druku w następujących
czasopismach:

• „Elektronika”

• „Przegląd Elektrotechniczny”

oraz

• „Metrology and Measurement System”

• „Bulletin of the Polish Academy of Scinces”

• „Archives of Electrical Engineering”

• „Optoelectronics Review”

• „International Journal of Electronics and Telecommunications”

Informacje o Konferencji można znaleźć na stronie internetowej:

http://kke.man.koszalin.pl/strona/konferencja/o-konferencji

Opracowa l:
Ludwik Referowski
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7 WSPOMNIENIA POŚMIERTNE

7 Wspomnienia pośmiertne
W ladys law Dybczyński (1935–2014)

Wspomnienie o profesorze W ladys lawie Dyb-
czyńskim, wybitnym naukowcu, wielkim auto-
rytecie w dziedzinie techniki świetlnej, wie-
loletnim Kierowniku Katedry Promieniowania
Optycznego Wydzia lu Elektrycznego Politechniki
Bia lostockiej.

Prof. dr hab. inż. W ladys law Dybczyński
urodzi l się 4 grudnia 1935 roku w rodzi-
nie Jana i Rozalii w miasteczku Wilamowice,
w powiecie Bielsko-Bialskim. Jedenastoletnią
Szko lę Ogólnokszta lcącą im. Adama Asnyka
ukończy l w Bia lej. Studiowa l początkowo na
Wydziale Mechanicznym Politechniki Śląskiej
w Gliwicach. Następnie kontynuowa l naukę
na Oddziale Mechaniki Precyzyjnej przy Wy-
dziale Mechaniczno-Technologicznym Politech-

niki Warszawskiej (obecnie Wydzia l Mechatroniki).
Zawodowa droga prof. Dybczyńskiego rozpoczę la się w 1959 roku w Fil-

mowym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym „Techfilm” w Warszawie, gdzie pra-
cowa l do roku 1983. Jego pierwsze prace związane by ly z projektowaniem kino-
technicznych 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 zapa lowi uda lo się opracować
między innymi miernik luminancji, autokolimator do justowania uk ladu projek-
cyjnego projektorów filmowych, urządzenia do automatyzacji projekcji filmo-
wej, urządzenie do zdalnej regulacji ostrości obrazu w kinie, przyrząd autokoli-
macyjno-mikroskopowy do regulacji projektorów filmowych, przyrząd mikrosko-
powy do pomiaru wymiarów szczeliny czytającej w uk ladzie optycznego odczytu
dźwięku w projektorze filmowym i wiele innych wynalazków, które również za-
owocowa ly patentami. Zajmowa l się też opracowywaniem projektów kinotech-
nicznych kin. Jednym z problemów by l kszta lt (profil) pod logi widowni w kinie.
Opracowa l oryginalną analityczną metodę wyznaczania profilu pod logi. Tym
sposobem zosta l zaprojektowany profil pod logi min. dla kina „Polonia” w  Lodzi
czy “Relax” w Warszawie. W latach sześćdziesiątych prof. W. Dybczyński bra l
udzia l w opracowywaniu nowych metod pomiaru elementów sprzętu projekcyj-
nego. Wymienić tu można: badania zwierciade l kinowych, elektrod węglowych,
lamp ksenonowych, materia lów ekranowych, żarowych źróde l świat la, skurczu
taśmy filmowej itp. Drugi kierunek zainteresowań dotyczy l techniki zdjęciowej.
Do najważniejszych prac z tego zakresu można zaliczyć: wspó lautorstwo opra-
cowania autokolimacyjnej metody kontroli ostrości odwzorowania obrazu kamer
zdjęciowych, opracowanie metody wyznaczania charakterystyk częstotliwościo-
wo-kontrastowych obiektywów zdjęciowych i projekcyjnych (wspó lautor), bada-
nia fotometryczne optyki zdjęciowej i wiele innych.

W 1970 r. zorganizowa l i zbudowa l w FOBR „Techfilm” laboratorium foto-
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metryczne, które pracowa lo dla potrzeb ca lej kinematografii krajowej. Wobec
występujących w owym czasie trudności importowych, trzeba by lo zaprojek-
tować i wykonać szereg urządzeń specjalistycznych wyposażenia laboratorium.
Profesor Dybczyński opracowa l i zbudowa l min.:  lawę fotometryczną o d lugości
9 m wraz z wyposażeniem (stoliki ruchome, uk lady pozycjonowania itp.), gonio-
metr do pomiaru rozsy lu świat lości lamp, reflektometr pięciootworowy, lumeno-
mierz kulisty o średnicy 2,5 m, stanowisko do wyznaczania charakterystyk lu-
minancyjnych materia lów (wskaźnikowa rozpraszania) itp. Jego trud w budowę
laboratorium skupia l się na opracowaniu za lożeń konstrukcyjnych, dokumentacji
konstrukcyjnej, bra l czynny udzia l w justowaniu uk ladów świetlno-optycznych,
w regulacji i wzorcowaniu stanowisk pomiarowych, w wykonywaniu wzorców
roboczych itp. Zbudowane w ten sposób laboratorium fotometryczne uzyska lo
wysoką ocenę w opinii wizytujących go specjalistów zarówno krajowych jak i za-
granicznych.

Równocześnie z rozwojem bazy laboratoryjnej projektowa l samodzielnie
i w zespo lach konstruktorskich nowoczesny sprzęt oświetleniowy, w tym oprawy
oświetleniowe przeznaczone dla kinematografii, telewizji i dla teatrów. W wy-
niku nabytego doświadczenia opracowa l kilka uproszczonych metod projektowa-
nia uk ladów świetlno-optycznych reflektorów, projektorów czy naświetlaczy oraz
zaproponowa l metody doboru elementów rozpraszających powierzchni czynnej
odb lyśników stosowanych w naświetlaczach symetrycznych i asymetrycznych
oraz w reflektorach. Opracowa l też pionierską metodę projektowania soczewek
schodkowych stosowanych w projektorach oświetleniowych min. w oświetleniu
teatralnym i do konstrukcji sygnalizatorów świetlnych używanych np. w kolej-
nictwie. Jego opracowanie zosta lo uwzględnione w wytycznych w postaci norm
branżowych do konstruowania sprzętu sygnalizacyjnego wykorzystującego so-
czewki fresnela. Zaprojektowane tą metodą soczewki (o średnicy 150 mm i 250
mm) by ly produkowane w Jeleniogórskich Zak ladach Optycznych.

Doświadczenie zdobyte przy prowadzeniu prac badawczych nad materia lami
ekranowymi umożliwi lo podjęcie i wykonanie pracy doktorskiej w Instytucie
Elektrotechniki Przemys lowej (Wydzia l Elektryczny, Politechnika Poznańska)
pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Mieczys lawa Banacha. Jej tematem by ly „Ce-
chy fotometryczne ekranów i zasady ich kszta ltowania”. Ówczesny doktorant
opracowa l i zweryfikowa l metodę projektowania faktury rozpraszającej ekranów
projekcyjnych, opierając się na doświadczeniu wiedzy z "Techfilmu". Rozprawa
doktorska uzyska la pozytywne recenzje prof. Tadeusza Oleszyńskiego i doc. dr
inż. W ladys lawa Golika. Stopień naukowy doktora nauk technicznych
W ladys law Dybczyński uzyska l na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznań-
skiej w dniu 20.02.1979 r.

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych prof. W. Dybczyński zaj-
mowa l się również technologią oświetlenia planów zdjęciowych. By l inicjatorem
i zwolennikiem wprowadzania naświetlaczy do oświetlania scen filmowych, tele-
wizyjnych i teatralnych, co umożliwia lo zaoszczędzenie poważnych ilości energii
elektrycznej. Opracowa l racjonalną metodę równomiernego oświetlenia t la (ho-
ryzontu) na scenie za pomocą naświetlacza asymetrycznego. Przy wspó lpracy
z Państwową Wyższą Szko lą Filmową, Telewizyjną i Teatralną w  Lodzi wykona l
pracę, która określa la wp lyw oświetlenia na odwzorowanie barw na filmie. Bra l
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również czynny udzia l w projekcie dotyczącym zdalnego sterowania oprawami
oświetleniowymi w studiach filmowych i telewizyjnych. Temat ten by l niezwy-
kle istotny w związku z zamierzonym projektowaniem modernizacji wyposażenia
technicznego hal zdjęciowych w wytwórniach filmowych i w studiach telewizyj-
nych.

W ramach tematów finansowanych przez MNiSzW opracowa l metodę pro-
jektowania reflektorów z uwzględnieniem elementów rozpraszających wiązkę
świetlną. Metoda ta zosta la zweryfikowana poprzez zaprojektowanie kilku uk la-
dów świetlno-optycznych reflektorów, a następnie poprzez pomiary wykonanych
prototypów. Podobnie też zosta la zweryfikowana metoda projektowania ele-
mentów rozpraszających występujących na powierzchni czynnej soczewek schod-
kowych. Zaprojektowano w ten sposób i wykonano uk lad świetlno-optyczny
symulatora promieniowania s lonecznego z lampą ksenonową o mocy 900 W.
Pomimo dużej nierównomierności luminancji obszaru świecącego tej lampy uzy-
ska l dobrą równomierność natężenia napromienienia na powierzchni eksponowa-
nej. Realizowa l również zagadnienia związane z rozpraszaczami stosowanymi na
ekrany projekcyjne, co doprowadzi lo do opracowania faktury materia lu, charak-
teryzującego się sta lą luminancją w obszarze kąta użytecznego projektora fil-
mowego.

Wyniki prac związanych z rozpraszaniem świat la na materia lach i faktu-
rach zosta ly zebrane w pracy habilitacyjnej pt.: “Projektowanie powierzchni
odbijających lub przepuszczających świat lo w sposób kierunkowo-rozproszony”.
Praca zosta la opublikowana przez Wydawnictwa Politechniki Bia lostockiej
w 1986 r., zaś kolokwium habilitacyjne odby lo się w dniu 27.11.1987 r. na Wy-
dziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Recenzentami pracy habilita-
cyjnej byli: prof. dr hab. inż. Mieczys law Banach (ówczesny Kierownik Zak ladu
Technik Radiacji na Politechnice Bia lostockiej), prof. dr hab. inż. Jerzy Bąk
(Politechnika Warszawska) oraz prof. dr hab. inż. Pawe l Horniak (Politechnika
w Bratys lawie).

Wspomniany Zak lad Technik Radiacji, a późniejsza Katedra Promieniowa-
nia Optycznego na Politechnice Bia lostockiej, to kolejny rozdzia l w karierze
prof. W. Dybczyńskiego. Pracę w Bia lymstoku, jeszcze jako dr inż. W. Dyb-
czyński, rozpoczą l w 1983 roku, gdzie pod kierunkiem prof. Banacha budowa l
nowy ośrodek dydaktyczno-naukowy, skupiający specjalistów w zakresie tech-
niki świetlnej i optoelektroniki. We wspomnieniach profesora Dybczyńskiego
można przeczytać: "... Si la napędowa by la, więc pchalísmy w skromnym gronie
ten Świat w postaci realizacji licznych prac finansowanych centralnie i zleceń
z zak ladów przemys lowych, nie zaniedbując dydaktyki. Trudną sprawą by lo uru-
chomienie wielu stanowisk laboratoryjnych. Doskwiera l brak środków finanso-
wych i zaplecza technicznego. Ale pomieszczenia by ly i duch by l ochoczy. Tak
więc szereg stanowisk laboratoryjnych dzia la lo w oparciu o sznurek i plastelinę
jako podstawowe wyposażenie."

Kiedy w 1984 r. prof. Mieczys law Banach zosta l wybrany na rektora Politech-
niki Bia lostockiej, stery Zak ladu Technik Radiacji przeją l prof. W. Dybczyński.
Zarówno Rektor Banach, jak i Kierownik Dybczyński zbudowali silny zespó l
dydaktyczny i badawczy, który zają l sie szeroko rozumianymi technikami ra-
diacji: od energetyki s lonecznej, poprzez elektrotermię, aż po technikę świetlną
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7 WSPOMNIENIA POŚMIERTNE

i oświetlenie. S lynna też by la maksyma, którą prof. Dybczyński obdarowywa l
nie tylko studentów ale g lównie swoich wspó lpracowników: Żzeczy bardzo trudne
realizujemy natychmiast, a niemożliwe - w 5 minut.", gdyż jak s lusznie twier-
dzi l, pracownicy nauki dzielą się na tych, którzy wiedzą, że tego (zamierzenia)
nie można zrobić i na tych, którzy tego nie wiedzą. Ci drudzy pchają Świat do
przodu. Dzia lalność dydaktyczna prof. W. Dybczyńskiego skupia la się na prowa-
dzeniu wyk ladów, ćwiczeń projektowych i zajęć laboratoryjnych w Politechnice
Bia lostockiej z następujących przedmiotów: Podstawy techniki świetlnej, Sprzęt
oświetleniowy, Technika oświetlania, Energetyka s loneczna, Zasady eksploata-
cji urządzeń oświetleniowych, Miernictwo promieniowania optycznego i Foto-
metria. Równolegle przez kilka lat prowadzi l wyk lady i ćwiczenia projektowe
na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej z przedmiotu: Oprawy
oświetleniowe. Jest autorem programów ramowych i szczegó lowych z sześciu
przedmiotów. Bra l też aktywny udzia l w projektowaniu i w budowie stanowisk
do ćwiczeń laboratoryjnych. By l opiekunem ponad setki prac dyplomowych ma-
gisterskich i inżynierskich. By l też przez szereg lat opiekunem Naukowego Ko la
Mikrokomputerowego dzia lającego przy Katedrze Promieniowania Optycznego.

W latach dziewięćdziesiątych zajmowa l się, między innymi, teorią projekto-
wania uk ladów świetlno-optycznych opraw oświetleniowych, g lównie naświetla-
czy symetrycznych i asymetrycznych. W wyniku tych doświadczeń powsta ly
dwie monografie wydane w Wydawnictwach Politechniki Bia lostockiej w 1996
i w 1997 r. W ramach prowadzenia diagnostyki opraw oświetleniowych przepro-
wadzi l pomiary wybranych wy ladowczych wysokoprężnych źróde l świat la, pro-
wadzi l badania krzywych wskaźnikowych świat lości materia lów odb lyśnikowych,
analizowa l b lędy korekcji widmowej i korekcji przestrzennej g lowic fotometrycz-
nych i kolorymetrycznych oraz prowadzi l inne prace badawcze i dydaktyczne.
W tych latach nawiąza l szeroką wspó lpracę z Centralnym Ośrodkiem Badawczo-
Rozwojowym “Polam” w Warszawie- Międzylesiu, z Instytutem Transportu Sa-
mochodowego w Warszawie i z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy w War-
szawie.

Wspomnieć też należy o dzia lalności wydawniczej. W latach od 1970 do 1981
r. pracowa l w charakterze redaktora dzia lowego w miesięczniku “Kinotechnik”,
by l cz lonkiem Kolegium Redakcyjnego rocznika “Problemy Techniki Kinema-
tografii”, a od 1975 do 1990 r., by l redaktorem wk ladki “Technika Świetlna”
w Przeglądzie Elektrotechnicznym (od 1984 r.). By l też cz lonkiem zespo lu re-
dakcyjnego kwartalnika “Świat lo i Środowisko” (od 1993 do 1998 r.). Przez wiele
lat by l cz lonkiem zwyczajnym Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP. Przez
cztery kadencje by l cz lonkiem Prezydium PKOśw (do 1994 r.). Często uczestni-
czy l w pracach tego Komitetu poprzez wspó ludzia l w organizowaniu konferencji,
sympozjów i innych spotkań zawodowych. By l też wspó lza lożycielem Fundacji
“Więcej świat la”.

W 1999 roku, po uzyskaniu tytu lu profesora, zosta l zatrudniony poprzez mia-
nowanie na stanowisku profesora zwyczajnego na Wydziale Elektrycznym PB
w Katedrze Promieniowania Optycznego, gdzie pracowa l niemal do końca swo-
ich dni. Swoją wiedzą, hartem ducha oraz umiejętnościami mobilizowa l m lodych
naukowców do dzia lania. Opublikowa l ponad 150 artyku lów oraz by l autorem
i wspó lautorem 9 książek w tym 7 monografii. By l promotorem w przewodach
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7 WSPOMNIENIA POŚMIERTNE

doktorskich oraz recenzentem rozpraw habilitacyjnych i doktorskich na wielu
uczelniach w Polsce. Pozostawi l po sobie nie tylko wspomnienie jako o dobrym
naukowcu. By l wspania lym cz lowiekiem, oddanym sprawie, pomocnym, praco-
witym i świetnym kompanem w niezliczonych podróżach jakie odby l z grupą
przyjació l "Globtroterów", zafascynowanych tak jak on techniką świetlną. By l
cz lowiekiem, na którego można liczyć, i chociaż jego postura nie należa la do
największych, to si lą charakteru potrafi l kruszyć najtwardsze mury, a ludzi zjed-
nywa l niespotykaną skromnością.

Prof. dr hab. inż. W ladys law Dybczyński zmar l 20 marca 2014 roku.

Profesor W ladys law Dybczyński wraz ze wspó lpracownikami Katedry Promieniowania
Optycznego (czerwiec 2009 roku)

Opracowano na podstawie materia lów Instytutu Elektrotechniki w Warszawie
oraz wspomnień prof. W. Dybczyńskiego na Politechnice Bia lostockiej.
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Miko laj Bus lowicz (1950–2014)

W dniu 1 listopada 2014 roku zmar l
w Bia lymstoku prof. dr hab. inż. Miko laj
Bus lowicz, Honorowy Profesor Politech-
niki Bia lostockiej, by ly Prorektor Poli-
techniki Bia lostockiej i Dziekan Wydzia lu
Elektrycznego PB, wybitna postać pol-
skiej automatyki, autorytet w dziedzi-
nie teorii sterowania uk ladów dodatnich,
nieca lkowitego rzędu.

Prof. dr hab. inż. Miko laj Bus lowicz
urodzi l się w 1950 roku na Bia lostocczy-
źnie, w okolicach Bielska Podlaskiego.
W 1974 r. uzyska l tytu l magistra
inżyniera elektryka po ukończeniu stu-

diów magisterskich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Po
ukończeniu studiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej, w 1977 r. uzy-
ska l stopień naukowy doktora nauk technicznych, nadany przez Radę Wydzia lu
Elektrycznego PW za rozprawę doktorską pt.: „Obserwowalność uk ladów linio-
wych stacjonarnych z opóźnieniami”. W 1978 r. Miko laj Bus lowicz rozpoczą l
pracę na stanowisku adiunkta w Politechnice Bia lostockiej (w ówczesnym Insty-
tucie Elektrotechniki, przekszta lconym później w Wydzia l Elektryczny) i konty-
nuowa l ją nieprzerwanie przez ponad 36 lat. W 1988 r. Profesor M. Bus lowicz
uzyska l stopień naukowy doktora habilitowanego, nadany przez Radę Wydzia lu
Elektrycznego Politechniki Warszawskiej na podstawie rozprawy habilitacyj-
nej „Asymptotyczna stabilność dynamicznych uk ladów liniowych stacjonarnych
z opóźnieniem”. W dniu 15 maja 2002 roku Miko laj Bus lowicz uzyska l tytu l
naukowy profesora nauk technicznych. W okresie zatrudnienia w Politechnice
Bia lostockiej Profesor M. Bus lowicz przeszed l wszystkie stopnie awansu nauko-
wego i zawodowego, zajmując kolejno stanowisko: adiunkta (1978-1989), docenta
(1989-1990), profesora nadzwyczajnego (1990-2005), a od 1 lipca 2005 r. profe-
sora zwyczajnego.

Zainteresowania badawcze prof. dr hab. inż. Miko laja Bus lowicza koncen-
trowa ly się g lównie na problemach analizy i syntezy: liniowych uk ladów dyna-
micznych z opóźnieniami czasowymi, uk ladów nieca lkowitych rzędów, uk ladów
hybrydowych ciąg lo-dyskretnych, uk ladów dodatnich oraz uk ladów o niepew-
nych parametrach. Profesor M. Bus lowicz prowadzi l również badania naukowe
nad komputerowymi metodami analizy obwodów elektrycznych o niepewnych
parametrach – zarówno liniowych, jak i wybranych klas uk ladów nieliniowych.

Prof. dr hab. inż. Miko laj Bus lowicz opublikowa l (jako autor lub wspó lautor)
207 publikacji naukowych. Wiele publikacji Profesora zawiera oryginalne koncep-
cje, metody i wyniki, które by ly później rozwijane i pog lębiane następnie przez
licznych naukowców pracujących w różnych ośrodkach akademickich w Polsce
i na świecie. Prace prof. dr hab. inż. M. Bus lowicza by ly ponad 160 razy cy-
towane w publikacjach innych autorów, a o Jego wysokiej pozycji naukowej
świadczy między innymi fakt zapraszania Go przez komitety programowe kon-
ferencji krajowych i międzynarodowych do wyg laszania referatów plenarnych
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i monograficznych.
G lówną pozycją dorobku naukowego Profesora są trzy monografie, które

podsumowują kolejne etapy Jego prac nad stabilnością uk ladów dynamicznych
z opóźnieniami i uk ladów o niepewnych parametrach:

• „Asymptotyczna stabilność dynamicznych uk ladów liniowych stacjonar-
nych z opóźnieniem”, Zeszyty Naukowe PB, Nauki Techniczne nr 84, Elek-
tryka nr 7, Bia lystok 1987 (186 stron);

• „Stabilność uk ladów liniowych stacjonarnych o niepewnych parametrach”,
Dzia l Wydawnictw i Poligrafii PB, Seria: Rozprawy Naukowe, Nr 48,
Bia lystok 1997 (221 stron);

• „Odporna stabilność uk ladów dynamicznych liniowych stacjonarnych
z opóźnieniami”, Seria: Monografie Komitetu Automatyki i Robotyki PAN,
Tom l, Dzia l Wydawnictw i Poligrafii PB, Warszawa-Bia lystok 2000 (322
strony).

Ostatnia z tych monografii zapoczątkowa la serię „Monografie Komitetu Au-
tomatyki i Robotyki PAN” i zosta la wyróżniona nagrodą indywidualną Mini-
stra Edukacji Narodowej w 2001 roku. Pozosta ly dorobek prof. dr hab. inż.
Miko laja Bus lowicza, uznany i ceniony w środowisku krajowym i na arenie
międzynarodowej, obejmuje 15 rozdzia lów w monografiach, 93 artyku ly w cza-
sopismach krajowych i zagranicznych oraz ok. 90 referatów opublikowanych
w materia lach konferencji międzynarodowych i krajowych. Artyku ly Jego au-
torstwa ukaza ly się w następujących czasopismach redagowanych za granicą:
IEEE Transactions Automatic Control, International Journal of Control, In-
ternational Journal of Systems Science, Computers and Electrical Engineering
oraz w następujących czasopismach wydawanych w Polsce: Podstawy Sterowa-
nia, Control and Cybernetics, Archiwum Automatyki i Telemechaniki, Founda-
tions of Control Engineering, Przegląd Elektrotechniczny, Bulletin of the Polish
Academy of Sciences, Technical Sciences, Pomiary Automatyka Robotyka, Jour-
nal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems, Acta Mechanica et
Automatica, Pomiary Automatyka Kontrola, International Journal of Applied
Mathematics and Computer Science.

W dorobku naukowym prof. dr hab. inż. Miko laja Bus lowicza znajdują się
również recenzje czterech monografii, jedna recenzja pozycji wydawniczej zawie-
rającej rozszerzone rezultaty rozprawy doktorskiej oraz recenzje podręcznika
akademickiego i skryptu. Profesor by l pięciokrotnie recenzentem dorobku nauko-
wego i dydaktyczno-organizacyjnego postępowaniu o nadanie tytu lu naukowego
profesora. Recenzowa l pięć rozpraw habilitacyjnych oraz 11 rozpraw doktor-
skich. Opracowa l cztery opinie o ca lokszta lcie dorobku naukowego, dydaktycz-
nego i zawodowego pracowników akademickich, dwie opinie o dorobku kandy-
datów do nagród Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, a także pięć opinii w postępowaniach o nadanie tytu lu doktora ho-
noris causa przez krajowe uczelnie wyższe. Profesor by l ponadto recenzentem
ok. 120 artyku lów zg loszonych do czasopism (krajowych i zagranicznych), ok.
100 projektów badawczych KBN/MNiSW/NCN oraz recenzentem ok. 150 prac
zg loszonych na konferencje naukowe w kraju i za granicą.
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Zespó l naukowo-badawczy, utworzony i kierowany przez prof. dr hab. inż.
Miko laja Bus lowicza w Katedrze Automatyki i Elektroniki na Wydziale Elek-
trycznym Politechniki Bia lostockiej, sk lada l się w większości z uczniów Pro-
fesora, którzy pod jego kierunkiem uzyskali stopnie naukowe i systematycznie
powiększali swój dorobek naukowy. Zespó l ten zrealizowa l wiele projektów ba-
dawczych, dotyczących wspó lczesnych problemów teorii sterowania, m.in. pracę
naukowo-badawczą „Analiza dynamicznych uk ladów liniowych stacjonarnych
z niepewnościami” w ramach tzw. projektów podstawowych (1990 r.), pięć pro-
jektów badawczych KBN/MNiSW/NCN (w latach 1991-1993 oraz 2004-2014),
a także pięć projektów zrealizowanych w ramach tzw. badań w lasnych Politech-
niki Bia lostockiej (w tym dwa projekty zespo lowe).

Dzia lalność naukowa prof. dr hab. inż. Miko laja Bus lowicza cieszy la się
dużym uznaniem, a cechy Jego charakteru – pracowitość, rzetelność naukowa,
odpowiedzialność i poczucie obowiązku budzi ly powszechny szacunek środowis-
ka naukowego, czego dowodem by ly liczne funkcje, które pe lni l w stowarzy-
szeniach i instytucjach naukowych. Od 2012 r. Profesor Miko laj Bus lowicz by l
cz lonkiem zwyczajnym Akademii Inżynierskiej w Polsce, od 1997 roku by l cz lon-
kiem Zespo lu Teorii Sterowania Komitetu Automatyki i Robotyki PAN, a w ko-
lejnych kadencjach pe lni l z wyboru funkcję cz lonka tego komitetu (2003-2006,
2007-2010, 2011-2013, 2014-2016). Od 2011 r. by l również cz lonkiem Panelu Eks-
pertów Narodowego Centrum Nauki. W latach 1995-1997 by l cz lonkiem Sekcji
T-11A Komitetu Badań Naukowych, a w latach 1998-2002 cz lonkiem Central-
nej Komisji Szkolnictwa Elektrycznego SEP. W latach 2005-2013 pe lni l funkcję
wiceprzewodniczącego Bia lostockiego Oddzia lu Polskiego Towarzystwa Elektro-
techniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS). Należa l także do innych stowa-
rzyszeń naukowych i zawodowych, m.in. Stowarzyszenia Elektryków Polskich
(od 1972 r.), Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POL-
SPAR (od 2007 r.), Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz American
Mathematical Society (w latach 1986-1990).

Od 2011 r. prof. dr hab. inż. M. Bus lowicz by l cz lonkiem Komitetu Redakcyj-
nego serii wydawniczej Monografie Komitetu Automatyki i Robotyki PAN, od
2003 r. cz lonkiem Rady Programowej czasopisma „Pomiary Automatyka Kon-
trola”, a od początku istnienia czasopisma „Acta Mechanica et Automatica” by l
redaktorem naukowym z zakresu automatyki i robotyki. W latach 2003-2006
prof. dr hab. inż. M. Bus lowicz by l cz lonkiem Komitetu Redakcyjnego czaso-
pisma „International Journal of Applied Mathematics and Computer Science”.
Profesor Miko laj Bus lowicz by l cz lonkiem komitetów naukowych lub progra-
mowych wielu cyklicznych konferencji międzynarodowych i krajowych, m.in.:
Konferencji Naukowo-Technicznej AUTOMATION (od 2006 r.), Krajowej Kon-
ferencji Automatyki (w latach: 2005, 2008, 2011, 2014), seminarium Rachunek
Różniczkowy Nieca lkowitego Rzędu i Jego Zastosowania (od 2009 r., w 2011 r.
pe lniąc funkcję przewodniczącego komitetu organizacyjnego tej konferencji), In-
ternational Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory
(w latach 1999-2010), International Conference on Parallel Computing in Elec-
trical Engineering (w 2004 r.), Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice
(w latach 1997-2010), Diagnostyka Procesów Przemys lowych (w 2003 i w 2005
r.), Modelowanie i Symulacja (w 2006 i w 2008 r.). W trakcie obrad wyżej
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wymienionych konferencji wielokrotnie przewodniczy l sesjom naukowym. Pro-
fesor Miko laj Bus lowicz pe lni l ponadto dwukrotnie zaszczytną funkcję promo-
tora w postępowaniach o nadanie tytu lu doktora Honoris Causa Politechniki
Bia lostockiej oraz opiniodawcą w kilku takich postępowaniach, przeprowadzo-
nych przez inne uczelnie.

Za swą dzia lalność i wybitne osiągnięcia naukowe i zawodowe Profesor Miko-
 laj Bus lowicz by l wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami państwowymi i resor-
towymi. Otrzyma l Srebrną Odznaką Zas lużony Bia lostocczyźnie (w 1989 r.),
Srebrny Krzyż Zas lugi (w 1997 r.), Z loty Krzyż Zas lugi (w 2002 r.), Medal
Komisji Edukacji Narodowej (w 1993 r.), Srebrną Odznakę Honorową Stowa-
rzyszenia Elektryków Polskich (w 2006 r.), Z loty Medal za D lugoletnią S lużbę
(w 2012 r.) oraz Medal 60-lecia Politechniki Bia lostockiej (w 2009 r.). By l także
trzykrotnie laureatem nagrody Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
(Ministra Edukacji Narodowej) za osiągnięcia naukowe: w 1982 r., 1989 r. oraz
w 2001 r. Za wybitne osiągnięcia w dzia lalności naukowej, dydaktycznej i orga-
nizacyjnej Profesor Miko laj Bus lowicz by l wielokrotnie wyróżniany nagrodami
JM Rektora Politechniki Bia lostockiej.

Profesor Miko laj Bus lowicz pe lni l szereg ważnych funkcji w Politechnice
Bia lostockiej: w latach 1988-1993 prodziekana Wydzia lu Elektrycznego PB (ko-
lejno: ds. studenckich i dydaktyki oraz ds. nauki), a w latach 1993-1999 (tj.
przez dwie kadencje) Dziekana Wydzia lu Elektrycznego PB. W dwóch kolejnych
kadencjach: 1999-2002 i 2002-2005 by l prorektorem Politechniki Bia lostockiej
ds. Nauki i pierwszym zastępcą Rektora Uczelni. Od 1992 roku, tj. od chwili
utworzenia tej jednostki organizacyjnej, by l kierownikiem Katedry Automatyki
i Elektroniki na Wydziale Elektrycznym PB.

W latach 1990-2012 Profesor M. Bus lowicz by l cz lonkiem Senatu PB, pe lniąc
w kadencji 1993-1996 obowiązki przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Badań
Naukowych i Rozwoju Kadr, a w kadencji 2008-2012 – przewodniczącego Se-
nackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów. W kadencji 2008-2012 by l ponadto
cz lonkiem Uczelnianej Odwo lawczej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademic-
kich. W latach 1981-1984 by l przedstawicielem nauczycieli akademickich (niepo-
siadających tytu lu naukowego lub stopnia doktora habilitowanego) w Radzie
Wydzia lu Elektrycznego, a od 1988 roku, po uzyskaniu habilitacji, zasiada l
nieprzerwanie w Radzie Wydzia lu Elektrycznego PB. W latach 1990-1991 by l
cz lonkiem Rady Naukowej Międzywydzia lowego Studium Automatyki i Ro-
botyki, które kszta lci lo studentów wydzia lów: Elektrycznego i Mechanicznego
w Politechnice Bia lostockiej. Profesor Miko laj Bus lowicz by l również redaktorem
wydawnictw, publikowanych przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Bia lostoc-
kiej, których tematyka zawiera la się w dyscyplinach: elektrotechnika, elektronika
i telekomunikacja.

W latach 1999-2005 Profesor Miko laj Bus lowicz by l przewodniczącym Rady
Technicznej Zak ladu Produkcji Doświadczalnej i Us lug Technicznych oraz cz lon-
kiem Rady Bia lostockiej Fundacji Kszta lcenia Kadr. W roku 2003 by l g lównym
organizatorem i przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego I Podlaskiego Fe-
stiwalu Nauki i Sztuki – pierwszej w woj. podlaskim imprezy naukowej, prezen-
tującej dorobek bia lostockiego środowiska akademickiego. W roku 2004 Profesor
M. Bus lowicz przewodniczy l pracom Komitetu Organizacyjnego Obchodów 55-
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lecia Politechniki Bia lostockiej, zaś w latach 2004 i 2005 by l wiceprzewodniczą-
cym komitetów organizacyjnych kolejnych Podlaskich Festiwali Nauki i Sztuki.

W okresie sprawowania przez prof. dr hab. inż. M. Bus lowicza funkcji Dzie-
kana (w styczniu 1995 r.), Wydzia l Elektryczny PB otrzyma l uprawnienia do
nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie nauko-
wej elektrotechnika. W 1999 roku Profesor Miko laj Bus lowicz by l organizatorem
i przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego IX Ogólnopolskiego Spotkania
Dziekanów Wydzia lów Elektrycznych i Wydzia lów Elektroniki, które odby lo się
w Bia lymstoku i Rajgrodzie.

Prof. dr hab. inż. Miko laj Bus lowicz aktywnie angażowa l się w kszta lcenie
studentów i m lodej kadry naukowej Wydzia lu Elektrycznego PB. Profesor by l
promotorem w czterech przewodach doktorskich, wszczętych przez Radę Wy-
dzia lu Elektrycznego PB i zakończonych nadaniem stopnia naukowego doktora.
By l również opiekunem naukowym kilku uczestników studiów doktoranckich na
Wydziale Elektrycznym PB, w tym doktorantów posiadających wszczęte prze-
wody doktorskie. Prof. dr hab. inż. Miko laj Bus lowicz by l doskona lym dydak-
tykiem, wysoko cenionym przez studentów i chętnie wybieranym przez nich
jako opiekun prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich. W okresie pracy
zawodowej w Politechnice Bia lostockiej prowadzi l wszystkie formy zajęć dy-
daktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych: wyk lady, ćwiczenia
audytoryjne i laboratoryjne, pracownie specjalistyczne oraz seminaria – g lównie
z przedmiotów: Teoria sterowania, Podstawy automatyki, Modelowanie uk ladów
dynamicznych, Podstawy techniki sterowania cyfrowego, Wybrane zagadnienia
automatyki, Dynamiczne uk lady liniowe z opóźnieniem, Technika regulacji, Sys-
temy sterowania. Prowadzi l także, wed lug autorskich programów, liczne zajęcia
dydaktyczne na studiach doktoranckich.

Profesor Miko laj Bus lowicz wielokrotnie inicjowa l i aktywnie angażowa l się
w tworzenie, modernizowanie i aktualizowanie programów kszta lcenia inżynier-
skiego, magisterskiego oraz doktorskiego na kierunkach studiów, prowadzonych
na Wydziale Elektrycznym PB. By l g lównym autorem programu kszta lcenia stu-
dentów specjalności Automatyka i Technika Mikroprocesorowa, a następnie kie-
rowa l procesem kszta lcenia na tej specjalności. Opracowa l także wiele autorskich
programów zajęć dydaktycznych i realizowa l wed lug tych programów wszystkie
formy kszta lcenia. Profesor by l również promotorem kilkudziesięciu prac dyplo-
mowych magisterskich i inżynierskich, zrealizowanych na Wydziale Elektrycz-
nym PB. Wielokrotnie przewodniczy l Komisjom Doktorskim Rady Wydzia lu
Elektrycznego oraz komisjom egzaminacyjnym przeprowadzającym egzaminy
doktorskie; by l również cz lonkiem zespo lów powo lywanych przez Radę Wydzia lu
Elektrycznego PB do przeprowadzania przewidzianych ustawowo czynności
w postępowaniach o nadanie tytu lu profesora i doktora habilitowanego.

Dnia 2 października 2014 r., w uznaniu ca lokszta ltu dorobku naukowego,
dydaktycznego i organizacyjnego, Senat Politechniki Bia lostockiej wyrazi l pozy-
tywną opinię w sprawie przyznania prof. Miko lajowi Bus lowiczowi tytu lu Hono-
rowego Profesora Politechniki Bia lostockiej. Niestety, to wyróżnienie odebra la
już a dniu 29 kwietnia 2015 roku Pani Wanda Bus lowicz, Ma lżonka Profesora,
podczas uroczystego seminarium naukowego poświęconego Jego pamięci.

Prof. dr hab. inż. Miko laja Bus lowicza, pomimo ciężkiej choroby, do ostat-
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nich dni życia prowadzi l dzia lalność naukową i dydaktyczną, przygotowując
wspólnie ze swoimi uczniami kolejne publikacje. By l znanym, cenionym i szano-
wanym naukowcem, który wniós l znaczący wk lad w rozwój wspó lczesnej auto-
matyki i teorii sterowania oraz aktywnie dzia la l na rzecz upowszechniania naj-
nowszych osiągnięć tych dyscyplin nauki. By l powszechnie lubianym i cenionym
nauczycielem akademickim i wychowawcą m lodzieży, posiada l ogromną wiedzę
i doświadczenie, którymi chętnie dzieli l się ze studentami i wspó lpracownikami.
By l równocześnie cz lowiekiem nadzwyczaj skromnym, który swą osobowością
i postawą wobec wspó lpracowników i studentów wzbudza l powszechną sympatię
i szacunek. Swe zdolności, pracowitość, i konsekwencję w dzia laniu  lączy l z po-
czuciem obowiązku i wielkiej odpowiedzialności wobec uczelni, jej studentów
i pracowników. By l także cz lowiekiem niezwykle życzliwym, serdecznym kolegą,
który stara l się poszukiwać u innych ludzi wy lącznie pozytywnych cech i stymu-
lować ich rozwój. Jego śmierć stanowi ogromną stratę dla jego uczniów i wycho-
wanków, kolegów i wspó lpracowników, a także dla ca lego środowiska naukowego
automatyków polskich. Pozostanie nam pamięć o skromnym, prawym cz lowieku,
którego życie zawodowe i osiągnięcia mogą stanowić wzór dla wszystkich nauczy-
cieli akademickich.

Opracowali:
Przemys law Sad lowski

Jerzy Hickiewicz
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Konrad Domke (1950-2015)
Profesor Konrad Domke, wiceprzewodniczący

PTETiS Oddzia l w Poznaniu zmar l po ciężkiej cho-
robie w dniu 30 maja 2015 roku.

Prof. dr hab. inż. Konrad Domke urodzi l się 2 maja
1950 roku w Poznaniu. W roku 1968 rozpoczą l studia
na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej,
a po dwóch latach jako stypendysta Ministerstwa
Oświaty i Szkolnictwa Wyższego skierowany zosta l na
Wydzia l Automatyki i Budowy Urządzeń Elektrycz-
nych Politechniki Kijowskiej.

W październiku 1974 roku rozpoczą l pracę w Insty-
tucie Elektrotechniki Przemys lowej. W 1983 r. obroni l

pracę doktorską na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, a w 2005
r. uzyska l stopień doktora habilitowanego na Wydziale Elektrycznym Politech-
niki Poznańskiej. Tytu l naukowy profesora uzyska l 19 lutego 2014 roku.

W latach 2005-2008 pe lni l funkcję Prodziekana ds. kszta lcenia Wydzia lu
Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. Od roku 2008 by l zastępcą Dyrektora
Instytutu Elektrotechniki i Elektroniki Przemys lowej ds. naukowych oraz Kie-
rownikiem Zak ladu Techniki Świetlnej i Elektrotermii.

Profesor by l wieloletnim cz lonkiem poznańskiego oddzia lu PTE-
TiS. Od 2008 roku by l cz lonkiem Komisji Rewizyjnej; w roku 2011 obją l funkcję
Przewodniczącego tej Komisji. W roku 2014 zosta l wybrany na funkcję Wice-
przewodniczącego Naszego Oddzia lu.

By l także cz lonkiem: Komisji Nauk Elektrycznych O/PAN w Poznaniu, Pol-
skiego Komitetu Elektrotermii, Polskiego Komitetu Oświetleniowego, Stowarzy-
szenia Elektryków Polskich. W Poznańskim Towarzystwie Przyjació l Nauk by l
cz lonkiem od 1989 roku, od 2008 roku Sekretarzem Komisji PTPN Wydzia lu
Nauk Technicznych. By l cz lonkiem komitetów organizacyjnych kilku krajowych
i zagranicznych konferencji naukowych.

Zajęcia dydaktyczne prowadzi l na I, II, III stopniu studiów. W latach
2012–2015 kierowa l studiami podyplomowymi z zakresu techniki świetlnej, pro-
mieniowania optycznego i elektrotermii.

Wypromowa l czterech doktorantów. By l wzorowym pracownikiem nauko-
wym i dydaktycznym. Posiada l imponujący dorobek naukowy obejmujący 157
prac, w tym 1 monografię, 2 rozdzia ly w książkach zagranicznych, 3 rozdzia ly
w książkach krajowych.

W osobie Zmar lego Profesora tracimy wspania lego przyjaciela i świetnego
organizatora. By l powszechnie lubiany. Jego wiedza, kwalifikacje, doświadczenie
i umiejętności oraz sposób, w jaki wspó lpracowa l z nami przyczynia ly się do
sukcesu wielu przedsięwzięć organizowanych przez Oddzia l.

Stracilísmy nie tylko wspania lego, mądrego, skromnego i życzliwego wspó l-
pracownika, który stara l się u innych ludzi dostrzegać wy lącznie cechy pozy-
tywne, ale też Przyjaciela.

Opracowa l:
Lech Nowak
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Jerzy Niebrzydowski (1936–2015)

Urodzi l się 3 stycznia 1936 roku w Wi-
tyniach ko lo  Lomży. W 1954 roku podją l
studia w WAT w Warszawie. Po pierwszym
roku studiów przeniós l się na Wydzia l Elek-
tryczny Politechniki Warszawskiej, gdzie uzy-
ska l w 1960 roku dyplom magistra inżyniera.
W związku z tym, że praca magisterska Je-
rzego Niebrzydowskiego dotyczy la opracowania
za lożeń perspektywicznego rozwoju elektroener-
getyki miasta Bia legostoku, podją l pracę star-
szego inspektora nadzoru do spraw oświetlenia
ulic i koordynacji rozwoju energetyki miejskiej
w Bia lymstoku. Od 1963 by l g lównym energety-
kiem w nowo powsta lym Bia lostockim Zjedno-
czeniu Budownictwa i po raz pierwszy opubli-

kowa l artyku ly, dotyczące problematyki elektrycznego zagospodarowania dużych
placów budów. 1 listopada 1966 podją l pracę w Wyższej Szkole Inżynierskiej
w Bia lymstoku na stanowisku wyk ladowcy na Wydziale Elektrycznym. Pro-
wadzi l zajęcia z przedmiotów zawodowych, w szczególności z sieci i systemów
elektroenergetycznych. W grudniu 1969 uzyska l stopień doktora nauk technicz-
nych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. Rok później zosta l
powo lany na stanowisko prodziekana Wydzia lu Elektrycznego. A od 1971 r.,
przez kolejne osiem lat, jako dziekan kierowa l tym wydzia lem. W 1979 r. uzy-
ska l stopień doktora habilitowanego na Wydziale Elektrycznym Politechniki
Warszawskiej. Od 1 stycznia 1980 roku pe lni l funkcję prorektora Politechniki
Bia lostockiej, a w 1981 zosta l wybrany na stanowisko rektora. Pe lni l tę funkcję
do roku 1984. W 1990 roku w uznaniu Jego dokonań naukowych, zosta l miano-
wany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w PB. Profesorem tytularnym
zosta l w roku 2004.

Zainteresowania naukowe prof. Jerzego Niebrzydowskiego koncentrowa ly się
na szeroko pojętej elektroenergetyce rolniczej. Interesowa l się przede wszystkim
problematyką sieci elektroenergetycznych zasilających odbiorców wiejskich, ale
także analizą strukturalną, prognozowaniem zapotrzebowania na paliwa i ener-
gię, jakością energii elektrycznej dostarczanej odbiorcom wiejskim i analizą
kosztów energii elektrycznej dostarczanej odbiorcom. W zakresie reprezento-
wanej specjalności naukowej legitymuje się oryginalnym dorobkiem, na który
sk ladają się: 4 rozprawy, 72 artyku ly i referaty publikowane, 60 prac naukowo-
badawczych, wypromowanie 2 doktorów. Jest autorem 6 skryptów akademickich.
Wypromowa l ponad 250 magistrów inżynierów i inżynierów. Prof. Jerzy Nie-
brzydowski wniós l znaczący wk lad organizacyjny w rozwój Wydzia lu Elektrycz-
nego i ca lej Politechniki Bia lostockiej. Pe lni l szereg odpowiedzialnych funkcji:
kierownika Zespo lu Elektroenergetyki, przekszta lconego w Zak lad, a następnie
Katedrę Elektroenergetyki, prodziekana i dziekana Wydzia lu Elektrycznego
(Wydzia lem tym kierowa l w sumie przez 14 lat), prorektora i rektora Poli-
techniki Bia lostockiej. W 2006 roku, po czterdziestu latach, zakończy l pracę
naukowo-dydaktyczną.
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Prof. Jerzy Niebrzydowski by l cz lonek Stowarzyszenia Elektryków Polskich
od 1962 roku. Zosta l odznaczony Z lotą Odznaką Honorową SEP w 1996 roku.
Należa l do Ko la SEP Pracowników Politechniki Bia lostockiej.

W uczelnianej księdze z okazji jubileuszu 50-lecia Uczelni prof. Jerzy Niebrzy-
dowski umieści l swoje refleksje na temat Politechniki Bia lostockiej: ". . . pragnę
mocno podkreślić, że dla rozwoju i wzrostu Uczelni nie są najważniejsze oko-
liczności, w której przychodzi jej dzia lać, ale najważniejsi są ludzie. Życzę, by
Politechnika Bia lostocka zawsze mia la szczęście do ludzi chętnych, odważnych
i mądrych."

Prof. Jerzy Niebrzydowski zmar l 17 sierpnia 2015 roku. Odszed l od nas
Cz lowiek wrażliwy, koleżeński, pracowity, wybitny uczony, pedagog, wychowaw-
ca m lodzieży akademickiej i kadry naukowej. Pozostanie na zawsze w naszej
pamięci.

Opracowa l:
Andrzej Sikorski
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8 Historia polskiej elektryki

Julian Leopold Ochorowicz (1850–1917)

Julian Ochorowicz urodzi l się 23 lu-
tego 1850 r. w Radzyminie k. Warszawy.
Pochodzi l z rodziny nauczycielskiej, jego
ojcem by l Julian (1815–1855) — inspek-
tor Instytutu Nauczycieli Elementarnych
w Radzyminie, matką by la Jadwiga Te-
resa (1828–1878) z domu Sumińska, m.in.
prze lożona Maryjnego Instytutu Wycho-
wania Panien przeniesionego do War-
szawy z Pu law w 1862 r.

W 1859 r. Ochorowicz rozpoczą l
naukę w III Gimnazjum Męskim w War-
szawie, jednak swoją naukę musia l konty-
nuować w Gimnazjum w Lublinie, gdzie
w 1864 r. w wyniku represji po powstaniu
styczniowym, przesiedlono jego matkę.
W 1866 r. ukończy l Gimnazjum Lubelskie
i zapisa l się na Wydzia l Filologiczno- Hi-
storyczny Szko ly G lównej Warszawskiej,
ale po roku, z powodu zainteresowań,

przeniós l się na Oddzia l Przyrodniczy Wydzia lu Fizyko- Matematycznego.
Będąc jeszcze studentem Wydzia lu Filologiczno- Historycznego w 1867 r. wygra l
konkurs na rozprawę o metodzie badań psychologicznych. W 1872 r. ukończy l
studia na Oddziale Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego, który po-
wsta l w miejsce zlikwidowanej Szko ly G lównej. Temat jego pracy dyplomowej
brzmia l: O mózgu ludzkim, jego rozmiarach u pierwotnych, starożytnych i dotąd
żyjących plemion i narodów. Tego samego roku odby l podróż do Anglii i Francji.
Z początkiem 1873 r. rozpoczą l studia uzupe lniające na Uniwersytecie w Lipsku
w zakresie filozofii, nauk przyrodniczych i psychologii. W 1874 r. uzyska l stopień
doktora filozofii na Uniwersytecie w Lipsku, na podstawie rozprawy: Bewusst-
sein in Menschen seine Bedingungen Und Gesetze (O warunkach świadomości).

Telefon Ochorowicza. Źród lo: http://wynalazki.slomniki.pl/

Odtąd rozwiną l i prowadzi l do końca życia niezwykle intensywną i bogata
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dzia lalność w różnych dziedzinach, zapisując się w sposób trwa ly na kartach
dziejów nauki polskiej.

W latach 1868-1875 razem z Aleksandrem Świętochowskim wspó ltworzy l
ruch pozytywistyczny w Warszawie. W latach tych redagowa l również czaso-
pisma: „Niwa”, „Opiekun Domowy” oraz „Bibliotekę Filozofii Pozytywnej”. W
1875 r. Ochorowicz przeniós l się do Lwowa, gdzie w 1876 r. uzyska l habilitację,
rozprawą na temat Rozwoju filozoficznych i chemicznych pojęć o atomach i obją l
stanowisko docenta prywatnego filozofii przyrody i psychologii na Wydziale Fi-
lozoficznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Program jego wyk ladów
mia l szeroki zakres i obejmowa l: psychologię teoretyczną, indukcyjną, stosowaną,
kryminalną, teorię wrażeń, psychologię twórczości, psychologię historii i cywi-
lizacji, etnopsychologię. W drugim dziale swej specjalności wyk lada l filozofię
fizyki i historię filozofii przyrody. Oba wyk lady Ochorowicza budzi ly duże zain-
teresowanie, a on sam wśród s luchaczy cieszy l się ogromną sympatią i uznaniem.
Poza wyk ladami zajmowa l się również eksperymentami fizycznymi z zakresu
elektryczności i elektromagnetyzmu, a także problemami w lasności elektrycz-
nych cia la ludzkiego i hipnotyzmu. Wspólnie z doc. B. Abakanowiczem (1852-
1900, inżynier, matematyk, konstruktor aparatury matematycznej, elektrotech-
nik) z Politechniki Lwowskiej prowadzi l doświadczenia, które by ly przyczynkiem
jego późniejszych wynalazków w dziedzinie elektroakustyki. Pierwszym wynalaz-
kiem Ochorowicza w tamtych latach by l podręczny telegraf z przesuwającym się
„mokrym piaskiem”. Następnie skonstruowa l nowe typy: mikrofonu węglowego,
termo-mikrofonu i telefonu magnetycznego. Zajmowa l się również teorią prze-
noszenia obrazów na odleg lość, a więc tym co później zyska lo miano telewi-
zji. Ochorowicz nawiązywa l do znanej już wówczas myśli rzutowania obrazu
za pomocą obiektywu na tzw. p lytkę mozaikową, sk ladającą się z dużej liczby
drobnych elementów świat loczu lych. Zaproponowane przez niego rozwiązanie
mia lo polegać na zmianie promieni świat la na prądy elektryczne, przesy lanie
tych prądów do drugiej stacji bez naruszania ich uk ladu oraz powtórną zamianę
uk ladu prądów elektrycznych na uk lad promieni świetlnych. Znamienną przy
tym nowością jego idei, by lo przekazywanie sygna lów za pośrednictwem jednej
tylko pary przewodów, a nie tylu przewodów, na ile elementów mia l być obraz
roz lożony, a następnie odtwarzanie ich w odbiorniku w tej samej kolejności.

Ochorowicz bra l także czynny udzia l w życiu spo lecznym i umys lowym
Lwowa. Wyg lasza l referaty, wspó lpracowa l z redakcją czasopisma „Kosmos”,
by l cz lonkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika
(1880- 1882), bra l udzia l w posiedzeniach Towarzystwa Lekarzy Galicyjskich,
a w 1881 r. by l wiceprezesem lwowskiego Ko la Literackiego.

Nie mając jednak szans na uzyskanie profesury na Uniwersytecie Lwow-
skim i zabezpieczenia sobie bytu materialnego, na początku 1882 r. wyjecha l do
Paryża. Wyjeżdżając za granicę mia l nadzieję otrzymać stypendium naukowe
z Akademii Umiejętności. Mimo iż początkowo zaakceptowano jego kandydaturę,
nie otrzyma l go, i dlatego też w Paryżu zosta l zmuszony zarabiać na swoje
utrzymanie. W pierwszej kolejności zają l się wykorzystaniem swoich pomys lów
wynalazczych. Mia l też daleko rozwinięte prace doświadczalne nad konstruk-
cja aparatów telefonicznych i mikrofonów nad którymi pracowa l we Lwowie.
W Paryżu swoją pracownię elektrotechniczna udostępni l mu jego przyjaciel
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Willa „Ochorowiczówka” 1905 r. Źród lo: http://www.beskidzka24.pl/

z Lwowa, B. Abakanowicz, on też wprowadzi l Ochorowicza w kręgi techników-
przemys lowców. Po wielu żmudnych próbach, uda lo się Ochorowiczowi opaten-
tować swoje wynalazki: mikrofon z opi lkami żelaznymi, telefon magnetyczny,
termo-mikrofon i udoskonalony mikrofon węglowy. Szczególnie jednak duże za-
interesowanie uzyska l jego telefon dwumembranowy (tzw. telefon g lośno-mówią-
cy), zmniejszający zniekszta lcenie g losu oraz wydatnie zwiększający g lośność
odbieranych dźwięków. Umożliwi lo to zbiorowe s luchanie muzyki czy śpiewu
z odleg lej sali koncertowej lub gmachu opery. Wynalazek ten by l prekurso-
rem późniejszego g lośnika. Wynalazki Ochorowicz wzbudzi ly zainteresowanie
w świecie technicznym oraz przynios ly mu rozg los, uznanie i zyski. Swoje wy-
nalazki demonstrowa l na wystawach przemys lowych w 1885 r. w Paryżu, An-
twerpii oraz na Wystawie Przemys lowo- Rolniczej w Warszawie, na wszystkich
uzyskując z lote medale. Pod koniec 1885 r. jeszcze raz zademonstrowa l swe apa-
raty na wystawie elektryczności Rosyjskiego Stowarzyszenia Technicznego w Pe-
tersburgu. Ochorowicz wygra l wówczas konkurs w Petersburgu i uzyska l patent
na aparaturę g lośnikowa. Jednak pogorszenie się jakości odbioru proporcjonalne
do odleg lości sprawi lo, że nie dosz lo do ich instalacji na trasie Petersburg- Mo-
skwa. We Francji jego aparaty telefoniczne produkowano na skalę handlową
i by ly w użyciu jeszcze w 1905 r. W Warszawie montowa la je miejscowa firma
„Abakanowicz i Ska” z dostarczanych z Paryża części.

Jednakże g lównym celem jego pobytu w Paryżu, by la chęć zapoznania się
z francuską psychologią oraz przeprowadzenie badań nad hipnotyzmem, który
traktowa l jako dzia l psychologii. Pierwsze kontakty ze sferami naukowymi Pary-
ża u latwili mu T. Ribot (prof. psychologii na Sorbonie) i Ch. Richet (fizjolog,
prof. fakultetu lekarskiego), to oni przedstawili go we Francuskim Towarzy-
stwie Biologicznym, gdzie Ochorowicz móg l przedstawić swoją teorię na temat
„skojarzeń ideo- organicznych”, która wed lug niego stanowi la pomost między
psychologią a fizjologią (przy jej pomocy t lumaczy l zjawiska magnetyzmu, hip-
notyzmu, sugestii, a w przysz lości mia la stanowić fundament jego teorii zjawisk
parapsychicznych). W Paryżu Ochorowicz przeprowadza l m. in. eksperymenty
w klinice psychiatrycznej prof. J. M. Charcota oraz na Oddziale psychiatrycz-
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Julian Ochorowicz z medium Stanis lawą Tomczyk 1913 r. Źród lo: http://wyborcza.pl/

nym prof. A. Voisina. Oddawano mu do dyspozycji cięższe przypadki choro-
bowe, a stosując w ich terapii w lasną teorię magneto- hipnotyczną, odnoto-
wywa l pomyślne wyniki leczenia. Wkrótce Ochorowicz rozpoczą l systematyczne
prowadzenie w lasnej praktyki lekarskiej, która by l jego źród lem zarobkowania.
Obok hipnotyzmu stosowa l także terapię tzw. magnetyzmu zwierzęcego, (ina-
czej mesmeryzm, by la to XVIII-wieczna doktryna, której twórcą by l wiedeński
lekarz Franz- Anton Mesmer. Mesmer uważa l, że choroby powodowane są za-
burzeniami w przep lywie uniwersalnego dla organizmów żywych „fluidu”. Rolą
terapeuty- mesmerysty by lo przywrócenie harmonii jego przep lywu. Odbywa lo
się to poprzez bezpośrednie oddzia lywania na pacjenta lub przy pomocy spe-
cjalnego urządzenia – bali magnetycznej, w której gromadzi l się fluid, a którą
mieli dotykać podnieceni pacjenci (w większości p lci żeńskiej). Bezpośrednie
oddzia lywanie polega lo na wodzeniu w specyficzny sposób rękami nad cia lem
pacjenta. Czynności te mia ly wywo lać „napad drgawkowy”, który uznawano za
uzdrawiający.

Podczas pobytu w Paryżu nadal utrzymywa l kontakt z krajem. W „Kurierze
Warszawskim” stale ukazywa ly się jego artyku lu o aktualnej tematyce, pisa l
prace popularnonaukowe dla „Ateneum”, wspó lpracowa l z „Wielką Encyklopedią
Powszechną Ilustrowaną” oraz z „Encyklopedią Wychowawczą”.

Wakacje spędza l w Warszawie lub Zakopanem, wyg lasza l wówczas odczyty,
odnawia l lub nawiązywa l kontakty naukowe, a także podobnie jak w Paryżu,
uprawia l praktykę leczniczą. Mia l wielkie powodzenie u chorych, często przyj-
mowa l po 40 pacjentów dziennie, a części chętnych musia l odmawiać przyjęcia.
Swoje doświadczenia paryskie pragną l rozpowszechnić w kraju, dlatego też ro-
zpoczą l energiczną propagandę w prasie, g lównie w „Kurierze Warszawskim”.
Wystąpi l z krytyką panującego wówczas w medycynie kierunku mechanistycz-
nego, który każde schorzenie sprowadza l do patologii komórki, nie dostrzegając
poza nią pacjenta jako ca lości psychofizycznej. Powo lując się na związki medy-
cyny z psychologią, domaga l się odpowiedniego miejsca dla psychoterapii, hip-
notyzmu i magnetyzmu w medycynie. W warszawskim środowisku naukowym
wystąpienia i teorie Ochorowicza spotka ly się z ogromną krytyką i niechęcią.
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Julian Ochorowicz ok. 1915 r. Źród lo: http://apw.ee.pw.edu.pl/

W początkach 1892 r. Ochorowicz wróci l do Warszawy. Już wkrótce po po-
wrocie zainteresowania Ochorowicza zaczę ly przesuwać się w innym kierunku,
a który wywo lywa l nie mniejsze kontrowersje w środowisku naukowym, niż po-
przedni spór o medycynę. Przez Europę przesz la wówczas fala zainteresowań
spirytyzmem. Ochorowicz postanowi l zbadać naturę tych zjawisk i w 1893 r.
uda l się do W loch, gdzie przy pomocy i wspó lpracy swego przyjaciela, mala-
rza Henryka Siemiradzkiego, przeprowadzi l w Rzymie szereg eksperymentów
ze s lynnym wówczas medium- Eusapią Paladino. Pod koniec 1893 r. Eusapia
przyby la do Warszawy i wraz z J. Ochorowiczem przez 50 dni przeprowadza la
seanse spirytystyczne. Bra ly w nich udzia l znane osobistości z kręgów literackich
i naukowych. zapiski z oko lo 40 seansów zebra l Ochorowicz w swoim 5-tomowym
dziele – Zjawiska mediumiczne. Zainteresowanie mediumizmem spowodowa lo, iż
Ochorowicz zaprzesta l prowadzenia swojej dotychczasowej praktyki lekarskiej.
W tym czasie prowadzi l również badania w dziedzinie fototechniki oraz intere-
sowa l się miernictwem elektrycznym, konstruowa l elektrotechniczne przyrządy
pomiarowe, które umożliwia ly wykrywanie bardzo ma lych prądów elektrycz-
nych. Doprowadzi lo to do opracowania przez niego kilku przyrządów, które
później wykorzystywa l do swych badań parapsychologicznych, m. in. zbudowa l
nowego typu galwanometr, chronofotograf, kryptoskop.

W kraju dzia lalność Ochorowicza stale budzi la wiele kontrowersji, ale za
granicą oceniana by la wysoko. Brytyjskie Towarzystwo Badań Psychicznych za-
liczy lo go w 1895 r. w poczet swoich cz lonków honorowych, te sama godność
nada ly mu towarzystwa psychologiczne w Nowym Jorku, Berlinie, Kolonii, Lip-
sku i Budapeszcie. Ponadto w 1905 r. zosta l cz lonkiem redakcji czasopisma „An-
nales des Sciences Psychiques” w Paryżu, a w 1906 r. wybrano go na sekreta-
rza generalnego w nowo powsta lym Międzynarodowym Instytucie Psychologii
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w Paryżu.
Po swoim kilkuletnim pobycie w Warszawie i zrażeniu do siebie większości

przedstawicieli sfery naukowej, Ochorowicz postanowi l opuścić i osiedlić się
gdzieś na uboczu. Do podjęcia tej decyzji przyczyni la się być może i sytuacja ro-
dzinna, w 1899 r. rozwiód l się ze swoją żoną Marią Heleną Leszczyńską (by l z nią
żonaty od 1888 r.). Wybra l wieś Wis lę na Śląsku Cieszyńskim. Julian Ochorowicz
po raz pierwszy odwiedzi l Wis lę w 1899 r., poszukiwa l wówczas weny twórczej,
pisa l bowiem pracę o Wiedzy tajemnej w Egipcie. Zachwala l wówczas zdro-
wotne zalety tej miejscowości. Zainwestowa l nawet swoje oszczędności i wspólnie
z miejscowym dzia laczem Bogdanem Hoffem (1865- 1932, architekt, etnograf. Na
początku XX wieku osiad l na sta le w Wísle i kontynuowa l pracę swego ojca- Bo-
gumi la, nad przekszta lceniem Wis ly w miejscowość uzdrowiskową i wczasową,
ponadto utrwala l miejscowy folklor), przystąpi l do budowy niewielkich domków
letniskowych („Maja”, „Sokó l”, „Placówka”, a murowana „Ochorowiczówka” ist-
nieje do dnia dzisiejszego), mając nadzieje na dochody pieniężne z ich wy-
najmu, w razie rozwoju tej miejscowości jako uzdrowiska. W 1901 r. definitywnie
opuści l Warszawę i zamieszka l w Wísle, gdzie urządzi l sobie dom i pracownię.
Ochorowicz fotografowa l Wis lę i jej okolice, ponadto propagowa l jej walory wy-
poczynkowe wśród spo leczeństwa. Zaprasza l do niej znamienitych gości m.in.
Boles lawa Prusa, W ladys lawa Reymonta, Marię Konopnicką. W 1905 r. ra-
zem Bogdanem Hoffem za loży l Towarzystwo Mi lośników Wis ly, by l także jed-
nym z twórców Polskiego Towarzystwa Turystycznego „Beskid”. Tu kontynuowa l
swoje prace pisarskie i techniczne (w dalszym ciągu zajmowa l się konstrukcją
elektrycznych przyrządów pomiarowych, fototechniką i chemią fotograficzną).
Bra l udzia l w miejscowych pracach spo lecznych, Macierzy Szkolnej ofiarowa l
spora bibliotekę- ponad 600 polskich książek. Uważano go za odkrywcę i bu-
downiczego Wis ly. Przyczyni l się także do rozwoju lokalnego życia kulturowego-
organizowa l odczyty, amatorskie przedstawienia i wycieczki. Rozwój Wis ly jako
miasta wypoczynkowego by ly w pewnej mierze zas lugą Juliana Ochorowicza.

Zjawiska parapsychologiczne ciągle fascynowa ly Ochorowicza i w 1908 r.
zają l się nimi ponownie. Tym razem pracowa l z nowo odkrytym medium- m lodą
kobietą Stanis lawą Tomczykówną (1888- 1975). Doświadczenia opisywa l, ilustru-
jąc je licznymi fotografiami. Po wielomiesięcznych próbach doszed l do wniosku,
że uda lo mu się odkryć nowy rodzaj promieniowania organicznego, zdolnego
do wywo lywania mechanicznych skutków poza ustrojem wytwarzającego je me-
dium. Nazwa l je promieniami „sztywnymi” i „promieniami Xx”.

Jednak dziesięcioletni pobyt w Wísle, z dala od centrów życia umys lowego
stawa l się dla Ochorowicza uciążliwy, postanowi l więc w 1912 r. przenieść się do
Warszawy. Domki letniskowe w Wísle będące jego w lasności postanowi l sprze-
dać, zatrzymując sobie tylko jedną willę, dzís znaną jako „Ochorowiczówka”.
Naby l natomiast w Żeraniu pod Warszawą naby l niewielką posiad lość, gdzie
wybudowa l kilkupokojowy, parterowy dom, przeznaczony na pracownię i tam
kontynuowa l swoje doświadczenia.

W 1914 r., po dwóch latach opuści l Żerań i zamieszka l w Warszawie ze
swoją przyjació lką i medium Jadwigą Domańską (1885- 1967, jednak sesje z jej
udzia lem utrzymywa l w tajemnicy z obawy przed krytyką ze strony środowiska
naukowego- g lównie ze strony Pol. Tow. Psychologicznego). Po powrocie do War-
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Pomnik Juliana Ochorowicz w Wísle. Źród lo: http://www.mapofpoland.pl/

szawy, Ochorowicz w lączy l się w prace Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
i w latach 1915- 1916 pe lni l w nim funkcję wiceprezesa. Ponadto nadal udziela l
porad psychoterapeutycznych oraz prowadzi l wyk lady z psychologii w średniej
szkole handlowej Edwarda Rontalera.

W ostatnim okresie swoje dzia lalności Ochorowicz zdo la l opracować i wydać
szereg prac. Najważniejszymi są Psychologia i medycyna (2 tomy, 420 stron,
w książce tej udowadnia l, iż psychologia powinna być nauką podstawową dla
lekarzy oraz zwraca l uwagę na czynniki psychiczne jako przyczyny rozmaitych
chorób) oraz Psychologia — pedagogika — etyka. Książki te by ly w pewnym
stopniu podsumowaniem dorobku naukowego Ochorowicza. W pracach tych ze-
bra l swoje dawne wypowiedzi, doświadczenia i osiągnięcia naukowe rozproszone
w czasopismach krajowych i zagranicznych. Uzupe lni l je odpowiednimi komen-
tarzami i uwagami dotyczącymi zmian jakie w tym czasie poczyni la nauka.

Julian Ochorowicz zmar l 1 maja 1917 r. w Warszawie na atak dusznicy
bolesnej, pochowany zosta l na cmentarzu Powązkowskim.

Książki:

1. Jak należy badać duszę? Czyli o metodzie badań psychologicznych, War-
szawa 1869, stron 95.

2. Mi lość, zbrodnia, wiara i moralność. Kilka studiów z psychologii krymi-
nalnej, Warszawa 1870, stron 160.

3. O wolności woli. Studium psychologiczne, Warszawa 1871.

4. Duch i mózg. Studium psychofizjologiczne ( z tablicą anatomiczną), War-
szawa 1872.

5. Wstęp i pogląd ogólny na filozofię pozytywną, Warszawa 1872, stron 94.

6. Z dziennika psychologa. Wrażenia, uwagi, spostrzeżenia, w ciągu dziesięciu
lat spisane, Warszawa 1876, stron 244.

7. Wspó lczesna psychologia pozytywna w Anglii, Warszawa 1876, przek lad
i przeróbka dzie la T. A. Ribota.
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8. O twórczości poetyckiej ze stanowiska psychologii, Lwów 1877, stron 105.

9. Pogadanki i spostrzeżenia z dziedziny fizjologii, psychologii, pedagogiki
i nauk przyrodniczych, Warszawa 1879.

10. De la Suggestion mentale, Paris 1887 i 1889.

11. Wiedza tajemna w Egipcie, Warszawa 1898.

12. O kszta lceniu w lasnego charakteru, Warszawa 1907, stron 67.

13. Pierwiastki charakteru narodowego: szkic z psychologii i kultury pierwot-
nej S lowin Centralnych, Warszawa 1907, stron 87.

14. Uk lad genetyczny pierwiastków, Cieszyn- Warszaw 1911, stron 36.

15. Zjawiska mediumiczne, T. I- V, Warszawa 1913- 1914.

16. Badania doświadczalne nad zasadniczym znaczeniem reakcji psycho-gal-
wanometrycznej, Warszawa 1915.

17. Pierwsze zasady psychologii, Warszawa 1916, stron 338.

18. Psychologia i medycyna, T. I-II, Warszawa 1916-1917, stron 420.

19. Psychologia- pedagogika- etyka, Warszawa 1917, stron 437.

Artyku ly:

1. Magnetyzm żywotny wobec nauki przyrody i sztuki lekarskiej, „K losy”
1867.

2. Dzisiejsze stanowisko oraz zagadnienia magnetyzmu, „Przegląd Tygodnio-
wy” nr 21, 1867.

3. Naprzód!, „Opiekun Domowy”, nr 1, 1873.

4. Listy z Lipska o wspó lczesnej filozofii niemieckiej, „Niwa”, 1874.

5. Pozytywizm i negatywizm „Niwa”, 1875.

6. Romantycy i realísci „Niwa”, 1875.

7. O wrażeniach zmys lowych , „Kosmos”, nr 6, 1876.

8. Najnowsze prace nad wrażliwością siatkówki, „Kosmos”, nr 11, 1876.

9. Kilka spostrzeżeń psychologicznych z dziedziny zmys lu wewnętrznego,
„Niwa”, nr 9 1876.

10. Myśl i świat lo, „Niwa” , nr 10, 1876.

11. O możliwości zbudowania przyrządu do przesy lania obrazów optycznych
na dowolną odleg lość, „Kosmos”, 1878, nr 2, s.73-79.

12. Teoryja mikrofonu, „Kosmos”, 1878 s. 328-3335.
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13. O prawach mikrofonu, „Kosmos”, 1879, s. 199-207.

14. Zastosowanie psychologii, „Ateneum”, t. 2, 1879.

15. Si la jako ruch, „Ateneum” 1879, rosyjski przek lad ukaza l się w czasopísmie
„Myśl”, Petersburg 1880.

16. Recherches nouvelles sur la thèorie du microphone, „La Lumierè Electri-
que”, T. 1, Paris 1880, 156,187,215.

17. Pour un congrès international de psychologie. „Revue Philosophique”, T.
12, 1881, s. 1–17.

18. O grocie Magurskiej w Tatrach pod względem antropologicznym , „Ko-
smos” 6, 1881.

19. Bezwiedne tradycje ludzkości. Studium z psychologii historii, „Ateneum”
1880, t.2 , s. 226-255, 478.

20. Przed trzydziestu laty, „Kurier codzienny”, nr 1, 1897.

21. Hypnotisme et mesmerisme „Dictionnaire de Physiologie”, 1909.
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Stanis law Odrowąż-Wysocki (1876–1931)

Stanis law Odrowąż-Wysocki urodzi l
się 11 V 1876 w Warszawie. Jego stryjecz-
nym dziadkiem by l, znany z powstania li-
stopadowego, podchorąży (w późniejszym
czasie pu lkownik) Piotr Wysocki. Ojciec
Antoni zmar l wcześnie, dlatego matka
Wanda, musia la pracować na utrzyma-
nie syna jako krawcowa. Mia l siostrę
Jadwigę.

By l dzieckiem radosnym i uzdolnio-
nym. Nie lubi l przedmiotów humani-
stycznych, fascynowa l się matematyką.
Mia l g lowę pe lną pomys lów. W 1893 r.
w piątej klasie szko ly realnej by l wspó l-
organizatorem obchodów setnej rocznicy
Konstytucji 3 maja. Zajmowa l się rozpo-
wszechnianiem nielegalnych broszur oraz
namówi l ca lą klasę na przyj́scie do szko ly

w mundurach galowych. Następnie zorganizowa l przemarsz przez miasto do te-
atru na przedstawienie teatralne. Nie wyda l swoich kolegów wspó lorganizatorów,
za co zosta l wydalony ze szko ly bez możliwości podjęcia nauki w jakiekol-
wiek gimnazjum w Królestwie Polskim. W latach 1893–1895 pracowa l aby za-
robić na dalsze kszta lcenie w Banku Radziszewskiego. Jako eksternista zda l
uzupe lniające egzaminy i następnie rozpoczą l naukę w Niemczech.

W latach 1895-1900 studiowa l w Politechnice Darmstadt (Technische Uni-
versität Darmstadt). Wykona l pracę dyplomowa pod tytu lem: „Berechnung Und
Projektierung einer elektrischen Centrale zur Versorgung eines Stadtgebietes
mit Strom für Kraft und Licht“ Obliczenie i projektowanie centrali elektrycznej
do zaopatrzenia części miasta w moc i świat lo (obliczenia, 8 arkuszy wykresów
i rysunków ).

W Darmstadt w lączy l się w dzia lalność niepodleg lościową w Związku Za-
granicznym Socjalistów Polskich (ZZSP). Związek utworzono na Zjeździe PPS
w Paryżu w 1892r. mia l on za zadanie po lączyć wszystkich socjalistów przebywa-
jących za granicą. G lówne w ladze zosta ly jednak aresztowane i wydalone z Fran-
cji. W ladze związku odtworzy ly się i przenios ly do Londynu. Wysocki utrzy-
mywa l kontakt z w ladzami w Londynie, sprowadza l wydawnictwa związku
rozpowszechniając je wśród kolegów.

Życie akademickie Polaków w Darmstadt skupia lo się w dwóch organiza-
cjach: jawnej „Polskiej Czytelni Akademickiej” oraz tajnym „Kole Polskim”. Ko lo
należa lo do „Zjednoczenia M lodzieży Polskiej” studiującej za granicą. Wysocki
by l cz lonkiem obydwu organizacji dzia lając w nich intensywnie. W 1897 r. zo-
sta l przyjęty na cz lonka czynnego ZZSP. Pos lugując się pseudonimami: L. Mo-
kiejewski (L. Mok), M. Stefanowski (St. St.) prowadzi l dzia lalność polityczno
spo leczną, publikując artyku ly w czasopismach: „Przedświt”, „Świat lo”, „Ga-
zecie Robotniczej”, „Robotniku”, „Naprzodzie”. W 1898 r. Wysockiemu uda lo
się powo lać Sekcję Darmstadzką Związku Zagranicznego Socjalistów Polskich.
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Cz lonkami sekcji byli również Ignacy Boerner, Alfons Kühn i Bronis law Petsch.
W swojej pracy skupiali się oni na: oddzia lywaniu na kolegów, zdobywaniu no-
wych cz lonków sympatyków, kolportażu „bibu ly” PPS-owej oraz zdobywaniu
funduszy na dzia lanie organizacji. Dzia la lo tam tez kilka kó l naukowych. Sekcja
rozwija la się prężnie, jej cz lonkowie pomagali polskim robotnikom w Mannheim,
organizowali dla analfabetów kursy czytania i pisania, a dla bardziej zaawanso-
wanych wyk lady z historii oraz nauk ekonomicznych i przyrodniczych. W 1899
r. dosz lo do kilku roz lamów w organizacjach, na grupy postępowe i nacjona-
listyczne utrudniając dzia lalność sekcji darmstadzkiej. Po ukończeniu studiów
przez cz lonków sekcji dzia lalność socjalistów w tym mieście zamar la.

W 1900 r. Po ukończeniu studiów Wysocki wyjecha l do Paryża zwiedzić
wystawę światową, a następnie do Londynu gdzie przestudiowa l archiwum par-
tyjne . Następnie uda l się do Polski i podją l pracę w firmie Olszewicz i Kern. Jed-
nocześnie rozpoczą l dzia lalność w PPS-ie. Początkowo by l kolportażem „bibu ly”,
ucząc się dzia lalności konspiracyjnej. Przyją l pseudonim „Stefan”. Następnie
zosta l cz lonkiem Warszawskiego Komitetu Robotniczego organizując tam ko la
i pogadanki. Wśród towarzyszy by l jednak szpieg. Wysocki wraz z kilkoma swo-
imi kolegami zosta l aresztowany 17 XI 1900 r. przez rosyjską „Ochranę”. Zostali
oni osadzeni w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Wysocki zosta l zwolniony 20
IV 1901 r. i oddany pod nadzór policji. Kontynuowa l pracę w firmie Olszewicz
i Kern. By l jednak pod nadzorem policji i w każdej chwili móg l być ponownie
aresztowany. Dlatego postanowi l wyjechać do Rosji. Dzięki kontaktom znalaz l
prace w Rykowskich kopalniach węgla Zag lębia Donieckiego w Juzowce. Mia l
tam zakończyć rozpoczętą budowę elektrowni oraz zarządzać siecią elektryczną.
Pracując tam zdobywa l nową wiedzę związaną z górnictwem. Wspólnie z inż.
górniczym J. Krzyżanowskim opracowa l urządzenie do szybkiego umiejscawia-
nia pożarów w kopalni. Zosta lo one opatentowane w 7 krajach, jednak nie wesz lo
w życie. W Zag lębiu Donieckim kontynuowa l dzia lalność partyjną. W 1903 r.
otrzyma l posadę w Centralnym Towarzystwie Elektrycznym w Moskwie .

W lutym 1904 r. wróci l do Warszawy, tymczasowo pracowa l w „Oerliko-
nie”, a następnie w Powszechnym Towarzystwie Elektrycznym Allgemeine Elek-
tricitäts-Gesellschaft (AEG). Jego zadaniem by la ocena wartości technicznej
projektowanych urządzeń i ich kosztów. Kontynuowa l też dzia lalność w War-
szawskim Komitecie Robotniczym PPS (pseudonim „Antoni”). W okresie VII
1905 –IV 1906 z ramienia AEG przebywa l w Mińsku Litewskim. Wykona l tam
instalacje elektrycznego oświetlenia miasta. Po wykonaniu zadania zosta l awan-
sowany na g lównego kierownika montażu. W XII 1908 rozpoczą l pracę w nowo
wybudowanej elektrowni Tramwajów Miejskich w Warszawie jako zastępca kie-
rownika. Wykonywa l tam codzienną drobiazgową pracę nadzorując eksploatację
elektrowni. Po roz lamie w PPS przystąpi l do Frakcji Rewolucyjnej. W 1909 r.
Wysocki zosta l aresztowany, jednak szybko zosta l wypuszczony dzięki wstawien-
nictwu Zarządu Tramwajów Miejskich. W Elektrowni Tramwajów Miejskich
pracowa l do śmierci. Od 1920 r. pe lni l funkcji naczelnika elektrowni i przyczyni l
się do jej rozbudowy i modernizacji urządzeń. Doprowadzi l też do po lączenia
kablem wysokiego napięcia z elektrownia miejską, co zapewni lo rezerwowe zasi-
lania tramwajowej sieci trakcyjnej.

W 1907 by l cz lonkiem Zarządu Ko la Elektrotechników Stowarzyszenia Tech-
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ników w Warszawie (ponownie w 1910 i 1915). W 1908 r. prowadzi l wyk lady
z zakresu elektrotechniki na Wydziale Technicznym Towarzystwa Kursów Na-
ukowych. W 1910 r. prowadzi l wyk lady z elektrotechniki na kursach dla cukrow-
ników. W 1913 r. W ramach cyklu „Wyk lady dla Inżynierów” wyk lada l przed-
miot „O urządzeniach elektrotechnicznych w fabrykach”. W 1914 r. wyda l swoją
pierwszą książkę pt. Urządzenia elektryczne do si ly i świat la, przygotowaną
i opracowaną na podstawie jego doświadczeń praktycznych i wykorzystującą ak-
tualny stan wiedzy. Książka mimo, że by la na poziomie popularnym, cieszy la się
dużym powodzeniem. Wiele starania w loży l w zastosowanie w książce popraw-
nego polskiego s lownictwa elektrycznego. By l jednym z tworzących wówczas
podwaliny s lownictwa elektrycznego polskiego.

Podczas I wojny światowej dzia la l w Komitecie Obywatelskim m. Warszawy
i jako okręgowy komisarz Straży Obywatelskiej (1915r.). By l autorem wielu ar-
tyku lów w czasopismach, początkowo cz lonkiem komisji redakcyjnej (od 1910)
a następnie redaktorem dzia lu Elektrotechnika w „Przeglądzie Technicznym”(od
5 IV 1916 do 1919). By l za lożycielem i g lówny redaktorem „Przeglądu Elektro-
technicznego” (1919-1920), wydawcą czasopisma(I 1921-1922). Jako wydawca
wzią l na siebie odpowiedzialność materialną za wydawnictwo, ponieważ SEP
mia lo obawy do angażowania się finansowego. Wysocki utworzy l więc spó lkę
z o o, w imieniu której podpisywa l wszelkie zobowiązania wydawnictwa aż do
1926 r.

W 1919 r. wyda l skrypty Urządzenia elektryczne pod lug wyk ladów oraz Ob-
liczanie przewodów i urządzenia elektryczne. By l wspó lautorem trzech wydań
Kalendarza Elektrotechnicznego (1919-20,1922-23,1925).

W 1915 jeszcze przed otwarciem polskiej Politechniki Warszawskiej dzia la l
w podkomisji mechaniczno-elektrotechnicznej Komisji Politechnicznej, która
mia la opracować programy wyk ladów i dokonać wyboru nauczycieli w Politech-
nice Warszawskiej. Od roku akademickiego 1917/1918 związa l się z politechniką,
podją l wyk lady Obliczania przewodów elektrycznych na Wydziale Budowy Ma-
szyn i Elektrotechniki.

W 1918 r. by l radnym miejskim oraz komisarzem wyborczym do Sejmu
Ustawodawczego w okręgu Piotrkowskim. W 1919 r. wchodzi l w sk lad komisji
zaciągowej dla elektryków, wstępujących do wojska w czasie wojny z bolsze-
wikami. W 1920 r. podczas inwazji bolszewickiej zaciągną l się jako ochotnik do
Wojska Polskiego. Zosta l wtedy oddelegowany do fabryki  lączności na Żytniej by
jak najlepiej wykorzystać swoje umiejętności. Montowa l tam niezbędny  lącznoś-
ciowy sprzęt wojenny.

W III 1918 r. powsta l w Politechnice Warszawskiej Zak lad Urządzeń Elek-
trycznych zorganizowany i kierowany przez profesora Wysockiego. Pierwszy
wyk lad wyg losi l 9 III 1918 r.

Dnia 22 V 1919 r., by lw pierwszej grupie powo lań na profesorów elektryków
PW, mianowano go profesorem zwyczajnym PW, jednocześnie zosta l kierowni-
kiem Zak ladu i Katedry Urządzeń Elektrycznych.

Od roku akademickiego 1921/22 prowadzi l wyk lad z Urządzeń Elektrycz-
nych na III i IV roku Wydzia lu Elektrycznego oraz Obliczanie przewodów elek-
trycznych na III roku. Zajęcia te, z pewnymi modyfikacjami, prowadzi l do swo-
jej śmierci. Tematyka obejmowa la: instalację elektryczne, przyrządy rozdzielcze
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i zabezpieczenia oraz oświetlenie elektryczne. Do wyk ladów przygotowa l kilka
wydawnictw: Obliczanie przewodów elektrycznych (1925) i Obliczanie s lupów
elektrycznych (1927), które by ly pionierskimi pracami z tej dziedziny. Wspólnie
z prof. K. Żorawskim i A. Rogińskim, 16 XII 1922 r. zabra l studentów na
wycieczkę do Zag lębia Dąbrowskiego i na Górny Śląsk w celu zwiedzenia elek-
trowni, kopalń i zak ladów chemicznych. Profesor Wysocki organizowa l też wy-
jazdy ze studentami do Czechos lowacji.

Starannie przygotowa l wyk lady i tematy prac studenckich. Rozszerza l za-
kres dzia lania prac Katedry. By l sumienny i systematyczny, wyk lady prowadzi l
jasno, urozmaicając je różnymi przyk ladami. Sale na jego wyk ladach zawsze
by ly pe lne. Opiekowa l się Ko lem Elektryków Studentów PW. Od 1921 r. by l
cz lonkiem Rady Wydzia lu Elektrycznego – prodziekanem (1923/24). Od 1922
jego asystentem zosta l Stanis law Kończykowski, który mia l kontynuować jego
dzia lalność na PW. W 1924 r. wysuną l propozycję urządzenia bankietu z okazji
przewidywanej promocji doktorów honorowych Politechniki Warszawskiej trzech
elektrotechników polskich: prof. I Mościckiego, A. Rotherta i inż. K. Pollaka.
Utworzono w tym celu komisję w której przewodniczy l prof. Wysocki. Ceniony
przez studentów, promotor wielu prac dyplomowych oraz doktoratu honorowego
PW Karola Pollaka (1925). By l opiekunem Ko la Elektryków PW.

Kierowany przez siebie zak lad Urządzeń Elektrycznych traktowa l komplek-
sowo, powo lując wyk ladowców: Kolei elektrycznych, elektrotechniki górniczo-
hutniczej i lamp elektrycznych. Twierdzi l, ze Politechnika ma kszta lcić fachow-
ców, którzy powinni bezpośrednio po studiach stanąć przy warsztacie pracy.
Wyrazem tego by ly egzaminy z sieci elektrycznych , które trwa ly wiele godzin.
Polega ly one na poprawnym wykonaniu projektu. Podczas egzaminu można by lo
pos lugiwać się wszystkimi pomocami, podobnie jak w praktyce inżynierskiej.
Ocenie podlega la poprawność wykonania projektu.

Wcześnie rozpoczą l też dzia lalność stowarzyszeniową. Od 1907 r. by l cz lon-
kiem Komisji S lowniczej Ko la Elektrotechników przy Stowarzyszeniu Techników
(KE). By l również cz lonkiem Zarządu KE. Od 1912 by l tam cz lonkiem pierwszej
komisji do spraw budowy i eksploatacji elektrowni. W 1916 r. zosta l wybrany na
kandydata Ko la Elektrotechników do Rady Miejskiej oraz zosta l zaproszony do
Komisji elektryfikacyjnej KE. W 1916 r. by l cz lonkiem komisji wy lonionej przez
Ko lo do opracowania programu zajęć praktycznych na wydziale elektromecha-
nicznym przy I Miejskiej Szkole Rzemieślniczej im. Micha la Konarskiego. Dnia
23 IV 1917 zosta l wybrany przez Ko lo Elektrotechników na pe lnomocnika do De-
legacji Kó l i Wydzia lów oraz balotowania nowych cz lonków. By l też, od początku
istnienia, cz lonkiem powo lanej VI 1917 Centralnej Komisji S lownictwa Elektro-
technicznego. W dniach 11-15 IV 1917 r. bra l udzia l w VII Nadzwyczajnym
Zjeździe Techników Polskich, przewodniczy l tam Komisji Ustalenia S lownictwa.
Od 12 II 1917 r. by l przewodniczącym Ko la Elektrotechników Stow. Techników
, cz lonkiem dwóch komisji Elektryfikacyjnej i Szkolnej.

W 1919 r. by l cz lonkiem Komisji Zjazdowej SEP. W 1919 r. by l cz lonkiem
Komisji elektryfikacyjnej KE. Wysocki mia l udzia l w książce W sprawie elektry-
fikacji Polski wydanej przez Komisję Elektryfikacyjną KE. Od 20 I 1920 do 1921
by l sekretarzem pierwszego Zarządu Warszawskiego Ko la SEP. W latach 1923-
24 pe lni l funkcję przewodniczącego Centralnej Komisji S lownictwa Elektrotech-
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nicznego SEP, zajmowa l się wówczas t lumaczeniem norm i przepisów elektro-
technicznych niemieckich. Dla Towarzystwa Przemys lowego „Kabel” opracowa l
w 1922 r. pierwszy projekt ujednostajnienia znakowania przewodów. Od 1923
r. by l cz lonkiem komisji rewizyjnej Polskich Zak ladów Elektrycznych „Brown-
Boveri”. Dnia 17 XII 1923 r. uczestniczy l w Zjeździe Kierowników Elektrowni.

W 1923 r. zosta l cz lonkiem Komisji Balotującej w Zarządzie Związku Zawo-
dowego Inżynierów Elektryków i przewodniczącym Komisji Budowlanej,
a w 1924 wszed l w sk lad Zarządu i zosta l skarbnikiem oraz zosta l cz lonkiem
komisji towarzyskiej. W 1924 r. przekaza l na rzecz SEP w celu zakupienia akcji
Banku Polskiego 25 milionów marek (przed denominacją).W 1924 r. zosta l wy-
brany na delegata SEP do Narodowego Komitetu Elektrotechnicznego. W tym
samym roku zosta l też cz lonkiem komisji, której zadaniem by lo organizacja
przyjęcia wycieczki studentów Politechniki Lwowskiej. Wyjeżdża l również z od-
czytami do kó l prowincjonalnych SEP. Uczestniczy l w zjeździe elektrotechników
czechos lowackich w Pradze(1924) oraz 1927 r. w Koszycach (1927). Prowadzi l
z T. Czaplickim i L. Staniewiczem dyskusję w sprawie s lownictwa i znakownic-
twa elektrotechnicznego.

By l również cz lonkiem Polskiego Komitetu Elektrotechnicznego. Na wniosek
prof. Wysockiego z lożonego dnia 3 XI 1924, PKE przeję lo od SEP dzia lalność
Centralnej Komisji Przepisowej SEP. W 1925 r. w PKE w komisji Przepisowej.
W 1925 r. zosta l Honorowym cz lonkiem korespondentem Elektrotechnicznego
Związku Czechos lowackiego. W 1925 r. by l przewodniczącym Komisji przepiso-
wej oraz przewodniczącym podkomisji do opracowania „Przepisów na przewody
izolowane i kable”. Cz lonkowie komisji przygotowywali literowe oznaczenia prze-
wodów i kabli ( część z nich obowiązuje do dzís. ) W 1927 r. by l cz lonkiem
prezydium PKE, przewodniczącym sekcji przepisowej, oraz przewodniczącym
wchodzącej w jej sk lad komisji maszyn elektrycznych i przewodniczącym po-
wsta lej 2 II 1927 r. komisji przepisów na maszyny elektryczne. W 1927 r. by l
jednym z oceniających przebudowę elektrowni wileńskiej i wiążącego się z tym
przej́scia z prądu sta lego na prąd zmienny. W 1928 jako cz lonek komisji prze-
pisowej PKE (w sk lad wchodzili też: G. Sokolnicki, B. Szapiro) przygotowa l
przepisy budowy i ruchu urządzeń elektrycznych prądu silnego (norma PNE10,
obowiązująca do 1948r.). W 1928 r. zosta l wybrany do komisji porozumiewaw-
czej SEP i PKE mającej doprowadzić do po lączenia tych dwóch stowarzyszeń.
By l cenionym doradcą technicznym wzywanym do rozwiązywania problemów
technicznych w wielu miastach polskich. By l również: cz lonkiem Państwowej
Rady Elektrycznej i zastępcą kierownika w Komisji Uprawnień PRE (1923),
cz lonkiem Rady Teletechnicznej, bra l udzia l w pracach Związku Elektrowni Pol-
skich. Przygotowa l w 1929 r. również Przepisy techniczne na linie napowietrzne,
opracowane na zlecenie Ministerstwa Robót Publicznych. W 1930 r. przewod-
niczy l Komisji Elektryfikacji Kolei, która ustali la rodzaj prądu i napięcia dla
warszawskiego węz la kolejowego ( Prąd sta ly o napięciu 3000 V stosowany do
dzís w elektrycznej trakcji kolejowej w Polsce).

Stanis law Odrowąż-Wysocki by l autorem wielu publikacji. Napisa l co naj-
mniej: 21 książek, 75 artyku lów (artyku lów g lównie w „Przeglądzie Technicz-
nym” i „Przeglądzie Elektrotechnicznym”), 9 recenzji i wyg losi l 14 referatów.

By l odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restitutia (1929,
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za zas lugi narodowo-spo leczne) oraz oznaką za walkę o szko lę Polską (1931).
W 1931 r. zosta l wybrany do Rady Technicznej przy Ministrze Komunikacji
rozpatrującej elektryfikację warszawskiego węz la kolejowego. Będąc cz lonkiem
Rady wzią l udzia l w delegacji (II-III 1931) do Francji, W loch i Szwajcarii w celu
zapoznania się z tamtejszymi urządzeniami elektryfikacyjnymi, ich sprawnością
i rentownością. Zmar l nagle 31 XII 1931 r., w pracy na terenie elektrowni tram-
wajowej w Warszawie i zosta l pochowany na cmentarzu Powązkowskim (43-IV-
10). W 1901 r. Stanis law Odrowąż Wysocki wzią l ślub z Matyldą z Idżkowskich,
mia l z nią syna i córkę. Po śmierci profesora jego żona przekaza la część jego
zbiorów Komisji bibliotecznej SEP. W rok po jego śmierci odby ly się uroczysta
Akademia ku jego pamięci, wydano tez monografię o opisującą jego życie i pracę.
Utworzono również fundusz stypendialny jego imienia (oficjalnie powsta l w 1936
r.).

Publikacje:

Książki

1. Krzyżanowski J., -, Ein neues System zur Bekämfung von Grubenbränden
(Nowy sposób walki z pożarami w kopalniach) , Berlin 1903, Druk. J.
Sittenfels, s. 36, rys. 3, tabl. 2

2. Krzyżanowski J., -, Noveau système pour combattre les incedies dans les
mines, Paris 1904, Wyd. Ch. Dunod,druk. Bussière, Saint-Amand, s. 2,
nlb. + 42, rys. 6, tabl. 2

3. Urządzenia elektryczne do si ly i świat la. Podręcznik kieszonkowy elektro-
techniki praktycznej z uwzględnieniem montażu, dozoru i obs lugi u loży l
Stanis law Wysocki, Z udzia lem zapomogi Kasy pomocy im. J. Mianow-
skiego dla osób pracujących na polu naukowym oraz Stowarzyszenia Tech-
ników w  Lodzi i wspó l nak ladców Przeglądu Technicznego, Warszawa,
Bibljoteka Techniczno-Przemys lowa T. II, Wydawnictwo Przeglądu Tech-
nicznego. Druk Rubieszewskiego i Wrotnowskiego 1914, s. X + 330, + 4
nlb., + 34 og loszeń , rys 226 Biblioteka Techniczno-Przemys lowa, t.2 –
wyd. 2 uzup. 1920 Gebethner i Wolff, s. X + 312, rys. 235, wyd. 3, uzup.
1923, Nak lad Gebethner i Wolff, Drukarnia Techniczna, s. VIII + 296, rys.
235

4. Opisowy s lowniczek elektrotechniczny ze skorowidzem niemiecko-polskim
wed lug s lownictwa „Przeglądu Technicznego”, przyjętego przez Ko lo Elek-
trotechników w Warszawie, a w myśl uchwa ly V Zjazdu Techników Pol-
skich, Warszawa 1917, s.2 + 24, Nak ladem Ko la Elektrotechników przy
Stowarzyszeniu Techników, Druk Rubieszewskego i Wrotnowskego, s. 2
nlb. + 24

5. W sprawie elektryfikacji Polski, napisali: inż. T. M. Arlitewicz, inż. J.
Kraushar, inż. A. Kühn, inż. K. Mech i inż. S. Wysocki, pod red. inż.
Alfonsa Kühna, Warszawa, Nak ladem autorów. Zawiera m.in. pracę Sta-
nis lawa Wysockiego p.n. „Elektrownie publiczne w Poznańskiem, Prusach
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Królewskich i Książęcych i na Śląsku Górnym (s 63-74). Odbitka z Przeglą-
du Technicznego. 1919 r., Druk Rubiszewskiego I Wrotnowskiego, s. 104,
tabl. 19. mapa 1

6. Kalendarz elektrotechniczny opracowany przez inż. Mateusza Nacholiń-
skiego, inż. Aleksandra Olendzkiego, Juljana Bulzackiego, inż. Stefana
Siemaszkę, inż. Boles lawa Haca, pod red. inż. Stanis lawa Wysockiego na
rok 1919-1920, Wydawnictwa rok pierwszy, Warszawa 1919, Wydawnictwo
Związku Firm Elektrotechnicznych, Druk „Gazety Rolniczej”, str. 36+350,
rys. 213,

7. Przepisy bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych o napięciu do 250
woltów opracowane przez Ko lo Elektrotechników przy Stowarzyszeniu
Techników w Warszawie, przy wspó ludziale Ubezpieczeń Wzajemnych Bu-
dowli od ognia w Królestwie Polskim, Wydawnictwo Sekcji Ochrony Pracy,
nr 2 (S lownictwo przepisów ustali l prof. inż. Stanis law Wysocki, przewod-
niczący Komisji S lowniczej Ko la Elektrotechników). Nak ladem Minister-
stwa Pracy i Opieki Spo lecznej. Druk. „Jan Cotty” 1919, s. XII+116

8. Urządzenie elektryczne pod lug wyk ladów Prof. Wysockiego, Politechnika
Warszawska, Rok Akademicki 1919/1920, Litografja, s. 255, rys 312

9. Obliczanie przewodów i urządzenia elektryczne, Tablice do wyk ladów. . .
w Politechnice Warszawskiej, Warszawa 1919/1920 Kom. Wydaw. Tow.
Brat. Pom. Stud., s. tabl. 18, powiel.

10. Kalendarz elektrotechniczny na rok 1922 i 1923 opracowany przez inż. Ma-
teusza Nacholińskiego, inż. Aleksandra Olendzkiego, Juljana Bulzackiego,
inż. Stefana Siemaszkę, inż. Jana Babickiego, Henryka Nowackiego, inż.
Adolfa Kutznera, i inż. Boles lawa Haca, pod red. inż. Stanis lawa Wysoc-
kiego, Wydawnictwa rok drugi , Warszawa 1922, Wydawnictwo Związku
Firm Elektrotechnicznych, Staraniem Polskiej Agencji Wydawniczej, Druk
„Rozwój” s.8 nlb +284 + 2 nlb, rys. 213,

11. Terminy elektrotechniczne przyjęte jako obowiązujące ogó l elektrotech-
ników polskich na Nadzwyczajnym Zjeździe Techników 1917 r., na I-ym
Zjeździe Elektrotechników w 1919 r. i na II-gim Zjeździe Elektrotech-
ników w 1921 r. Zestawi l w porządku alfabetycznym Prof. St. Odrowąż-
Wysocki, Warszawa Nak ladem wydawnictwa czasopisma „Przegląd Elek-
trotechniczny” , Sp. z ogr. odp., Drukarnia Techniczna, 1922, s. nlb 16

12. Przepisy i normy Związku Elektrotechników Niemieckich przet lumaczone
za zgodą Związku Elektrotechników Niemieckich pod redakcją Stanis lawa
Odrowąża Wysockiego, profesora Politechniki Warszawskiej, Wydawnic-
two Związku Elektrowni Polskich, Warszawa, „Drukarnia Polska”, 1924, s.
8 nlb + 363

13. Kalendarz Elektrotechniczny na 1925 rok, opracowali: inż. Mateusz Na-
choliński, inż. Aleksander Olendzki, Juljan Bulzacki, inż. Stefan
Siemaszko, inż. Jan Babicki, Henryk Nowicki, inż. Adolf Kutzner i inż.
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Boles law Hac. Redagowali: prof. St. Odrowąż Wysocki, Wydanie odno-
wione i uzupe lnione. Wydawnictwa rok trzeci, Warszawa, Wydawnictwo
Polskiego Związku Przedsiębiorstw Elektrotechnicznych, Staraniem Pol-
skiej Agencji Wydawniczej, Zak l. Druk. „Prasa” 1925, s. 24 nlb + 300, 213
rysunków

14. Obliczanie przewodów elektrycznych, Warszawa 1925, Wydawn. Zw.
Elektr. Pol., Drukarnia Techniczna, s. XVIII + 2 nlb., 324, 13 tablic, 183
rysunków

15. Telefony i  lącznice telefonowe, Dzia l wojskowy oprac. Kazimierz K lyś,
Warszawa 1925, s. 8 nlb., 307

16. Obliczanie s lupów elektrycznych. Objaśnienia i komentarze obowiązujące
w Polsce „Przepisów technicznych na linie elektryczne napowietrzne”, Z ry-
sunkami oraz przyk ladami w tekście. Napisa l Przewodniczący Sekcji Prze-
pisowej P.K.E. Stanis law Odrowąż Wysocki, Profesor Politechniki War-
szawskiej, honorowy cz lonek – korespondent Związku Elektrotechników
Czechos lowackich, Wydawn. Państwowa Rada Elektryczna, Polski Komi-
tet Elektrotechniczny, Nak ladem Ministerstwa Robót Publicznych, Dru-
karnia  Lazowskiego, Warszawa 1927, s. XII+ 146 +20, rysunków 63, tablic
12

17. Uszkodzenia telefonów, Poradnik praktyczny dla techników i monterów,
Warszawa 1927, s. 8 nlb., 122, rys 36

18. S lownik elektrotechniczny polsko-czesko-rosyjsko-francusko-angielsko-nie-
miecki, u loży l Stanis law Odrowąż-Wysocki, Profesor Politechniki War-
szawskiej, honorowy cz lonek-korespondent, „Związku Elektrotechników
Czechos lowackich”, Nak ladem Ministerstwa Robót Publicznych, Drukar-
nia Państwowa, Warszawa 1929, s. XVIII +232

19. Elektrotechnicky slovnik (Część polską w s lowniku czesko-polsko-angiel-
sko-francusko-niemieckim, wydawanym w 1932 r. przez Elektrotechnicky
Svaz Ceskoslovensky w Pradze, opracowa l S. Odrowąż Wysocki przy wspó l-
udziale A. Blocha, J. Rzewnickiego, J. Stovicek’a i Centr. Komisji S low-
nictwa Elektrotechn. przy Stow. Elektr. Polsk.)

20. Przepisy techniczne na linie elektryczne prądu silnego z dopiskami. Prze-
pisy techniczne na napowietrzne linie elektryczne prądu silnego i przepisy
techniczne na skrzyżowania i zbliżenia linii elektrycznych prądu silnego
z innymi liniami elektrycznymi, drogami komunikacyjnymi, osiedlami i lot-
niskami. Zaopatrzy l w dopiski Stanis law Odrowąż Wysocki, Prof. Politech-
niki Warsz. Honorowy Cz lonek- korespondent Związku Elektr. Czecho-
S lowack., Nak l. Stow. Elektr. Polsk. Drukarnia Polska ,Warszawa 1932,s.
129, rys. 29, tabl. 27

21. Obliczanie przewodów elektrycznych na wytrzyma lość mechaniczną. (Rę-
kopis, przygotowany ca lkowicie do druku, obejmujący 100 stronic pisma
ręcznego, 23 rys.
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1. 150 lat Wyższego Szkolnictwa Technicznego w Warszawie, 1826-1976, War-
szawa 1979

2. 75 lat SEP, 1919-1974, SEP, Zeszyt Historyczny nr 1, pod red.
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1965

7. Kubiatowski J., Wysocki [Odrowąż] Stanis law [w:] S lownik polskich pio-
nierów techniki, pod red. B. Or lowskiego, Katowice 1986
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międzywojennym, Warszawa 1999
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cz. I 1898-1918, Warszawa 1993

10. Plany Politechniki Warszawskiej za lata 1917-1931

11. Politechnika Warszawska 1915-1925, Księga Pamiątkowa, pod red. L. Sta-
niewicza, Warszawa 1925

12. Profesor Stanis law Odrowąż-Wysocki, przewodniczący komitetu redakcyj-
nego T. Żerański, Warszawa nak ladem Komitetu Uczczenia Zas lug Ś. P.
Stanis lawa Odrowąż Wysockiego,1932

13. Wykaz zmar lych Profesorów Politechniki Warszawskiej, Biblioteka G lówna
Politechniki Warszawskiej, Pracownia historyczna, Warszawa 1987

14. Zarys historii Wydzia lu Elektrycznego 1921-1981. Materia ly Sympozjum
Listopad 1981, Warszawa 1982

Opracowali:
Przemys law Sad lowski

Jerzy Hickiewicz
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Tadeusz Czaplicki (1883–1967)

Urodzi l się 10 października 1883 r. w Gostyni-
nie (woj. Mazowieckie). Jego ojciec Tomasz (-1927),
pochodzenia inteligenckiego, wpierw pracowa l jako
ślusarz w fabryce mechanicznej Fajansa w Warsza-
wie, następnie by l w laścicielem warsztatu ślusarskiego
w Gostyninie. Matką by la Ludwika z Czerwińskich (-
1918). Brat Rajmund by l kierownikiem kontroli tech-
nicznej w Państwowych Zak ladach Inżynierii, w cza-
sie okupacji robotnikiem w sk ladzie części samocho-
dowych w Wilnie, po wojnie kierownikiem dzia lu do-
kumentacji w Instytucie Mechanizacji i Elektryfikacji

Rolnictwa. Mia l dwie siostry: Marię, emerytkę miejską i Jadwigę z męża Mie-
rusińską, urzędniczkę w Centralnym Zarządzie Budownictwa Miejskiego w War-
szawie.

W 1895 r. ukończy l szko lę powszechną w Gostyninie, a w 1902 r. ukończy l
Szko lę Realną w  Lowiczu. Już od 1899 r. utrzymywa l się z korepetycji. Stu-
dia rozpoczą l na Wydziale Elektromechanicznym Politechniki w Petersburgu
(Петербургский Государственный Политехнический Университет). Z powo-
du zawirowań politycznych (przegrana w 1904 r. wojna Rosji z Japonią, rewo-
lucja w 1905 r.) przerwa l je. Odby l wówczas (1905-1906) szereg praktyk w fa-
brykach i elektrowniach w Polsce i Rosji.

Następnie studiowa l (1906-1910) na Wydziale Elektrycznym Politechniki
w Karlshrue (Technische Hochschule Fridericiana). Po zmianach w Rosji powró-
ci l na Politechnikę w Petersburgu (1910), którą ukończy l w 1911 r. Wszystkie
okresy wakacyjne w czasie studiów spędza l na praktykach. Specjalizowa l się
w si lowniach cieplnych i sieciach najwyższych napięć.

Pracę rozpoczą l w Biurze Technicznym prof. A.  Lomszakowa w Petersburgu
gdzie zajmowa l się projektowaniem urządzeń cieplnych elektrowni. W latach
1912-13 pracowa l w Biurze Projektów Kolei Podmiejskich w Warszawie będąc
kierownikiem dzia lu.

W 1913 r. zosta l asystentem Katedry Elektrotechniki Ogólnej i Miernictwa
Elektrycznego Politechniki w Petersburgu. W latach 1914-1923 pracowa l tam
jako docent w Katedrze Sieci i Urządzeń Elektrycznych Wydzia lu Mechanicz-
nego. Jednocześnie w latach 1918-1920 by l docentem w Wojskowej Akademii
Inżynieryjnej w Petersburgu (Военно-инженерной академии в Петербурге).
Uczelnia ta w tym czasie kszta lci la kadrę wojskową Armii Czerwonej. W czasie
pracy na uczelniach by l również doradcą, rzeczoznawcą i projektantem w dzie-
dzinie budowy elektrowni i sieci elektrycznych w okręgu leningradzkim, oraz
w zag lębiu naftowym w Baku i Groznym.

W 1923 r. Czaplicki powróci l do Polski. Zaczą l wyk ladać (1923-1937) w Pań-
stwowej Szkole Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. Wawelberga i Rotwanda
przedmiot przesy l energii elektrycznej. W latach 1923-29 sprawowa l funkcję
radcy w Urzędzie Patentowym RP.

W dniu 17 XII 1923 r. uczestniczy l w Zjeździe Kierowników Elektrowni.
W 1925 r. uczestniczy l w Zjeździe kierowników elektrowni w Gródku, wyg losi l
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tam referat. By l delegatem polskim, ze Związku Elektrowni Polskich, na Konfe-
rencję Wysokich Napięć w Paryżu, która odby la się 25 VI 1925 r. Wyg losi l refe-
rat na pierwszym Kongresie międzynarodowego Związku Elektrowni w Rzymie
(1926) o uproszczeniu metod badania żarówek oraz referat generalny (technika
oświetleniowa) na Kongresie międzynarodowego Związku Elektrowni w Paryżu
(II 5-10 VII 1928). W Paryżu Czaplicki bra l udzia l w posiedzeniach Komisji
Oświetleniowej przy Międzynarodowym Związku Elektrowni jako sta ly cz lonek
tej komisji. W 1927 r. by l delegatem Związku Elektrowni Polskich na Międzyna-
rodowej Komisji Lamp we Francji. W 1927 r. jako cz lonek Związku Elektrowni
Polskich by l cz lonkiem delegacji na Konferencji Wielkich Sieci Elektrycznych
w Paryżu (CIGRE), wszed l tam do Komisji olejów izolacyjnych.

W 1924 r. by l cz lonkiem komisji zajmującej się organizacją przyjęcia wy-
cieczki studentów Politechniki Lwowskiej. W 1924 r. by l jednym z cz lonków
komisji przygotowującej bankiet z okazji przewidywanej promocji na doktorów
honorowych Politechniki Warszawskiej profesorów: I. Mościckiego, A. Rotherta,
i inż. K. Pollaka.

W 1923 r. zosta l cz lonkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich, pe lni l tam
wiele ważnych funkcji. By l jednym z cz lonków Warszawskiego Ko la, którzy
chcieli zmienić statut oraz zreorganizować SEP. Wyg lasza l odczyty w ramach cy-
klu Nowoczesne kierunki w budowie elektrowni (1927-1928). W 1925 r. wyjeżdża l
z odczytami do kó l prowincjonalnych SEP. W 1925 r. zosta l cz lonkiem nowo
utworzonej komisji zajmującej się zagadnieniem dozoru elektrycznego. W ka-
dencji 1925/26 by l cz lonkiem ZG oraz referentem odczytowym OW SEP. W ka-
dencji 1927-29 zosta l wybrany na Delegata OW SEP do PKE. W 1927 r. jako
cz lonek SEP, zosta l wybrany na delegata do Rady Naukowo-Technicznej przy
Stowarzyszeniu Techników w Warszawie. W 1929 r. zosta l ponownie wybrany
na cz lonka ZG OW SEP. By l cz lonkiem Sądu Konkursowego w sprawie bro-
szur elektryfikacyjnych. Sprawowa l w nim funkcję sekretarza, sąd odby l dwa
posiedzenia 4 i 5 V 1928 r. W 1929 r. zosta l wybrany do komisji organizacyjnej
w sprawie wprowadzenia w Polsce marki jakości na wzór istniejących za granicą.

W 1928 r. zosta l cz lonkiem nowo powsta lego Polskiego Komitetu Międzyna-
rodowej Konferencji Wielkich Sieci Elektrycznych (PKWSE). W 1930 r., by l
uczestnikiem zebrania organizacyjnego PKWSE (wys lannik SEP). Czaplicki by l
cz lonkiem delegacji do Komitetu Wielkich Sieci do komitetu oświetleniowego
(1929-1930). Dzia la l czynnie, jako referent odczytowy oraz w Komisji Statutowej
(przewodniczący R. Podoski) opracowującej nowy statut, uchwalony na VIII
Zgromadzeniu Delegatów w 1928 r. w Toruniu. Zosta l również przej́sciowym
cz lonkiem Zarządu G lównego SEP, do czasu aż zostanie wybrany nowy ZG
w drodze referendum. W drodze referendum zosta l wybrany na cz lonka ZG
w 1928-1932. W latach 1930-1931 by l sekretarzem Zarządu.

W 1930 r. by cz lonkiem komisji organizującej obchody 100-lecia Farraday’a
w Polsce. Zosta l również skierowany do komitetu organizacyjnego (1931) wspól-
nie z M. Pożaryskim organizowanego przez SEP, Polskie Towarzystwo Fizyczne,
Polskie Towarzystwo Chemiczne uroczystego obchodu ku czci M. Faradaya. Cza-
plicki wyg losi l tam referat z ramienia SEP. By l uczestnikiem Międzynarodowego
Kongresu Oświetleniowego, odbytego w we wrześniu 1931 w Anglii oraz uczestni-
czy l w uroczystym obchodzie rocznicy ku czci Farraday’a w Anglii. Bra l udzia l
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w posiedzeniu komisji nomenklatury CEI w zastępstwie prof. Drewnowskiego
W 1930 r. przekaza l 50 z l na cel przebudowę lokalu SEP i pokrycie deficytu
z 1929 r. W tym samym roku zosta l cz lonkiem komisji mającej porozumieć się
ze Związkiem Miast i innymi instytucjami zainteresowanymi projektem poradni
dla ma lych elektrowni. Prowadzi polemikę z prof. S. Wysockim i prof. L. Stanie-
wiczem dotyczącą s lownictwa i znakownictwa elektrotechnicznego. W 1931 r. zo-
sta l wybrany na jednego z zarządców spó lki „Wydawnictwo czasopisma Przegląd
Elektrotechniczny” oraz zosta l wybrany do Komisji do spraw szkolnictwa elek-
trotechnicznego.

Od 1923 r. zosta l cz lonkiem Centralnej Komisji S lownictwa Elektrycznego
(CKSE) prowadząc w nim aktywną dzia lalność. Bra l udzia l w opracowaniu kilku
dzia lów s lownictwa. W 1937 r. na podstawie referatu Czaplickiego przygotowy-
wano w CKSE opracowywany materia ly do dzia lu V – Wytwarzanie, przesy lanie
energii. Broni l spolszczone pisownie nazw jednostek pochodzących od nazwisk
wybitnych uczonych (wat, wolt, om) zamiast pisowni międzynarodowej (watt,
volt, ohm). W tej sprawie przygotowa l memoria l (opublikowany w „Przeglądzie
Elektrotechnicznym” 1938, nr 12) będący podstawą do przedstawienia Między-
narodowej Komisji Elektrotechnicznej stanowiska Polskiego Komitetu Elektro-
technicznego i w dużej mierze zadecydowa l o przyjęciu polskiej pisowni mimo
sprzeciwów szko ly lwowskiej. CKSE dzia la w czasie wojny, do 1944 r. ustalano
s lownictwo elektrotechniczne polskie w dziale Kolejnictwo elektryczne. W 1947
r. CKSE zosta la reaktywowana, Tadeusz Czaplicki pe lni l w niej funkcję zastępcy
przewodniczącego. By l również redaktorem dzia lu elektroenergetyka Polskiego
S lownika Elektrycznego wydanego w 1948 r. Dzia lalność CKSE zosta la zawie-
szona w 1953 r. Po dwóch latach ponownie podję la dzia lalność, Czaplicki w dal-
szym ciągu by l cz lonkiem.

Od 1924 r. Czaplicki by l cz lonkiem Polskiego Komitetu Elektrotechnicz-
nego, następnie wszed l w sk lad Zarządu (1926-1932). By l cz lonkiem: komisji
znakownictwa symboli (1925), komisji lamp elektrycznych (1925-1931), sekcji
wspó lpracy międzynarodowej (1927), komisji materia lów elektrycznych (1927),
izolatorów (1929), przewodniczącym komisji olejów izolacyjnych (1928-1931),
komisji definicji i symboli (1930-31). By l w Komitecie Studiów Międzynarodowej
Komisji Elektrotechnicznej – komisji olejów i lamp By l sta lym delegatem do Ko-
mitetu Studiów Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej. W 1931 r. zosta l
wybrany na cz lonka Prezydium Polskiego Komitetu Międzynarodowego Kon-
gresu Elektrycznego (CEI), udającego się na Kongres do Paryża w 1932 r. W Pol-
skim Komitecie utworzono również sekcje takie jak na Kongresie, Czaplicki by l
w kierownikiem sekcji V - Oświetlenia elektrycznego, fotometrii.

W latach 1932-1939 by l przewodniczącym Komisji X- Oleje izolacyjne w Cen-
tralnej Komisji Normalizacji Elektrycznej (CKNE). Dzia la l tam aktywnie, do-
prowadzi l do powstania pierwszej polskiej normy z tej dziedziny. Po ponow-
nym uruchomieniu CKNE (1946) Czaplicki wszed l w sk lad Zarządu. Po reak-
tywacji CKNE po wojnie, zosta l w 1948 r. przewodniczącym XXVIII Komisji
Oświetleniowej. W latach 1946-50 by l cz lonkiem kilku komisji Polskiego Komi-
tetu Normalizacyjnego.

W 1929 r. ZG SEP na wniosek Czaplickiego na WZ SEP w Poznaniu zg losi lo
wniosek o utworzenie Polskiego Komitetu Oświetleniowego, który mia l być re-
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prezentantem Polski w pracach CIE (Commission Internationale de l’Eclairage)-
Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej. Wniosek zosta l przyjęty i organiza-
cja powsta lą 28 VI tego roku. T. Czaplicki początkowo wszed l w sk lad Ko-
misji Organizacyjnej (W 1930 r., a w1931 r. odby lo się pierwsze zebranie),
a następnie staną l na czele Polskiego Komitetu Oświetleniowego. W 1931 r. ofi-
cjalnie przyjęto PKOśw. w poczet cz lonków Międzynarodowej Komisji Oświetle-
niowej (CIE) na VIII sesji, Czaplicki by l wówczas cz lonkiem delegacji. W 1935 r.
by l cz lonkiem delegacji PKOśw. na XVIII i IX Sesji CIE (w Berlinie i Karlshrue).
Uczestniczy l tam w posiedzeniach Komitetu Wykonawczego, w posiedzeniach
Rady Komisji. Od 1936 r. sprawowa l funkcję cz lonka komitetu, zrzek l się prze-
wodnictwa z powodu zbyt dużej ilości wykonywanych przez niego prac. W latach
1948-1952 by l tymczasowym przewodniczącym. Nie móg l jednak uczestniczyć
w kolejnych Sesjach CIE. Od 1926 r. by l cz lonkiem, następnie przewodniczącym
(1935-38), Komisji Gospodarki Elektrycznej Polskiego Komitetu Energetycz-
nego (utworzonego w 1926). W 1930 r. by l przewodniczącym Tymczasowej Ko-
misji Ogólnego Programu powo lanej do opracowania programu energetycznego
Polski.

W 1936 r. zosta l cz lonkiem nowo powsta lej spó lki z.o.o.– Zak lad Elektryczny
Okręgu Podsto lecznego „ZEOP”. Spó lka utworzona zosta la przez Miasto Sto lecz-
ne Warszawę. Jej zadaniem by lo elektryfikacja okręgu podsto lecznego. W 1937
r. przekaza l dotację na fundusz stypendialny polskiej elektrotechniki im. Marsz.
Józefa Pi lsudskiego.

W latach 1929-IX 1932 by l cz lonkiem Komisji Organizacyjnej Znaku Przepi-
sowego SEP, a później wspó lpracowa l przy organizowaniu jego laboratoriów. Ta-
deusz Czaplicki opracowa l dok ladną mapę sieci elektrycznych w Polsce, wydaną
przez SEP w 1931 r. W 1932 r. na IV Walnym Zgromadzeniu SEP w  Lodzi zosta l
prezesem. Na kolejnym Zgromadzeniu (V) w 1933 r. w Warszawie, po lączonym
z XV Zjazdem Czechos lowackiego Związku Elektrotechników (ESČ) przewod-
niczy l wspólnie z prezesem ESČ – Miroslavem Janú. Wyg losi l tam referat –
O rozwoju elektryfikacji w Polsce. W kadencji 1933 sprawowa l funkcje wice-
prezesa, a w latach 1934-37 by l cz lonkiem ZG SEP. Mia l wiele referatów od-
czytowych na spotkaniach SEP, które by ly następnie drukowane w „Przeglądzie
Elektrotechnicznym” i szeroko komentowane. Zosta l wydelegowany na uroczy-
stości związane z obchodem 100-ej rocznicy śmierci Ampera, które odby ly się
w dniach 5-8 marca 1936 r. w Lizbonie. Przekaza l on w imieniu SEP pamiątkowy,
zdobiony adres od Stowarzyszenia premierowi francuskiemu E.Herriotowi, który
sta l na czele obchodów. W 1939 r. na XI Zgromadzeniu SEP otrzyma l g lodność
Cz lonka Honorowego. Po wojnie wspó ldzia la l w reaktywacji SEP i w 1945 r.
zosta l cz lonkiem Tymczasowego ZG do czasu wyborów nowego Zarządu w 1947
r. Wówczas zg lasza l projekty zmian w statucie z 1928 r. Następnie w latach
1945-1954 by l cz lonkiem ZG. W 1950 r. sprawowa l funkcję delegata SEP na
Zjazd NOT. Jego dzia lalność w SEP doprowadzi la do wielu znaczących zmian,
by l jednym z g lównych reorganizatorów SEP, twórców nowego statutu itp.

W latach 1929-31 by l doradcą i rzeczoznawcą z dziedziny elektryfikacji bu-
dowy elektrowni, m.in. przy projekcie elektryfikacji Polski dla amerykańskiej
firmy Harrimanna.

W latach 1931- 1936 by l cz lonkiem Zarządu Wydawnictwa Czasopisma
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8 HISTORIA POLSKIEJ ELEKTRYKI

Przegląd Elektrotechniczny Sp. z.o.o. Od V 1936 r. pe lni l funkcję delegata
Zarządu do spraw administracyjnych i ważniejszych ogólnych tego wydawnic-
twa.

W latach 1933-35 kierowa l Katedrą Urządzeń Elektrycznych Politechniki
Warszawskiej pe lniąc funkcję zastępcy profesora. Prowadzi l zajęcia z: Urządzeń
elektrycznych, Sieci elektrycznych, Projektowania sieci elektrycznych. Gdy kie-
rowa l Katedrą jego podopiecznymi byli m.in.: inż. Zbigniew Grabiński, inż. Zbi-
gniew Grabowski, inż. Wac law Kie lbasiński, inż. Tadeusz Klarner, inż. Stefan
Mazur, inż. Bronis law Michelis, inż. Stanis law Palecki, inż. W lodzimierz Szu-
milin, inż. Tomasz Valeri. W latach 1936 -1944 by l wicedyrektorem ds. inwe-
stycji w Elektrowni Miejskiej w Warszawie. Zorganizowa l biuro do opracowania
projektu nowej elektrowni na Żeraniu. Nie zosta l on jednak zrealizowany lecz
pos luży l po wojnie jako punkt wyj́scia do budowy tam elektrociep lowni. Po
powstaniu warszawskim wysiedlono go w okolice Krakowa. W lutym 1945 r.
powróci l do Warszawy, zosta l przewodniczącym Rady Technicznej Elektrowni
Miejskiej, rozpoczą l odbudowywać elektrownię na Powíslu. Następnie do końca
1946 r. by l kierownikiem dzia lu inwestycyjnego tej elektrowni oraz Zjednoczenia
Energetycznego Okręgu Warszawskiego.

W latach 1949-1952 by l przewodniczącym Komisji Rewizyjnej NOT. W la-
tach 1950-1954 cz lonkiem Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej.

W latach 1946-1959 by l redaktorem „Przeglądu Elektrotechnicznego”, który
w czasie wojny nie ukazywa l się. Siedziba redakcji leża la w gruzach, a zasoby
zosta ly zniszczone. Dlatego Czaplicki musia l organizować wszystko na nowo.
Pierwszy numer po wojnie ukaza l się 7 XI 1946 r., do końca roku wydano jesz-
cze trzy numery czasopisma. Pod jego w ladzą czasopismo znów sta lo się naj-
poważniejszym czasopismem o tej tematyce w Polsce. Swoją funkcję sprawowa l
aż do emerytury. By l również cz lonkiem Rady Programowej Czasopism Energo-
elektrycznych (1956), sprawującej opiekę nad czasopismami z tej dziedziny.W
okresie 1 I 1959-31 III 1963 by l redaktorem naczelnym pism energoelektrycz-
nych w biurze wydawnictw SEP. Przesta l sprawować tę funkcję dlatego, że SEP
musia lo zlikwidować dzia lalność wydawniczą.

Zosta l odznaczony przed wojną: Orderem Polonia Restituta kl. V, Z lotym
Krzyżem Zas lugi, zaś po wojnie Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim OOP, Z loty-
mi Odznakami Honorowymi SEP i NOT oraz Medalem 10-lecia Polski Ludowej.
By l osobą samotną, pracowitą, wiele wymagająca od siebie. Zna l języki: rosyjski,
francuski, angielski i niemiecki. Zmar l 16 XII 1967 r. i zosta l pochowany na
cmentarzu Powązkowskim (kw. 212, IV rząd, grób 3).

Publikacje:

Książki:

1. Spravočnye tablicy po elektrotechnikę. Posobe pri proektirovanii. Izd.
staršego kursa. Voenno – Inżeniernoj Akademii. Petrograd 1919 , s. 30,
powiel.

2. Nowoczesne kierunki w budowie elektrowni, odbitka z Przeglądu Elektro-
technicznego zawierająca cykl odczytów wyg loszonych w Oddziale War-
szawskim Stowarzyszenia w roku 1928 przez: prof. W. Chrzanowskiego,
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prof. K. Pomianowskiego, prof. S. Zwierzchowskiego, inż. S. Kończykow-
skiego, inż. S. Kaniewskiego, inż. Z. Gogolewskiego, dyr. A. Hoffmanna,
inż. T. Czaplickiego, dyr. K. Straszewskiego, z przedmową prof. W. Chrza-
nowskiego, Warszawa 1929

3. Mapy sieci elektrycznych w Polsce od 15 kV wzwyż, Wydawnictwo SEP,
Sk lad G lówny w Sekretarjacie Generalnym SEP, Warszawa 1930

4. Sieci elektryczne w Polsce, Warszawa SEP 1932, s. 11, tabl. 20.

5. Zadania i organizacja Polskiego Komitetu Oświetleniowego przy S.E.P.,
Warszawa 1931

6. -, Kluz T., Pawlikowski J., Międzynarodowe prace oświetleniowe w 1931
roku na Międzynarodowym Kongresie Oświetleniowym (w 5 miastach An-
glii) oraz na VIII Plenarnym Zebraniu Międzynarodowej Komisji Oświet-
leniowej w Cambridge we wrześniu 1931 r. Warszawa [1932] SEP s. 12.
Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Polski Komitet Oświetleniowy, nr 3.

7. -, V. Ptáček, J. Hesoun, Elektrotechnika v Polsku : k XV. Sjezdu ESČ
ve Varšavě, konanému v červnu 1933 společně se svazem Stowarzyszeniem
Elektryków Polskich, který dodal látku o polské elektrotechnice, Praha :
Elektrotechnický Svaz Československý, 1933, s. 160, 1 mapa,

8. Pisownia polska nazw jednostek elektrycznych. Warszawa 1934 SEP s. 86.

9. Pisownia polskich nazw jednostek elektrycznych, Warszawa 1938

Artyku ly:

1. Trzecie Targi Wschodnie, „Przegląd Elektrotechniczny”, 1923, nr 20, s.
351-352

2. Wystawa w Politechnice Warszawskiej, „Przegląd Elektrotechniczny”,
1923, nr 21, s. 363-364

3. W sprawie znakowania elektrotechnicznego, „Przegląd Elektrotechniczny”,
1923, nr 23, s. 392- 393; 1924, nr 5, s. 81-82

4. Ś.p. Charles Proteus Steinmetz, „Przegląd Elektrotechniczny”, 1923, nr 24,
s. 410-411

5. Kilka uwag o naszem czasopísmiennictwie technicznem, „Przegląd Elek-
trotechniczny”, 1924, nr 4, s. 71-73

6. Wspó lpraca elektrotechniki z chemią i metalurgią, „Przegląd Elektrotech-
niczny”, 1924, nr 18, s. 282- 287, nr 19, s. 298-301, nr 21, s. 330- 333, nr
22, s. 357- 360, nr 24, s. 387-393; 1925 , nr 5, s. 65-69, nr 6, s. 81-83

7. O jednostce świat lości, „Przegląd Elektrotechniczny”, 1924, nr 23, s. 371-
375
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8. Uwagi w sprawie projektu, terminów i znaków elektrotechnicznych,
„Przegląd Elektrotechniczny”, 1925, nr 6, s. 87-89

9. Oleje izolacyjne, „Przegląd Elektrotechniczny”, 1925, nr 7, s. 103-107, nr
8, s. 121- 126

10. W sprawie terminów elektrotechnicznych, „Przegląd Elektrotechniczny”,
1925, nr 7, s. 107-108

11. Przysz ly rozwój si lowni parowych, „Przegląd Elektrotechniczny”, 1925, nr
16 s. 270-273

12. Dozór nad urządzeniami elektrycznemi, „Przegląd Elektrotechniczny”,
1925, nr 22, s. 381-388

13. Ile gatunków oleju izolacyjnego powinny zawierać przepisy międzynaro-
dowe, „Przegląd Elektrotechniczny”, 1926

14. Statystyka produkcji i spożycia energji elektrycznej, „Przegląd Elektro-
techniczny”, 1927, nr 10, s. 191-192

15. Znamienne rysy rozwoju elektryfikacji ostatniemi laty w obcych krajach,
„Przegląd Elektrotechniczny”, 1927, nr 11, s. 211-216, nr 12, s. 235-243

16. Równoleg la praca elektrowni, „Przegląd Elektrotechniczny”, 1928, nr 13,
s. 289-294

17. O gospodarce świetlnej, „Przegląd Elektrotechniczny”, 1929, nr 1, s. 2-5

18. Komisja olejów izolacyjnych, Przegląd Elektrotechniczny, 1930, nr 5 s.118
-123

19. Na prze lomie. (Co Stowarzyszenie Elektryków Polskich zrobi lo i powinno
zrobić). „Przegląd Elektrotechniczny”, 1930, nr 12, s. 290-293

20. Zadania i organizacja Polskiego Komitetu Oświetleniowego przy SEP,
„Przegląd Elektrotechniczny”, 1931, nr 6, s. 173-175

21. Sieci elektryczne w Polsce, „Przegląd Elektrotechniczny”, 1931, nr 10, s.
294-302, nr 17, s. 566

22. Michael Faraday, Jego życie, dzie la, charakter. (Zarys biograficzny),
„Przegląd Elektrotechniczny”, 1931, nr 24, s. 713-723

23. Stale naprzód !, „Przegląd Elektrotechniczny”, 1933, nr 10, s. 211-213

24. O rozwoju elektryfikacji w Polsce, „Przegląd Elektrotechniczny”, 1933, nr
17, s. 681-686

25. Uroczyste otwarcie Zjazdu Elektryków Polskich i Czechos lowackich
w Warszawie. V Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Elektryków Polskich
i XV Sjezd Elektrotechnického Svazu Československého, Przemówienie
Inż. Tadeusza Czaplickiego Prezesa S.E.P., „Przegląd Elektrotechniczny”,
1933, nr 19, s. 726-729
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26. CKSE. Pisownia polska nazw jednostek elektrycznych, „Przegląd Elektro-
techniczny”, 1938, nr 12, s. 404-426

27. Czaplicki T., Tomasz Arlitewicz, [w:] Historia Stowarzyszenia Elektryków
Polskich 1919-1959, pod red. J. Pląskowskiego, Warszawa 1959, s. 350-351

28. Czaplicki T., Jan Rzewnicki, [w:] Historia Stowarzyszenia Elektryków Pol-
skich 1919 – 1959, pod red. J. Pląskowskiego, Warszawa 1959

Recenzja:

1. Recenzja czasopisma: Elektryfikacja Polski, z. II, Zapotrzebowanie i pro-
dukcja energji elektrycznej, naturalne źród la energji, ( Z 5 mapami). Wiel-
kopolska i Pomorze. Opracowane pod kierunkiem Kazimierza Siwickiego,
Nacz. Wydz. Elektr. Min. Rob. Publ., s. 85—144,Warszawa 1923, (Wy-
dawnictwo Min. Rob. Publ.), „Przegląd Elektrotechniczny”, 1924, nr 1, s.
23-24

2. Recenzja książki: Hilfsbuch für Betreibsberechnungen mit besonderer
Berücksichtigung nomographischer Methoden von Ing. B. M. Konorski.
Mit 46 Nomogramm-und 13 Kurventafeln und einem Lineal in einer Mappe
sowie mit 71 Zahlentafeln und 35 Textabbildungen. Berlin, Verlag von Ju-
lius Springer 1930, s. 138, „Przegląd Elektrotechniczny“, 1930, nr 11, s.
286-287

3. Recenzja książki Statystyka Zak ladów Elektrycznych w Polsce 1928 i 1929,
Wydawnictwo Ministerstwa Robót Publicznych, s. IV+281, „Przegląd
Elektrotechniczny”, 1931, nr 16, s. 554

4. Recenzja książki: Fallou Jean, Les veseaux de transmission d’energie,
„Przegląd Elektrotechniczny” 1936, nr1, s. 42

Odczyty:

4 III 1924 na spotkaniu odczytowym OW SEP- 1 część odczytu Wspó lpraca
elektrotechniki z chemją i metalurgją.
18 III na spotkaniu odczytowym OW SEP-2 część odczytu Wspó lpraca
elektrotechniki z chemją i metalurgją.
29 IV 1924–na spotkaniu odczytowym OW SEP- 3 część odczytu Wspó lpraca
elektrotechniki z chemją i metalurgją.
3 III 1925–na spotkaniu odczytowym OW SEP- O ochroni celnej przemys lu.
25 III 1925–na spotkaniu odczytowym OW SEP- Oleje izolacyjne.
22 V 1925 – na Zjeździe Cz lonków Elektrowni Polskich- Elektryfikacja wsi za
granicą i w Polsce
21-26 IX 1926 na na Kongresie międzynarodowego Związku Elektrowni
w Rzymie - Udoskonalenie i uproszczenie metod oceny żarówek
18 I 1927–na spotkaniu odczytowym OW SEP- Elektryfikacja Italji
16 V 1927 na Zjeździe Związku Elektrowni Polskich we Lwowie - Znamienne
rysy rozwoju elektryfikacji na Zachodzie w ostatnich latach
14 V 1928 –na spotkaniu odczytowym OW SEP- Równoleg la praca elektrowni
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5-10 VII 1928 na Kongresie międzynarodowego Związku Elektrowni w Paryżu
– (referat generalny) Technika oświetleniowa
23 X 1928 –na spotkaniu odczytowym OW SEP- Sprawy budowy i eksploatacji
wspó lczesnych elektrowni w świetle prac Kongresu Paryskiego
Międzynarodowej Unii Wytwórców Energji Elektrycznej
17 XII 1929- na posiedzeniu Komisji olejów izolacyjnych- Komisja olejów
izolacyjnych
9 VI 1930- na Walnym Zgromadzeniu SEP- Sieci elektryczne w Polsce
14 V 1931- na Walnym Zgromadzeniu SEP- Michael Faraday, jego charakter,
życie i praca
6 XI 1931 Obchód ku czci M. Faraday’a – Faraday jako ojciec elektrotechniki
11 VI 1933 – Walne Zgromadzenie SEP- Przemówienie powitalne; O rozwoju
elektryfikacji (odczyt prezydialny)

Źród la:

1. „Codzienna Gazeta Handlowa”, nr 132, 11-12 czerwca 1933, s. 3

2. „Przegląd Elektrotechniczny”, roczniki 1921, 1927, 1929, 1931, 1933, 1934,
1937, 1939

3. 75 lat Stowarzyszenia Elektryków Polskich, 1919-1974, SEP, Zeszyt Histo-
ryczny nr 1, pod red. T. Skarżyńskiego, Warszawa 1994

4. Bia lkiewicz Z., Sylwetki prezesów SEP, Tadeusz Czaplicki, „Spektrum, Ma-
gazyn informacyjny Stowarzyszenia Elektryków Polskich”, 2002, nr 6, s.
33

5. Historia elektryki polskiej, t. 1, Nauka písmiennictwo i zrzeszenia, pod red.
K. Kolbińskiego, Warszawa 1976

6. Historia Stowarzyszenia Elektryków Polskich 1919-1959, pod red.
J. Pląskowskiego, Warszawa 1959

7. Inżynierowie Polsce w XIX i XX wieku. Kszta lcenie i osiągnięcia. T.I, pod
red. J. Pi latowicza, Warszawa 1992

8. Jankowerny W., Jasińska, M., Bibliografia publikacji pracowników Poli-
techniki Warszawskiej 1915-1965, Warszawa 1972

9. Merska, D., Tadeusz Czaplicki- pierwszy powojenny redaktor Przeglądu,
„Przegląd Elektrotechniczny”, 2003, nr 1, s. 40

10. Pi latowicz J., Ruch stowarzyszeniowy inżynierów i techników polskich
do 1939 r., t. II S lownik polskich stowarzyszeń technicznych i naukowo-
technicznych do 1939 r., Warszawa 2005

11. Politechnika Warszawska. Sk lad osobowy i Plan studiów na rok akademicki
1934/35, Warszawa 1934

12. Politechnika Warszawska. Program na rok akademicki 1933/34, Warszawa
1933
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13. Sroczyński R., Elektryka i elektrycy Polscy. Zarys historyczny, 70-lecie
SEP, Warszawa 1989

14. Tadeusz Czaplicki, „Przegląd Elektrotechniczny”, 1968, z. 1, s. 1-2

15. Ważniejsze wydarzenia w spo lecznej dzia lalności elektryków polskich ze-
stawione dla uczczenia jubileuszu 70-lecia SEP, przez T. Skarżyńskiego i J.
Kubiatowskiego, Warszawa 1989

16. Wykaz zmar lych Profesorów Politechniki Warszawskiej, Biblioteka G lówna
Politechniki Warszawskiej, Pracownia historyczna, Warszawa 1987

17. Zarys historii Wydzia lu Elektrycznego 1921-1981. Materia ly Sympozjum
Listopad 1981, pod red. Z. Grunwalda ,Warszawa 1983

Opracowa l:
Przemys law Sadowski

Wspó ludzia l:
Jerzy Hickiewicz
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Bruno Abdank Abakanowicz (1852–1900)

Bruno Abakanowicz urodzi l się 6 października 1852 r. w Wi lkomierzu (dzís
Ukmergr, Republika Litewska) w guberni kowieńskiej na Litwie. Jego ojcem by l
Romuald, pochodzący z polskiej rodziny szlacheckiej (herbu Abdank) o tatar-
skim rodowodzie, która w XVII wieku osiad la na Litwie i przyję la chrzest.

Uczęszcza l do gimnazjum klasycznego w Warszawie, które ukończy l w 1870 r.
Następnie w latach 1870–74 studiowa l na Wydziale Inżynierii Politechniki w Ry-
dze, którą ukończy l ze stopniem inżyniera cywilnego dróg i mostów. Przez rok
pracowa l na Politechnice Ryskiej jako asystent rysunków budowlanych w Ka-
tedrze Konstrukcji Budowlanych. W grudniu 1874 r.– z loży l podanie o do-
puszczenie go do habilitacji na docenta prywatnego i możliwość wyg loszenie
w następnym semestrze wyk ladów z dziedziny kolejnictwa. Rada profesorska
po rozpatrzeniu podania, dopuści la Abakanowicza do wyg loszenia wyk ladu ha-
bilitacyjnego 9 stycznia 1875 r., który nosi l temat: Űber die charakteristischen
Formen des Eisenbahnwesens in verschiedenen Ländern (O charakterystycznych
formach sektora kolejowego w różnych krajach). Jednak już 28 lutego 1875 r.
Abakanowicz z loży l rezygnację ze swego stanowiska, za powód podając: chęć
podjęcia pracy w przedsiębiorstwie, w celu zdobycia praktycznego doświadczenia
przydatnego w przysz lości oraz sprawy finansowe. Do końca roku akademickiego
1874/1875, zatrzymując jednocześnie asystenturę, prowadzi l wyk lady z kolejnic-
twa.

We wrześniu 1875 r. przeniós l się do Lwowa, gdzie czyni l starania o przyjęcie
na stanowisko docenta statyki wykreślnej Akademii Technicznej (która od 1877
zosta la przekszta lcona w CK Szko lę Politechniczną) we Lwowie. Dnia 4 grudnia
1875 r. habilitowa l się i uzyska l stopień docenta mechaniki Akademii Technicz-
nej pracą: Linia elastyczna i jej zastosowanie do belki ciąg lej. Od drugiego se-
mestru roku akademickiego 1875/1876 (do 1881 r.) by l docentem prywatnym
w lwowskiej Szkole Politechnicznej. Prowadzi wyk lady ze statyki wykreślnej
i geometrii po lożenia. Przedmiot nazwany geometrią po lożenia i statyką wy-
kreślną (3 godziny wyk ladu i 3 godziny rysunku tygodniowo) obejmowa l wia-
domości wstępne z: „Geometryi syntetycznej. Rachunek wykreślny. – Pierwsze
dzia lania. Przekszta lcanie powierzeni. Ca lkowanie wykreślne. Teorya wykreślna
planimetrów biegunowych. Przyrządy używane w rachunku wykreślnym. Wy-
kreślne wyrównanie mas. Sk ladanie si l - Wieloboki si l, wieloboki sznurkowe i ich
związek geometryczny z wielobokami si l. Figury odwrotne. Wyznaczenie wy-
kreślne momentów statycznych. Podzia lki momentów. Belka zwyk la. Teorya
si l zewnętrznych. Sposoby wykreślania momentów i si l wewnątrz przekrojów
dzia lających. Moment bezw ladności. Elipsa bezw ladności. Wyznaczenie wykreś-
lne momentów bezw ladności i momentów odśrodkowych. Si ly wewnętrzne
w belce. Związek geometryczny między punktem przy lożenia si ly, a osią oboję-
tną. Jądro środkowe. Si ly ścierające w przekrojach poziomych, pionowych i ukoś-
nych. Trajektorya natężeń. Ogólna teorya belek kratowych. Linia elastyczna i jej
zastosowanie do belki wieloprzęs lowej. Teorya  luków sprężystych” (Program CK
Szko ly Politechnicznej we Lwowie na rok naukowy 1878/79, s.36- 37).

W 1878 r., gdy Ministerstwo zatwierdzi lo nowy program nauki CK Szko ly Po-
litechnicznej we Lwowie, powo lano Abakanowicza na stanowisko docenta p latne-
go do prowadzenia przedmiotu – mechanika budownicza (po prof. J. Rychterze-
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1874- 1902, Kierownik Katedry Budownictwa Drogowego i Wodnego CK Szko ly
Politechnicznej we Lwowie) na Wydziale Inżynierii, Wydziale Budowy Machin
oraz Wydziale Budownictwa. Przedmiot- mechanika budownicza sk lada l się
z dwóch kursów. Mechanika budownicza kurs I (tygodniowo 2 godziny wyk ladu
i 3 godziny rysunków). Obejmowa la takie zagadnienia jak: „G lówne w lasności
wieloboku sznurkowego i wieloboku sit. Teorya murów i sklepień. G lówne zasady
teorii szachulca i zastosowanie ich do dachów; wykreślne i analityczne obracho-
wanie dachów, wiązań wiszących i rozpierających, tudzież belek kratowych jed-
nostajnie obciążonych. Zastosowanie wytrzyma lości na ścieranie do obrachowa-
nia po lączeń; nity, śruby. czopy itp. Si ly zewnętrzne w belce przy obciążeniu jed-
nostajnem. Si ly wewnętrzne w belce, obrachowanie belek drewnianych pojedyn-
czych i z lączonych na zęby i kliny. Obrachowanie belek żelaznych; dope lniające
uwagi o dachach. Zasady obrachowania slupów filarów wystawionych na wy-
boczenie” (Program CK Szko ly Politechnicznej we Lwowie na rok naukowy
1878/79, s.45). Natomiast Mechanika budownicza kurs II (tygodniowo 2 godziny
wyk ladu i 3 godziny rysunku). Obejmowa la takie zagadnienia jak: „Obciążenie
belki ruchomym szeregiem kat. Dope lnienie teoryi szachulca (typ ściany szkiele-
towej drewnianej, której wype lnienie stanowi glina wymieszana z sieczką, z tro-
cinami lub wiórami, rezultatem jest specyficzny wizerunek otynkowanego zwykle
na bia lo budynku poprzecinanego belkami, u lożonymi w kratownicę z ukośnymi
zastrza lami, mylony z murem pruskim); najniekorzystniejsze obciążenia, sza-
chu1ec o przeciągach prostych równoleg lych (krata), odcinek paraboliczny, sza-
chulec Schwedlera i Paulego. Wykreślna teorya linii elastycznej w zastosowaniu
do belek na jeden lub więcej otworów; obrachowanie belki ciąg lej jednostaj-
nie obciążonej. System Gerbera. Teorya císnienia ziemi i murów podporowych”
(Program CK Szko ly Politechnicznej we Lwowie na rok naukowy 1878/79, s.45).

Wielkim wydarzeniem by l dzień 7 X 1877 r., kiedy jako docent Akademii
Technicznej we Lwowie prowadzi l w budynku chemii wyk lad wraz z pokazem no-
wego wynalazku – telefonu. Wyk lad w auli uczelni (budynek g lówny) prowadzi l
doc. Roman Gostkowski, a obie sale wyk ladowe po lączone zosta ly dwoma prze-
wodami miedzianymi. Prezentacja zakończy la się powodzeniem i udowodni la
publiczności, że można „rozmawiać na odleg lość”. By la to pierwsza publiczna
demonstracja nowego wynalazku na terenie monarchii austriackiej.

W czasie swojej pracy, jako wyk ladowca, Abakanowicz pracowa l również nad
udoskonaleniem konstrukcji przyrządów matematycznych: planimetrów i przy-
rządów s lużących do ca lkowania. W efekcie tych badań stworzy l tzw. integrator,
przyrząd s lużący do pomiaru sumy wartości, jakie dana wielkość zmienna po-
siada la w ciągu określonego czasu, a więc np. pracy wykonywanej przez maszynę
parową, ilości energii, jaka w pewnym czasie przep lynę la przez obwód elek-
tryczny. Na podobnej zasadzie dzia la l, opracowany przez Abakanowicza, integraf
(interograf, odmiana integratora), urządzenie pozwalające wyznaczyć krzywą
ca lkową. Urządzenie to mia lo zastosowanie w fizyce, elektryce, mechanice oraz
geodezji. W 1880 r. integraf zosta l opatentowany i od tego czasu produkowany
przez szwajcarską firmę Coradi. Urządzenie znane by lo pod nazwą Abdank-
Coradi Integraph. Opis dzia lania i zastosowania skonstruowanych przez sie-
bie przyrządów zamieszcza l Abakanowicz w kilku opracowaniach, zarówno ar-
tyku lach, jak i pozycjach książkowych. Ponadto w 1880 r. przedstawi l pomys l
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integratora Akademii Umiejętności w Krakowie, która opublikowa la Notę Aba-
kanowicza w „Rozprawach i Sprawozdaniach Wydzia lu Matematyczno- Przyrod-
niczego Akademii Umiejętności w Krakowie”.

W latach 1876 - 1880 Abakanowicz wspó lpracowa l z lwowskim czasopismem
„Tydzień”, redagowanym przez Rogosza, a następnie przez Miko laja Biernac-
kiego. Zamieszcza l w nim artyku ly popularno-naukowe oraz kroniki przyrodni-
cze dotyczące najnowszych odkryć i wynalazków. W 1877 r. redagowa l dodatek
wychodzący przy tym písmie, pt. „Wystawa krajowa, rolnicza i przemys lowa”,
będący urzędowym organem komitetu ówczesnej wystawy we Lwowie. W latach
1878 – 1880 – prowadzi l rubrykę kronik naukowych w warszawskim „Ateneum”,
pisywa l także do lwowskiego czasopisma „Kosmos”, organu Towarzystwa Pol-
skich Przyrodników im. M. Kopernika.

Podczas swojego pobytu i pracy we Lwowie zainteresowa l się elektrotechniką.
Rozpoczą l wówczas wspó lpracę z Julianem Ochorowiczem (1850- 1917), który
w latach 1876- 1882 by l docentem na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Lwow-
skiego, (Ochorowicz znanym jest dzís z wynalazków w dziedzinie elektrotechniki,
a zw laszcza z telefonu). Wspólnie zajmowali się fizyką eksperymentalną, kon-
strukcja telefonów, mikrofonów, problemem przenoszenia obrazów na odleg lość.
Przyjaźń z lwowskim filozofem i psychologiem, J. Ochorowiczem trwa la również
we francuskim okresie życia Abakanowicza. W Paryżu kontynuowali wspólne
prace nad konstrukcjami urządzeń elektrycznych (telefonów, mikrofonów, gal-
wanometrów oraz nad przesy laniem obrazów na odleg lość).

W 1881 r. Abakanowicz opuści l Lwów i przeniós l się do Paryża, gdzie używa l
nazwiska „Abdank”. Tam też za loży l swoją pracownię elektrotechniczną (bar-
dzo nowocześnie wyposażoną jak na ówczesne czasy). Przeprowadza l w niej
wiele doświadczeń i badań nowych przyrządów, urządzeń i maszyn elektrycz-
nych, w lasnego pomys lu i konstrukcji. Firma Abakanowicza specjalizowa la się
szczególnie w produkcji aparatury oświetleniowej i sprzętu technicznego. Spo-
śród najbardziej znanych i opatentowanych wynalazków Abakanowicza wymie-
nić można: nowy typ lampy elektrycznej, dzwonki elektromagnetyczne do sy-
gnalizacji kolejowej, nowe sposoby uzwajania maszyn elektrycznych. Jeden ze
swych wynalazków sprzeda l w Ameryce co uniezależni lo finansowo, skromnie
dotąd żyjącego w Paryżu m lodego uczonego.

W 1883 r. wyjecha l na wystawę elektrotechniczną do Wiednia, gdzie wystawi l
swoje wynalazki: regulator  lukowy, lampę elektryczną i prądnicę. Ponadto bra l
udzia l w wystawach w Filadelfii i Monachium. Nawiązywa l kontakty z wieloma
uczonymi, m. in. z fizykami Williamen Thomsonem (późniejszy lord Kelwin)
i Zygmuntem Wróblewskim, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 1883 r. zosta l cz lonkiem redakcji pisma „La Lumière Électrique”, naj-
starszego pisma elektrotechnicznego (za lożone w 1872 r.). W publikowanych
tam artyku lach z dziedziny elektrotechniki przedstawia l w lasne udoskonalenia
przyrządów dynamoelektrycznych, lamp  lukowych i dzwonków magneto-elek-
trycznych, ponadto publikowa l sprawozdania z wielu międzynarodowych wystaw
elektrotechnicznych.

W 1884 r. w „Rozprawach Akademii Umiejętności” wydawanych w Krakowie,
opublikowa l efekty pracy nad „nowym sposobem budowy zwojów do machin dy-
namoelektrycznych”. W tym czasie pracowa l nad udoskonaleniem swoich wyna-
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8 HISTORIA POLSKIEJ ELEKTRYKI

lazków- dzwonka do sygnalizacji kolejowej i nowym typem lampy elektrycznej.
W 1886 r.– opublikowa l książkę będąca obszernym omówieniem historii, teo-
rii oraz zastosowania integrafu, pt. Les intégraphes - la courbe intégrale et ses
applications. Étude nouveau systéme d’intégrateurs mécaniques. Książka zosta la
wydana przez firmę Gauthier – Villars. W 1889 r. w Lipsku ukaza l się, nak ladem
firmy Teubnera niemiecki przek lad tej publikacji, autorstwa E. Bitterliego.

Ceniony jako specjalista, Abakanowicz zaczą l odgrywać oraz większą rolę
we francuskim świecie przemys lowo- technicznym. W 1889 r. - rząd francuski
powierzy l mu prowadzenie rozmów w sprawie udzia lu Stanów Zjednoczonych
w międzynarodowej wystawie technicznej w Paryżu w 1889 r. Abakanowicz zor-
ganizowa l wówczas udzia l przemys lu amerykańskiego na tejże wystawie i pe lni l
funkcję fachowego reprezentanta USA. W uznaniu za zas lugi w rozwój elektro-
mechaniki we Francji oraz za negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi w związku
z międzynarodową wystawą w Paryżu przyznano mu w 1889 r. krzyż Legii Ho-
norowej (wysokie odznaczenie państwowe Francji).

Po odbyciu podróży do Ameryki w lutym 1893 r. i wzorując się na istniejącej
w Stanach Zjednoczonych firmie Thomson-Houston, otrzyma l zgodę na za lożenie
w Paryżu firmy „Compagnie Française Thomson-Houston” (CFTH). Celem
przedsiębiorstwa by lo wykorzystanie patentów amerykańskich z dziedziny elek-
trotechniki. Uznanie jakie sobie zdoby l w dziedzinie elektrotechniki, spowodowa l
że zosta l dyrektorem tejże firmy, a funkcję tę pe lni l do końca życia. (Firma
Thomson-Houston Electric Company zosta la za lożona przez Elihu Thomson 31
grudnia 1892 r. w Nowym Jorku, Abakanowicz utworzy l zatem jej francuską
filię już parę miesięcy później).

Mieszkając we Francji dzia la l na rzecz rozpowszechniania wiedzy technicznej
w ojczyźnie. Za loży l ok. 1884 r. w Warszawie firmę pod nazwą „Biuro Elektro-
techniczne B. Abakanowicz i S-ka” w celu popularyzacji w kraju jego wyna-
lazków elektrotechnicznych. Wed lug innych źróde l w 1884 r. B. Abakanowicz do
spó lki z Bronis lawem Rajchmanem za loży l w Warszawie biuro elektrotechniczne
„Abakanowicz i Rajchman”, która wykonywa la instalację elektryczne w domach
prywatnych i zak ladach przemys lowych. Z kolei wg Historii Elektryki Polskiej
Abakanowicz wraz z B. Rajchmanem z loży l fabrykę przenośnych źróde l ener-
gii elektrycznej (ogniw, baterii i latarek) pod nazwą „Tytan”. Przed I wojna
światową produkowano tam 2 mln sztuk tych wyrobów i zatrudniano ok. 100
osób. Również w Wiedniu B. Abakanowicz za loży l swoje biuro elektrotechniczne.

Udziela l wskazówek o sprawach technicznych Polakom za granicą, a stu-
dentów i m lodych naukowców wspiera l finansowo. Fundowa l po kilkanaście sty-
pendiów rocznie. W 1900 roku wraz z Witoldem Rechniewskim ofiarowali 10 tys.
franków na kszta lcenie elektrotechników polskich we Francji. Także do kraju
przesy la l liczne fundusze na kszta lcenie m lodzieży oraz jako pomoc dla nie-
zamożnych wynalazców w celu u latwienia ich pracy i podróży zagranicznych.
W 1889 r., podczas wystawy powszechnej w Paryżu przekaza l na ręce Alek-
sandra Hirschberga kilka tysięcy franków na stypendia dla studentów Szko ly
Politechnicznej we Lwowie.

Za zas lugi w rozwoju elektrotechniki we Francji, g lównie za dzia lalność w fir-
mie i towarzystwie Thomson-Houston, zosta l odznaczony srebrnym medalem
Towarzystwa Popierania Przemys lu Narodowego w Paryżu.
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By l cz lonkiem francuskiego Towarzystwa Fizycznego oraz cz lonkiem Towa-
rzystwa Politechnicznego we Lwowie (od 1878 r.). Ponadto Abakanowicz by l
za lożycielem i cz lonkiem 36 towarzystw naukowo- przemys lowych.

Po przeniesieniu się w 1881 r. do Francji, zamieszka l w domu w Parc St. Maur
pod Paryżem. Mia l posiad lość Champigny oraz wysepkę Costaérès w Perros-
Guirec Ploumanach w Bretanii, z domem w lasnego pomys lu. Abakanowicz ożeni l
się we Francji, lecz zosta l opuszczony przez żonę, która zostawi la mu dwójkę
nieletnich dzieci, z których niestety syn wkrótce zmar l.

Mimo zamieszkiwania i pracy we Francji utrzymywa l kontakt z Polską. Zdo-
bywszy duży majątek udziela l pomocy polskim stowarzyszeniom we Francji.
Cechowa ly go zami lowanie do sztuki i literatury, zw laszcza muzyki. Co tydzień,
w poniedzia lek, odbywa ly się w jego francuskiej siedzibie koncerty muzyczne,
w których także gospodarz bra l udzia l w charakterze pianisty. Willa Abakano-
wicz by la jednym z najbardziej ożywionych artystycznych środowisk polskich
za granicą. Wielu artystów i pisarzy polskich korzysta lo z jego gościnności.
D lugoletnia przyjaźń  lączy la Abakanowicza z Henrykiem Sienkiewiczem, które-
mu udziela l pomocy finansowej podczas pracy nad Krzyżakami i Rodziną Po la-
nieckich. Uważa się iż Abakanowicz by l pierwowzorem m lodego Tatara imieniem
Selim w noweli Sienkiewicza - Hania. B. Abakanowicz sprawowa l także mece-
nat nad Aleksandrem Gierymskim, który podobnie jak Sienkiewicz, wielokrotnie
bywa l gościem w domu Abakanowicza.

Bruno Abdank- Abakanowicz zmar l nagle na atak serca 29 sierpnia 1900 r.
w Parc St. Maur pod Paryżem, w której tego dnia gości l Sienkiewicza i kilku
innych przyjació l z Warszawy.

Jego córka Zofia (1883- 1943) znalaz la się pod opieką prawną H. Sienkie-
wicza. W 1907 r. pokry la ca lkowicie koszty wydania dzie l ojca Prace Bruno
Abdanka Abakanowicza, w pierwszym tomie ukaza ly się g lównie prace mate-
matyczne Abakanowicza oraz jego portret i życiorys, zapowiedziany drugi tom
mia l zawierać rozprawy i artyku ly z dziedziny elektrotechniki, jednak nie ukaza l
się. Zofia Abakanowiczówna przekaza la ponadto wydawcy, Redakcji Prac Mate-
matyczno-Fizycznych, dzienniki oraz część zapisków i korespondencji naukowej
ojca. Zosta l zamordowana przez Niemców w Auschwitz w 1943 r. Z ma lżeństwa
z N. Pstrońskim, pozostawi la po sobie córkę, Danutę Pstrońską- Hermaszewską
(by la ona żoną Zygmunta- stryja Miros lawa Hermaszewskiego, genera la WP
i kosmonauty).

Publikacje:

1. Zarys statyki wykreślnej, „Przegląd Techniczny”, Lwów 1876, s. 17- 86.

2. Teorya astronomiczna gwiazd spadających wed lug Schiaparelliego, Lwów
1876, str. 12.

3. Nowe drogi nauki i przemys lu. Szkice z wystawy paryskiej, „Ateneum”,
1878, s. 9.

4. Fotografie s loneczne. Oświetlenie elektryczne ulic i gmachów publicznych,
„Ateneum”, T.4, z.11, 1878, s.374.

5. Machiny s loneczne, „Ateneum”, T.4, z.12, 1878, s.185.
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6. Nowe telefony. Zastosowania telefonu, „Ateneum”, T.4, z.12, 1878, s.574.

7. Mikrofony. Fonografy, „Ateneum”, T.1, z.1, 1879, s.185.

8. Integrator: krzywa ca lkowa i jej zastosowania w mechanice budowniczej,
red. „Inżynierii i Budownictwa”, Warszawa 1880, s. 95- 106.

9. O integratorze, narzędziu s lużącym do ca lkowania graficznego- Sur un in-
tegrateur, instrument servant a l’integration graphique, „Comptes rendus
–Akademii Paryskiej”, T. 92, , 1881, s. 161- 166.

10. O integratorze- Sur un integrateur, „Comptes rendus Akademii Paryskiej”,
T. 92, 1881, s. 167- 172.

11. O ca lkowaniu mechanicznym- Sur l’integration mecanique, „Comptes ren-
dus Akademii paryskiej”, T. 94, 1882, s. 173- 177.

12. O nowym integrometrze- Sur un nouvel integrometre, „Comptes rendus
Akademii Paryskiej”, T. 95, 1882, s. 191- 195.

13. Integratory, [w:] Ognisko, praca zbiorowa ku czci T. T. Jeża, Warszawa
1882, s. 345 – 352.

14. Nouvel appel magnéto-électrique, La Nature, Revue des sciences et de
leurs applications aux arts et à l’industrie, T. 8, nr. 2, 1883, s.176.

15. Nowy sposób budowy zwojów do machin dynamoelektrycznych, T.12, red.
Rozprawy Akademii Umiejętności Wydzia lu matematyczno-przyrodnicze-
go, 1884, s. 332-336.

16. O nowym modelu integrafu systemu D. Napoli i Abdank- Abakanowicz-
Sur un nouveau modele d’integraphe D. Napoli i Abdank- Abakanowicz,
„Comptes rendus Akademii Paryskiej”, T. 101, 1885, s. 197- 203.

17. Integraf. Krzywa ca lkowa i jej zastosowanie- Les Integraphes. La courbe
integrale et ses applications, Paryż 1889, s. 207- 400.

18. Prace Brunona Abdanka Abakanowicza, T.1, red. „Praca matematyczno-
fizycznych”, Warszawa 1907, str. 400.

19. Dodatek do lwowskiego „Tygodnia”, „Wystawa krajowa, rolnicza i prze-
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Électrique”, Paryż 1885, nr 41, 42, 43, 45, 46, 48, 51, 52.
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8 HISTORIA POLSKIEJ ELEKTRYKI

3. Historia elektryki polskiej, T. I, przewodniczący kom. red. K. Kolbiński,
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uszowy, pod red. E. B. Grzębskiego, Lwów 1902, s. 85.
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