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W latach 1992–2010 rocznik ukazywal sie˛ pt.: „Informator PTETiS”, ISSN
1505-442X. Od roku 2011 zmiana tytulu — „Roczniki PTETiS”.

Zarza˛d Glówny PTETiS
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2014r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
XXIII Symposium Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits,
Pilsen, Czech Republic, 2–4 lipca 2014 r. . . . . . . . . . . . . . 116
XXX Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki, Poznań,
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Stanislaw Odrowa˛ż-Wysocki (1876–1931)
Tadeusz Czaplicki (1883–1967) . . . . . .
Bruno Abdank Abakanowicz (1852–1900)

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

164
164
174
183
193

4

.
.
.
.

.
.
.
.

Roczniki PTETiS nr 4 (22), 5 (23) — grudzień 2015
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Slowo wste˛pne z okazji Jubileuszu 55-lecia
PTETiS

Wydaje sie˛, że „dopiero co” obchodziliśmy uroczyście i z rozmachem okra˛gly
Jubileusz 50-lecia PTETiS, a tu już kolejny niewielki, ale jednak znacza˛cy Jubileusz 55-lecia, wymagaja˛cy podsumowania kolejnych 5 lat naszej dzialalności.
Jego wyja˛tkowy charakter jest ukryty w fakcie, że sklada sie˛ z dwóch pia˛tek,
a kolejny jubileusz zlożony z samych pia˛tek (Jubileusz 555-lecia) be˛dzie mial
miejsce dopiero za pól tysia˛ca lat czyli w 2516 roku. Spróbujmy wie˛c w tym
szczególnym roku wspólnie spojrzeć na minione 5 lat i zastanowić, co w tym
okresie bylo udane w naszej dzialalności, jak też jakie nowe perspektywy i nowe
możliwości otwieraja˛ sie˛ przed nami w najbliższej przyszlości.
Przede wszystkim cieszy systematyczny wzrost liczby czlonków PTETiS
i rosna˛cy prestiż czlonkowstwa w naszym Towarzystwie naukowym. Znajduje
to odzwierciedlenie w życiorysach naukowych, jak też w opiniach recenzentów,
akcentuja˛cych cze˛stokroć z uznaniem zaangażowanie kandydatów do stopni naukowych i tytulu naukowego w prace naukowo-ogranizacyjne w PTETiS. Dzialalność w PTETiS jest też cze˛sto podkreślana podczas uroczystości akademickich, zwia˛zanych z nadawaniem godności doktora h.c. lub też profesora honorowego.
Optymizmem napawa również to, że w dzialalność Towarzystwa wla˛czyly sie˛
ostatnio kolejne instytuty naukowo-badawcze, staja˛c sie˛ naszymi czlonkami zbiorowymi i wspieraja˛cymi. Rozrosla sie˛ również struktura Towarzystwa. Przybyl
nam nowy 14-sty Oddzial — Oddzial Bydgoski, którego siedziba mieści sie˛ na
Wydziale Telekomunikacji, Informatyki i Informatyki Uniwersytetu Przyrodniczo-Technologicznego w Bydgoszczy.
Odnośnie do dzialalności zwia˛zanej z upowszechnianiem nauki oraz krzewieniem wiedzy z zakresu elektrotechniki i elektroniki, to wioda˛ca˛ forma˛ dzialalności staly sie˛ bez wa˛tpienia konferencje naukowe, przyjmuja˛ce czasem nazwe˛ sympozjów, seminariów lub warsztatów. Wszystkie one należa˛ do konferencji wioda˛cych w zakresie swojej tematyki w ogólnopolskim środowisku naukowym. Coraz
cze˛ściej w konferencjach tych biora˛ także udzial naukowcy z zagranicy. Organizowane cyklicznie od wielu lat Sympozjum poświe˛cone zjawiskom elektromagnetycznym w obwodach nieliniowych stalo sie˛ uznana˛ i prestiżowa˛ konferencja˛
mie˛dzynarodowa˛ „Electomagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits”, odbywaja˛ca˛ sie˛ w różnych ośrodkach naukowych w Europie. Również Ogólnopolskie
Warsztaty Doktoranckie przeksztalcily sie˛ w Mie˛dzynarodowe Warsztaty Doktoranckie OWD z uczestnikami — doktorantami i mlodymi pracownikami nauki, reprezentuja˛cymi ponad 20 krajów Europy, ale również Azji, Afryki Pln.
i Ameryki Pld. Konferencja ta o charakterze warsztatów, ukierunkowana na
rozwój i promocje˛ studiów doktoranckich, znalazla naśladownictwo i kontynuacje˛
w wielu różnych ośrodkach naukowych w Polsce. Dzialania takie „dedykowane
obiecuja˛cym mlodym badaczom” sa˛ również podejmowane i z powodzeniem realizowane w ramach wielu innych konferencji, przybieraja˛c forme˛ specjalnych
sesji naukowych, ba˛dź też — konkursów naukowych dla mlodych pracowników
nauki.
W szczególny sposób cieszy dynamiczny rozwój konferencji „Wybrane ZaRoczniki PTETiS nr 4 (22), 5 (23) — grudzień 2015
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Zloty Medal upamie˛tniaja˛cy 100-lecie Odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej

Medal SEP im. Prof. Wlodzimierza Krukowskiego

gadnienia Elektrotechniki i Elektroniki WZEE”, które to seminarium stalo sie˛
wioda˛ca˛ w Polsce konferencja˛ o charakterze interdyscyplinarnym, integruja˛ca˛
badania w obszarze teorii obwodów, elektroenergetyki, automatyki, maszyn elektrycznych, energoelektroniki, metrologii, techniki mikroprocesorowej, sensoryki,
materialoznawstwa i mechatroniki. Należy podkreślić, że wszystkie konferencje PTETiS sa˛ zwia˛zane z prestiżowymi wydawnictwami pokonferencyjnymi —
publikacjami w czasopismach zagranicznych, czasopismach ogólnopolskich oraz
monografiach naukowych.
Konferencje organizowane przez PTETiS sa˛ cenione za wysoki poziom naukowy, ale również za życzliwa˛ i koleżeńska˛ atmosfere˛ oraz zawsze ciekawy
i wartościowy program ogólnotechniczny i kulturalno-krajoznawczy (m.in. wizyty techniczne w firmach przemyslowych, zwiedzanie muzeów i zabytków architektury, koncerty muzyczne itd.), dobrze sluża˛cy budowaniu wspólnoty akademickiej oraz lepszemu poznawaniu uczestników.
Powodem do szczególnej dumy jest szeroki oddźwie˛k w środowisku ogólnopolskim Kampanii Patrona Roku. Przedsie˛wzie˛cie to nabralo szczególnego rozmachu po wla˛czeniu sie˛ w jego realizacje˛ Stowarzyszenia Elektryków Polskich
6
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Medal Doliwo-Dobrowolskiego

SEP. Uroczystości maja˛ co roku miejsce w innej uczelni w Polsce i sa˛ również
szeroko wspierane przez Rektorów i Dziekanów tychże ośrodków akademickich.
Kolejna˛ inicjatywa˛, która bez wa˛tpienia na trwale zagości w życiu naukowym
środowiska ogólnopolskiego stala sie˛ Nagroda Srebrnych Skrzypiec im. Profesora
Bogdana Skalmierskiego, be˛da˛ca wspólnym dzielem PTETiS, PTMTiS oraz Politechniki Cze˛stochowskiej. Nagroda ta ma być zache˛ta˛ i inspiracja˛ do podejmowania prac badawczych o charakterze niekonwencjonalnym i niestandardowym,
wyróżniaja˛cych sie˛ interdyscyplinarnym charakterem i wybiegaja˛ch daleko poza
nauki techniczne w kierunku nauk przyrodniczych, medycznych, biologicznych,
ekonomicznych, a nawet w różne dziedziny sztuki.
Ta wcia˛ż poszerzaja˛ca sie˛ dzialalność PTETiS oraz szerokie otwarcie na
wspóldzialanie z innymi stowarzyszeniami, ośrodkami akademickimi oraz instytutami naukowo-badawczymi znalazlo wyraz w wielu wyróżnieniach, które
staly sie˛ udzialem PTETiS w okresie ostatnich 5 lat. Politechnika Warszawska docenila nasze Towarzystwo przyznaja˛c mu (z inicjatywy Dziekana Wydzialu Elektrycznego prof. Lecha Grzesiaka) „Zloty Medal, upamie˛tniaja˛cy 100-lecie Odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej”. Uroczystego wre˛czenia
medalu dokonal J.M. Rektor PW prof. Jan Schmidt w grudniu 2015. Harmonijna wspólpraca ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich SEP zostala uhonorowana Medalem im. Prof. Wlodzimierza Krukowskiego (wre˛czonym przez
Prezesa SEP Jerzego Barglika w 2013) oraz Medalem Doliwo-Dobrowolskiego
(wre˛czonym przez Prezesa SEP Piotra Szymczaka w 2015).
Forma˛ uznania i znakiem aprobaty dla naszej dzialalności jest również to, że
Roczniki PTETiS nr 4 (22), 5 (23) — grudzień 2015
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wiele spotkań PTETiS odbywa sie˛ na terenie różnych uczelni oraz instytutów
naukowo-badawczych, a PTETiS korzysta z gościnności, życzliwości i wsparcia Gospodarzy. Warto wspomnieć, że Walny zjazd Delegatów PTETiS w 2014
roku mial miejsce w Auli im. Profesora Juliusza Groszkowskiego w Instytucie
Tele-Radiotechnicznym w Warszawie (wcześniej, na Posiedzeniu Plenarnym ZG
PTETiS gościliśmy w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie — Mie˛dzylesiu).
Bogate życie naukowe i organizacyjne PTETiS jest pieczolowicie i systematycznie dokumentowane w PTETiS-owskim biuletynie, który zmienil nazwe˛
z „Informatora PTETiS” na „Roczniki Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki
Teoretycznej i Stosowanej”. Aktualny, jubileuszowy numer roczników jest numerem zintegrowanym, obejmuja˛cym lata 2013–2015.
To, co należy podkreślić z cala˛ moca˛ i ogromna˛ radościa˛ to to, że nasze
Towarzystwo la˛czy i integruje 3 pokolenia elektryków. PTETiS nieustannie
korzysta z ma˛drości i doświadczenia nestorów i seniorów, którzy uczestnicza˛
również cze˛sto w posiedzeniach Zarza˛du Glównego i Zarza˛dów Oddzialów oraz
w wielu konferencjach naukowych PTETiS, jak też — szeroko otwarlo swoje
podwoje dla mlodych, ambitnych i dynamicznych naukowców z różnych uczelni
w Polsce. Skupieni we wlasnej ogólnopolskiej Komisji (dzialaja˛cej przy Zarza˛dzie
Glównym), wnosza˛ w dzialalność PTETiS wiele nowych pomyslów i inicjatyw.
Jeśli ich zapal, pomyslowość i zaangażowanie ulegna˛ utrwaleniu i be˛da˛ nadal
spelniać „kryteria stabilności”, to bez obaw i z wielka˛ nadzieja˛ możemy spogla˛dać
w nadchodza˛ca˛ przyszlość.
Niechaj rok 2016 — Rok 55-lecia PTETiS — be˛dzie dla nas rokiem pelnym
pomyślności oraz satysfakcji i zadowolenia z kolejnych osia˛gnie˛ć naukowych i organizacyjnych, jak też z honorowej i owocnej pracy w naszym Towarzystwie.
Przewodnicza˛cy PTETiS
Krzysztof Kluszczyński

8
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Inauguracja obchodów 55-lecia PTETiS
Wyjazdowe Posiedzenie Plenarne ZG PTETiS
w Cze˛stochowie oraz ceremonia wre˛czenia Nagrody
Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana
Skalmierskiego, Cze˛stochowa, 13–14 grudnia 2015 roku

W dniach 13-14 grudnia 2015 roku w Cze˛stochowie odbylo sie˛ posiedzenie
plenarne Zarza˛du Glównego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, pola˛czone z uroczystościa˛ wre˛czenia nagród I Edycji Konkursu
Srebrnych Skrzypiec im. prof. Bogdana Skalmierskiego. Wyjazdowe Posiedzenie
Plenarne PTETiS w Cze˛stochowie zainaugurowalo obchody 55-lecia Towarzystwa. Ukoronowaniem tych obchodów be˛dzie XIII konferencja „Wybrane Zagadnienia 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 odbylo sie˛
w Domu Pielgrzyma na Jasnej Górze, wzie˛li udzial czlonkowie Zarza˛du Glównego i Glównej Komisji Rewizyjnej PTETiS, Przewodnicza˛cy Oddzialów, czlonkowie Zarza˛dów Oddzialów, czlonkowie Komisji Mlodzieżowej PTETiS oraz Seniorzy PTETiS. Obrady Posiedzenia Plenarnego poprzedzila uroczysta Msza
Świe˛ta w Bazylice Jasnogórskiej w intencji Seniorów PTETiS, którzy swoja˛
praca˛ i trudem wnosza˛ nieprzerwanie bogaty i cenny wklad w rozwój ogólnopolskiego środowiska naukowego oraz w budowe˛ trwalych wie˛zi akademickiej wspólnoty. Uczestnicy posiedzenia zwiedzili zabytki i wota zgromadzone w Klasztorze, jak też Biblioteke˛ Jasnogórska˛ oraz wzie˛li udzial w uroczystej Wieczerzy
Wigilijnej, pola˛czonej z koncertem muzycznym w wykonaniu Profesor Wandy
Palacz z Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (gitara) oraz solistki Anny Zmarzly z Filharmonii Cze˛stochowskiej (flet). Refleksja˛
bożonarodzeniowa˛ podzielil sie˛ oraz modlitwe˛ podczas Wieczerzy Wigilijnej poprowadzil Ksia˛dz Pralat dr Stanislaw Puchala z Archidiecezji Katowickiej.

Uroczysta Msza Świe˛ta w Bazylice Jasnogórskiej w intencji Seniorów PTETiS, a
w szczególności dziekana Ludwika Referowskiego — Przewodnicza˛cego Oddzialu Gdańskiego
w jubileusz 25-lecia Jego pracy w Zarza˛dzie Glównym

W drugim dniu uczestnicy Posiedzenia Plenarnego ZG PTETiS spotkali sie˛
na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki na Politechnice Cze˛stochowRoczniki PTETiS nr 4 (22), 5 (23) — grudzień 2015
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Zwiedzanie Biblioteki Jasnogórskiej

Posiedzenie Plenarne ZG PTETiS

Refleksja bożonarodzeniowa Ks. Pralata dr Stanislawa Puchaly podczas uroczystej
Wieczerzy Wigilijnej

skiej na uroczystości wre˛czenia nagród pierwszej edycji Konkursu Srebrnych
Skrzypiec im. prof. Bogdana Skalmierskiego. Ceremonia ta miala równocześnie
charakter uroczystego posiedzenia Rady Wydzialu Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Po przywitaniu przez Dziekana prof. Norberta Sczygiola Gości oraz
wskazaniu przez Niego znaczenia ustanowienia Nagrody dla Wydzialu, glos zabrala JM Rektor Politechniki Cze˛stochowskiej Prof. Maria Nowicka-Skowron,
akcentuja˛c olbrzymie zaslugi profesora Bogdana Skalmierskiego dla Politechniki
Cze˛stochowskiej.
10
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Gości wita Dziekan Wydzialu prof. Norbert Sczygiol. W Prezydium zasiadaja˛ od lewej: prof.
Bogdan Posiadala, prof. Zbigniew Kowalewski (Przewodnicza˛cy Zarza˛du Glównego
PTMTS), JM Rektor prof. Maria Nowicka-Skowron, prof. Jan Szczyglowski, prof. Krzysztof
Kluszczyński (Przewodnicza˛cy Zarza˛du Glównego PTETiS)

Wysta˛pienie JM Rektor Politechniki Cze˛stochowskiej prof. Marii Nowickiej-Skowron

Kolejny mówca, prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński, przewodnicza˛cy
Zarza˛du Glównego PTETiS, przedstawil zgromadzonym narodziny idei Nagrody
Srebrnych Skrzypiec im. prof. Bogdana Skalmierskiego, a także przedstawil znaczenie tej Nagrody dla upamie˛tnienia wybitnej postaci Profesora Bogdana Skalmierskiego, którego dzialalność przyczynila sie˛ do rozwoju badań interdyscyplinarnych oraz budowania pomostów pomie˛dzy technika˛, a naukami humanistycznymi i artystycznymi. Podkreślil również znaczenie ustanowienia Nagrody dla
ksztaltowania mlodego środowiska naukowego.

Narodziny oraz idee˛ Nagrody prezentuje prof. Krzysztof Kluszczyński

Sylwetke˛ profesora Bogdana Skalmierskiego przybliżyl zgromadzonym Jego
Roczniki PTETiS nr 4 (22), 5 (23) — grudzień 2015
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INAUGURACJA OBCHODÓW 55-LECIA PTETIS

wychowanek, prof. dr hab. inż. Andrzej Tylikowski z Politechniki Warszawskiej.
Przedstawil w barwny sposób biografie˛ Profesora, scharakteryzowal różnorodność Jego zainteresowań oraz omówil najważniejsze dokonania naukowe.

Profesor Bogdan Skalmierski — twórca teorii skrzypiec i „Skalmieriusów”

„Prof. dr hab. inż. Bogdan Skalmierski, dr h. c. Politechniki Cze˛stochowskiej
urodzil sie˛ 19 marca 1930 r. w Warszawie. Studia ukończyl w 1956 r. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Śla˛skiej w Gliwicach, a dzialalność naukowa˛
rozpocza˛l już w 1954 roku w Katedrze Mechaniki Technicznej Politechniki
Śla˛skiej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskal uchwala˛ Rady Wydzialu
Mechanicznego Politechniki Śla˛skiej z 7 czerwca 1961 r. na podstawie rozprawy:
„Problemy wytrzymalościowe kól pe˛dnych”, a doktora habilitowanego decyzja˛ Rady Wydzialu Mechanicznego Politechniki Śla˛skiej z dnia 29 listopada 1963 r. na
podstawie rozprawy: „Problemy statyki i dynamiki powlok walcowych użebrowanych”. Tytul profesora nadzwyczajnego otrzymal w 1972 roku, a profesora zwyczajnego uchwala˛ Rady Państwa z dnia 20 października 1988 r. W 1997 roku,
uchwala˛ Senatu z dnia 2 lipca, uzyskal godność doktora honoris causa Politechniki Cze˛stochowskiej, gdzie pracowal nieprzerwanie od 1986 roku aż do przejścia
na emeryture˛ w roku 2000. W kolejnych latach podejmowal także okresowo zaje˛cia naukowo-badawcze i dydaktyczne w Politechnikach Cze˛stochowskiej
i Śla˛skiej.
Glówna˛ specjalnościa˛ naukowa˛ Profesora Bogdana Skalmierskiego byla mechanika, a w szczególności kinematyka i dynamika różnorodnych ukladów mechanicznych, w tym zagadnienia:
1. wytrzymalości kól pe˛dnych maszyn wycia˛gowych nowej konstrukcji oraz
be˛bnów wielolinowych, dla których opracowal teorie˛ powlok walcowych
użebrowanych, zarówno w zakresie statyki jak i dynamiki,
2. zastosowania teorii procesów stochastycznych w mechanice, opisane
w ksia˛żkach; „Procesy stochastyczne w dynamice” i „Stabilność ukladów dynamicznych”, wspólnie z profesorem Andrzejem Tylikowskim, wychowankiem profesora Skalmierskiego,
12
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3. koncepcja cia˛gowego uje˛cia teorii procesów stochastycznych, teorii wektorów losowych oraz teorii prawdopodobieństwa,
4. hipoteza o wplywie wste˛pnych napre˛żeń na jakość plyt rezonansowych, co
zostalo opisane w ksia˛żce „Stan napre˛żenia plyt rezonansowych a jakość
instrumentu, czyli tajemnica budowy skrzypiec”, która byla podstawa˛ do
uzyskania przez Profesora Nagrody Premiera,
5. kinematyka i dynamika mechanizmów wyższych klas oraz maszyn i ich
elementów.
Każdy z nurtów dzialalności naukowej Profesora Skalmierskiego przedstawiony zostal w znacza˛cych periodykach naukowych, w monografiach i podre˛cznikach. Stworzyl szkole˛ w dziedzinie stosowalności teorii procesów stochastycznych
w mechanice (12 ukończonych przewodów doktorskich). Podsumowaniem prac
profesora sa˛ ksia˛żki (18 wraz ze wznowieniami) oraz opublikowanie jako autor
lub wspólautor ponad 120 prac oraz 10 patentów, w tym jednego mie˛dzynarodowego. Prace byly publikowane w PWN, Elsevier, Biuletynie PAN i w innych czasopismach krajowych i zagranicznych. Byl także wspólautorem i kierownikiem
36 niepublikowanych prac badawczych realizowanych w przemyśle i placówkach
badawczych.
Profesor recenzowal 44 prace doktorskie i 19 rozpraw habilitacyjnych. Opiniowal 13 wniosków o nadanie tytulu profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego.
Dowodem uznania w środowisku naukowym byly liczne zaszczyty, jak mie˛dzy
innymi: byl czlonkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytulów Naukowych
w latach 1996 – 2002, czlonkostwo Komitetu Mechaniki PAN lub czlonkostwo
rad redakcyjnych trzech czasopism naukowych. Profesor byl ponadto prezesem
Zarza˛du Glównego PTMTiS przez dwie kolejne kadencje (1988 - 1992), byl
czlonkiem Komitetu Badań Naukowych I-szej i II-giej kadencji, jak również
przewodnicza˛cym Zespolu T-7 Mechaniki, Budownictwa i Architektury w II-giej
kadencji KBN. Ponadto byl czlonkiem korespondentem Towarzystwa Naukowego
Warszawskiego oraz czlonkiem rzeczywistym Akademii Inżynierskiej w Polsce.
Profesor Skalmierski uzyskal za swoja˛ dzialalność wiele nagród, z których
jako najbardziej prestiżowe można wymienić: wyróżnienie Nagroda˛ Premiera za
wybitne osia˛gnie˛cia naukowe w 1997 r. oraz 7-krotne uzyskanie indywidualnych
nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Edukacji Narodowej. Profesor uzyskal także odznaczenia: Zloty Krzyż Zaslugi 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 przyznany w 1992 r. Profesor Bogdan Skalmierski wniósl trwaly wklad w rozwój
szczególnie dwóch Uczelni: Politechniki Śla˛skiej i Politechniki Cze˛stochowskiej.
Profesor Bogdan Skalmierski byl wybitnym naukowcem, wielce zaslużonym
dla środowiska akademickiego, ale nade wszystko byl wspanialym czlowiekiem
o szlachetnym sercu i niezmierzonej życzliwości dla bliźnich.
Profesor Bogdan Skalmierski zmarl 3 lutego 2012 r. w Cze˛stochowie.”
(Zdje˛cie oraz tekst życiorysu prof. B. Skalmierskiego zaczerpnie˛to z Broszury
okolicznościowej opracowanej przez prof. Bogdana Posiadale˛ i prof. Jana
Roczniki PTETiS nr 4 (22), 5 (23) — grudzień 2015
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Szczyglowskiego, wydanej przez Wydawnictwo Poligram w Cze˛stochowie
w zwia˛zku z rozstrzygnie˛ciem I edycji Konkursu Srebrnych Skrzypiec im. Prof.
B. Skalmierskiego)

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

W dalszej cze˛ści uroczystości Przewodnicza˛cy Kapituly Nagrody prof. Norbert Sczygiol przedstawil werdykt Kapituly oraz laureatów I edycji Nagrody
Srebrnych Skrzypiec.
Podkreślil, że gremium przyznaja˛cym nagrode˛ jest Kapitula Nagrody, która
reprezentuje ośrodki akademickie i środowiska, zwia˛zane z dzialalnościa˛ Profesora Bogdana Skalmierskiego, a w szczególności: Politechnike˛ Cze˛stochowska˛,
Politechnike˛ Śla˛ska˛ w Gliwicach, Politechnike˛ Warszawska˛, Akademie˛ Muzyczna˛
im. K. Szymanowskiego w Katowicach, Uniwersytet Śla˛ski w Katowicach oraz
Towarzystwa Naukowe: PTETiS i PTMTS.

Kapitula Nagrody Srebrnych Skrzypiec. Od lewej: ks. pralat dr Stanislaw Puchala, dr
Mariusz Najgebauer, prof. Jan Szczyglowski, prof. Krzysztof Kluszczyński, prof. Norbert
Sczygiol, prof. Andrzej Tylikowski, prof. Aleksander Blaszczyk, prof. Bogdan Posiadala
i mgr Jacek Skalmierski

Do pierwszej edycji konkursu zostalo zgloszonych 11 prac z naste˛puja˛cych
ośrodków akademickich: Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie (2 prace), Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej (1 praca),
Politechnika Lubelska (2 prace), Politechnika Opolska (1 praca), Politechnika
Rzeszowska (1 praca), Politechnika Śla˛ska (2 prace) oraz Politechnika Warszawska (2 prace).
14

Roczniki PTETiS nr 4 (22), 5 (23) — grudzień 2015
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Kapitula Nagrody Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego zebrana na posiedzeniu w Politechnice Cze˛stochowskiej dnia 8 czerwca
2015, po zapoznaniu sie˛ z nadeslanymi pracami (monografiami naukowymi i artykulami) z zakresu:
• Zaawansowanych metod matematycznych w teorii elektromechanicznego
przeksztalcenia energii, energoelektronice oraz ochronie środowiska
• Badań interdyscyplinarnych, la˛cza˛cych technike˛ z medycyna˛, biologia˛ oraz
zarza˛dzaniem
• Historii nauki
postanowila przyznać tytul Laureata pierwszej edycji Nagrody Srebrnych
Skrzypiec naste˛puja˛cym osobom:
1. Jaroslawowi Śmieji: Dynamics, feedback loops and control in biology
— from physiological to individual cell models, Wydawnictwo Politechniki
Śla˛skiej, Gliwice 2011.
2. Wojciechowi Burlikowskiemu: Zastosowanie formalizmu Hamiltona
w opisie przetwornika elektromechanicznego na przykladzie silnika reluktancyjnego, Zeszyty Naukowe Politechniki Śla˛skiej „Elektryka”, Monografia, z. 373, Gliwice 2012.
3. Damianowi Mazurowi: Modelowanie i analiza pracy maszyny SPMSM
dla turbin wiatrowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej,
Rzeszów 2013, Spoleczeństwo informacyjne szukaja˛ce nowej drogi rozwoju
we wspólczesnym świecie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej,
Rzeszów 2013,
4. Adamowi Pilatowi: Systemy aktywnej lewitacji magnetycznej, Wydawnictwo AGH, Rozprawy – Monografie 288, Kraków 2013.
Z grona laureatów Kapitula wylonila zdobywce˛ Grand Prix w osobie dr.
hab. inż. Jaroslawa Śmieji, który otrzymal zaproszenie do przedstawienia
wykladu naukowego podczas uroczystej ceremonii wre˛czenia nagród.
Ponadto Kapitula postanowila przyznać wyróżnienia naste˛puja˛cym osobom:
1. Jerzemu Hickiewiczowi: Roman Dzieślewski. Pierwszy polski profesor
elektrotechniki i Jego wspólpracownicy, Wydawnictwo MS, Opole 2014.
2. Kryspinowi Mirocie: Hemodynamiczne aspekty aterogenezy, Wydawnictwo ATH, Bielsko-Biala 2013.
3. Magdalenie Rzemieniak: Zarza˛dzanie niematerialnymi wartościami
przedsie˛biorstw, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2013.
4. 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.
Roczniki PTETiS nr 4 (22), 5 (23) — grudzień 2015

15

2

INAUGURACJA OBCHODÓW 55-LECIA PTETIS

5. Wojciechowi Franusowi: Zastosowanie zeolitów wytworzonych
z popiolów lotnych do usuwania zanieczyszczeń z wody i ścieków, Monografia Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol.102, 2012.
W dalszej cze˛ści uroczystości nasta˛pilo wre˛czenie Nagrody Grand Prix oraz
pozostalych nagród i wyróżnień laureatom Nagrody Srebrnych Skrzypiec. Nagrody te maja˛ postać unikalnych-akwafort autorstwa wybitnego artysty Tadeusza Siary.

Nagroda Grand Prix — akwaforta autorstwa Tadeusza Siary

Po wre˛czeniu nagród i wyróżnień Zdobywca Nagrody Grand Prix dr hab. inż.
Jaroslaw Śmieja, prof. Politechniki Śla˛skiej wyglosil wyklad zwia˛zany z nagrodzona˛ praca pt. Sprze˛żenia zwrotne i sterowanie w ukladach biologicznych. Po
wykladzie wywia˛zala sie˛ szeroka i bardzo ciekawa dyskusja.

Wyklad laureata Grand Prix prof. Jaroslawa Śmieji

Podczas uroczystości ciekawa˛ kolekcje˛ historycznych skrzypiec zaprezentowal
mgr inż. mechanik Andrzej Maziarczyk, który jest również lutnikiem hobbysta˛.
16
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Andrzej Maziarczyk z kolekcja˛ historycznych skrzypiec, wśród których prym wioda˛
„Skalmieriusy”

W kolekcji znalazly sie˛ również slynne skrzypce Prof. Bogdana Skalmierskiego
„Skalmieriusy”.
Uroczyste posiedzenia zakończono wspólna˛ fotografia˛ z Malżonka˛ Profesora
Bogdana Skalmierskiego – Pania˛ Krystyna˛ oraz Jego Synem Jackiem.

Laureaci i Goście

W uroczystym spotkaniu na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Cze˛stochowskiej wzie˛lo udzial liczne grono reprezentantów
ogólnopolskiego środowiska naukowego elektryków i mechaników oraz przedstawiciele Politechniki Cze˛stochowskiej. Czlonkowie PTETiS reprezentowali nie
tylko swoje Oddzialy, ale również wladze uczelniane i wydzialowe swoich uczelni.
Wśród znamienitych Gości, znaleźli sie˛: Przewodnicza˛cy Komitetu ElektrotechRoczniki PTETiS nr 4 (22), 5 (23) — grudzień 2015
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niki PAN prof. Andrzej Demenko, Honorowy Przewodnicza˛cy Komitetu Elektrotechniki PAN prof. Kazimierz Zakrzewski, czlonek PAN prof. Marian Kaźmierkowski, przedstawiciel Polskiego Komitetu Teorii Maszyn i Mechanizmów PAN
prof. Marian Partyka, czlonka Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytulów prof. Marian Pasko, Prorektorzy w osobach prof. Stanislawa Wincenciaka (Politechnika
Warszawska), prof. Andrzeja Wac-Wlodarczyka (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 Technologiczny w Bydgoszczy), prof. Grzegorza Maslowskiego (Politechnika Rzeszowska), a także wiele osób z Politechniki Cze˛stochowskiej, wśród nich Prorektorzy
w osobach prof. Zygmunta Nitkiewicza, prof. Jacka Przybylskiego i prof. Jerzego Szkutnika, Dziekana Wydzialu Elektrycznego prof. Lecha Borowika, Prodziekanów prof. Malgorzaty Klimek i prof. Henryka Otwinowskiego, Dyrektorów
Instytutów prof. Stanislawa Kukli i prof. Witolda Elsnera oraz czlonków Rady
Wydzialu Inżynierii Mechanicznej i Informatyki.
List gratulacyjny do laureatów oraz organizatorów konkursu naukowego napisal Senator RP prof. dr hab. inż. Piotr Wach.
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Rozwój idei Nagrody Srebrnych Skrzypiec im. Prof. Bogdana Skalmierskiego
oraz prace organizacyjne charakteryzuja˛ naste˛puja˛ce dokumenty:
• Uchwala z dnia 14 maja 2014 roku dotycza˛ca ustanowienia Nagrody Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego.
• Regulamin Nagrody Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana SkalmierRoczniki PTETiS nr 4 (22), 5 (23) — grudzień 2015
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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 ogloszeniem dot. pierwszej edycji Nagrody oraz skladem
Kapituly
• Werdykt Kapituly Nagrody Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana
Skalmierskiego z dn. 8 czerwca 2015
Dokumenty te sa˛ zestawione poniżej.
Fot:
Dariusz Świstulski
Tomasz Geisler
Opracowali:
Krzysztof Kluszczyński
Jan Szczyglowski
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
(przyjty przez Zarzd Oddziau PTMTS w Czstochowie
oraz Zarzd Oddziau PTETiS w Czstochowie
w 2014 roku)

1. Nagroda jest przyznawana za:
a. Twórcze wykorzystanie i zastosowanie nowych metod matematycznych w technice
i inynierii.
b. Prace, wyróniajce si interdyscyplinarnoci i ukierunkowane na integrowanie
rónych dyscyplin w dziedzinie techniki.
c. Prace, suce budowaniu pomostów pomidzy technik, a naukami humanistycznymi
i artystycznymi.
2. Nagroda ma charakter indywidualny.
3. Gremium przyznajcym Nagrod jest Kapitua Nagrody.
4. Kapitu kadej edycji Nagrody powouje Dziekan Wydziau Inynierii Mechanicznej i
Informatyki Politechniki Czstochowskiej.
5. Kapitua reprezentuje orodki akademickie i rodowiska, zwizane z dziaalnoci
Profesora Bogdana Skalmierskiego, a w szczególnoci: Politechnik Czstochowsk,
Politechnik lsk w Gliwicach, Akademi Muzyczn im. K. Szymanowskiego w
Katowicach, Uniwersytet lski w Gliwicach oraz Towarzystwa Naukowe: PTMTiS i
PTETiS. Siedzib Kapituy (miejscem posiedze) jest Wydzia Inynierii Mechanicznej i
Informatyki Politechniki Czstochowskiej.
6. Nagroda jest przyznawana corocznie (1 raz w roku kalendarzowym). Kapitua ma prawo
nie przyznania Nagrody.
7. Wnioski o przyznanie Nagrody s skadane do Kapitu y Nagrody poprzez siedziby
Zarzdów Oddziaów PTMTS oraz PTETiS w Czstochowie do koca stycznia.
8. Kandydat do Nagrody przedstawia: monografi, ksik lub artyku naukowy, które
dotycz zagadnie wymienionych w punkcie 1 niniejszego regulaminu i które zostay
opublikowane w okresie nie duszym ni 3 lata przed ogoszeniem biecej edycji
konkursu .
9. Wyniki prac Kapituy s ogaszane na zebraniach Czonków Oddziaów PTMTS i PTETiS
w Czstochowie oraz w materiaach informacyjnych obu Towarzystw.
10. Laureatowi jest wrczany dyplom i grafika–akwaforta wykonana przez wybitnego artyst
Tadeusza Siar, jak te nagroda finansowa.
11. Nagroda jest wr czana podczas uroczystego posiedzenia Rady Naukowej Wydziau
w terminie moliwie najbliszym dacie urodzin Profesora Bogdana Skalmierskiego (19
marca). Po uroczystoci ma miejsce wykad otwarty Laureata.
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Werdykt Kapituy Nagrody Srebrnych Skrzypiec
im. Bogdana Skalmierskiego
Czstochowa, dn. 8 czerwca 2015
Kapitu a Nagrody Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego
zebrana na posiedzeniu w Politechnice Czstochowskiej dnia 8 czerwca 2015, po zapoznaniu
si z nadesanymi pracami (monografiami naukowymi i artyku ami) z zakresu:

•

Zaawansowanych

metod

matematycznych

w

teorii

elektromechanicznego

przeksztacenia energii, energoelektronice oraz ochronie rodowiska
•

Bada interdyscyplinarnych,



czcych technik z medycyn, biologi oraz

zarzdzaniem
•

Historii nauki

postanowia przyzna tytu Laureata I edycji Nagrody Srebrnych Skrzypiec nastpujcym
osobom:

5. Jaros awi

mieji: Dynamics, feedback loops and control in biology – from

physiological to individual cell models, Wydawnictwo Politechniki lskiej, Gliwice
2011.
6. Wojciechowi Burlikowskiemu: Zastosowanie formalizmu Hamiltona w opisie
przetwornika elektromechanicznego na przyk adzie silnika reluktancyjnego, Zeszyty
Naukowe Politechniki lskiej „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 szukaj ce 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

dr hab. inż. Jaros awa

Kapitu a

wy oni a

zdobywc

Grand

Prix

w

osobie

mieji, która otrzymuje zaproszenie do przedstawienia wykładu

naukowego podczas uroczystej ceremonii wręczenia nagród.
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Ponadto Kapitua postanowia przyzna wyrónia nastpujcym osobom:
6. Jerzemu

Hickiewiczowi:

Roman

Dzie lewski.

Pierwszy

polski

profesor

elektrotechniki i Jego wspópracownicy, Wydawnictwo MS, Opole 2014.
7. Kryspinowi Mirocie: Hemodynamiczne aspekty aterogenezy, Wydawnictwo ATH,
Bielsko-Biaa 2013.
8. Magdalenie Rzemieniak: Zarzdzanie niematerialnymi warto ciami przedsibiorstw,
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 popioów lotnych
do usuwania zanieczyszczeń z wody i ścieków, Monografie Komitetu Inynierii
rodowiska PAN, vol.102, 2012.

Kapitua z zadowoleniem stwierdza, e nagrodzone i wyrónione w I edycji konkursu
prace naukowe w wyrazisty sposób zarysowuj zakres tematyczny Nagrody Srebrnych
Skrzypiec, jak te we wa ciwy sposób podkre laj potrzeb i znaczenie bada o charakterze
interdyscyplinarnym.
Kapitua z ca moc przypomina i powtórnie podkre la, e zgodnie z Regulaminem,
Nagroda Srebrnych Skrzypiec jest przyznawana za prace naukowe jedno-autorskie. Kapitua
wyraa al, e zgoszone na Konkurs I edycji wieloautorskie prace naukowe, charakteryzujce
si wysokim poziomem naukowym, nie mogy by rozpatrzone ze wzgldów formalnych.
Kapitua wyraa serdeczne podzikowanie wszystkim Autorom nadesanych prac, jak
te wybitnym autorytetom naukowym, rekomendujcym kandydatów do Nagrody, za wkad
w rozpowszechnienie i utrwalenie nowej tradycji akademickiej, przyczyniajcej si do
budowy ogólnopolskiej wspólnoty i wzbogacenia  ycia naukowego w Polsce.
Kapitua z rado ci podkre la, e Nagroda Srebrnych Skrzypiec i szeroki odzew na jej
ogoszenie w rodowisku naukowym ma istotne znaczenie dla utrwalenia pami ci
o wybitnym uczonym polskim Profesorze Bogdanie Skalmierskim, którego olbrzymi
interdyscyplinarny dorobek naukowy i osignicia w zakresie nauk technicznych, nauk
matematyczno-fizycznych oraz instrumentoznawstwa s szeroko znane i cenione w Polsce
i na wiecie.
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Patron roku 2015 — Alfons Hoﬀmann (1885–
1963)

Alfons Hoﬀmann rozpocza˛l studia na Politechnice
Gdańskiej (Königliche Technische Hochschule zu Danzig) w 1905 r. a ukończyl w 1911 r. Byl on pierwszym
Polakiem, który ukończyl Wydzial Maszyn i Elektrotechniki na niemieckiej uczelni w Gdańsku. Praktyke˛
zawodowa˛ odbyl w czolowych zakladach niemieckich
jak Garbe-Lahmayer i Siemens-Schuckert. W 1918
r. wrócil do kraju i caly rok naste˛pny pracowal
w Podkomisariacie Naczelnej Wladzy Ludowej, a wg
ocen przelożonych byl bardzo aktywny i pracowity.
W marcu 1920 r. pojawil sie˛ w Gródku jako kierownik budowy elektrowni wodnej w tej miejscowości. Wówczas Gródek byl mala˛
wsia˛ polożona˛ w Borach Tucholskich, do której nie bylo innej możliwości dojazdu tylko piaszczystymi drogami lub leśnymi duktami. Budowa tej elektrowni byla wielka˛ szkola˛ życia dla Hoﬀmanna. Nie mial bowiem doświadczenia
w prowadzeniu takich inwestycji, a tylko encyklopedyczne wiadomości o elektrowniach wodnych wyniesione z uczelni. W kraju toczyla sie˛ wojna polskobolszewicka, panowala inflacja, brak bylo odpowiednich pracowników i sprze˛tu.
Hoﬀmann wie˛kszość swoich pracowników musial w trakcie budowy przeszkolić.
Państwo Polskie dopiero sie˛ organizowalo. Tylko dzie˛ki Jego wielkiemu talentowi inżynierskiemu, zdolnościom organizacyjnym i ekonomicznym udalo sie˛
pomyślnie zakończyć budowe˛. Już w trakcie budowy elektrowni, Hofmann opracowal w roku 1922 plan elektryfikacji calego Pomorza. W mie˛dzyczasie dokonal
pola˛czenia elektrowni w Gródku z miejska˛ elektrownia˛ cieplna˛ w Grudzia˛dzu.
W kwietniu 1923 r. w obecności Prezydenta Polski Stanislawa Wojciechowskiego zostala oddana do ruchu pierwsza w kraju po odzyskaniu niepodleglości
elektrownia wodna.

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

Naste˛pnie wybudowal w 1927 r. pierwsza˛ 60 kV linie˛ przesylowa˛ o dlugości
70 km Gródek - Toruń, a tym samym pola˛czyl elektrownie wodna˛ w Gródku
z miejska˛ elektrownia˛ w Toruniu. Linie˛ te˛, na przelomie lat 1926-27 (w okre26
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Fabryka Grzejników Elektrycznych w Gródku

Politechnika Gdańska — Budynek Glówny

sie 6 miesie˛cy budowy) przedlużyl do Gdyni. To przyczynilo sie˛ do znacznego
polepszenia zaopatrzenia w energie˛ miasta Gdyni, jak i szybko rozwijaja˛cego
sie˛ portu handlowego. Można to skwitować, że zre˛by pierwszego systemu elektroenergetycznego w kraju i na Pomorzu, zostaly zbudowane. Ponieważ do dyrekcji zacze˛ly wplywać skargi na wyste˛puja˛ce przerwy w dostawie energii dla
portu (przerwy oznaczaly zatrzymanie pracy dźwigów portowych), Hoﬀmann
buduje elektrownie˛ w samym porcie w Gdyni. Pewność dostawy energii dla
miasta i portu znacznie wzrosla.
Chca˛c zwie˛kszyć wzrost spożycia energii w swoim systemie, Hoﬀmann zbudowal w latach 1930-32 w Gródku fabryke˛ grzejników elektrycznych. Starannie
dobieral materialy takie jak drut oporowy kanthal czy też oslony Backerowskie
drutu oporowego, co przynioslo znakomite efekty w postaci wyja˛tkowo dużej
odporności na przegrzanie w czasie pracy wyrobów Gródka. Sta˛d też wzia˛l sie˛
duży popyt na nie np. na grzejniki.
Dane przytoczone w tablicy 1 pokazuja˛ znaczny przyrost produkcji grzejników. Sprzedaża˛ tych wyrobów zajmowaly sie˛ specjalne salony, które prowadzily również szkolenie obslugi jak i pokazy gotowania. Bardzo cze˛sto pomagala
w tym i kierowala pokazami żona Hoﬀmanna. Spólka Pomorska Elektrownia
Krajowa Gródek wydawala, pod kierownictwem inż. Zembrzuskiego, jedyny specjalny miesie˛cznik pt. „Kuchnia elektryczna”. Można tam bylo znaleźć nie tylko
przepisy na gotowanie lub instrukcje obslugi, ale także nowości produkcyjne jak
np. „Kawiarka”. Wprowadzenie urza˛dzeń, takich jak piecyki kuchenne itp. do
mieszkań, oznaczalo 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 zajmowal sie˛ nie tylko drobnica˛ grzejna˛, ale produkowal także piece przemyslowe, niektóre o mocy grzejnej 300 kW i na specjalne
zamówienie.
W listopadzie 1938 r. otrzymal od Wojewody Śla˛skiego nominacje˛ na Naczelnego Dyrektora koncernu „ Śla˛zel” w Katowicach, byl to wówczas koncern
energetyczny o najwie˛kszej mocy dyspozycyjnej, okolo 100 MW, w kraju.
Pierwsza˛ decyzja˛ Hoﬀmanna bylo zwolnienie z pracy calej niemieckoje˛zycznej
dyrekcji. Obawial sie˛ bowiem z ich strony możliwości sabotażu (zbliżala sie˛
wojna). Po drugie Hoﬀmann utworzyl 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 Polske˛. Alfons Hoﬀmann
otrzymal polecenie od wladz sformowania konwoju z materialami Śla˛zela i wyruszenia do Lublina. Tam konwój zostaje rozwia˛zany.
Hoﬀmann znalazl sie˛ we Lwowie. Tam czul sie˛ w miare˛ bezpieczny, ponieważ od czasu wkroczenia wojsk niemieckich byl poszukiwany przez Gestapo.
W tym czasie z pomoca˛ wkroczyl Kazimierz Szpotański, który w porozumieniu
z lokalna˛ komórka AK przygotowal falszywa˛ kenkarte˛ na nazwisko Alfred Hamerski i przewiózl Hoﬀmanna do Mie˛dzylesia, gdzie powierzyl mu iluzoryczne
stanowisko kierownika kuźni. Wybuchlo Powstanie Warszawskie. Alfons Hoﬀmann jak i rodzina przeżyla szcze˛śliwie za wyja˛tkiem córki Janiny, która jako sanitariuszka zgine˛la w Powstaniu Warszawskim. Hoﬀmann i Szpotański już przed
wojna˛ wspólpracowali razem. Hoﬀmann aparature˛ WN taka˛ jak wyla˛czniki,
przekladniki kupowal wyla˛cznie u Szpotańskiego. Natomiast Szpotański kupowal sprze˛t do swoich kuchni tylko w PEK Gródek. Wie˛zi przyjaźni byly już
przed wojna˛ bardzo silne, a wojna to potwierdzila. Fakty te sa˛ malo znane, ale
to Kazimierz Szpotański uratowal Alfonsowi Hoﬀmannowi życie. Autor sklada
za to serdeczne podzie˛kowania na re˛ce syna Kazimierza Szpotańskiego – Jacka.
Po wojnie Hoﬀmann, pocza˛tkowo w latach 1945-46 odbudowal elektrownie
Bielkowo i Lapino. Naste˛pnie otrzymal polecenie odbudowy elektrowni Dychów.
Z tej elektrowni Armia Czerwona wywiozla w 1945 r. wszelkie zasadnicze urza˛dzenia jak: turbiny, generatory, transformatory, ale także pomocnicze jak pompy,
aparature˛ pomiarowa˛ itp. Zachowal sie˛ akt nominacji na kierownika odbudowy.
Hoﬀmann utworzyl zespól i przysta˛pil do pracy. Późniejszy dyrektor Dychowa
R. Rogaliński w swoich wspomnieniach tak o tym pisal:
„W dniu 1. 8. 1946 r. zostalo utworzone Biuro Odbudowy Elektrowni w Dychowie, powierzaja˛c kierownictwo panu inż. A. Hoﬀmannowi. Jego doświadczeniom i zaangażowaniu elektrownia Dychów zawdzie˛cza szczególnie wiele.
A. Hoﬀmann stal sie˛ motorem, który rzeczywiście doprowadzil do odbudowy
Dychowa". Przy końcu odbudowy w 1949 r. Hoﬀmann z przyczyn politycznych
otrzymal zwolnienie.
Przeniósl sie˛ na Politechnike˛ Gdańska˛ gdzie prowadzil wyklady na temat
elektrowni wodnych, projektowania sieci elektrycznych i grzejnictwa elektrycz28
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nego. W 1955 r. przeszedl do Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku
i obja˛l stanowisko generalnego projektanta w Biurze Studiów Gospodarki Wodnej. W jednej z prac zaproponowal wybudowanie dużej elektrowni wodnej o mocy 800 MW nad jeziorem Żarnowieckim. W 1957 r. otrzymal tytul profesora
nadzwyczajnego, natomiast w roku 1961 Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia
Polski, oraz godność Honorowego Czlonka SEP.
W tak krótkim artykule wste˛pnym nie można bylo opisać i wyszczególnić
wszystkich wspanialych osia˛gnie˛ć Alfonsa Hoﬀmanna. Dlatego też brak jest
opisu Jego bogatych dokonań np. w zakresie dzialań spolecznych, takich jak
śpiewactwo, dzialalność w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich (w latach 193738 byl prezesem SEP, a Kazimierz Szpotański byl wiceprezesem), Polskim Zwia˛zku Elektrowni, harcerstwie, wspólpracy z Kościolem oraz z wladzami miast Torunia czy Gdańska itp.
Przede wszystkim byl to ogromny talent inżynierski, który w miare˛ stawianych mu coraz trudniejszych zadań blyszczal coraz lepsza˛ barwa˛ (jak prawdziwy
brylant). Byl w pelni tego slowa wynalazca˛, opracowal dla swoich linii napowietrznych nowy typ izolatora wisza˛cego, izolator kolpakowy. Ten izolator po
przetestowaniu produkowany byl przez fabryke˛ porcelany w Ćmielowie. To przynioslo w efekcie duże oszcze˛dności. Za zastosowanie patentu starosta powiatowy
nie zaplacil mu wynagrodzenia (Hoﬀmann zglosil wiele innych patentów). Niezależnie od uzyskanych patentów do swoich budów wprowadzal wiele innowacji
np. poprowadzil przejście przez Wisle˛ linii napowietrznej 60 kV Gródek-Toruń
na istnieja˛cym moście, a przy budowie elektrowni Żur po raz pierwszy zastosowal
rozdzielnie˛ napowietrzna˛ 60 kV oraz specjalne odla˛czniki 60 kV, umożliwiaja˛ce
otwarcie pracuja˛cej linii tym odla˛cznikiem.
Hoﬀmann jak diabel świe˛conej wody bal sie˛ wprowadzania zagranicznego
kapitalu. Zle przyklady, które obserwowal na innych budowach, gdzie che˛tnie
brano zagraniczne pożyczki nastawily go ujemnie. Wszystkie wielkie inwestycje
prowadzil wykorzystuja˛c kapital polski. Dlatego też 80% funduszy pozostawalo
w kraju, a tylko 20% Hoﬀmann musial wydawać na zakup turbin, generatorów
i transformatorów, gdyż nie bylo krajowego producenta. Dzisiaj jest odwrotnie
80% kapitalu jest wywożone z Polski, a tylko 20% pozostaje w kraju. Na marginesie tych rozważań, celowym jest przytoczenie opinii prof. W. Balcerskiego
z jego uzasadnienia przyznania Alfonsowi Hoﬀmannowi godności profesorskiej:
„Jeśli przyszly historyk polskiej energetyki wodnej wymieni kiedyś nazwiska
profesorów Gabriela Narutowicza i Karola Pomianowskiego, jako ludzi którzy
dzialalność swa˛ nastawili na jej rozwój, to jednocześnie obok tamtych dwóch
z pewnościa˛ wymieni nazwisko mgra inż. Alfonsa Hoﬀmanna, inżyniera-praktyka, który te idee z wielkimi sukcesami, jako pierwszy w Polsce wcielal w życie.
W tej dziedzinie trzeba wie˛c dzialalność mgra inż. A. Hoﬀmanna określić, jako
pionierska˛ przeprowadzona˛ na przekór licznym oporom; dzialalność, w której
wyprzedzil on wszystkich naszych energetyków o 25-30 lat”.
Na podstawie przytoczonych faktów można wie˛c śmialo uznać postać prof.
Alfonsa Hoﬀmanna za ojca polskich elektrowni wodnych. Wyja˛tkowo dluga˛ i wyczerpuja˛ca˛ notke˛ o nim można znaleźć w Encyklopedii Gdańskiej.
Jeszcze jedna˛ charakterystyczna˛ ceche˛ Alfonsa Hoﬀmanna należy podkreślić.
Byla to Jego wielka drobiazgowość i dokladność. Inżynierowie, którzy wracali
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z mie˛dzynarodowych konferencji musieli pisać wyczerpuja˛ce sprawozdania z tego
zdarzenia i dlugo omawiać ten temat z dyrektorem. Najbardziej trafnie określil
to prof. K. Kopecki, byly pracownik PEK Gródek:
„A. Hoﬀmann byl nieslychanie wymagaja˛cy i dokladny. Wsze˛dzie zajrzal,
każda˛ czynność skontrolowal, tak, że niemożliwe byly jakiekolwiek braki. Dal mi
okropna szkole˛! Okropna˛! I nieraz nawymyślal, a jakże. Czynia˛c zadość ża˛daniom
A. Hoﬀmanna, który zobowia˛zywal mlodych pracowników do pracy naukowej,
wyjeżdżalem na rozmaite zjazdy i konferencje mie˛dzynarodowe. Dzie˛ki tym
wyjazdom poznalem elektroenergetyke˛ Francji, Niemiec i Szwecji. Pamie˛tam,
że A. Hoﬀmann chcial koniecznie, abym w charakterze prywatnego docenta
Politechniki w Gdańsku wykladal gospodarke˛ elektroenergetyczna˛. Oczywiście
odmówiono”.
JM Rektor Politechniki Gdańskiej prof. Janusz Rachoń w liście na konferencje˛
w marcu 2006 r. napisal:
„Pocza˛tek dzialalności zawodowej, stowarzyszeniowej i kulturalnej A. Hoffmanna wia˛że˛ sie˛ z Politechnika˛ Gdańska˛. Rok po jej otwarciu w 1905 pod
zaborem pruskim w Gdańsku, rozpocza˛l jako jeden z pierwszych Polaków studia na wydziale elektrotechniki i budowy maszyn. W czasie studiów byl bardzo aktywny w polskich organizacjach studenckich i kulturalnych. Elektrownia
w Gródku, stanowila pierwszy element sytemu energetycznego Pomorza, który
powstal dzie˛ki wizjonerskiej pomyslowości, talentowi i niezwyklej pracowitości
inż. A. Hoﬀmanna. Prof. A. Hoﬀmann byl wielkim Polakiem i Patriota˛. Jego
wielka aktywność w wielu dziedzinach i niespożyta energia pozwalaja˛ zaliczyć
Go do najwybitniejszych ludzi Pomorza i Polski w XX wieku.”
Warto jeszcze na końcu tych rozważań, przytoczyć opinie˛ prof. W. Szumilina:
„Elektrownia Gródek na Pomorzu stanowila w latach mie˛dzywojennych jeden
z najważniejszych ośrodków polskiej poste˛powej techniki, co jest niewa˛tpliwa˛
zasluga˛ inż. Alfonsa Hoﬀmanna, prezesa SEP w latach 1937-38”.
Należal do tej grupy inżynierów mie˛dzywojennego dwudziestolecia, którzy
budowali podwaliny polskiej gospodarki w kraju. W życiu swym kierowali sie˛
dzisiaj już rzadko spotykana˛ maksyma˛ „Pro publico bono”. To byli wybitnie utalentowani, prawdziwi inżynierowie - humaniści, a zarazem ekonomiści, których
la˛czyla wielka milość do kraju. Oni sie˛ nie pytali, co Polska może im dać, zastanawiali sie˛, co oni moga˛ dać Polsce. Z chwila˛ powstania niepodleglej Polski,
porzucali swoje intratne stanowiska pracy na zachodzie (czasami już kierownicze, przez te lata pracy stali sie˛ doskonalymi fachowcami) i przyjeżdżali do kraju
celem jej odbudowy. Znane haslo ”Bóg, Honor, Ojczyzna” pojmowali doslownie.
Prof. J. Marecki tak pisal w swojej opinii o dzialalności prof. A. Hoﬀmanna:
„Profesora A. Hofmanna poznalem osobiście w 1951 r. gdy zostalem przyje˛ty
przez prof. K. Kopeckiego do pracy w Zakladzie Elektroenergetyki PG. Przez
2 lata pracowaliśmy razem w jednym pokoju na II pie˛trze w budynku przy ul.
Wlasna Strzecha 18 A we Wrzeszczu. Ponieważ biurko stalo tuż obok mojego
stolu kreślarskiego, moglem bezpośrednio obserwować i podziwiać styl pracy A.
Hoﬀmanna.
Dla mnie jako zaczynaja˛cego w tamtym okresie prace˛ naukowo-dydaktyczna˛
mlodego czlowieka, Profesor Alfons Hoﬀmann byl wspanialym wzorem osobowym. Imponowal swoja˛ ogromna wiedza˛ inżynierska˛, pracowitościa˛ i poczuciem
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odpowiedzialności za dziela, które tworzyl. Wszystkie Jego pomysly które tworzyl cechowala rzetelność, zawodowa śmialość i nowoczesność. Umial zache˛cać
swoich wspólpracowników do podnoszenia kwalifikacji. Swoja˛ wiedze˛ i doświadczenie che˛tnie przekazywal innym. Byl czlowiekiem skromnym, niezwykle pracowitym, pelnym energii i uporu, który pozwalal mu na doprowadzenie do końca
wielu dziel pomimo licznych trudności. Podzielam pogla˛d wyrażony w referacie
T. Domżalskiego i prof. Z. Szczerby nt. dzialalności zawodowej prof. inż. Alfonsa
Hoﬀmanna, że:
„Dokonania w dziedzinie elektroenergetyki stawiaja˛ Go w rze˛dzie takich znakomitości naszej gospodarki jak Kazimierz Drewnowski, Janusz Groszkowski,
Eugeniusz Kwiatkowski, Ignacy Mościcki, Gabriel Narutowicz, Karol Pomianowski, Kazimierz Szpotański, Tadeusz i Roman Podoski, Mieczyslaw Pożaryski,
Tadeusz Wenda i wielu innych”.
Do tych nazwisk, należaloby dopisać jeszcze nazwisko prof. Jana Obra˛balskiego. Warto jeszcze dodać, że te dwie elektrownie wodne, które pobudowal
Alfons Hoﬀmann, byly jedynymi w kraju. Wcześniej rozpocze˛te budowle elektrowni w Rożnowie czy Pora˛bce nie zostaly oddane do użytku. Rożnów uruchomili jeszcze Niemcy w 1941 r., a Pora˛bke˛ dopiero po wojnie w 1954 r. Tymczasem
„hoﬀmannowskie” elektrownie pracuja˛ do dnia dzisiejszego i po przeprowadzonych kapitalnych remontach sa˛ w doskonalym stanie. Elektrownia Gródek przepracowala np. już przeszlo 90 lat. Niedawno dzie˛ki staraniom dyrekcji oddano
do użytku Izbe˛ Pamie˛ci prof. Alfonsa Hoﬀmanna oraz Muzeum też Jego imienia.
W mie˛dzyczasie Muzeum zebralo sporo różnych ciekawych eksponatów. Obecnie jest wie˛c sporo do zwiedzania. Jeśli sie˛ doda bliskość uzdrowiska Tleń, to
naprawde˛ warto organizować wycieczki, szczególnie dla mlodzieży.
Jako osoba, która zajmowala sie˛ przez kilkanaście lat przypominaniem wspanialej postaci prof. Alfonsa Hoﬀmanna, wyrażam swoja˛ wielka˛ radość, że po tylu
latach starań obecny rok 2015 ma swego zaslużonego patrona. Moim zdaniem
prof. Alfons Hoﬀmann, biora˛c po uwage˛ wszystkie dziedziny w których dzialal,
osia˛gaja˛c w każdej z nich sukcesy z cala˛ pewnościa˛ jest ojcem polskiej elektroenergetyki i elektrotermii.
Na zakończenie, chcialbym przytoczyć wypowiedź bylego Rektora Politechniki Gdańskiej prof. Tomasz Biernacki:
„W dniu 30 grudnia 1963 r. zmarl w Gdańsku profesor nadzwyczajny mgr
inż. Alfons Hoﬀmann, Czlonek Honorowy Stowarzyszenia Elektryków Polskich,
jeden z twórców nowoczesnej energetyki Polski. Odszedl od nas Czlowiek odznaczaja˛cy sie˛ nie tylko wybitnymi kwalifikacjami naukowymi, znakomity organizator, popularyzator wiedzy, wielki dzialacz spoleczny i gora˛cy bojownik polskości
Pomorza, ale przede wszystkim Czlowiek krysztalowego charakteru, nieskazitelnej prawości i dobroci oraz gle˛bokiej kultury”.
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• Zbigniew Bialkiewicz, Tadeusz Domżalski – Dzialalność zawodowa
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Z prac Zarza˛du Glównego i Zarza˛dów Oddzialów

Uroczystość nadania tytulu doktora Honoris Causa prof.
dr. hab. inż. Krzysztofowi Kluszczyńskiemu
Uroczystość nadania najwyższej godności Doktora Honoris Causa prof. dr
hab. inż. Krzysztofowi Kluszczyńskiemu odbyla sie˛ w dniu 11 lutego 2015 roku
w Politechnice Świe˛tokrzyskiej w Kielcach.
Profesor Krzysztof Kluszczyński zdobyl wyksztalcenie ogólne, techniczne
i muzyczne na Śla˛sku, be˛da˛c kolejno absolwentem: Szkoly Muzycznej I stopnia
im. S. Moniuszki w Katowicach, III Liceum Ogólnoksztalca˛cego im A. Mickiewicza w Katowicach, Szkoly Muzycznej II stopnia im. M. Karlowicza w Katowicach oraz Politechniki Śla˛skiej w Gliwicach. Dyplom magistra inżyniera
elektryka w zakresie maszyn i urza˛dzeń elektrycznych uzyskal z wyróżnieniem
w 1973 roku, zaś tytul naukowy profesora odebral z ra˛k Prezydenta RP w 1996
roku. Aktualnie Profesor jest kierownikiem Katedry Mechatroniki na Wydziale
Elektrycznym Politechniki Śla˛skiej (byl inicjatorem jej powstania oraz organizatorem). Na swojej uczelni przewodniczy również Radzie Naukowej i pelni funkcje˛
dyrektora jednostki mie˛dzywydzialowej Centrum Edukacji w Mechatronice. Od
1999 roku do chwili obecnej sprawuje nieprzerwanie funkcje˛ przewodnicza˛cego
Zarza˛du Glównego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS) w Warszawie. Wcześniej pelnil funkcje˛ Przewodnicza˛cego Oddzialu Gliwickiego PTETiS (1990-1996) oraz Wice-przewodnicza˛cego ZG PTETiS (1993-1999).

Recenzentami dorobku naukowego byli wybitni specjaliści z zakresu maszyn
elektrycznych i nape˛du elektrycznego: prof. dr hab. inż. Andrzej Demenko z Politechniki Poznańskiej, prof. dr hab. inż. Tadeusz Sobczyk z Politechniki Krakowskiej oraz dr hab. inż. Andrzej Kaplon, (prof. Politechniki Świe˛tokrzyskiej),
którzy w swoich opiniach zwracali uwage˛ na różne aspekty szerokiej dzialalności
naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej profesora Krzysztofa Kluszczyńskiego.
34
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W recenzjach znalazly sie˛ naste˛puja˛ce zdania, opisuja˛ce zakres dzialalności i charakter dorobku Profesora:
Jego prace dotycza˛ce modelowania maszyn indukcyjnych charakteryzuja˛ sie˛
oryginalnościa˛, niejednokrotnie lamia˛c obowia˛zuja˛ce w literaturze kanony. Cecha˛
charakterystyczna˛ Jego badań jest dbalość o użyteczność i wiarygodność wyników
oraz da˛żenie do ich aplikacji (prof. T. Sobczyk).
Moim zdaniem prof. K. Kluszczyński w pelni zasluguje na miano prekursora
tego nurtu mechatroniki, który wywodzi sie˛ z elektromechaniki, czyli z tradycji
maszyn elektrycznych, nape˛du elektrycznego oraz elektroniki przemyslowej (prof.
A. Demenko).
Sformulowanie „czlowiek renesansu” określa osobe˛ o szerokiej wiedzy i bogatej gamie zainteresowań, niezwykle utalentowanej: humaniste˛, artyste˛ i naukowca w jednym. Niewa˛tpliwie taka˛ osoba˛ jest profesor Kluszczyński, nie tylko
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ze wzgle˛du na równolegle wyksztalcenie muzyczne, ale również ze wzgle˛du na
szerokie zainteresowania i wiedze˛ z literatury, malarstwa, historii sztuki czy architektury. Jego wrażliwość artystyczna wplywa na oprawe˛ organizowanych przez
Niego konferencji. Uczestnicy cenia˛ koncerty, recitale, przedstawienia teatralne
oraz spotkania z wybitnymi przedstawicielami świata kultury i sztuki, które sa˛
nieodla˛cznym atrybutem tych konferencji (prof. A. Kaplon).
Uroczystość nadania zaszczytnej godności, której przewodniczyl J.M. Rektor Politechniki Świe˛tokrzyskiej prof. dr hab. inż. Stanislaw Adamczak, zgromadzila szerokie grono znakomitości ze świata nauki, polityki i przemyslu w liczbie
przekraczaja˛cej 400 gości. Przybylo prawie 30 rektorów, prorektorów i bylych
rektorów ze wszystkich uczelni technicznych w Polsce, ale w uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego
w Katowicach, Śla˛skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Akademii Sztuk Pie˛knych w Krakowie. Ze strony macierzystej Uczelni profesora K.
Kluszczyńskiego w uroczystości wzie˛li udzial: J.M. Rektor Politechniki Śla˛skiej
prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik, Prorektor ds. Wspólpracy Mie˛dzynarodowej prof. dr hab. inż. Ryszard Bialecki, Dziekan Wydz. Elektrycznego prof. dr
hab. inż. Pawel Sowa oraz Dziekan Wydzialu Automatyki, Elektroniki i Informatyki prof. dr hab. inż. Adam Czornik. W ceremonii wzia˛l również udzial Ordynariusz Diecezji Kieleckiej biskup Jan Piotrowski, a także ks. Pralat dr Stanislaw
Puchala, byly diecezjalny Duszpasterz Akademicki z Katowic. Obecna byla szeroka reprezentacja Zarza˛du Glównego PTETiS oraz wielu Przewodnicza˛cych
Oddzialów PTETiS. Rozpoczynaja˛c uroczystość J.M. Rektor Politechniki Świe˛tokrzyskiej prof. Stanislaw Adamczak podkreślil zaslugi Krzysztofa Kluszczyńskiego jako osoby aktywnie dzialaja˛cej na rzecz integracji pracowników nauki
o różnych kierunkach i specjalnościach w kraju i za granica˛, jak też na rzecz humanizacji studiów technicznych. W laudacji, promotor prof. Antoni Różowicz
wskazal na znaczny wklad profesora Krzysztofa Kluszczyńskiego w rozwój maszyn elektrycznych, jak też nowego interdyscyplinarnego kierunku wiedzy – mechatroniki. Tuż po uroczystym akcie nominacji: trzykrotnym uderzeniu rektorskim berlem oraz wre˛czeniu dyplomu Doktora h.c. odezwal sie˛ glos rogu pasterskiego. Na zabytkowym góralskim instrumencie sygnal odegral wybitny artysta
ludowy Zbigniew Walach z Istebnej, obwieszczaja˛c radosna˛ nowine˛ w sposób
praktykowany niegdyś w Beskidzie Śla˛skim. Prof. K Kluszczyński jest od czasów
studenckich aktywnym przewodnikiem beskidzkim (honorowym czlonkiem Studenckiego Kola Przewodników Górskich „Harnasie” oraz Akademickiego Klubu
Turystycznego „Watra”), a wie˛kszość organizowanych przez Niego konferencji
naukowych (bylo ich w sumie 80) miala miejsce w Wiśle, Ustroniu i Istebnej.
Wyklad, który jest tradycja˛ ceremonii dr h.c., profesor K. Kluszczyński
poświe˛cil „Modelowaniu w technice i sztuce”.
Na re˛ce Rektora Politechniki Świe˛tokrzyskiej wplyne˛la olbrzymia liczba listów gratulacyjnych z różnych uczelni, od instytucji Państwowych oraz od profesorów z calej Polski. Wśród listów znalazly sie˛ również liczne życzenia z zagranicznych ośrodków akademickich z Czech, Slowacji, Ukrainy, Bialorusi, Slowenii,
Macedonii, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, USA, Egiptu, Jordanii,
Japonii i Australii. List z gratulacjami nadeslal również Katowicki Arcybiskup
Senior dr Damian Zimoń, który napisal: W tej szczególnej chwili w życiu Pana
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Profesora Krzysztofa pragne˛ mu podzie˛kować za wszelka˛ życzliwość okazana˛ Kościolowi na Górnym Śla˛sku, za Jego niespotykana˛ zdolność do jednoczenia ludzi,
do mobilizowania ich, by wspólpracowali dla wspólnego dobra.
Przebieg ceremonii byl na żywo transmitowany w telewizji internetowej,
dzie˛ki czemu grono osób uczestnicza˛cych w tym podnioslym wydarzeniu, rozszerzylo sie˛ dodatkowo o 150 przyjaciól Profesora z różnych stron świata. Uroczystość nadania doktoratu h.c. profesorowi Krzysztofowi Kluszczyńskiemu w calej
rozcia˛glości wpisuje sie˛ w Jubileusz 50-lecia Wydzialu Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świe˛tokrzyskiej w Kielcach, w Jubileusz 70-lecia
macierzystej uczelni Profesora – Politechniki Śla˛skiej w Gliwicach oraz w Jubileusz 70-lecia macierzystej jednostki Profesora – Wydzialu Elektrycznego Politechniki Śla˛skiej. Wpisuje sie˛ również w Jubileusz 55-lecia PTETiS, w którym
prof. Krzysztof Kluszczyński dziala nieprzerwanie i aktywnie od 1980 roku.
Opracowal:
Jan Kapinos
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Pocza˛tki Polskiego Elektrotechnicznego Szkolnictwa
Wyższego — w 100 lecie wspólczesnej Politechniki
Warszawskiej
Pierwsze pocza˛tki
Techniczne polskie szkolnictwo wyższe, mimo zaborów i braku wlasnej państwowości, rozpocze˛lo sie˛ na terenach polskich stosunkowo wcześnie. Pierwsza
europejska, wielokierunkowa, wyższa uczelnia techniczna powstala w Paryżu
w 1794 r., a już w 1816 r. w Kielcach pod patronatem ksie˛dza Stanislawa Staszica powstala Szkola Akademiczno-Górnicza. Nie byla to jeszcze uczelnia wielokierunkowa. Jednak już w 1826 r. w zaborze rosyjskim w Warszawie rozpocze˛la
dzialalność Szkola Przygotowawcza do Studiów Politechnicznych. Byla ona wzorowana na powstalych wcześniej uczelniach europejskich i szkole paryskiej.
Pocza˛tkowo mieścila sie˛ w Palacu Kazimierzowskim. Osia˛gne˛la poziom uczelni
politechnicznej jednak ze wzgle˛du na Powstanie Listopadowe zostala w 1831 r.
zamknie˛ta.

Palac Kazimierzowski w Warszawie

Roman Dzieślewski

W zaborze austriackim nieco później, bo w 1844 r. we Lwowie powstala
Akademia Techniczna pocza˛tkowo z wykladowym je˛zykiem niemieckim.
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W kolejnych latach w zaborze rosyjskim czyniono nieustanne próby powolania uczelni technicznej. Przykladowo w Pulawach w okresie 1862–63 krótko
dzialal Instytut Politechniczny. Zostal zamknie˛ty, byly to represje spowodowane
wybuchem Powstania Styczniowego. Również w Lodzi czyniono starania utworzenia uczelni technicznej w latach 1864-66. Byly one bardzo zaawansowane
jednak okazaly sie˛ bezskuteczne. Ponowiono je jeszcze w 1876 r.
Powstanie polskiej uczelni we Lwowie — jej 145-lecie w 2015 roku
Tymczasem w zaborze austriackim nasta˛pilo zlagodzenie polityki narodowościowej. W 1867 r. Galicja otrzymala autonomie˛, a po 1870 r. w Akademii Technicznej we Lwowie rozpocze˛to wprowadzać polski je˛zyk wykladowy. Uczelnie˛
ta˛ w 1877 r. przeksztalcono w czterowydzialowa˛ CK Szkole˛ Politechniczna˛.
W latach 1875–90 z fizyki wyodre˛bnila sie˛, jako odre˛bny przedmiot, elektrotechnika, obejmuja˛cy również jej techniczne zastosowania. W roku akademickim 1889/1890 odbyl sie˛ we Lwowie w CK Szkole Politechnicznej na Wydziale
Budowy Machin pierwszy wyklad elektrotechniki w je˛zyku polskim wygloszony
przez doc. Franciszka Dobrzyńskiego. W 1890 r. powolano tam pierwsza˛ polska˛
Katedre˛ Elektrotechniki, której kierownikiem w naste˛pnym roku, w drodze wyboru przez Kolegium Profesorów, zostal 28-letni, utalentowany prof. Roman
Dzieślewski.
W 1892 r. F. Dobrzyński opublikowal we Lwowie pierwszy polski podre˛cznik
Pra˛dy zmienne.
W 1895 r. powstala w Warszawie prywatna szkola techniczna zalożona przez
H. Wawelberga i S. Rotwanda . Byla to szkola, która nadawala tytul technika.
(W 1919 r. szkola zostala upaństwowiona, a w 1951 r. wla˛czona do Politechniki
Warszawskiej. Wykladalo w niej wielu profesorów Politechniki Warszawskiej.
Absolwenci tej szkoly w 1947 r. uzyskali prawo do tytulu inżyniera).
Jednocześnie w Warszawie rozpocze˛to kolejne starania o polska˛ uczelnie˛. Jej
propagatorem i organizatorem byl Kazimierz Obre˛bowicz. W 1897 r. spoleczeństwo polskie zebralo 3,5 mil. rubli, a zarza˛d miasta dal teren o wartości ok.
1 mil. rubli wzniesiono budynki, które po dziś dzień stanowia˛ reprezentacyjna˛
wizytówke˛ uczelni. W naste˛pnym roku utworzono jednak rosyjski Warszawski
Instytut Politechniczny im. Cara Mikolaja II. W 1901 r. powstala tam Katedra Elektrotechniki, w której laborantem, a później asystentem byl Mieczyslaw
Pożaryski.

Szkola H. Wawelberga i S. Rotwanda
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Aleksander Rothert

W zaborze pruskim w 1898 r. w Poznaniu powstala niemiecka Wyższa Szkola
Budowy Maszyn, ale nie nadawala ona zawodowego tytulu inżyniera.
Natomiast we Lwowie nasta˛pil dalszy rozwój uczelni. W trakcie kadencji
rektorskiej prof. Dzieślewskiego, w 1902 r. odbyly sie˛ pierwsze obrony prac doktorskich z dziedziny inżynierii la˛dowej. Asystentami prof. Dzieślewskiego zostali
późniejsi profesorowie tej uczelni: Gabriel Sokolnicki (w 1901 r.), Kazimierz Idaszewski (w 1903 r.). W 1904 r. Kazimierz Idaszewski na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym Technische Hohschule Braunschweig obronil doktorat z odznaczeniem. Promororem pracy pt. Versuche über das electrolytische Verhalten von
Schwefelkupfer (Badanie wlasności elektrolitycznych siarczków miedzi) byl G.
Bödlander. Byl to pierwszy doktorat z elektrotechniki obroniony prze Polaka.
Na wschodnich terenach Prus, stosunkowo późno, bo dopiero w 1904 r.
w Gdańsku powstala (Królewska) Wyższa Szkola Techniczna w Gdańsku z niemieckim je˛zykiem wykladowym. Pocza˛tkowo studiowalo tu niewielu Polaków.
Jednym z pierwszych byl Alfons Hoﬀmann, później wybitny polski elektroenergetyk. Po I wojnie światowej liczba studentów Polaków wzrastala. Najwie˛cej
Polaków studiowalo na Wydziale Elektrotechnicznym. W 1945 r zostala ona
przeksztalcona w polska˛ uczelnie˛.
Po 1904 r. Rosje˛ ogarne˛la fala strajków. W 1905 r. w Warszawie odbyl sie˛
strajk studencki o polski je˛zyk wykladowy. Wywolal on jednak tylko jeszcze
wie˛ksze represje. Na 3 lata uczelnia zostala zamknie˛ta.
W 1905 r. w Technische Hochschule, Hannover Jan Studniarski obronil prace˛
doktorska˛ pt. Über die Verteilung der magnetischen kraftlinien im Anker einer
Gleichstrommaschine (O rozkladzie linii nate˛żenia pola magnetycznego w tworniku silnika pra˛du stalego).
We Lwowie w 1906 r. powolano Katedre˛ Elektrotechniki Konstrukcyjnej. Jej
kierownikiem w 1908 r., z tytulem profesora zwyczajnego, zostal światowej slawy
specjalista w dziedzinie maszyn elektrycznych Aleksander Rothert.
Poczynaja˛c od 1907 r. przez 7 lat adiunktem w katedrze prof. Dzieślewskiego
40
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Kazimierz Drewnowski

Mieczyslaw Pożaryski

byl Kazimierz Drewnowski, później jeden z glównych organizatorów kierunku
elektrotechnika na Politechnice Warszawskiej oraz jej wybitny profesor i rektor.
W 1910 r. zostal wydany we Lwowie w pierwszy polski podre˛cznik z dziedziny
maszyn elektrycznych prof. A. Rotherta pt. Teoria i konstrukcja maszyn elektrycznych.
Na wschodzie Prus jeszcze później, bo w 1910 r. powstala we Wroclawiu
(Królewska) Wyższa Szkola Techniczna z niemieckim je˛zykiem wykladowym.
Po 1945 r. zostala przeksztalcona w polska˛ uczelnie˛.
Tymczasem we Lwowie w 1911 r. z inicjatywy i dzie˛ki staraniom prof. Dzieślewskiego w CK Szkole Politechnicznej na bazie dwóch katedr prof. Dzieślewskiego i prof. Rotherta powstal Oddzial Elektrotechniczny. Wydarzenie to rozpocze˛lo
ksztalcenie polskich inżynierów elektryków. Jednym z pierwszych studentów
elektryków byl Stanislaw Fryze. W 1912 r. na Wydziale Chemii, Katedre˛ Elektrochemii obja˛l Ignacy Mościcki. Prowadzil on dla Oddzialu Elektrotechnicznego
wyklady z techniki wysokich napie˛ć.
I Wojna Światowa. Powstanie polskiej uczelni w Warszawie –
100-lecie wspólczesnej Politechniki Warszawskiej (1915-2015). Okres
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mie˛dzywojenny.
W zwia˛zku z dzialaniami wojennymi I wojny światowej w 1915 r. ewakuowano Warszawski Instytut Politechniczny w gla˛b Rosji. Ostatecznie zostal on
tam zlikwidowany w 1917 r. Z wybuchem I wojny światowej w Warszawie odżyly
jednak nadzieje na powolanie polskiej uczelni technicznej. Pracami nad jej utworzeniem, na kierunku mechaniczno-elektrycznym, kierowal inż. Stanislaw Patschke. Niemcy chca˛c pozyskać Polaków zezwolili na jej utworzenie. W 1915 r.
odbyla sie˛ inauguracja polskiej Politechniki Warszawskiej, z Wydzialem Budowy Maszyn i Elektrotechniki. Pierwszym dziekanem zostal Stanislaw Patschke. W naste˛pnym roku powstalo tam Laboratorium Miernictwa Elektrycznego, któremu patronowal K. Drewnowski (uprzednio zwia˛zany z uczelnia˛ we
Lwowie, naste˛pnie z Legionami Józefa Pilsudskiego, 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
42
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(Петербургский государственный электротехнический университет) Leon
Staniewicz obronil prace˛ doktorska˛ pt. O nagriewanii elektriczeskich prowodow
(O nagrzewaniu sie˛ przewodów elektrycznych). Byl to pierwszy doktorat na tej
uczelni.
W okresie 1915–18 we Lwowie pojawili sie˛ pierwsi absolwenci inżynierowie
elektrycy, jednym z nich, w 1917 r., byl St. Fryze. Prof. Rothert, który jako
obywatel rosyjski w 1914 r. opuścil Lwów, po wojnie już do niego nie powrócil.
Katedre˛ Elektrotechniki Konstrukcyjnej zlikwidowano, a nad przedmiotem maszyny elektryczne opieke˛ przeja˛l prof. Idaszewski.
Na Politechnice Warszawskiej w 1918 r. powstaly: Zaklad Urza˛dzeń Elektrycznych (Stanislaw Odrowa˛ż-Wysocki) i Laboratorium Maszyn Elektrycznych
(Konstanty Żórawski).
W 1919 r. powstala Akademia Górnicza w Krakowie, w której od 1920 r.
dzialala Katedra Elektrotechniki kierowana przez prof. dr Jana Studniarskiego
(wcześniej, bo jeszcze w 1913 r. podje˛to decyzje˛ o utworzeniu akademii, jednak
w zwia˛zku z wybuchem I wojny światowej nie zostala ona uruchomiona).
W Poznaniu w 1919 r. powstala polska Państwowa Wyższa Szkola Budowy
Maszyn, nadawala ona jednak tylko dyplom technika.
W Warszawie 1919 r. odbyla sie˛ nominacja pierwszych profesorów elektryków
PW: Mieczyslawa Pożaryskiego — kierownika Katedry Elektrotechniki Ogólnej,
Stanislawa Odrowa˛ża-Wysockiego i Konstantego Żórawskiego. Rok później powolano Katedre˛ Elektrotechniki Teoretycznej jej kierownikiem zostal przybyly
z Petersburga prof. dr Leon Staniewicz.
We Lwowie w PL w 1920 r., powolano Katedre˛ Pomiarów Elektrotechnicznych z kierownikiem prof. dr Kazimierzem Idaszewskim (po jego 15-letniej pracy,
przy pomiarach konstrukcji i eksploatacji maszyn elektrycznych, w firmie Siemens w Berlinie), a w 1921 r. Katedre˛ Urza˛dzeń Elektrycznych z prof. Gabrielem
Sokolnickim (posiadaja˛cego wielkie doświadczenia praktyczne zebrane w trakcie
kilkunastoletniej pracy przy elektryfikacji Galicji, a naste˛pnie Polski). W czasie
I wojny światowej oraz podczas wojny polsko-ukraińskiej i bolszewickiej lwowska uczelnia byla czynna tylko dorywczo. Zaje˛cia dydaktyczne ze studentami
rozpocze˛ly sie˛ dopiero 3 I 1921 r.
W Warszawie w 1921 r. powstal samodzielny Wydzial Elektrotechniczny (w
1924 r. zmienil nazwe˛ na Elektryczny) , pierwszym dziekanem zostal prof. L.
Staniewicz, a po jego wyborze na rektora PW, zasta˛pil go prof. M. Pożaryski.
W roku akademickim 1921/1922 na PW, pojawili sie˛ pierwsi absolwenci Wydzialu Elektrotechnicznego. Bylo ich sześciu, a wśród nich Janusz Groszkowski
i Adolf Morawski. W 1922 r. na PW, Katedre˛ Fizyki obja˛l prof. zw. Mieczyslaw
Wolfke, a w 1923 r. Katedre˛ i Laboratorium Miernictwa Elektrotechnicznego
obja˛l prof. Kazimierz Drewnowski. W 1923 r. prof. K. Żórawski wydal 3 tomowe
dzielo: Maszyny elektryczne — teoria i budowa. W 1924 r., utworzono Katedre˛
i Laboratorium Pra˛dów Slabych, z kierownikiem prof. Romanem Trechcińskim.
W tym samym roku odbyla sie˛ również pierwsza habilitacja na wydziale. Pierwszym habilitantem byl Roman Podoski.
Pierwszy w Polsce doktorat z elektrotechniki odbyl sie˛ w 1923 r. na Politechnice Lwowskiej. Byl to doktorat z wyróżnieniem Stanislawa Fryzego. W 1924 r.
we Lwowie zmarl prof. Roman Dzieślewski. Opieke˛ nad Katedra˛ Elektrotechniki
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obja˛l prof. dr K. Idaszewski, a w 1925 r. kierownikiem Katedry Elektrotechniki
zostal prof. dr inż. Stanislaw Fryze.

Andrzej Jellonek

Wlodzimierz Krukowski

W 1924 r. na wniosek Rady Wydzialu Elektrotechnicznego Senat PW nadal
pierwsze doktoraty honoris causa. Otrzymali je prof. Aleksander Rothert (promotor prof. K. Żórawski), prof. Ignacy Mościcki (promotor prof. K. Drewnowski)
i inż. Karol Pollak (promotor prof. S. Odrowa˛ż-Wysocki). W roku akademickim
1927/28 pierwszy doktorat z elektrotechniki na PW uzyskal Janusz Groszkowski, promotorem jego byl prof. M. Pożaryski. W 1929 r. w Warszawie odbyla sie˛
habilitacja dr. inż. J. Groszkowskiego. W tym samym roku na PW, powolano
Kat. Radiotechniki, obja˛l ja˛, w wieku 31 lat, prof. dr hab. inż. Janusz Groszkowski.
W Poznaniu w 1929 r. w Państwowej Wyższej Szkole Budowy Maszyn i Elektrotechniki powstal Wydzial Elektryczny. Jego absolwenci otrzymywali tylko
dyplom technologa elektryka.
Wychowanek Technische Hochschule w Darmstadt, wybitny pracownik naukowy laboratorium liczników energii elektrycznej firmy Siemens w Norymber44
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dze, autor wielu patentów z tej dziedziny, dr inż. Wlodzimierz Krukowski obja˛l
w 1930 r. na PL Katedre˛ Pomiarów Elektrotechnicznych. Zache˛cil go do tego
prof. Idaszewski. Odsta˛pil mu katedre˛ wraz z laboratorium pomiarów elektrycznych, które najpierw utworzyl, a naste˛pnie odbudowal po zniszczeniach wojennych, a sam obja˛l specjalnie powolana˛ dla niego Katedre˛ Maszyn Elektrycznych.
Prof. Krukowski we Lwowie swe zainteresowania naukowe skierowal na pomiary
precyzyjne i wzorce wielkości elektrycznych.
W 1931 r. zmarl w Warszawie prof. Stanislaw Odrowa˛ż-Wysocki. Katedra˛
Urza˛dzeń Elektrycznych kolejno, krótko kierowali Stanislaw Kończykowski i Tadeusz Czaplicki. W 1931 r. prof. dr inż. Stanislaw Fryze opublikowal w „Przegla˛dzie Elektrotechnicznym”, a w 1932 r. przedstawil na posiedzeniu CIGRE w Paryżu, oryginalna˛ teorie˛ mocy przebiegów odksztalconych w obwodach elektrycznych. Wie˛ksze uznanie zyskala wówczas teoria mocy prof. Budeanu. Jednak
obecnie, kiedy na skutek wzrastaja˛cego zastosowania ukladów energoelektronicznych, powstalo znacznie wie˛ksze zagrożenie odksztalceń napie˛ć i pra˛dów od
sinusoidalnych teoria mocy prof. Fryzego przeżywa swój renesans.
W 1934 r. na PW, oddano nowy budynek Wydzialu Elektrycznego, z hala˛
do badań wysokonapie˛ciowych wybudowany z inicjatywy prof. K. Drewnowskiego. Bylo to zapocza˛tkowanie wielkiego zamierzenia prof. K. Drewnowskiego
utworzenia w uczelni ośrodka badawczego dla energetyki i przemyslu. W 1937
r. kierownictwo Katedry Urza˛dzeń Elektrycznych przeja˛l prof. Adolf Morawski.
W 1937 r. na Oddziale Elektrotechnicznym PL odbyla sie˛ obrona drugiego
doktoratu. Otrzymal go, z wyróżnieniem Pawel Jan Nowacki, późniejszy wybitny profesor politechnik: wroclawskiej, warszawskiej oraz Instytutu Badań
Ja˛drowych w Świerku.
W 1939 r. na Politechnice Lwowskiej Oddzial Elektrotechniczny dzielil sie˛ na
dwie grupy: Pra˛dów Silnych i Pra˛dów Slabych. Z kolei Grupa Pra˛dów Slabych
podzielona byla na dwie sekcje Radiotechniczna˛ i Teletechniczna˛. Oddzial zatrudnial 4 profesorów i jednego docenta. Przeprowadzono 3 doktoraty i 1 habilitacje˛. Ponadto na Wydziale Rolniczo-Lasowym dzialala Katedra Fizyki z laboratorium radiotechnicznym, która˛ kierowal prof. dr hab. inż. Tadeusz Malarski fizyk i radiotechnik. Obslugiwala ona Oddzial Elektrotechniczny w zakresie radiotechniki i teletechniki. Planowano utworzyć samodzielny Wydzial Elektryczny.
Zatwierdzony nawet byl już do realizacji projekt budynku nowego wydzialu.
W 1939 r. na Politechnice Warszawskiej na kierunku elektrotechnika, istnialy: Oddzial Pra˛dów Silnych z sekcjami: eksploatacyjna˛, konstrukcyjna˛ i elektrotechniki wojskowej oraz Oddzial Telekomunikacji z sekcjami: teletechniki,
radiotechniki i ich wojskowymi odpowiednikami. Wydzial zatrudnial: 8 profesorów, 6 docentów, 21 wykladowców i 39 pomocniczych pracowników nauki.
Przeprowadzono 11 doktoratów i 11 habilitacji, w tym w cze˛ści z fizyki. Ostatnim doktorantem przed wojna˛ byl Andrzej Jellonek. Promotorem byl prof. J.
Groszkowski, ale obrona doktoratu odbyla sie˛ 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 zostala przerwana dzialalność Politechniki Warszawskiej. Jednak po pewnym czasie okupant
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zezwolil na prowadzenie, w pomieszczeniach uczelni, bieża˛cej dzialalności gospodarczej zakladom badawczym oraz szkolom zawodowym. W celu ksztalcenia
techników wladze okupacyjne utworzyly w 1942 r. Państwowa˛ Wyższa˛ Szkole
Techniczna˛ z wydzialem elektrycznym, w której zaje˛cia prowadzili pracownicy
naukowi PW. Pozwolilo to na jednoczesne konspiracyjne prowadzenie dzialalności dydaktycznej i badawczej umożliwiaja˛c kontynuowanie studiów wyższych
w trudnych warunkach okupacyjnych.
W wyniku Powstania Warszawskiego zniszczeniu ulegly budynki uczelni,
a przede wszystkim ich wyposażenie i dokumenty. Uczelnia poniosla wielkie
niepowetowane straty w ludziach. Elektryk docent dr inż. Samuel Dunikowski
zgina˛l w trakcie dzialań wojennych w 1939 r. Z pośród 7 profesorów elektryków
prof. Adolf Morawski zgina˛l w Katyniu, prof. Roman Trechciński w Powstaniu
Warszawskim. Prof. Mieczyslaw Pożaryski zmarl krótko po wojnie, ale w dużym
stopniu przyczynily sie˛ do tego trudne przejścia wojenne. Prof. M. Pożaryski cieszyl sie˛ wielkim uznaniem wśród nauczycieli akademickich, byl lubiany przez studentów, nazywany „dziadkiem”. Zaangażowany spolecznik pierwszy prezes SEP,
prowadzil wielka˛ dzialalność wydawnicza˛, byl naczelnym redaktorem „Przegla˛du
Elektrotechnicznego” (1921–26) oraz „Wiadomości Elektrotechnicznych” (1933–
39). Ogromnie pracowity, autor 23 ksia˛żek i skryptów oraz 44 artykulów.
W 1939 r. do Lwowa wkroczyly wojska sowieckie. Znacznie pogorszyly sie˛
warunki materialne ludności, rozpocze˛ly sie˛ prześladowania, a później wywózki
na Sybir i do Kazachstanu. Uczelnia zostala przeksztalcona w Instytut Politechniczny. Rektorem zostal Maksym Pawlowicz Sadowski, który poprzednio pelnil
funkcje˛ dyrektora kijowskich tramwajów. Prorektorem ds. nauki zostal prof. dr
W. Krukowski.
Utworzono Wydzial Elektrotechniczny, którego dziekanem zostal prof. G.
Sokolnicki. Utworzono Katedre˛ Radiotechniki, pod kierownictwem przybylego
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 zostalo
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 zamordowalo doc. dr. inż. Izaaka Rosenzweiga wielka˛ nadzieje polskiej elektrotechniki. W trakcie niemieckiej
okupacji Lwowa pocza˛tkowo uczelnia byla nieczynna. W1942 r., podobnie jak
w Warszawie wladze niemieckie uruchomily na politechnice państwowe kursy
dla średniego dozoru. Dyrektorem zostal Niemiec prof. Theodor Bödefeld, autor popularnego po wojnie podre˛cznika z maszyn elektrycznych. Tu również, jak
w Warszawie na tajnych kursach realizowano program studiów politechnicznych.
Brali w tym udzial profesorowie w tym również z Oddzialu Elektrotechnicznego.
Po wycofaniu sie˛ Niemców ze Lwowa w sierpniu 1944 r. sowieckie wladze
uruchomily Instytut Politechniczny. Jednocześnie rozpocze˛ly sie˛ aresztowania
pracowników, ne˛kania i namawiania do opuszczenia Lwowa. Z pocza˛tkiem 1945
r. kilku profesorów zostalo wywiezionych do przymusowej pracy fizycznej w kopalniach Donbasu. Byl wśród ich również prof. S. Fryze, który to przetrwal
i jesienia˛ powrócil do Lwowa.
46
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Stanislaw Fryze

Lucjan Nehrebecki

W polowie 1945 r. rozpocze˛ly sie˛ grupowe wysiedlenia pracowników uczelni
wagonami towarowymi. Transporty kierowano do Krakowa, Gliwic, Gdańska,
Wroclawia i Poznania. Z uwagi na swój zaawansowany wiek we Lwowie pozostal
prof. Gabriel Sokolnicki (1877–1975). Pracowal do 1965 r. W latach 1949–58 byl
promotorem 5 prac kandydackich.
Elektrotechniczne szkolnictwo wyższe po II wojnie światowej
Bezpośrednio po II wojnie światowej przysta˛piono do uruchomienia i odbudowy Politechniki Warszawskiej. W Krakowie na Akademii Górniczej poszerzono
jej programu o elektrotechnike˛. W kilku ważnych ośrodkach w pierwszych latach
po wojnie uruchomiono uczelnie, z kierunkiem elektrotechnika:
W Gdańsku 24 V 1945 rozpocze˛la dzialalność polska Politechnika Gdańska z Wydzialem Elektrycznym.
W Gliwicach 24 V 1945 powstala Politechnika Śla˛ska z Wydzialem Elektrycznym.
W Lodzi 24 V 1945 powstala Politechnika Lódzka z Wydzialem Elektrycznym.
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We Wroclawiu 24 VIII 1945 rozpocze˛la dzialalność polska Politechnika Wroclawska, z Wydzialem Mechaniczno-Elektrotechnicznym posiadaja˛cym Oddzialy: Elektryczny i Mechaniczny, a w r. ak. 1949/50 powstal samodzielny Wydzial Elektryczny.
W Poznaniu od 3 IX 1945 dziala Szkola Inżynierska z Wydzialem Elektrycznym.
W 1950 r. w Poznaniu powstala również Wieczorowa Szkole˛ Inżynierska NOT.
Dnia 3 IX 1955 z tych dwóch uczelni utworzono Politechnike˛ Poznańska˛.
W Krakowie na Akademii Górniczej powstal 1 I 1946 Wydzial Elektromechaniczny. Dnia 30 VI 1949 uczelnia przeksztalcila sie˛ w Akademie˛ Górniczo-Hutnicza˛, na której dzialal od 1 IX 1952 Wydz. Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa,
a od 1 X 1957 Wydzial Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej.
W Szczecinie 1 XII 1946 powstala Szkola Inżynierska z Wydzialem Elektrycznym, przeksztalcona w 1955 r. na Politechnike˛ Szczecińska˛.
Udzial politechnik Warszawskiej i Lwowskiej w tworzeniu nowych
uczelni
Pomimo tak wielkich strat poniesionych podczas II wojny światowej pracownicy i wychowankowie uczelni warszawskiej i lwowskiej zasilili wydzialy elektryczne powstaja˛cych po 1945 r. polskich politechnik.
Wywodza˛cy sie˛ z Politechniki Warszawskiej byli twórcami wydzialów elektrycznych w naste˛puja˛cych miastach: Gdańsk: Leon Staniewicz, Stanislaw
Szpor, Wlodzimierz Hellman.
Gliwice: Jan Obra˛palski, Zygmunt Gogolewski, Lucjan Nehrebecki, Jerzy Siwiński, Tadeusz Ste˛pniewski, Edmund Piotrowski, Mieczyslaw Pluciński, Zbigniew Jasicki.
Kraków: Witold Kobyliński, Jan Manitius.
Lódź: Czeslaw Da˛browski, Eugeniusz Jezierski, Witold Iwaszkiewicz, Czeslaw
Jaworski, Zygmunt Hasterman, Walenty Starczakow, Karol Przanowski, Wladyslaw Pelczewski, Zdzislaw Pomykalski, Tadeusz Koter.
Poznań: Stefan Seidel.
Wroclaw: Jerzy Skowroński, Wilhelm Rotkiewicz, Marian Suski, Jan Kożuchowski.
Podobnie przyczynili sie˛ do tego nauczyciele akademiccy pochodza˛cy z Politechniki Lwowskiej:
Gdańsk: Lukasz Dorosz, Kazimierz Kopecki, Zenon Jagodziński, Zbigniew
Woynarowski.
Gliwice: Tadeusz Malarski, Stanislaw Fryze, Konstanty Bielański, Franciszek
Szymik, Andrzej Kamiński, Tadeusz Zagajewski, Antoni Plamitzer.
Kraków: Stanislaw Bladowski, Jan Barzyński, Wladyslaw Kolek, Stanislaw Kurzawa.
Lódź: Bronislaw Sochor, Stanislaw Dzierzbicki.
Poznań: Artur Metal (również Szczecin), Boleslaw Bielecki.
Wroclaw: Kazimierz Idaszewski, Waclaw Gunther, Roman Kurdziel, Jaroslaw
Kurylowicz, Pawel Jan Nowacki, Andrzej Jellonek, Zbigniew Siciński, Andrzej
Kordecki, Konstanty Wolkowiński.
Podsumowanie
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W XIX wieku, w ważnym okresie rozwoju nauki i techniki, kiedy w Europie tworzylo sie˛ wyższe szkolnictwo techniczne, Polska nie posiadala wlasnej
państwowości, byla pod trzema zaborami.
W zaborze pruskim nie bylo żadnych możliwości utworzenia wyższej uczelni
technicznej z je˛zykiem polskim. Nawet niemieckie uczelnie techniczne, we
wschodnich dzielnicach Prus, powstaly stosunkowo późno, bo dopiero w 1904 r.
w Gdańsku i w 1910 r. we Wroclawiu.
W zaborze rosyjskim dość wcześnie, bo już w 1826 r. rozpocze˛to bardzo intensywne prace nad utworzeniem szkoly politechnicznej. Jednak pierwsza próba
i kolejne naste˛pne spotkaly sie˛ za każdym razem z nieugie˛tym sprzeciwem. Dopiero w trakcie I wojny światowej, w 1915 r., zaistnialy warunki aby mogla
powstać tak dlugo oczekiwana polska Politechnika Warszawska. Prusacy, którzy
zaje˛li w tym czasie Warszawe˛ chca˛c przycia˛gna˛ć polska˛ mlodzież wydali zgode˛
na jej otwarcie.

Eugeniusz Jezierski

Marian Suski

Inaczej ksztaltowala sie˛ sytuacja w zaborze austriackim. Już w 1844 r. powstala we Lwowie Akademia Techniczna jeszcze z niemieckim je˛zykiem wykladowym, ale w 1867 r. Galicja uzyskala autonomie˛ i od 1870 r. rozpocze˛to stopRoczniki PTETiS nr 4 (22), 5 (23) — grudzień 2015
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niowo wprowadzać polski je˛zyk wykladowy. W 1877 r. uczelnia przeksztalcila
sie˛ w czterowydzialowa˛ CK Szkole˛ Politechniczna˛. W 1911 r., na powstalym
Oddziale Elektrotechnicznym, rozpocze˛lo sie˛ ksztalcenie pierwszych polskich
inżynierów elektryków.
Lwowska uczelnia jako jedyna z polskim je˛zykiem wykladowym w latach
1870-1915 byla w tym czasie uczelnia˛ ogólnopolska˛. Zarówno wykladowcy-profesorowie jak i studenci pochodzili z wszystkich trzech zaborów. Studiowali na niej
nie tylko Polacy, choć stanowili znacza˛ca˛ wie˛kszość, ale i Żydzi, Ukraińcy (Rusini) oraz nieliczni Czesi, Niemcy i Rosjanie. Istnienie takiej uczelni w czasach
wielkiego rozwoju techniki, a szczególnie w okresie ksztaltowania sie˛ wspólczesnej elektrotechniki, mialo ogromny wplyw na zarówno na rozwój polskiej nauki
jak i calej wyzwolonej Polski, powstalej w 1918 r. z trzech zaborów.
W okresie mie˛dzy pierwsza˛ a druga˛ wojna˛ światowa˛ nasta˛pil wielki, dynamiczny rozwój Politechniki Warszawskiej zahamowany niestety przez II wojne˛
światowa˛. Utworzona dopiero w 1915 r. polska Politechnika Warszawska mogla
normalnie funkcjonować dopiero po zakończeniu wojny bolszewickiej w 1920 r.
Po rosyjskiej politechnice praktycznie nie pozostala kadra naukowa, aparature˛
wywieziono w gla˛b Rosji, zostaly jedynie budynki, a zaledwie w cia˛gu kilkunastu lat uczelnia warszawska doszla do europejskiego poziomu. Powstala
wielowydzialowa uczelnia z reprezentuja˛cym wysoki poziom wydzialem elektrycznym. Ksztalcono na nim nowoczesnych inżynierów elektryków przydatnych
do pracy w energetyce, przemyśle, la˛czności i technicznych slużbach wojskowych. Wydzial elektryczny PW mógl też poszczycić sie˛ wysokimi osia˛gnie˛ciami
w ksztalceniu kadry naukowej. Obroniono 11 doktoratów i 11 habilitacji. Promotorem najwie˛kszej ilości doktoratów elektryków, bo aż czterech, byl prof. K.
Drewnowski. Fizyk prof. M. Wolfke, wielka indywidualność uczelni, byl promotorem doktoratów z fizyki najprawdopodobniej wszystkich sześciu.
Mimo wielkich niepowetowanych strat, szczególnie ludzkich, spowodowanych
wojna˛, obie uczelnie warszawska i lwowska maja˛ duży udzial w tworzeniu sie˛ po
II wojnie światowej wyższego szkolnictwa elektrotechnicznego w Polsce. Pracownicy ba˛dź wychowankowie tych uczelni zasilili kierunki elektrotechniczne
zarówno istnieja˛cej od 1919 r. Akademii Górniczej w Krakowie jak i powstaja˛cych w latach 1945–46 politechnik w: Gdańsku, Gliwicach, Lodzi, Poznaniu,
Wroclawiu i Szczecinie.
Pocza˛tki tworzenia sie˛ polskiego wyższego szkolnictwa elektrotechnicznego
mialy kilka etapów. Pierwszy, w trakcie zaborów, w którym pionierska˛ role˛
pelnila jedyna wówczas polska uczelnia we Lwowie. Drugi etap, w okresie mie˛dzywojennym, w którym powstala druga Polska uczelnia z kierunkiem elektrotechnika w Warszawie. Etap ten cechuje niebywale szybki, szczególnie pod
wzgle˛dem kadry naukowej, rozwój Politechniki Warszawskiej. W cia˛gu zaledwie kilkunastu lat powstala licza˛ca sie˛ europejska uczelnia. Trzeci etap to uruchomienie po II wojnie światowej kilku nowych polskich politechnik zasilonych
profesorami i wychowankami politechnik: Lwowskiej i Warszawskiej.
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Jerzy Bader i jego metoda regeneracji kabli wysokiego
napie˛cia
Wste˛p
Poważnym problemem w eksploatacji podziemnych kabli energetycznych jest
proces ich przedwczesnego starzenia sie˛. Przyczyna˛ jest najcze˛ściej zjawisko
drzewienia polegaja˛ce na powstawaniu mikroszczelin w izolacji kabla. Uszkodzony przewód należy wymienić, co wia˛że sie˛ z dużymi kosztami. Istnieje jednak bezwykopowa metoda regeneracji takich kabli. Opracowal ja˛ w latach 70.
XX wieku dr Jerzy Bader, polski inżynier pracuja˛cy w Stanach Zjednoczonych. W skali świata stosowanie jego metody przynioslo jak dota˛d ogromne
oszcze˛dności.

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

Pocza˛tki dzialalności Badera
Jerzy Bader urodzil sie˛ w Warszawie 17 stycznia 1925 roku. Podczas okupacji walczyl w oddzialach Narodowych Sil Zbrojnych (NSZ). Wzmianke˛ o jego
wojennej przeszlości znajdujemy we wspomnieniach prof. Janusza Lecha Jakubowskiego. Pisal on, iż jego „...doktorant Jerzy Bader [...] w 1945 r. – jako
jeszcze niemal dziecko – dostal sie˛ do niewoli z grupa˛ partyzantów”. Dzie˛ki swojemu sprytowi i doskonalej znajomości je˛zyka niemieckiego, ten dwudziestoletni
wówczas czlowiek zdolal wówczas ocalić caly swój oddzial. Zgodnie z przekazem
rodzinnym, od dowództwa NSZ otrzymal za to order Virtuti Militari w ceremonii
polowej. Po wyzwoleniu Jerzy Bader podja˛l nauke˛ na Politechnice Warszawskiej.
W 1946 roku uzyskal tam tytul inżyniera, a trzy lata później – magistra. Prace˛
doktorska˛ obronil w 1957 roku.
Jeszcze przed uzyskaniem stopnia magistra zostal zaangażowany w organizacje˛ Zakladu Wysokich Napie˛ć w warszawskim Instytucie Elektrotechnicznym,
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a w latach 1948-1962 byl tam formalnie zatrudniony. Już wówczas dal sie˛ poznać
jako sprawny wynalazca. Dzialaja˛c w imieniu Instytutu Elektrotechniki, wraz
ze wspólpracownikami opatentowal m.in. odgromnik magnetyczno-zaworowy i,
przeznaczony do wspólpracy z nim, rejestrator . Ponadto uzyskal dwa patenty na
wieloczlonowe odgromniki. Warto zaznaczyć, że wynalazki te zostaly wdrożone,
a zaangażowanie Badera i pozostalych czlonków zespolu badawczego wyróżniono
nagrodami państwowymi. W 1952 roku Jerzy Bader zostal laureatem nagrody
zespolowej III stopnia za opracowanie pelnej dokumentacji technicznej oraz za
uruchomienie seryjnej produkcji odgromników zaworowych dla napie˛ć od 0,5 do
30 kV. Trzy lata później otrzymal kolejna˛ nagrode˛, również zespolowa˛ III stopnia, za opracowanie nowej, oryginalnej konstrukcji odgromników zaworowych
o obcia˛żalności 10 kA na napie˛cie 15-110 kV . W 1954 roku zostal przyje˛ty
w poczet Polskiej Akademii Nauki, a cztery lata później, w uznaniu dotychczasowego dorobku, otrzymal Zloty Krzyż Zaslugi za osia˛gnie˛cia naukowe.
Mimo tych wyróżnień za dzialalność naukowa˛ i organizacyjna˛, Jerzy Bader
wcia˛ż doświadczal szykan za swoja˛ partyzancka˛ przeszlość i walke˛ w szeregach
NSZ. Prof. Janusz Jakubowski, wspominal, że „w czasie studiów i później podczas pracy w Instytucie [Bader] mial tak wiele klopotów, że go to doprowadzilo
do porzucenia kraju”. Bylo to w 1962 roku, kiedy ostatecznie zdecydowal sie˛
na emigracje˛ do Stanów Zjednoczonych Ameryki, a jego dalsze dzieje moga˛
stanowić doskonala˛ ilustracje˛ opowieści o amerykańskim śnie. Z kilkuset dolarami w kieszeni, ledwie znaja˛c podstawy je˛zyka angielskiego, Jerzy Bader rozpoczynal wszystko od nowa. Przyszlość jego i rodziny, która˛ ze soba˛ zabral, zależala
wyla˛cznie od talentów, determinacji i pracowitości mlodego inżyniera. Niedlugo
po przyjeździe do Ameryki podja˛l prace˛ w General Cable Corporation. Pna˛c
sie˛ po szczeblach kariery zawodowej, w 1973 roku zostal wiceprezesem tej firmy
i szefem jej dzialu badawczego. Wspominany już prof. Janusz Jakubowski tak
wspominal sukcesy swojego bylego doktoranta: „ jako wybitnie zdolny pracownik
naukowy i doskonaly organizator uruchomil on w USA produkcje˛ urza˛dzeń elektrycznych na duża˛ skale˛ i nawet zbudowal swe prywatne laboratorium wysokich
napie˛ć o pokaźnych parametrach”.
Prywatne laboratorium, o którym mowa, Cable Technology Laboratories
(CTL), zalożyl pod koniec 1978 roku, gdy korporacja General Cable sprzedala
swój dzial produkcji przewodów wysokiego napie˛cia firmie Pirelli. Przez dwa
kolejne lata Bahder (w Stanach Zjednoczonych przyja˛l oryginalna˛ pisownie˛ nazwiska) nie mógl jednak w pelni poświe˛cić sie˛ nowemu przedsie˛wzie˛ciu, gdyż
w ramach umowy z Pirelli wcia˛ż pracowal w poprzednim zakladzie kontynuuja˛c
rozpocze˛ty projekt badawczy. Jego laboratorium CTL zatrudnialo wówczas czterech inżynierów. Oprócz niego byli to: Bogdan Fryszczyn i Marek Sosnowski
(obaj Polacy z pochodzenia) oraz Carlos Katz. Pod koniec 1980 roku Bahder
zakończyl wspólprace˛ z Pirelli i odta˛d mógl już zaangażować sie˛ bez reszty
w rozwój swojej firmy. Niestety, zaawansowana choroba nie pozwolila mu na
to. Pod dwóch latach zmagań z rakiem pluc zmarl w grudniu 1982 roku.
Dorobek wynalazczy i naukowy
Trudno przecenić wklad Jerzego Bahdera w rozwój techniki wysokich napie˛ć.
Byl niezwykle aktywny na polu naukowym wyste˛puja˛c na konferencjach, publi54

Roczniki PTETiS nr 4 (22), 5 (23) — grudzień 2015
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Laboratorium zalożone przez Jerzego Badera dziala do dzisiaj. Wystawia m.in. atesty
dopuszczaja˛ce zagraniczne wyroby na rynek amerykański. Na fotografii kabel produkcji
meksykańskiej na napie˛cie do 138 kV [Fot. B. Fryszczyn, 2009].

Dr. George H. Bahder Memorial Award przyznawana jest przez Insulated Conductors
Committee od 1997 roku. Te˛ plakietke˛ otrzymal Carlos Katz, przyjaciel i wspólpracownik
Bahdera [Fot. B. Fryszczyn, 2010].

kuja˛c monografie, raporty i artykuly w kraju, jak i na emigracji. Wiele z jego
prac naukowych również i dziś jest stosunkowo cze˛sto cytowanych, co dowodzić
może oryginalności osia˛gnie˛tych przez Bahdera wyników i ich ponadczasowego
znaczenia. To samo można powiedzieć o wie˛kszości z 33 uzyskanych przez niego
amerykańskich patentów. Do wielu z nich odwoluja˛ sie˛ również wspólcześni wynalazcy.
Jeśli za miare˛ znaczenia wynalazku przyja˛ć liczbe˛ takich odwolań, można
wskazać przynajmniej sześć innowacji Jerzego Bahdera, które byly wykorzystane w przynajmniej dwudziestu późniejszych patentach, i dalszych dziesie˛ć
wynalazków wspomnianych nie mniej niż 10 razy. Aż 51 odwolań udalo sie˛ potwierdzić w przypadku patentu uzyskanego przez Bahdera wspólnie z Davidem
Silverem z General Cable Company w 1972 roku. Innowacja dotyczyla konstrukcji kabla w oslonie elektrostatycznej z faldowanej metalicznej taśmy i z otulina˛
z pólprzewodnika.
Od polowy lat 70. Jerzy Bahder szczególnie intensywnie interesowal sie˛ zagadnieniem przedwczesnego starzenia sie˛ wysokonapie˛ciowych kabli energetycznych. Zajmowalo go przede wszystkim zjawisko degradacji izolacji polimerowej
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kabli wysokiego napie˛cia ukladanych pod ziemia˛. Dochodzi do niej w wyniku
przedostawania sie˛ wilgoci do wne˛trza kabla pracuja˛cego pod napie˛ciem, a zatem znajduja˛cego sie˛ pod wplywem pola elektrycznego. Jednoczesne dzialanie
obu tych czynników – wilgoci i pola elektrycznego – prowadzi do wysta˛pienia lokalnych zmian w strukturze chemicznej izolacji polimerowej. Traci ona wówczas
wlaściwości hydrofobowe i nabiera cech materialu hydrofilowego. W strukturze
pojawiaja˛ sie˛ mikroszczeliny przypominaja˛ce ksztaltem drzewo, sta˛d zjawisko
to określa sie˛ mianem drzewienia elektrycznego lub wodnego (ang. „water treeing”). Przedostawanie sie˛ wilgoci do tych szczelin jest glówna˛ przyczyna˛ awarii
podziemnych kabli energetycznych. Poszukiwania Bahdera koncentrowaly sie˛ na
dwóch zagadnieniach: możliwościach stworzenia kabla odpornego na to zjawisko oraz opracowaniu metod naprawy uszkodzonych w ten sposób przewodów.
W obu przypadkach osia˛gna˛l sukces.

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

Stworzona w CTL metoda regeneracji przewodów zostala wdrożona do praktycznego zastosowania. W pracach nad tym pomyslem towarzyszyl Bahderowi
fizyk, wspomniany już dr Bogdan Fryszczyn, absolwent Zakladu Fizyki Ja˛dra
Atomowego Uniwersytetu Warszawskiego z 1965 roku. Metoda polega na osuszeniu stanowia˛cej rdzeń kabla wia˛zki przewodnika poprzez tloczenie doń gazu, np.
azotu. Naste˛pnym krokiem jest podanie do rdzenia plynu silikonowego, którego
zadaniem jest wypelnienie mikroszczelin od wewna˛trz. Patent na te˛ metode˛
przyznany zostal w lutym 1983, tj. już po śmierci Bahdera. Na bazie tego patentu jeden z najwie˛kszych potentatów branży chemicznej, Dow Chemical Company, uruchomil produkcje˛ silikonowego wypelniacza wykorzystywanego w tej
metodzie regeneracji.
Spośród wie˛kszych firm wykorzystuja˛cych ten system w codziennej praktyce
warto wymienić Utilx i Novinium, obie z siedziba˛ w Kent, w amerykańskim
stanie Waszyngton. Metoda ta jest wspólcześnie wcia˛ż udoskonalana, należy
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jednak podkreślić pionierski charakter prac Bahdera i Fryszczyna. Jak sie˛ ocenia,
w cia˛gu dwudziestu lat stosowania ich metody regeneracji kabli energetycznych
oszcze˛dności osia˛gne˛ly poziom jednego miliarda dolarów w skali calego świata.

W CTL wykonywane sa˛ też próby przewodów, które maja˛ być zastosowań na pokladzie
okre˛tów 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 mial spore osia˛gnie˛cia. W 1979 roku
uzyskal w tej dziedzinie patent, który do dnia dzisiejszego zostal przywolany
przynajmniej 35 razy. Dotyczyl on metody produkcji kabla o podwyższonej
odporności na to zjawisko. Proponowane rozwia˛zanie zakladalo wykorzystanie wewne˛trznej warstwy materialu uszczelniaja˛cego o strukturze ga˛bczastej
w otulinie z faldowanej folii metalowej. Wynalazca przewidzial również zastosowanie substancji wypelniaja˛cej przestrzeń pomie˛dzy poszczególnymi drutami
przewodnika tworza˛cymi wia˛zke˛ żyly. W przypadku mechanicznego uszkodzenia zewne˛trznej izolacji mialo to zapobiegać wzdlużnemu rozprzestrzenianiu sie˛
wilgoci, czy to w postaci wody czy pary wodnej zawartej w uwie˛zionym w przewodzie powietrzu.
Już po śmierci wynalazcy w laboratorium CTL podje˛to próbe˛ wdrożenia
do produkcji takiego kabla, opartego na kolejnym patencie Bahdera. Niestety,
przedsie˛wzie˛cie to zakończylo sie˛ niepowodzeniem. Wydaje sie˛, że glównym powodem fiaska byl brak wizji i nowatorskiego podejścia do problemów elektroenergetyki nowego kierownictwa firmy. Pod nowym zarza˛dem laboratorium nie moglo
sie˛ pochwalić wie˛kszymi osia˛gnie˛ciami wynalazczymi ani naukowymi. Jeszcze
przez jakiś czas po śmierci zalożyciela, w CTL realizowane byly zlecenia przez
niego zorganizowane, m.in. sześcioletni kontrakt na badania podstawowe podpisany z amerykańskim Departamentem Energetyki.
Jerzy Bahder byl czlonkiem wielu stowarzyszeń naukowych i zawodowych,
m.in. od 1962 roku należal do CIGRE (International Council on Large Electric
Systems). Za swoje osia˛gnie˛cia otrzymywal nagrody również w Stanach Zjednoczonych. W 1979 w uznaniu wkladu, jaki wniósl w poznanie natury przebić
w kablach dielektrycznych, zostal nagrodzony przez IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Od 1997 roku ICC (Insulated Conductors
Committee), organizacja zrzeszaja˛ca producentów kabli energetycznych i instytucje badawcze prowadza˛ce badania w tej dziedzinie, przyznaje nagrode˛ imienia
Bahdera. Wyróżnieni kandydaci otrzymuja˛ pamia˛tkowa˛ plakietke˛ oraz dostaja˛
prawo wskazania zakladu lub katedry energetyki na dowolnym uniwersytecie,
doka˛d przekazana zostanie jednorazowa dotacja ICC w wysokości 2500 dolarów.
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Dr. George H. Bahder Memorial Award przyznawana jest osobom, które swoimi osia˛gnie˛ciami przyczynily sie˛ do rozwoju technologii produkcji przewodów
oraz ich zastosowań w transmisji i dystrybucji energii elektrycznej. W 1997 roku
nagrode˛ przyznano rodzinie dra Bahdera, a wlaściwie pośmiertnie jemu samemu.
W 2002 roku otrzymal ja˛ Carlos Katz, wspólpracownik Bahdera jeszcze z czasów
General Cable Corporation, i który przeszedl z nim później do Cable Technology
Laboratories.
Zakończenie
Jak swojego ojca wspomina Paul Bahder, absolwent warszawskiej Akademii Medycznej, a dziś doktor homeopatii z Princeton w stanie New Jersey,
Jerzy Bahder na emigracji zawsze czul sie˛ Polakiem. Po opuszczeniu ojczyzny odwiedzil ja˛ jednak tylko raz. Do Polski przyjechal w późnych latach 70.
Bardzo przeżywal te˛ podróż. Wielkim wydarzeniem byl dla niego również biznesowy wyjazd do Zwia˛zku Radzieckiego w 1981 roku. Firma General Cable wyslala go tam, aby nadzorowal uruchomienie zakupionej przez Rosjan fabryki produkuja˛cej kable w oparciu o jego technologie˛. Jerzy Bader zrobil tam
ogromne wrażenie dzie˛ki świetnej znajomości je˛zyka rosyjskiego. Mówil z bardzo dobrym akcentem, a to za sprawa˛ matki pochodza˛cej z arystokratycznej
rodziny rosyjskiej. Ojciec Jerzego zmarl, gdy ten mial zaledwie cztery lata.
W dzieciństwie rosyjski byl zatem dla Jerzego pierwszym je˛zykiem.

Jerzy Bahder na pokladzie statku wycieczkowego podczas podróży slużbowej do ZSRR
[z kolekcji rodzinnej P. Bahdera, 1981].

Do niedawna niewiele sie˛ mówilo w Polsce na temat osia˛gnie˛ć Jerzego Bahdera. Jego dorobek slabo rozpoznawany byl również wśród Polonii amerykańskiej. George Bahder, jako „...elektrotechnik, czlonek Polskiej Akademii Nauk,
badacz, wynalazca”, zostal ledwie wspomniany przez o. Gabriela Lorenca, który
pisal o wybitnych przedstawicielach Polonii pochowanych w alei zaslużonych
cmentarza przy Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Cze˛stochowskiej w Doylestown, w Pensylwanii. Winniśmy mu chyba wie˛cej, niż jedna˛ inskrypcje˛ na
kamieniu nagrobnym. Jako patriocie, jako wybitnemu inżynierowi i wynalazcy,
z którego pomyslów korzysta dziś świat.
Studia nad życiorysami naukowców, wynalazców, techników czy inżynierów
to ważna dziedzina badań na dziejami nauki i techniki. Nie chodzi tu jednak a zwykla˛ biografistyke˛, a tym bardziej o tworzenie dziel hagiograficznych.
Wydaje sie˛, że pelniejsze rozpoznanie dziejów życia prywatnego i zawodowego
twórców techniki prowadzić może do lepszego zrozumienia uwarunkowań, jakie
doprowadzily do tej czy innej innowacji, do tego czy innego odkrycia. Obok
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walorów poznawczych historie takie maja˛ również duża˛ wartość edukacyjna˛
i wychowawcza˛. Wyjaśniaja˛c wybory życiowe wybitnych twórców techniki oraz
ukazuja˛c ich jako zwyklych ludzi, pozwalaja˛ na bliższe utożsamienie sie˛ z nimi,
a sta˛d już niedaleko do che˛ci poda˛żania w ich ślady.
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14. Bahder G. Selection and Evaluation of semiconducting thermoplastic jacket compounds for concentric neutral URD primary cables. Palo Alto:
Electric Power Research Inst., 1977
15. Bahder G. et al. Solid dielectric cable resistant to electrochemical trees.
USA. Opis patentowy. 4145567. Opubl. 20.03.1979.
16. Bahder G. Tree resistant power cable. USA. Opis patentowy. 4457975.
Opubl. 3.07.1984.
17. Bertini G., Vincent G. Advances In Chemical Rejuvena-tion: Extending
Medium
Voltage
Cable
Life
40
Years.
Novinium,
Inc.
http://www.novinium.com/ Advances in Chemical Rejuvenation.pdf
[doste˛p: 1.01.2015].
18. Institute of Electrical and Electronics Engineers. Past to present: a century
of honors: the first hundred years of award winners, honorary members,
past presidents, and fellows of the Institute. New York: IEEE Press, 1984.
19. Insulated
Conductors
[doste˛p: 1.01.2015].

Committee.

http://www.pesicc.org/

20. Jakubowski J. Fragmenty autobiografii. „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. 33, nr 3 (1988).
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Moja przygoda z prof. Romanem Dzieślewskim
Bylem studentem Politechniki Śla˛skiej, który w latach 50-tych ubieglego
wieku wysluchal wykladów prof. S. Fryzego i zachowal po dziś dzień w pamie˛ci
przeżycia zwia˛zane z pelnymi wrażeń egzaminami zdawanymi u Profesora. Wielki uczony, pelen dynamiki, wyróżnial sie˛ wśród profesorów wywodza˛cych sie˛
z Politechniki Lwowskiej. Szczególnie znany ze swojej teorii mocy elektrycznych przebiegów odksztalconych, byl wizytówka˛ lwowskich elektryków i wydawal sie˛ pionierem polskiej elektryki. Jego, pelne ekspresji, ilustrowane pokazami wyklady, nawia˛zania w ich trakcie do naukowych sporów z prof. L.
La Cour’em, i prof. L. Staniewiczem, jeszcze bardziej pote˛gowaly to przekonanie. Kiedy jednak rozpocza˛lem zbieranie materialów do ksia˛żki Polacy zaslużeni
dla elektryki (wydanej w 2009 r.) i nawia˛zalem kontakt z dr inż. Zbigniewem
Bialkiewiczem, od lat zajmuja˛cym sie˛ historia˛ polskiej elektryki, uzmyslowilem
sobie, że przecież przed prof. S. Fryzem kierownikiem Katedry Elektrotechniki
w Politechnice Lwowskiej (wówczas CK Szkoly Politechnicznej) byl jeszcze ktoś
inny i że ta zapomniana nieco postać prof. Romana Dzieślewskiego odegrala
ogromna˛ role˛ nie tylko w utworzeniu i pocza˛tkowym okresie rozwoju tej katedry,
ale również w stworzeniu nowego kierunku ksztalcenia, elektrotechnika. Doprowadzil on do powstania w 1911 r. we Lwowie Oddzialu Elektrotechnicznego,
na którym rozpocze˛lo sie˛ ksztalcenie pierwszych w historii, polskich inżynierów
elektryków. Jednym z pierwszych absolwentów tego oddzialu byl wlaśnie w 1917
r. Stanislaw Fryze. Byl on też pierwszym elektrykiem, który w 1923 r. uzyskal
stopień naukowy doktora na polskiej uczelni wlaśnie w Politechnice Lwowskiej.
Wszystko to odbywalo sie˛ przy udziale i pod patronatem prof. R. Dzieślewskiego.
Można by wie˛c uznać Stanislawa Fryzego za jego ucznia, ale czy można nazwać
czyimś uczniem samouka, który przez wie˛kszość czasu studiowal elektrotechnike˛
w trakcie zacie˛tych dzialań wojennych na okre˛cie austro-we˛gierskiej floty wojennej (co wydaje sie˛ nieprawdopodobne), korzystaja˛c z dostarczanych mu przez
żone˛ notatek z wykladów?

Stary grobowiec.

Próbowalem porównać obie te osobowości. Prof. Fryze pochodzil z rodziny
robotniczej, mial być zwyklym monterem elektrykiem, a tylko dzie˛ki swym wybitnym uzdolnieniom oraz niecodziennym cechom charakteru uzyskal wyższe
wyksztalcenie. Dopiero w wieku 32 lat, już jako dojrzaly czlowiek, zdobyl dyRoczniki PTETiS nr 4 (22), 5 (23) — grudzień 2015
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plom inżyniera elektryka, w znacznym stopniu jako samouk- samotnik. Byl
czlowiekiem odważnym, nieuste˛pliwym, zawsze przekonanym o sluszności swego
dobrze przemyślanego i uzasadnionego zdania. Naukowiec z prawdziwego zdarzenia, jeden z wyróżniaja˛cych sie˛ polskich uczonych w owym okresie, którego
oryginalna teoria mocy przebiegów odksztalconych stanowi licza˛cy sie˛ do dziś
wklad do teorii elektrotechniki. Skoncentrowany na nauce ale i popularyzator
wiedzy o elektryczności. Byl też praktykiem, bo kilka lat pracowal jako monter
elektryk.

Napis na starym grobowcu.

Z kolei Roman Dzieślewski pochodzil z rodziny, w której doceniano wyższe
wyksztalcenie (jego dwaj starsi bracia byli inżynierami). Otrzymal staranne wyksztalcenie, utalentowany, bardzo szybko przeszedl przez studia i w wieku zaledwie 20 lat zostal inżynierem. Blyskotliwie pokonywal kolejne stopnie swej
kariery zawodowej i naukowej (w wieku 28 lat byl już profesorem). Jednocześnie jako bardzo mlody, bo już od 17 roku życia, wyróżnial sie˛ swym zaangażowaniem w sprawy spoleczne. Byl w pelnym tego slowa znaczeniu nauczycielem akademickim, świetnym wykladowca˛ stale unowocześniaja˛cym swe
wyklady, posiadaja˛cym doświadczenie zawodowe w pracy inżynierskiej i doceniaja˛cym role˛ praktyki w ksztalceniu. Samorza˛dowiec, doskonaly organizator
i wszechstronny spolecznik, który angażowal sie˛ we wszystkie ważne sprawy
swego otoczenia (radny miejski, pionier trakcji elektrycznej, wspólorganizator
wystawy krajowej) Ciesza˛cy sie˛ dużym szacunkiem piastowal wiele wysokich
stanowisk, których cze˛ść uzyskal w drodze wyborów. Prof. Fryze najwie˛ksza˛
wage˛ przywia˛zywal do pracy naukowej podczas gdy prof. Dzieślewski do dydaktyki, organizacji nauki i spraw spolecznych. Byly to zatem dwie bardzo różne
osobowości, a la˛czylo ich, przede wszystkim wielkie zaangażowanie w ksztalcenie
inżynierów elektryków w Polsce oraz docenianie roli praktyki w ksztalceniu.
Prof. R. Dzieślewski mial kilku wybitnych uczniów-wspólpracowników.
Wśród nich wyróżnić można Gabriela Sokolnickiego i Kazimierza Idaszewskiego.
którzy po ukończeniu elektrotechnicznych studiów na niemieckich politechnikach pracowali jako jego asystenci. Później jako inżynierowie nabywali praktyki
zawodowej. Po I wojnie światowej powrócili na lwowska˛ uczelnie˛, gdzie jako
profesorowie oraz kierownicy katedr stali sie˛ filarami Oddzialu Elektrotechnicznego. Po II wojnie światowej prof. K. Idaszewski byl jednym z twórców Politechniki Wroclawskiej, a prof. G. Sokolnicki, w bardzo zaawansowanym wieku,
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Wniosek o odnowienie grobowca, zgloszony w 2009 r. na I KEP.

Lvivskiej Politechniki. Kolejnym wspólpracownikiem byl Kazimierz Drewnowski, który przez 7 lat pracowal jako adiunkt w katedrze prof. Dzieślewskiego.
Opuścil Lwów w 1914 r. aby walczyć w Legionach Józefa Pilsudskiego. Później,
przenosza˛c lwowskie doświadczenia, byl jednym z pierwszych twórców kierunku
elektrotechnika na Politechnice Warszawskiej i jednym z jej najwybitniejszych
profesorów i rektorów.
Zdalem sobie sprawe˛, że wyrazista, pelna ekspresji postać prof. S. Fryzego
mogla przyslonić nieco postać prof. R. Dzieślewskiego, którego wielkie zaslugi
jako pioniera polskiego elektrotechnicznego szkolnictwa wyższego i elektrycznych
tramwajów nie powinny być jednak zapomniane. To wszystko zmotywowalo
mnie do dzialań, które by go przypomnialy.
W dalszych wydarzeniach ogromna˛ role˛ odegral jednak przypadek. W 2007
roku bylem na rodzinnej, turystycznej wycieczce we Lwowie. Odwiedzilem
Cmentarz Lyczakowski i tam w szczególnych okolicznościach, po raz pierwszy trafilem na rodzinny grobowiec prof. Romana Dzieślewskiego. Wydal mi
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Portret prof. R. Dzieślewskiego w galerii rektorów Politechniki Lwowskiej.

sie˛ troche˛ zapomniany chyba do tego czasu nie odwiedzila go ża˛dna oficjalna
delegacja polskich elektryków. Wzbudzil też moja obawe˛ czy wytrzyma dalsza˛
próbe˛ czasu. Pomyślalem, że to przecież grób pierwszego polskiego profesora
elektrotechniki i dlatego powinien być otoczony opieka˛ polskich elektryków.
To wydarzenie sklonilo mnie do zlożenia we wrześniu 2009 r. na pierwszym Kongresie Elektryki Polskiej wniosku o renowacje˛ grobu prof. Romana
Dzieślewskiego, znajduja˛cego sie˛ na Cmentarzu Lyczakowskim we Lwowie. Zdawalem sobie sprawe˛ na jak wielkie trudności napotkać może realizacja tego wniosku, ale przede wszystkim chcialem aby, przez naglośnienie tej sprawy na kongresie, pionier polskiego elektrotechnicznego szkolnictwa wyższego i miejsce jego
spoczynku staly sie˛ bardziej znane polskim elektrykom.
Decyduja˛ca˛ inicjatywe˛, o dalszych losach wniosku, o renowacje˛ grobu, podja˛l
ówczesny prezes SEP prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik i co najważniejsze potrafil
doprowadzić ja˛ do finalu, choć w 2009 r. wydawalo sie˛ to prawie nierealne.
Postawil wniosek na Radzie Prezesów aby SEP podja˛l sprawe˛ renowacji grobowca, a prezesi wszystkich oddzialów SEP wyrazili zgode˛ na sfinansowanie tego
przedsie˛wzie˛cia ze skladek oddzialów. Należa˛ sie˛ mu, a także czlonkom Zarza˛du
Glównego SEP, prezesom wszystkich Oddzialów SEP i czlonkom oddzialów wielkie podzie˛kowania za zebranie niebagatelnych funduszy na renowacje grobowca.

Rodzina Profesora pod jego portretem.

Organizacje˛ renowacji grobowca ZG SEP powierzyl Rzeszowskiemu Oddzia64
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lowi SEP, który wywia˛zal sie˛ z tego znakomicie. Nieustaja˛ce podzie˛kowania
należa˛ sie˛ prezesowi Rzeszowskiego Oddzialu SEP Boleslawowi Palacowi i jego
wspólpracownikom za pokonanie wszystkich trudności zwia˛zanych z renowacja˛
grobu jakie stwarzala granica państwowa i zabytkowy charakter Cmentarza
Lyczakowskiego. Gdyby nie jego zdolności organizacyjne, determinacja i poczucie patriotycznego obowia˛zku, misji, której z wielkim zaangażowaniem sie˛
podja˛l, nie udaloby sie˛ zrealizować.
W 2007 r. z inicjatywy Przewodnicza˛cego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS) prof. dr. hab. inż. Krzysztofa
Kluszczyńskiego, podje˛ta zostala przez PTETiS, a naste˛pnie przez SEP, uchwala
o powolywaniu w każdym roku patrona danego roku. Miala ona na celu zachowanie w pamie˛ci wybitnych zmarlych polskich uczonych z dziedziny elektrotechniki i elektroniki oraz zapisania w historii nauki ich dokonań. W 2013 r.
przypadala rocznica 150-lecia urodzin prof. Romana Dzieślewskiego, pierwszego
polskiego profesora elektrotechniki i pierwszego kierownika Katedry Elektrotechniki na Wydziale Budowy Machin CK Szkoly Politechnicznej we Lwowie.
Chca˛c upamie˛tnić jego postać uchwalami Zarza˛dów Glównych PTETiS (z dnia
28. 09. 2012 roku) oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich (z dnia 10. 10. 2012
roku) zostal 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 sie˛ już potoczyly. Prezes Oddz. Tarnowskiego SEP
Antoni Maziarka wraz ze swymi wspólpracownikami w dniu 16 maja 2013 r.,
w trakcie obchodów Dnia Elektryka w Tarnowie rozpocza˛l uroczystości patrona
roku 2013. Wtedy też doszlo do pierwszego spotkania niekompletnej jeszcze rodziny Dzieślewskich. W sierpniu 2013 r sprawy renowacji grobu napotkaly jednak
na bardzo trudna˛ przeszkode˛ formalna˛. Okazalo sie˛, że strona polska nie dysponuje żadnymi dokumentami, które uprawnialyby do opieki nad grobem. Niemal w ostatniej chwili, dzie˛ki pomocy pana Romana Dzieślewskiego (potomka
brata ojca prof. R Dzieślewskiego), udalo sie˛ dotrzeć do wnuczki Profesora, pani
Elżbiety Gromnickiej, która posiadala i udoste˛pnila potrzebne dokumenty rodzinne.
Uroczyste zakończenie renowacji grobu, przy wspóldzialaniu z Lvivska˛ Politechnika˛, pola˛czone zostalo z obchodami Patrona Roku, zorganizowanymi wspólRoczniki PTETiS nr 4 (22), 5 (23) — grudzień 2015
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nie przez SEP i PTETiS w Politechnice Rzeszowskiej. Wyrazić trzeba wielkie
uznanie za harmonijna˛ wspólprace˛ wspólorganizatorom: SEP, PTETiS oraz gospodarzom miejsca: Politechnice Rzeszowskiej i Lvivskiej Politechnice. Uroczystości te odbyly sie˛ w dniach 27-29 w Rzeszowie i Lwowie. Bralo udzial okolo
200 wspólczesnych, wybitnych polskich elektryków, oraz mieszkaja˛cy w Polsce
czlonkowie rodziny prof. Romana Dzieślewskiego.
Uroczystości Patrona Roku 2013 prof. Romana Dzieślewskiego przypomnialy
również historie˛ polskiego wyższego szkolnictwa elektrotechnicznego i role˛ jaka
odegrala w niej Politechnika Lwowska. Pokazaly one, że polskie wyższe szkolnictwo elektrotechniczne nie powstalo dopiero po II czy I wojnie światowej.
Uroczystości przypomnialy bowiem, że już od 1870 r. istniala CK Szkola Politechniczna we Lwowie, z polskim je˛zykiem wykladowym, a dopiero w roku 1915,
czyli 45 lat później powstala dlugo wyczekiwana polska Politechnika Warszawska, która˛ próbowano utworzyć już w 1826 r. stale napotykaja˛c na przeszkody,
nie do przezwycie˛żenia, stawiane przez zaborce˛.

Napis na odnowionym grobowcu.

Mnie osobiście ta przygoda dostarczyla wielu satysfakcji. Po pierwsze pokazala, że polscy elektrycy z wielu różnych instytucji i organizacji potrafia˛ zgodnie wspóldzialać i osia˛gać cele, które wydaja˛ sie˛ nie do osia˛gnie˛cia. Ponadto
mialem okazje˛ bliżej poznać kilka osób, motywacje ich dzialań, które mi zaimponowaly i być może zaslużyć sobie na ich przyjaźń. Z kolei ogloszenie patronem
roku prof. Romana Dzieślewskiego bylo inspiracja˛ do napisania o nim ksia˛żki.
Źródla:
1. Hickiewicz J przy wspólpracy z P. Sadlowskim Roman Dzieślewski Pierwszy polski profesor elektrotechniki i jego wspólpracownicy Warszawa —
Rzeszów — Tarnów — Gliwice — Opole 2013, str. 288, IHN PAN, PTETiS, SEP, Pol. Opolska, Wydawnictwo MS.
2. Wrażenia osobiste z uroczystości Patrona Roku 2013.
Opracowal:
Jerzy Hickiewicz
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Ksia˛żka o Romanie Dzieślewskim
Roman Dzieślewski (1863–1924) byl pierwszym polskim profesorem elektrotechniki, rektorem Szkoly Politechnicznej we Lwowie i twórca˛ kierunku elektrotechnika. Opisani w ksia˛żce jego wybitni wspólpracownicy i uczniowie kontynuowali to dzielo na polskich politechnikach. R. Dzieślewski byl inicjatorem
powstania pierwszego (1894 r.) na ziemiach polskich elektrycznego tramwaju.
Autor ksia˛żki prof. Jerzy Hickiewicz przedstawil sylwetke˛ tego wybitnego
nauczyciela akademickiego, spolecznika i samorza˛dowca oraz historie˛ tworzenia
sie˛ i rozwoju polskiego szkolnictwa politechnicznego. Ksia˛żka udokumentowana
jest wieloma przypisami, jest bogato ilustrowana (ponad 170 il.), z obszernymi
streszczeniami w je˛zyku angielskim. Indeks zawiera ponad 400 nazwisk, wykaz
literatury prawie 200 pozycji, a dodatkowo w ksia˛żce umieszczono unikatowy
reprint sprawozdania R. Dzieślewskiego i J. Hohbergera, z 1892 r. pt. Sprawozdanie w sprawie budowy kolei elektrycznej we Lwowie. Ksia˛żke˛ w twardej
oprawie, formatu B5, licza˛ca˛ 288 stron, wydrukowano w kolorze na papierze
kredowym.
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Historia Oddzialu 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.
Oddzial PTETiS w Gliwicach, jako jeden z pierwszych siedmiu powolanych
naówczas Oddzialów w Polsce, zostal utworzony w dniu 21 marca 1962 roku,
a jego czlonkami–zalożycielami byli profesorowie: Tadeusz Zagajewski, Stefan
We˛grzyn, Lucjan Nehrebecki, Zygmunt Gogolewski oraz doc. Mieczyslaw Pluciński.
Funkcje przewodnicza˛cych Oddzialu pelnili w kolejnych latach:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

prof. Tadeusz Zagajewski 1961 – 1963
prof. Lucjan Nehrebecki 1963 – 1965
prof. Stefan We˛grzyn 1965 – 1967
prof. Edmund Romer 1967 – 1969
prof. Zygmunt Nowomiejski 1969 – 1971
prof. Adam Macura 1971 – 1973
prof. Tadeusz Ste˛pniewski 1973 – 1976
dr inż. Tadeusz Szweda 1976 – 1978
prof. Stanislaw 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 czlonkowie Oddzialu Gliwickiego na Walnym
Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym zmienili nazwe˛ Oddzialu na Oddzial Gliwicko-Opolski PTETiS. Decyzja ta byla skutkiem wieloletniej ścislej wspólpracy
oraz udanej realizacji wielu wspólnych inicjatyw. Istotne znaczenie mial również
systematyczny wzrost liczba czlonków Oddzialu ze środowiska opolskiego.
Wyrazem uznania dla dzialalności Oddzialu byl wybór czlonków Oddzialu
Gliwickiego na przewodnicza˛cych Zarza˛du Glównego PTETiS. W latach 1972–
1975 funkcje˛ te˛ piastowal prof. Tadeusz Zagajewski, zaś obecnie funkcje˛ ta˛ pelni
— pocza˛wszy od 1999 roku — prof. Krzysztof Kluszczyński.
Wielu czlonków Oddzialu bylo w przeszlości czlonkami Zarza˛du Glównego
PTETiS (m.in. prof. Jerzy Skubis, prof. Andrzej Świerniak), ba˛dź też czlonkami
Glównej Komisji Rewizyjnej (m.in. prof. Stanislaw Szpilka, dr Zbigniew Wysocki). Szczególna˛ role˛ odegral wieloletni czlonek Prezydium ZG PTETiS prof.
Jerzy Hickiewicz, sprawuja˛cy piecze˛ nad dzialalnościa˛ historyczna˛ Towarzystwa.
Dzie˛ki Jego inicjatywie, pasji i zaangażowaniu powstala cenna monografia historyczna „Polacy zaslużeni dla elektryki – pocza˛tki elektrotechnicznego szkolnictwa wyższego, pionierzy elektryki”, PTETiS, Warszawa — Gliwice — Opole
2009, wyróżniona prestiżowa˛ ogólnopolska˛ nagroda˛ wydawców ksia˛żek akademickich i naukowych ACADEMIA 2009. W obecnej kadencji czlonkami Zarza˛du
Glównego sa˛ profesorowie: Marian Lukaniszyn i Marian Pasko, zaś czlonkiem
Glównej Komisji Rewizyjnej jest prof. Krystyna Macek-Kamińska.
68
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Oddzial Gliwicko-Opolski PTETiS dziala przede wszystkim w środowisku
akademickim i przemyslowym Gliwic, Opola i Katowic. Jest najwie˛kszym Oddzialem w Polsce i skupia prawie 200 czlonków, pracuja˛cych w Politechnice
Śla˛skiej (glównie na Wydzialach: Elektrycznym oraz Automatyki, Elektroniki
i Informatyki) oraz w Politechnice Opolskiej (Wydzial Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki). Ponadto Oddzial ma 6 czlonków zagranicznych (dr inż.
Andrzej Drygajlo, Szwajcaria, dr inż. Andrzej Pawlak, prof. Jacek Gieras, prof.
Leszek Czarnecki, USA, prof. Zenon Pudlowski, Australia, prof. Jan Sykulski,
Wielka Brytania). Czlonkami zbiorowymi-wspieraja˛cymi sa˛ przedsie˛biorstwa:
ELKON, GIGA, MICOMP, TECHMEX, WASKO oraz jednostki uczelniane:
Wydzial Elektryczny oraz Wydzial Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śla˛skiej, jak też Wydzial Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Politechniki Opolskiej).
Dziewie˛ciu czlonków Oddzialu otrzymalo zaszczytna˛ godność czlonka honorowego: prof. Stanislaw 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
We˛grzyn (2005) i prof. Jerzy Hickiewicz (2005), nadawana˛ przez Walny Zjazd
Delegatów PTETiS za wybitne zaslugi dla rozwoju elektrotechniki i elektroniki w Polsce oraz aktywna˛ dzialalność organizacyjna˛ w Towarzystwie. W uznaniu aktywnej dzialalności na forum ogólnopolskim i w regionie śla˛skim wielu
czlonków zostalo wyróżnionych Zlotymi i Srebrnymi Odznakami PTETiS.
Dzialalność Oddzialu w Gliwicach skupia sie˛ na popularyzowaniu i upowszechnianiu osia˛gnie˛ć naukowych z dziedziny elektrotechniki, elektroniki, automatyki i informatyki oraz na przedsie˛wzie˛ciach, maja˛cych na celu integracje˛
środowiska naukowego elektryków dzialaja˛cych w obre˛bie różnych kierunków
i specjalności, jak też na różnych uczelniach, wydzialach i w różnorakich instytutach badawczych. Najistotniejsza˛ role˛ odgrywaja˛ organizowane systematycznie
zebrania naukowe, na których sa˛ prezentowane wyklady, referaty i odczyty, przygotowywane przez wybitnych naukowców z wielu środowisk naukowych w Polsce
oraz z zagranicy. Zebrania te ciesza˛ sie˛ dużym zainteresowaniem i zwykle towarzyszy im żywa dyskusja naukowa.
Kolejnym istotnym nurtem dzialalności Oddzialu jest organizacja konferencji, sympozjów i seminariów. Z inicjatywy prof. Stanislawa Szpilki Oddzial Gliwicki rozpocza˛l w 1981 roku organizacje˛ cyklicznych Ogólnopolskich Sympozjów
"Podstawowe Problemy Energoelektroniki"PPE. Inicjatywa ta zostala reaktywowana w 1993 roku przez prof. Krzysztofa Kluszczyńskiego. Na przestrzeni
ostatnich lat tematyka Sympozjów ulegala stalemu i konsekwentnemu poszerzaniu - i obejmuje aktualnie: maszyny elektryczne, nape˛d elektryczny, automatyke˛
przemyslowa˛, elektroenergetyke˛, energetyke˛ niekonwencjonalna˛, inżynierie˛
transportu oraz mechatronike˛. Znalazlo to odbicie w nowej rozwinie˛tej nazwie
Sympozjum „Podstawowe Problemy Energoelektroniki, Elektromechaniki i Mechatroniki” PPEEm. Konferencja obje˛ta jest patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN. Od szeregu lat Sympozjum PPEEm jest organizowane w Wiśle
w końcu roku, w miesia˛cu grudniu, a uroczyste, kończa˛ce konferencje˛ wieczorne
spotkania uczestników maja˛ charakter „Wigilii Naukowców”. XV Jubileuszowe
Sympozjum PPEEm odbylo sie˛ w 2012 roku w Gliwicach i pola˛czone bylo z obRoczniki PTETiS nr 4 (22), 5 (23) — grudzień 2015
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chodami XV-lecia nauczania mechatroniki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śla˛skiej. Przez 38 lata swego istnienia Sympozjum zdobylo wysoka˛ renome˛
i zaje˛lo poczesne miejsce w życiu środowiska naukowemu w Polsce, co zawdzie˛cza
konsekwentnie realizowanym zalożeniom programowym oraz wierności specyficznemu charakterowi konferencji, jak też atmosferze żywych, ale życzliwych
dyskusji.
Warto wspomnieć też o Beskidzkich Seminariach Elektryków BSE, organizowanych w Chatce AKT na Pietraszonce oraz w Istebnej-Zaolziu w latach
1986 – 2003. Seminaria te, których w sumie odbylo sie˛ siedemnaście, przeszly
już do historii, ale pamie˛ć o nich jako o slynnym „University of Pietraszonka”,
promieniuja˛cym nowymi interdyscyplinarnymi ideami na życie naukowe w Polsce, jest wcia˛ż żywa w calym środowisku akademickim.
Od 1981 roku Oddzial Gliwicki jest zwia˛zany z Mie˛dzynarodowa˛ Konferencja˛ IC SPETO, zainicjowana˛ w 1977 roku przez prof. Zygmunta Nowomiejskiego pod nazwa˛ Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów
SPETO, przeznaczona˛ glównie dla naukowców z Polski i Czechoslowacji. Od
1995 roku Oddzial Gliwicki (aktualnie Oddzial Gliwicko-Opolski) jest formalnym wspólorganizatorem Seminarium. Jest to najwie˛ksza i najstarsza konferencja z elektrotechniki teoretycznej w Polsce, w której uczestnicza˛ naukowcy
z wielu krajów Europy. W dowód uznania i ze wzgle˛du na wysoka˛ range˛ prezentowanych prac zostala obje˛ta patronatem IEEE – Polish Chapter. W 2014 roku
odbyla sie˛ już trzydziesta ósma edycja tej - szeroko znanej i wysoko cenionej
w ogólnopolskim i mie˛dzynarodowym środowisku - konferencji. Od 2002 roku
artykuly publikowane w Materialach Konferencyjnych IC-SPETO sa˛ uje˛te w bazie danych INSPEC, zwia˛zanej z Institution of Engineering and Technology IET
(wcześniej IEE), która to baza należy do najbardziej renomowanych wykazów
publikacji naukowych na świecie.
W 1991 roku Oddzial Gliwicki PTETiS, dzialaja˛cy pod przewodnictwem
prof. K. Kluszczyńskiego, wla˛czyl sie˛ aktywnie jako wspólinicjator do organizacji
I Ogólnopolskiego Spotkania Dziekanów Wydzialów Elektrycznych w Zameczku
Prezydenta Ignacego Mościckiego w Wiśle-Czarnym. Inicjatywa ta przerodzila
sie˛ w cykliczne spotkania Dziekanów, organizowane rokrocznie przez coraz to
inne Uczelnie w Polsce. W 2015 roku odbe˛dzie sie˛ XXV Jubileuszowy Zjazd
Dziekanów Wydzialów Elektrycznych, Elektroniki, Telekomunikacji, Automatyki i Robotyki oraz Informatyki, a jego organizatorem w tym szczególnym
roku 70-lecia Politechniki Śla˛skiej be˛da˛ Wydzial Automatyki, Elektroniki i Informatyki, obchodza˛cy niedawno Jubileusz 50-lecia powstania oraz Wydzial Elektryczny, obchodza˛cy w tym roku Jubileusz 70-lecia istnienia.
Pocza˛wszy od 1999 r. organizowane sa˛ Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie OWD , które w 2005 roku zostaly przeksztalcone w Mie˛dzynarodowe
Warsztaty Doktoranckie (International Ph.D. Workshop). Warsztaty te powstaly z inicjatywy prof. Krzysztofa Kluszczyńskiego i sa˛ obje˛te patronatem Dziekanów Wydzialów Elektrycznych, Elektroniki i Informatyki z calej Polski. W kolejnych latach do grona patronów dola˛czylo wiele ważnych i prestiżowych mie˛dzynarodowych instytucji życia naukowego: Institution of Engineering and Technology IET (Wielka Brytania), Institute of Electrical and Electronics Engineers
IEEE (Polish Section), Deutsche Gesellschaft für Mechatronik DGM (Niemcy),
70
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Gottlob Frege Zentrum (Niemcy), Central European Exchange Program for
University Studies CEEPUS oraz Polsko-Japońska Akademia Techniki Komputerowych PJATK (Warszawa). Warsztaty te pozwalaja˛ na integracje˛ utalentowanych doktorantów z krajów Europy Centalnej, Wschodniej i Zachodniej i sa˛ najwie˛ksza˛ tego typu konferencja˛ mlodych naukowców w Europie. W roku
2013 odbyly sie˛ XV Jubileuszowe Warsztaty Doktoranckie, które zgromadzily
prawie 200 uczestników z 17 krajów europejskich: Polska, Ukraina, Bialoruś,
Czechy, Slowacja, We˛gry, Rumunia, Bulgaria, Slowenia, Macedonia, Niemcy,
Francja, Wielka Brytania, Holandia, Hiszpania, Wlochy i Szwecja. Warsztaty
OWD ciesza˛ sie˛ olbrzymia˛ życzliwościa˛ Rektorów, Dziekanów, Dyrektorów Instytutów, a przede wszystkim Promotorów.
W 2003 roku Oddzial obja˛l opieka˛ i patronatem VI Seminarium „Problemy Eksploatacyjne Elektroenergetyki, Elektromechaniki i Energoelektroniki”
SPE-2003. Celem tej konferencji jest integracja wytwórców, dystrybutorów, jak
i użytkowników energii elektrycznej.
Oddzial prowadzi również bogata˛ dzialalność wydawnicza˛, w ramach której
sa˛ publikowane materialy ze wszystkich konferencji, sympozjów, seminariów
i warsztatów organizowanych przez Oddzial. Wydane też zostaly (we wspólpracy
z Zarza˛dem Glównym 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 (ksia˛żka wyróżniona Nagroda˛
Ministra Edukacji Narodowej) oraz K. Kluszczyński, D. Spalek „Step-by-step
analysis of induction machines allowing for slotting” PTETiS, Warszawa-Gliwice
2003 pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN. W przeszlości ukazaly sie˛
też dwa Biuletyny Oddzialu Gliwickiego PTETiS, zwia˛zane z obchodzonymi
jubileuszami. Pierwszy Biuletyn, zwia˛zany z Jubileuszem 30-lecia Oddzialu Gliwickiego i opisuja˛cy szczególowo historie˛ Oddzialu w latach 1961-1990 zostal
opracowany przez dr inż. Magdalene˛ Umińska˛-Bortliczek w 1991 roku.
Istotna˛ role˛ w inspirowaniu i promowaniu rozwoju elektrotechniki odgrywaly
konkursy naukowe, organizowane systematycznie przez Oddzial Gliwicki w latach 1962-1989 (15 konkursów naukowych). Pocza˛wszy od 1990 roku przyznawana jest co roku Nagroda Zarza˛du Oddzialu Gliwickiego PTETiS, obecnie
Oddzialu Gliwicko-Opolskiego PTETiS, za najciekawszy artykul opublikowany
w Zeszytach Naukowych Politechniki Śla˛skiej „Automatyka” i „Elektryka” oraz
w Zeszytach Naukowych Politechniki Opolskiej „Elektryka”.
Uroczystość wre˛czenia ma miejsce podczas tradycyjnych Noworocznych Spotkań Czlonków, uświetnianych koncertami wybitnych artystów-muzyków. Bogata˛ tradycje˛ maja˛ nagrody przyznawane mlodym badaczom za najlepsze referaty wyglaszane podczas Mie˛dzynarodowych Warsztatów Doktoranckich OWD
oraz podczas Ogólnopolskich Sympozjów „Podstawowe Problemy Energoelektroniki, Elektromechaniki i Mechatroniki” PPEEm. W sumie w latach 2003-2014
przyznano ponad 150 nagród mlodym, najbardziej utalentowanym naukowcom
z Polski i z zagranicy.
Należy podkreślić, że w tak krótkim omówieniu trudno jest przedstawić
wszystkie kierunki dzialalności Oddzialu. Bardzo cenna jest indywidualna praca
naukowa i popularyzatorska wszystkich czlonków Towarzystwa. Wydaje sie˛, że
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Wre˛czenie nagrody dla dra inż. Michala Kozielskiego za najciekawszy artykul (2013r.)

Ceremonia wre˛czenia nagród na OWD, Ustroń 2013

licza˛ca już 54 lata historia Oddzialu Gliwickiego, aktualnie Oddzialu GliwickoOpolskiego PTETiS, stala sie˛ trwalym i ważnym skladnikiem 70-letniej tradycji
Wydzialu Elektrycznego oraz ponad 50-letniej tradycji Wydzialu Automatyki,
Elektroniki i Informatyki Politechniki Śla˛skiej.
Opracowali:
Krzysztof Kluszczyński
Marian Pasko
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Uczestnicy OWD, Ustroń 2013r.

Uczestnicy IC-SPETO 2006
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10 lat Oddzialu Bialostockiego PTETiS
Oddzial Bialostocki Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej
i Stosowanej zostal powolany w dniu 22.09.2005 roku.
23 października 2015 r. obchodziliśmy uroczyście 10-lecie Oddzialu Bialostockiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.
Program obchodów 10-lecia Oddzialu Bialostockiego PTETiS
1. Podsumowanie 10 lat dzialalności Oddzialu Bialostockiego PTETiS – prof.
Andrzej Sikorski
2. Przedstawienie sylwetki patrona roku 2015 Alfonsa Hoﬀmanna – dr inż.
Jacek Kusznier
3. Historia Wydzialu Elektrycznego "Przemine˛lo z wiatrem ... 1949-2014"–
inż. Miroslaw Bujanowski – organizator Izby Pamie˛ci Politechniki Bialostockiej
4. Cze˛ść artystyczna: Koncert Tercetu "TRIO SOSPIRO"
5. Tort urodzinowy i toast jubileuszowy
6. Zwiedzanie Izby Pamie˛ci Politechniki Bialostockiej
Dzialalność organizacyjna
Sprawy Czlonkowskie
Oddzial Bialostocki Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej powstal w roku 2005 wspierany osoba˛ przewodnicza˛cego ZG PTETiS
prof. dr hab. inż. Krzysztofa Kluszczyńskiego oraz prof. dr hab. inż. Henryka Supronowicza, dr hab. inż. Wlodzimierza Kalata i dr inż. Ryszarda Niedbaly z Oddzialu Warszawskiego. W wyniku wyborów ukonstytuowaly sie˛ wladze Oddzialu
Bialostockiego PTETiS, które w pierwszej kadencji pracowaly w naste˛puja˛cym
skladzie:
Zarza˛d
dr hab. inż. Andrzej Sikorski, prof. ndzw. PB – przewodnicza˛cy
prof. dr hab. inż. Mikolaj Buslowicz – zaste˛pca przewodnicza˛cego
dr inż. Andrzej Karpiuk – sekretarz
dr inż. Jacek Kusznier – skarbnik
Komisja Rewizyjna
dr hab. inż. Marian Roch Dubowski, prof. ndzw. PB – przewodnicza˛cy
dr hab. inż. Brunon Lejdy, prof. ndzw. PB – czlonek
dr inż. Boguslaw Butrylo – czlonek
dr inż. Walenty Owieczko – czlonek
Oddzial liczyl 19 czlonków zalożycieli w tym 8 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 11 doktorów i docentów.
W obecnej kadencji wladze oddzialu pracuja˛ w naste˛puja˛cym skladzie:
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Zarza˛d (2015)
prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski – przewodnicza˛cy
dr hab. inż. Miroslaw Świercz, prof. nzw. PB – zaste˛pca przewodnicza˛cego
dr inż. Andrzej Karpiuk – sekretarz
dr inż. Jacek Kusznier – skarbnik
Komisja Rewizyjna
dr hab. inż. Marian Roch Dubowski, prof. nzw. PB – przewodnicza˛cy
dr hab. inż. dr inż. Boguslaw Butrylo – czlonek
dr inż. Anna Bialostocka – czlonek
dr inż. dr inż. Dariusz Sajewicz – czlonek
Oddzial liczy 47 czlonków w tym 17 profesorów i doktorów habilitowanych
oraz 30 doktorów i docentów.
Czlonkowie wspieraja˛cy
Jedynym, niezawodnym w cia˛gu calego okresu dzialalności, czlonkiem wspieraja˛cym sa˛ wladze Wydzialu Elektrycznego Politechniki Bialostockiej.
Dzialalność naukowa
Zebrania naukowe
W minionym okresie odbylo sie˛ 10 zebrań naukowych, podczas których referaty wyglosili: prof. dr hab. inż. Giennadij Czawka (Politechnika Bialostocka), dr
inż. Andrzej Andrzejewski (Politechnika Bialostocka), dr inż. Marek Tomasz Korzeniewski (Politechnika Bialostocka), dr hab. inż. Grzegorz Radomski (Politechnika Świe˛tokrzyska), dr hab. inż. Slawomir Karyś (Politechnika Świe˛tokrzyska),
dr hab. inż. Robert Smoleński (Uniwersytet Zielonogórski), dr hab. inż. Boguslaw Butrylo (Politechnika Bialostocka), dr hab. inż. Daniel Wojciechowski
(Akademia Morska w Gdyni), dr inż. Krzysztof Rafal (Politechnika Warszawska), mgr inż. Piotr Markowski (Uniwersytet w USA, Envelope Power LLC).
Cykliczne zebrania poświe˛cone „honorowym patronom roku”
Nieprzerwanie od 2007 roku, corocznie odbywaly sie˛ zebrania poświe˛cone
omówieniu życiorysów i dokonań patronów roku (prezentowane zaproszonych
gości oraz przez czlonków oddzialu): 2007 – prof. Tadeusz Cholewicki (prof. Tadeusz Kaczorek), 2008 – prof. Stanislaw Szpor (dr hab. inż. Andrzej Sikorski,
prof. nzw), 2009 – prof. Bronislaw 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 Zagajewski (dr inż. Jacek Kusznier), 2013 – prof. Roman Dzieślewski (prof. dr hab.
inż. Andrzej Sikorski), 2014 – prof. Wladyslaw Kolek (prof. dr hab. inż. Andrzej
Sikorski), 2015 – prof. Alfons Hoﬀmann (dr inż. Jacek Kusznier).
Konferencje (sympozja) naukowe
W latach 2005-2015 Oddzial organizowal lub wspólorganizowal 7 seminariów/konferencji:
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• VIII Seminarium Naukowego "Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki” WZEE’2008, 22-24 września 2008 w Bialymstoku i Bialowieży,
• Seminarium Naukowo – Przemyslowe „Energoelektronika w odnawialnych
źródlach energii Elektrycznej , maj 2010, Bialowieża,
• III Seminarium Naukowego „Rachunek Różniczkowy Niecalkowitego Rze˛du i Jego Zastosowania”, 4-5 lipca 2011, Politechnika Bialostocka,
• XIII Krajowej Konferencji „ Światlowody i ich zastosowanie”, BialystokBialowieża, 26-29 stycznia 2011,
• X Konferencja „Energoelektronika w Nauce i Dydaktyce”, Sejny, 17-19
maja 2012r.
• 15th Conference on Optical Fibers and Their Applications, Bialystok Lipowy Most, 29 stycznia – 1 lutego 2014,
• XXI Zjazd Szkoleniowy Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych,
Bialystok, 19-21 września 2014.
Dzialalność wydawnicza i popularyzatorska, materialy do Roczników
PTETiS (dawny Informator
PTETiS)
• Oddzial corocznie sklada materialy informacyjne do ROCZNIKÓW PTETiS.
• W ramach popularyzacji wiedzy o historii elektryki sfinansowano koszt
zakupu trzech witryn muzealnych, przeznaczonych dla Muzeum Wydzialu
Elektrycznego Politechniki Bialostockiej ALMARIA.
• 20 października 2011 roku odbyla sie˛ Uroczysta Sesja poświe˛cona Jubileuszowi 50–lecia Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.
• Czlonkowie Oddzialu zaprojektowali i wykonali „Kalendarz rocznicowy”
kolportowany we wszystkich oddzialach PTETiS.
Odznaki i wyróżnienia
Za krzewienie i popieranie rozwoju elektrotechniki i elektroniki Zarza˛d Glówny PTETiS nadal:
• Zlota˛ Odznake˛ PTETiS - Wydzialowi Elektrycznemu PB w 2009r.
• Zlota˛ Odznake˛ PTETiS - prof. Andrzejowi Sikorskiemu w 2011r.
• Srebrna˛ Odznake˛ PTETiS - dr. inż. Jackowi Kusznierowi w 2014 r.
Konkursy, nagrody
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Uroczyste obchody 10-lecia Oddzialu Bialostockiego PTETiS -23 pażdziernika 2015 r.
Wydzial Elektryczny Politechniki Bialostockiej

Na przelomie roku 2014/2015 Zarza˛d Oddzialu opracowal zasady i powolal
Kapitule˛ do przeprowadzenia konkursu na „Nagrode˛ Oddzialu Bialostockiego
PTETiS za osia˛gnie˛cia naukowe i techniczne” dla mlodych pracowników Wydzialu Elektrycznego PTETiS.
Opracowal:
Andrzej Sikorski
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Wizyta Kolegium Rektorów Uczelni Wroclawia i Opola
we Lwowie
Politechnike˛ Opolska˛ reprezentowala dr hab. inż. Krystyna Macek-Kamińska, prof. PO, prorektor ds. dydaktyki.
Wizyta rozpocze˛la sie˛ od spotkania w auli Politechniki Lwowskiej z rektorami lwowskich uczelni. Gospodarzem spotkania byl rektor – prof. Yurij Bobalo. Czlonkowie delegacji mieli okazje˛ podziwiać odnowiona˛ aule˛ z obrazami
Jana Matejki oraz muzeum politechniki, gdzie wyeksponowane sa˛mie˛dzy innymi
osia˛gnie˛cia polskich uczonych dzialaja˛cych we Lwowie do wybuchu wojny.

Rektorzy spotkali sie˛ również z wladzami i kadra˛ naukowa˛ uczelni, z którymi
ściślej wspólpracuja˛. Prof. Macek-Kamińska uczestniczyla wraz z rektorem Politechniki Wroclawskiej prof. Tadeuszem Wie˛ckowskim i dr Malgorzata˛ Bobińska˛
z PWSZ z Walbrzycha w spotkaniu z profesorami Politechniki Lwowskiej. Omówiono możliwości wspólpracy naukowej, wspólnego przygotowywania projektów
badawczych. Przedyskutowano także możliwości prowadzenia przez uczelnie
partnerskie wspólnych studiów drugiego stopnia, które kończylyby sie˛ uzyskaniem przez absolwentów dyplomu uczelni polskiej i Politechniki Lwowskiej
Rektorzy byli też gośćmi Akademii Wojsk La˛dowych imienia Hetmana Piotra Sahajdacznego we Lwowie, gdzie zwiedzili, sale wykladowe i izbe˛ pamie˛ci.
Gospodarzem spotkania byl dowódca Akademii – Gen. prof. Pavlo Petrovych
Tkachuk.
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Rektorzy zwiedzili Cmentarz Lyczakowski, uczestniczyli w Katedrze Lwowskiej w mszy, która˛ w intencji pomordowanych profesorów odprawil Arcybiskup
Metropolita Lwowski Mieczyslaw Mokrzycki, a także zlożyli wieńce pod pomnikiem na Wzgórzach Wuleckich w 74. rocznice˛ zamordowania przez Niemców
polskich profesorów w nocy z 3 na 4 lipca 1941 roku.
W uroczystości tej wzie˛li udzial również: mer Lwowa, wicekonsul Rzeczpospolitej Polskiej we Lwowie, profesorowie i rektorzy uczelni lwowskich.
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Listy Przewodnicza˛cego Zarza˛du Glównego
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Roczniki PTETiS nr 4 (22), 5 (23) — grudzień 2015
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Informacje z Oddzialów
Oddzial Gdański — Sprawozdanie z dzialalności
Wydawnictwa 2014
1. Biuletyn Informacyjny Oddzialu Gdańskiego Nr 28 – ISSN 2080-167X,
kwiecień 2014 naklad 160 egz.
2. Materialy konferencyjne XIII Krajowa Konferencja Elektroniki zorganizowanej przez Oddzial Gdański PTETiS i Wydzial Elektroniki Politechniki
Koszalińskiej, (streszczenia referatów oraz plyta CD zawieraja˛ca pelny
tekst wygloszonych referatów) – ISBN 978-83-934712-1-8, maj 2014, naklad 300 egzemplarzy
3. Zeszyty Naukowe Wydzialu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki
Gdańskiej Nr 36, XXIII Seminarium Zastosowanie Komputerów w Nauce
i Technice’ 2014, - ISSN 2353-1290 zorganizowane przez PTETiS Oddzial
w Gdańsku, grudzień 2013, naklad 170 egzemplarz
Pelne treści kolejnych Zeszytów Naukowych Wydzialu Elektrotechniki i Automatyki sa˛ doste˛pne na stronie internetowej Wydzialu EiA PG
www.ely.pg.gda.pl > Badania naukowe > Zeszyty Naukowe Wydzialu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
Konkursy i nagrody 2014
Nagrody za najlepsze referaty wyglaszane w roku 2013 w cyklu seminaryjnym
„Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice” otrzymali:
1. Kamil Bargiel, Krzysztof Górski, Krystyna Maria Noga za cykl referatów:
Zastosowanie ukladów programowalnych do obslugi modelu przenośnika
taśmowego; Interfejs steruja˛cy wielozadaniowym pojazdem; Wybrane zagadnienia z cyfrowego przetwarzania sygnalów – prezentacja witryny internetowej
2. Stanislaw Galla, Piotr Marciniak, Jacek Pastewski za referaty: System
monitorowania wyladowań ESD, oraz Mikrosystem zasilania bezprzewodowego
Ponadto dyplom wyróżnienia otrzymali:
1. Bartlomiej Binczyk, Dariusz Świsulski za referat: Skanowanie obiektów 3D
z wykorzystaniem lasera i kamery
2. Arkadiusz Szewczyk, Sylwia Babicz, Andrzej Dudziak za referat: Implementation of constant component filter in measurements of random telegraph Signac noise
Konkursy i nagrody 2015
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W oparciu o przeprowadzona˛ ocene˛ referatów wygloszonych 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 ukladzie dynamicznego pozycjonowania statku Autor: Anna Witkowska Ponadto postanowiono wyróżnić dyplomem referaty:
3. Cyfrowe sterowanie z zastosowaniem ukladów programowalnych oraz
Transmisja danych w kanale radiowym –wybrane zagadnienia w środowisku Vissim Autor: Krystyna Maria Noga
4. Wybrane metody efektywnej integracji komponentów w systemach rozproszonych oraz Klasyfikacja algorytmów wyboru uslug w architekturze
SOA. Autor: Pawel Kaczmarek
Dyplomy dla uczestników wraz z nagrodami zostaly wre˛czone na jednym
z seminariów seminarium w listopadzie 2015 r.
Wydawnictwa 2015
1. Biuletyn Informacyjny Oddzialu Gdańskiego Nr 29 – ISSN 2080-167X,
kwiecień 2015 naklad 160 egz.
2. Zeszyty Naukowe Wydzialu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
Nr 41, II Konferencja E-Technologie w ksztalceniu Inżynierów 2015, - ISSN
2353-1290 zorganizowanaa przez Politechnike˛ Gdańska˛, kwiecień 2015,
naklad 200 egzemplarzy
3. Zeszyty Naukowe Wydzialu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki
Gdańskiej Nr 42, XVII Mie˛dzynarodowa Konferencja Naukowa – Aktualne Problemy w Energetyce, - ISSN 2353-1290 zorganizowana przez
Katedre˛ Elektroenergetyki Wydzialu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, czerwiec 2015, naklad 200 egzemplarzy
4. Zeszyty Naukowe Wydzialu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki
Gdańskiej Nr 43, I Sympozjum Historia Elektryki cze˛ść I, - ISSN 2353-1290
zorganizowane przez Centralna˛ komisje˛ Historyczna˛ SEP, Wydzial EiA
PG, Oddzial Gdański SEP, Instytut Historii Nauki PAN Oddzial Gdański
PTETiS, czerwiec 2015, naklad 200 egzemplarzy
5. Zeszyty Naukowe Wydzialu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki
Gdańskiej Nr 44, I Sympozjum Historia Elektryki cze˛ść II, - ISSN 23531290 zorganizowane przez Centralna˛ komisje˛ Historyczna˛ SEP, Wydzial
EiA PG, Oddzial Gdański SEP, Instytut Historii Nauki PAN Oddzial
Gdański PTETiS, czerwiec 2015, naklad 200 egzemplarzy
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6. Zeszyty Naukowe Wydzialu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki
Gdańskiej Nr 45, XXIII Seminarium Zastosowanie Komputerów w Nauce
i Technice’ 2013, - ISSN 2353-1290 zorganizowane przez PTETiS Oddzial
w Gdańsku, listopad 2015, naklad 170 egzemplarzy
Opracowal:
Ludwik Referowski
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Oddzial Gliwicko-Opolski — Notatka z przebiegu walnego
zebrania sprawozdawczo-wyborczego
Walne Zgromadzenie czlonków Oddzialu Gliwicko-Opolskiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej odbylo sie˛ w dniu 30 czerwca 2014. W zebraniu wzie˛lo udzial 45 czlonków Oddzialu Gliwicko-Opolskiego
PTETiS, zebranie odbylo sie˛ w drugim terminie.
Zebranie otworzyl prof. dr hab. inż. Marian Pasko, który zaproponowal przebieg obrad oraz przekazal prowadzenie obrad i wyborów wybranemu w glosowaniu jawnym przewodnicza˛cemu zebrania prof. dr. hab. inż. Jerzemu Hickiewiczowi.
Prof. dr hab. inż. Marian Pasko zlożyl, w imieniu uste˛puja˛cego Zarza˛du,
sprawozdanie z dzialalności Oddzialu w latach 2011-2014 .
W imieniu Komisji Rewizyjnej sprawozdanie za lata 2011–2014 zlożyl prof.
dr hab. inż. Boguslaw Grzesik, który wnioskowal o udzielenie absolutorium
uste˛puja˛cemu Zarza˛dowi. Nie bylo glosów w dyskusji nad sprawozdaniami,
w glosowaniu tajnym udzielono aboslutorium uste˛puja˛cemu Zarza˛dowi.
Wniosek o glosowanie nad udzieleniem absolutorium uste˛puja˛cemu Zarza˛dowi, po czym przysta˛piono do wyboru przewodnicza˛cego Oddzialu na naste˛pna˛
kadencje˛. Zgloszono jedna˛ kandydature˛ — prof. dr. hab. inż. Mariana Pasko.
W wyniku glosowania tajnego kandydatura zostala przyje˛ta. Naste˛pnie przysta˛piono do wyboru pozostalych czlonków Zarza˛du.
Sklad Zarza˛du PTETiS Oddzialu Gliwicko-Opolskiego
Prof. dr hab. inż. Marian Pasko — Przewodnicza˛cy
Prof. dr hab. inż. Andrzej Świerniak — Vice Przewodnicza˛cy
Dr hab. Wojciech Burlikowski — Sekretarz
Prof. dr hab. inż. Jacek Le˛ski — Skarbnik
Dr inż. Jadwiga Krych — Zaste˛pca Skarbnika
Prof. dr hab. inż. Krystyna Macek-Kamińska — Czlonek Zarza˛du
Dr inż. Marcin Macia˛żek — Czlonek Zarza˛du
Sklad Komisji Rewizyjnej
Prof. dr hab. inż. Boguslaw Grzesik — Przewodnicza˛cy
Dr inż. Krzysztof De˛bowski — Czlonek Komisji Rewizyjnej
Dr inż. Joanna Kolańska-Pluska — Czlonek Komisji Rewizyjnej
Nowy przewodnicza˛cy prof. dr hab. inż. Marian Pasko podzie˛kowal za wybór
i okazane mu zaufanie. Naste˛pnie przewodnicza˛cy Zarza˛du Glównego PTETiS
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński zaprezentowal i omówil dzialalność
PTETiS.
Opracowal:
Marian Pasko
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Oddzial Gliwicko-Opolski — Spotkanie noworoczne
W dniu 27 stycznia 2015 roku w Klubie Pracowników Politechniki Śla˛skiej
w Gliwicach odbylo sie˛ tradycyjne noworoczne spotkanie czlonków Oddzialu Gliwicko - Opolskiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Towarzystwo od ponad pól wieku zrzesza osoby zajmuja˛ce sie˛ zawodowo
szeroko rozumiana˛ elektrotechnika˛: naukowców Politechnik Śla˛skiej i Opolskiej
oraz pracowników przemyslu.

Fot.1. Wysta˛pienie Przewodnicza˛cego Oddzialu prof. Mariana Pasko

Spotkanie zaszczycili swoja˛ obecnościa˛ dziekani: Wydzialu Elektrycznego Politechniki Śla˛skiej – profesor Pawel Sowa, Wydzialu Automatyki, Elektroniki
i Informatyki Politechniki Śla˛skiej – profesor Adam Czornik oraz Wydzialu Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej — profesor Marian
Lukaniszyn.

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

Spotkanie rozpocze˛lo sie˛ wysta˛pieniem Przewodnicza˛cego Oddzialu prof. dra
hab. inż. Mariana Pasko, który podsumowal owocna˛ dzialalność Towarzystwa
w ubieglym roku i nakreślil plany na przyszlość. Profesor M. Pasko odczytal
również adres gratulacyjny Przewodnicza˛cego Zarza˛du Glównego PTETiS profesora Krzysztofa Kluszczyńskiego.
W dalszej cze˛ści spotkania nagrodzony zostal autor najciekawszego artykulu
naukowego z elektrotechniki i elektroniki. Pie˛kna˛ akwarele˛ namalowana˛ przez
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docenta Mariana Bietkowskiego otrzymal mgr inż. Piotr Mynarek z Wydzialu
Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej za dwa artykuly: „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 nagrode˛ z ra˛k prof. Mariana Pasko oraz prof.
Andrzeja Świerniaka

Naste˛pnie prof. Marian Pasko wre˛czyli nominacje nowym czlonkom PTETiS.
Sa˛ to: dr inż. Andrzej Lange z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dr inż. Aleksandra Kawala-Janik i dr hab. inż. Michal Tomaszewski z Wydzialu Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej oraz dr
inż. Tomasz Kraszewski z Wydzialu Elektrycznego Politechniki Śla˛skiej.
Po zakończeniu cze˛ści oficjalnej uroczystości uczestnicy wzie˛li udzial w spotkaniu towarzyskim, które uplyne˛lo w przyjaznej atmosferze na ożywionych dyskusjach.
Opracowali:
Marian Pasko
Andrzej Kowalik
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Oddzial Krakowski — Sprawozdanie z dzialalności
Dzialalność organizacyjna
a) czlonkowie 75 w tym 15 emerytów
- profesorowie 10
- doktorzy habilitowani 13
- doktorzy 40
- magistrowie 12
b) zebrania
- organizacyjne Zarza˛du 13
- naukowe 5
- Sesja naukowa 1
Zebrania naukowe
W okresie sprawozdawczym odbylo sie˛ 5 zebrań naukowych na których przedstawione zostaly referaty:
1. Mgr inż. Piotr Oramus: „Modelowanie ponownych zaplonów w la˛cznikach
elektroenergetycznych – analiza pracy wyla˛cznika próżniowego i odla˛cznika
w izolacji SF6” - Centrum Badawcze ABB w Krakowie, 10.04.2014
2. A. Bogacz, B. Gierlach, Dopala, M. Knafel, P .Paduch, K .Ciepka P. Tarczyński : „Wysokonapie˛ciowy generator sejsmiczny” –laureaci Studenckiej
Sesji naukowej, Opiekunowie: dr bab.inż. Jerzy Dec, dr hab. inż. Pawel
Zydroń, 10.06.2014
3. D. Pala: „Mikroprocesorowo sterowany różnicowy kilowoltomierz napie˛cia
stalego” –laureat Studenckiej Sesji Naukowej, Opiekun: dr hab. inż. Pawel
Zydroń, 10.06.2014
4. M. Wykre˛t: „Generator napie˛ć udarowych piorunowych i la˛czeniowych”laureat Sudeckiej Sesji Naukowej, Opiekun: prof.dr hab.inz Jakub Furgal
, 10.06.2014
5. Dr inż. Rafal Widórek: Optymalizacja pracy przetwornicy DC-DC z szeregowo – równoleglym obwodem rezonansowym” - Firma Fideltronik
27.11.2014
Referaty nr 2, i 4 przedstawione zostaly przez laureatów 51-tej Konferencji Studenckich Kól Naukowych AGH, która odbyla sie˛ w uczelni w dniu 10.05.2014r.
Sesja poświe˛cona pamie˛ci Profesorów Wladyslawa Kolka
i Stanislawa Kurzawy
W dniu 20 maja 2014 roku odbyla sie˛ uroczysta Sesja na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, zorganizowana
przez Zarza˛d Oddzialu Krakowskiego PTETiS, poświe˛cona pamie˛ci Profesorów
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Wladyslawa Kolka i Stanislawa Kurzawy – wspóltwórców Wydzialu Elektrycznego AGH oraz wspólzalożycieli Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Dodatkowym powodem spotkania byla uchwala Zarza˛du
Glównego PTETiS, który kontynuuja˛c tradycje „Patron Roku - wybitny elektryk” – oglosil Patronem Roku 2014 Profesora Wladyslawa Kolka.
Przewodnicza˛cy Zarza˛du Glównego PTETiS prof. Krzysztof Kluszczyński
obecny na Sesji, powiedzial: „Rozpocze˛la sie˛ uroczysta Sesja Jubileuszowa o dużej wadze historycznej, ale też o pote˛żnym ladunku emocjonalnym. Ta Sesja jest
bardzo ważna z historycznego punktu widzenia, ale jeszcze ważniejsze jest to,
że jest mila sercu i sprawia radość. Wszyscy bowiem doskonale wiemy, ze aby
stać sie˛ naukowcem nie wystarcza˛ ksia˛żki, podre˛czniki i monografie chociażby
najma˛drzejsze, ani też laboratoria – najlepiej i najnowocześniej wyposażone.
Aby wychować naukowca potrzebna jest żywa tkanka, potrzebne sa˛ dyskusje,
debaty, odpowiednie środowisko naukowe, ocieranie sie˛ o Autorytety. W dniu
dzisiejszym be˛dzie mowa o dwóch takich Autorytetach: profesorze Wladyslawie
Kolku i profesorze Stanislawie Kurzawie. Obecność tak szerokiej reprezentacji,
tak wielu uczelni i środowisk akademickich jest dowodem na to, że zakres Ich
oddzialywania byl bardzo szeroki, ze byli ważni nie tylko dla Krakowa ale i calej
Polski.”
Program Sesji, która˛ prowadzila przewodnicza˛ca Zarza˛du Oddzialu Krakowskiego PTETiS prof. Barbara Florkowska obejmowal: wysta˛pienie prof. Antoniego Cieśli- Dziekana Wydzialu EAIiIB , który przedstawil bogata˛ historie˛
obecnego Wydzialu powstalego w 1946 roku, wysta˛pienia wspólpracowników
i wychowanków Profesorów, oraz wyklady monograficzne z dziedzin, które na
wydziale zapocza˛tkowali. Historie˛ te˛ formalnie rozpoczyna pierwszy dziekan Wydzialu, którym byl prof. Stanislaw Kurzawa. O tym okresie, gdy prof. Kurzawa
zorganizowal Katedre˛ Elektrotechniki, a naste˛pnie przez wiele lat nia˛ kierowal,
mówil w swym wysta˛pieniu prof. Stanislaw Mitkowski.
Wspomnienie o prof. Wladyslawie Kolku, oparte na materialach archiwalnych , informacjach od wielu osób, a przede wszystkim zawieraja˛ce wlasne wspomnienia z czasów gdy „ jako student sluchalem Jego wykladów oraz roku 1955 ,
w którym przyja˛l mnie do pracy na stanowisku asystenta w Politechnice Śla˛skiej”
przedstawil Prof. Jerzy Hickiewicz. Pelne wrażeń i osobistych refleksji z okresu
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pracy pod kierunkiem prof. Wladyslawa Kolka byly wysta˛pienia wychowanków
i wspólpracowników Profesora: prof. Mariana Nogi, prof. Witolda Ramsa, prof.
Michala Szypera i prof. Tadeusza Sobczyka. Cennym uzupelnieniem tych wspomnień byly dokumenty, świadectwa, osobiste notatki prof. Wladyslawa Kolka,
udoste˛pnione przez córke˛ Profesora Pania˛ Anne˛ Kolek, zebrane przez prof. Witolda Ramsa i przedstawione na tablicy w sali spotkania. Prezentowane byly
również pamia˛tkowe wydania skryptów, których autorem byl prof. Stanislaw
Kurzawa.
Cze˛ść historyczna˛ Sesji uzupelnila cze˛ść naukowa, w której zaprezentowane
zostaly wyklady, be˛da˛ce kontynuacja˛ tematyki prac naukowych obydwu Profesorów: prof. Macieja Ogorzalka pt. „ Nowa teoria obwodów” i prof. Wieslawa
Jażdżyńskiego pt. „Wybrane problemy energooszcze˛dności maszyn i nape˛dów
elektrycznych”.
W przerwie Sesji oraz akcentem kończa˛cym uroczysta˛ Sesje˛ bylo zwiedzenie
wystawy plakatów (25 plakatów) ) prezentowanych przez pracowników Wydzialu
na różnych konferencjach, reprezentuja˛cych aktualne zainteresowania pracowników i kierunki prac badawczych.
W uroczystej Sesji licznie uczestniczyli wspólpracownicy, absolwenci i wychowankowie Profesorów, oraz pracownicy Wydzialu EAIiIB. Zaszczycili ja˛ swoja
obecnościa˛ przedstawiciele Zarza˛du Glównego PTETiS oraz wielu politechnik.
Sprawozdanie z Sesji oraz dokumentacja fotograficzna sa˛ doste˛pne na stronie
Oddzialu Krakowskiego PTETiS (ptetis.agh.edu.pl).

Sympozjum Maszyn Elektrycznych SME’2014
Oddzial Krakowski PTETiS byl wspólnie z Katedra˛ Diagnostyki Maszyn
Elektrycznych Politechniki Krakowskiej i Katedra˛ Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii AGH wspólorganizatorem Jubileuszowego
50-tego Mie˛dzynarodowego Sympozjum Maszyn Elektrycznych SME’2014, które
odbylo sie˛ w dniach 22-25 czerwca 2014 w Szczawnicy. Pracami 47-osobowego
Komitetu Naukowego Sympozjum kierowal Prof. Kazimierz Zakrzewski, Honorowy Przewodnicza˛cy Komitetu Elektrotechniki PAN i Czlonek Honorowy naszego Towarzystwa. Najważniejszymi poruszanymi tematami Sympozjum byly:
• Maszyny elektryczne — teoria, projektowanie i modelowanie
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• Nowe konstrukcje i technologie maszyn elektrycznych
• Elektromaszynowe elementy wykonawcze
• Maszyny elektryczne w systemach nape˛dowych
• Badanie, monitorowanie i diagnostyka maszyn i nape˛dów elektrycznych
• Maszyny elektryczne w systemach generacji energii elektrycznej
• Maszyny i nape˛dy elektryczne — problemy nauczania
Podczas Sympozjum miala również miejsce Ogólnopolska Sesja Jubileuszowa
PTETiS, poświe˛cona pamie˛ci Profesora Wladyslawa Kolka – Patrona Roku 2014
– w 100-a˛ rocznice˛ Jego Urodzin.
W Sympozjum wzie˛lo udzial 89 uczestników w tym 14 gości zagranicznych.
102 referaty zostaly opublikowane w dwu numerach (103/2014 i 104/2014) Zeszytów Problemowych – Maszyny Elektryczne (KOMEL). Cze˛ść prezentowanych referatów Komitet Naukowy zarekomendowal do opublikowania w rozszerzonej wersji w Archives of Electrical Engineering oraz Czasopiśmie Technicznym Politechniki Krakowskiej. Czlonkowie Oddzialu Krakowskiego byli autorami ba˛dź wspólautorami 23 referatów wygloszonych na tym Sympozjum.
Udzial czlonków PTETiS w XXIII cyklu Seminariów „Zastosowanie
Komputerów w Nauce i Technice” organizowanym przez Oddzial
Gdański PTETiS w 2014 r.
Referaty zostaly wygloszone 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 napie˛cia
stalego”
4. P. Zydroń, M. Bonk, M. Smolana: „Zastosowanie systemu do pomiaru pojemności i wspólczynnika strat dielektrycznych w badaniach wysokonapie˛ciowych ukladów izolacyjnych”
Publikacje naukowe
Referaty wygloszone podczas Seminarium „Zastosowanie komputerów w nauce i technice” po uzyskaniu pozytywnych opinii 2 recenzentów, zostaly wydrukowane w Zeszycie Naukowym Wydzialu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej nr 41, 2014, ISSN 1425 -5776
Udzial czlonków Oddzialu Krakowskiego w konferencjach
organizowanych przez PTETiS
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Seminarium Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki (WZEE),
w którym zazwyczaj licznie uczestnicza˛ czlonkowie Oddzialu Krakowskiego nie
mialo swojej edycji w roku 2014. Czlonkowie Oddzialu sa˛ autorami lub wspólautorami la˛cznie 23 wysta˛pień na Seminarium SME 2014.
Dzialalność na rzecz studenckiego ruchu naukowego
Zarza˛d Oddzialu Krakowskiego PTETiS kontynuuje wspomaganie Kól Naukowych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH i na Wydziale Elektrycznym Politechniki Krakowskiej przez
fundowanie nagród dla laureatów Studenckich Sesji Naukowych . Przedstawiciele Zarza˛du uczestniczyli w Sesjach Kól Naukowych.
Pamie˛ć o zmarlych czlonkach Oddzialu i zaslużonych elektrykach
z regionu
Zarza˛d kontynuowal akcje˛ pamie˛ci o naszych Mistrzach i Kolegach. Zapalono
znicze na Ich grobach podczas uroczystości Wszystkich Świe˛tych.
Sprawy bieża˛ce
Prof. dr hab. inż. Maciej Ogorzalek czlonek Oddzialu Krakowskiego PTETiS,
zostal wybrany Dyrektorem Division I IEEE ( obejmuja˛cej Circuit and Systems
Society oraz Solid State Circuits Society) .
Opracowala:
Barbara Florkowska
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Oddzial Lódzki — Sprawozdanie z dzialalności
Dzialalność naukowa Oddzialu
Dzialania Oddzialu Lódzkiego PTETiS w latach 2014-2015 byly spójne
z dzialalnościa˛ statutowa˛ i koncentrowaly sie˛ na:
• promowaniu elektrotechniki i elektroniki przez integracje˛ środowisk naukowych,
• organizacji przedsie˛wzie˛ć o charakterze zebrań naukowych,
• organizacji konferencji naukowych,
• szerzeniu wiedzy o historii elektrotechniki polskiej.
Dzialalność naukowa Oddzialu to przede wszystkim zebrania naukowe, na
których prezentowane byly referaty z dziedziny elektrotechniki i elektroniki.
W latach 2014–2015 wygloszone zostaly naste˛puja˛ce referaty naukowe:
1. dr inż. Maciej Sibiński – „Technologie cienkowarstwowych ogniw slonecznych”, (Katedra Przyrza˛dów Pólprzewodnikowych i Optoelektronicznych
Politechniki Lódzkiej, 18.03.2014)
2. dr inż. Boguslaw Terlecki – „Energetyka wiatrowa – modelowanie pracy
elektrowni wiatrowej”, (Departament Eksploatacji PGE – Energia Odnawialna, 15.04.2014)
3. prof. dr hab. inż. Jan Popczyk – „O potrzebie koncepcji dynamicznego
powia˛zania dwóch trajektorii rozwoju w elektroenergetyce: pomostowej
(WEK) i naste˛puja˛cej (EP)”, (Instytut Energetyki Politechniki Śla˛skiej
w Gliwicach, 3.06.2014)
4. prof. dr hab. inż. Michal Tadeusiewicz – „Nowe koncepcje diagnostyki nieliniowych ukladów analogowych”, (Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej 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 Government Projects, 4.12.2014)
6. mgr inż. Grzegorz Klima – „Miks energetyczny – uje˛cie modelowe”, (zaste˛pca Dyrektora Departamentu Analiz Strategicznych z Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów, 13.01.2015)
7. dr hab. inż. Maciej Sibiński – „Konwertery dlugości fali światla w zastosowaniach fotowoltaicznych”, (Katedra Przyrza˛dów Pólprzewodnikowych
i Optoelektronicznych Politechniki Lódzkiej, 28.04.2015).
Seminaria i konferencje naukowe
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W 2013 roku PTETiS Oddzial Lódź byl wspólorganizatorem cyklicznej Konferencji Naukowej – Sterowanie w Energoelektronice i Nape˛dzie Elektrycznym
SENE 2013. Wydawnictwa pokonferencyjne w Przegla˛dzie Elektrotechnicznym
oraz w Archives of Electrical Engineering zostaly opracowane przez OL PTETiS
w 2014 r.
OL PTETiS jest również wspólorganizatorem XII SENE (18-20.11.2015r.).
Udzial czlonków PTETiS w I Sympozjum Historia Elektryki
doc. dr inż. Wanda Gryglewicz-Kacerka, „Powstanie Oddzialu Lódzkiego
PTETiS”, I Sympozjum Historia Elektryki SHE’2014, Gdańsk, 29-30.06.2015.
Dzialalność organizacyjna
W dniu 24 czerwca 2014r. odbylo sie˛ Walne Zgromadzenie Czlonków Oddzialu Lódzkiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Zgromadzenie wybralo naste˛puja˛ce wladze Oddzialu PTETiS na kadencje˛
2014–2017. Przewodnicza˛cym Oddzialu Lódzkiego PTETiS zostala doc. dr inż.
Wanda Gryglewicz-Kacerka, w sklad Zarza˛du OL weszli: dr hab. inż. Slawomir
Hausman, prof. PL, dr hab. inż. Stanislaw Halgas, prof. PL, dr hab. inż. Jacek Kabziński, prof. PL, dr hab. inż. Ryszard Pawlak, prof. PL, dr inż. Maciej
Sibiński, dr inż. Piotr Woźniak. W sklad Komisji Rewizyjnej Oddzialu Lódzkiego
PTETiS weszli: prof. dr hab. inż. Krzysztof Januszkiewicz (czlonek honorowy
PTETiS) - przewodnicza˛cy, prof. dr hab. inż. Zygmunt Kuśmierek (czlonek honorowy PTETiS), prof. dr hab. inż. Edward Jezierski, dr inż. Jadwiga Bek.
W latach 2014–2015 odbylo sie˛ 10 zebrań organizacyjnych oraz 7 zebrań naukowych. Przyje˛to pie˛ciu nowych czlonków Oddzialu Lódzkiego PTETiS. Oddzial posiada 78 czlonków w tym 7 czlonków honorowych.
Opracowali:
Stanislaw Halgas
Wanda Gryglewicz-Kacerka
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Oddzial Poznański — Sprawozdanie z wyjazdu do firmy
ADB Zielona Góra
Wycieczka jednodniowa do firmy ADB Zielona Góra zostala zorganizowana
przez PTETiS – Oddzial w Poznaniu oraz Wydzial Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej. Uczestnikami bylo 26 studentów IV i V roku
specjalizacji ‘multimedia i elektronika powszechnego użytku’.

Advanced Digital Broadcast Polska Sp. z o. o. to glówne centrum badań
i rozwoju Grupy ADB, lidera w projektowaniu i dostarczaniu wysokiej jakości
produktów na światowym rynku telewizji cyfrowej. Firma dostarczyla już ponad 11 milionów dekoderów z zaawansowanym oprogramowaniem, systemami
doste˛pu warunkowego i innowacyjnymi rozwia˛zaniami w zakresie elektroniki.
Okolo 70% pracowników ADB to inżynierowie-projektanci, tworza˛cy szeroka˛
game˛ produktów telewizji cyfrowej kablowej, satelitarnej, naziemnej i IPTV.
Glówna siedziba mieści sie˛ w Genewie, glówne centrum projektowe w Zielonej Górze, oddzial operacyjny w Tajpej, a biura m. in. w: Australii, Hiszpanii,
Ukrainie, Singapurze, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i we Wloszech.
Studenci zostali oprowadzeni po dzialach firmy, w których pracuja˛ inżynierowie odpowiedzialni za opracowywanie rozwia˛zań sprze˛towych dla tworzonych
przez firme˛ dekoderów telewizyjnych, jak również po dzialach zwia˛zanych z tworzeniem oprogramowania dla tworzonych dekoderów oraz rozwia˛zań sprze˛towych
innych producentów. W trakcie prezentacji, przedstawiona zostala krótka historia firmy. Naste˛pnie studenci zostali zapoznani z rozwia˛zaniami technicz100
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nymi zastosowanymi w dekoderach tworzonych dla platformy cyfrowej „nc+”.
Przedstawione zostaly rozwia˛zania multi-room i multi-screen. Zaprezentowano
również możliwości urza˛dzeń zastosowanych w tych dwóch rozwia˛zaniach, takie
jak przela˛czanie obrazów mie˛dzy telewizorami, czy nagrywanie programów telewizyjnych na zlecenie różnych odbiorników. Na prośbe˛ studentów przedstawiony
zostal także przedstawiony sposób komunikacji mie˛dzy poszczególnymi dekoderami, antena˛ odbiorcza˛ oraz serwerami dostawcy uslug. W ostatniej cze˛ści prezentacji przedstawiono oprogramowanie do dekoderów stworzone w firmie ADB
o nazwie GraphyneTV, które cechuje sie˛ prostota˛ użytkowania jak i możliwościa˛
zastosowania go na urza˛dzeniach różnych producentów i różnych konfiguracjach sprze˛towych. Przedstawiony zostal również nowy dzial rozwoju, którym
sa˛ uslugi. Przedstawiono rozwia˛zanie, sluża˛ce do zdalnego definiowania parametrów urza˛dzeń zarówno odbiorczych jak i nadawczych, przez wykorzystanie
pola˛czenia internetowego mie˛dzy różnymi poszczególnymi urza˛dzeniami i specjalnego oprogramowania dzialaja˛cego w przegla˛darkach internetowych. W trakcie prezentacji studenci zadawali bardzo dużo pytań dotycza˛cych zasad komunikacji mie˛dzy urza˛dzeniami oraz możliwości przedstawianych rozwia˛zań.
Opracowali:
Krzysztof Kowalak
Krystyna Horemska
Fot.:
Krzysztof Kowalak

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

101

5

5

CYKLICZNE KONFERENCJE ORGANIZOWANE PRZEZ
PTETIS — RELACJE I SPRAWOZDANIA

Cykliczne konferencje organizowane przez
PTETiS — relacje i sprawozdania
Seminaria organizowane przez Oddzial Gdański

XXIV Cykl Seminaryjny Zastosowanie Komputerów w Nauce
i Technice 2014
W ramach 24. Seminarium Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice’2014 wygloszono 33 referaty. Byly one prezentowane na spotkaniach wtorkowych w okresie od marca do czerwca i od października do grudnia 2014 r.
Na podstawie decyzji Komitetu Naukowego zostaly one opublikowane w nr
40 Zeszytów Naukowych Wydzialu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki
Gdańskiej wydanym pod koniec grudnia 2014 r. Referaty sa˛ doste˛pne na stronie internetowej Wydzialu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
www.ely.gda,pl > Badania Naukowe > Zeszyty Naukowe WEiA PG
Cykl seminariów zorganizowanych przez sekcje˛ Bydgoszcz —
Oddzial Gdański PTETiS
Sekcja Bydgoska Oddzialu Gdańskiego PTETiS wspólnie z Instytutem Elektrotechniki Wydzialu Telekomunikacji i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego organizowala w cia˛gu roku w Bydgoszczy seminaria naukowe na których byly wyglaszane referaty poświe˛cone aktualnym problemom
Elektrotechniki, Elektroniki oraz Automatyki i Robotyki.
W trakcie roku odbylo sie˛ 14 spotkań.
XXV Seminarium Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice
Termin: marzec – listopad 2015 r. wtorek, godz. 14:15
Miejsce: Budynek Wydzialu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki
Gdańskiej, sala 27
Organizator: PTETiS Oddzial Gdańsk
W ramach XXV cyklu seminaryjnego „Zastosowanie Komputerów w Nauce
i Technice’2015” zaplanowano 25 odczytów, które zostana˛ wygloszone na 11
zebraniach naukowych.
Odczyty odbywaja˛ sie˛ we wtorki w Sali E-27 w budynku Wydzialu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (Gmach im. Profesora Kazimierza
Kopeckiego). Pocza˛tek wszystkich odczytów o godzinie 14:15.
Sala wyposażona jest w środki audiowizualne, doste˛p za pośrednictwem
pamie˛ci przenośnej ze zla˛czem USB.
Referaty po pozytywnej opinii recenzentów zostana˛ zakwalifikowane przez
Komitet Naukowy do druku w kolejnym Zeszycie Naukowym Wydzialu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, który ukaże sie˛ w grudniu 2015.
Opracowal:
Ludwik Referowski
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XV Konferencja Światlowody i ich zastosowanie, Bialystok
— Lipowy Most, 29 stycznia – 01 lutego 2014 r.
Konferencje Światlowody i ich zastosowanie to cykliczne przedsie˛wzie˛cie organizowane od wielu lat przez Wydzial Elektryczny Politechniki Bialostockiej
we wspólpracy z oddzialem Bialostockim Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Ma ona dlugoletnia˛ tradycje˛ i zawsze skupia
środowisko akademickie, instytuty naukowe oraz przemyslowe krajowe i zagraniczne. Cykl konferencji zostal zapocza˛tkowany w 1976 roku w Jablonnej kolo
Warszawy. Inicjatorami tego przedsie˛wzie˛cia byli profesorowie: J. Groszkowski, A. Smoliński, A. Waksmudzki, M. Pluta i B. Paszkowski. Kolejne konferencje z cyklu Światlowody i ich zastosowanie sa˛ organizowane na przemian
przez Politechnike˛ Bialostocka˛ i ośrodek lubelski (Uniwersytet Marii CurieSklodowskiej i Politechnike˛ Lubeska˛).
Uczestnictwo w 15th Conference on Optical Fibers and Their Applications
zglosilo 114 uczestników z uniwersytetów i uczelni technicznych, instytutów naukowych i przedsie˛biorstw zajmuja˛cych sie˛ technika˛ światlowodowa˛ i optoelektronika˛ z Polski, Niemiec, Czech, Szwecji, Wloch, Portugalii, Izraela, Bialorusi,
Kazachstanu, Danii i Wielkiej Brytanii.

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

Tematyka konferencji obejmowala zagadnienia z obszarów:
• technologii światlowodów,
• materialów dla optoelektroniki i fotoniki;
• materialów luminescencyjnych oraz domieszkowanych pierwiastkami ziem
rzadkich;
• elementów i ukladów optoelektronicznych i fotonicznych;
• metrologii światlowodów;
• zastosowań światlowodów, elementów i ukladów optoelektronicznych;
• czujników światlowodwych;
• techniki świetlnej.
Roczniki PTETiS nr 4 (22), 5 (23) — grudzień 2015
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15th Conference OFTA 2014 byla ważnym forum prezentacji wyników badań, osia˛gnie˛ć oraz wymiany doświadczeń i miejscem nawia˛zania nowych form
wspólpracy.
W sklad Komitetu Naukowego konferencji weszlo dwudziestu trzech wybitnych profesorów specjalistów z zakresu optoelektroniki pod przewodnictwem
prof. dr. hab. inż. Jana Dorosza i prof. dr. hab. inż. Ryszarda Romaniuka. Honorowe przewodnictwo nad konferencja˛ obja˛l prof. dr hab. inż. Wieslaw Woliński,
czlonek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, byly przewodnicza˛cy Komitetu
Elektroniki i Telekomunikacji PAN. Komitet Organizacyjny konferencji utworzyly Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej wraz Oddzialem
Bialostockim Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.
Organizacjami wspieraja˛cymi i kooperuja˛cymi w przygotowaniu i prowadzeniu
15th Conference OFTA 2014 byly: SPIE - Mie˛dzynarodowe Towarzystwo Naukowe z zakresu Optyki i Fotoniki z siedziba˛ w USA, Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne oraz Polskie Towarzystwo
Ceramiczne.
Po pierwszym dniu obrad w Gmachu Wydzialu Elektrycznego kolejne sesje byly prowadzone w Lipowym Moście (na terenie Puszczy Knyszyńskiej).
Uczestnicy przedstawili: 9 referatów plenarnych, 38 referatów i 41 prezentacji
plakatowych. Efektem konferencji be˛dzie wydanie tomu Proceedings of SPIE.
Konferencje˛ zaszczycilo obecnościa˛ wielu znamienitych gości z wioda˛cych
ośrodków europejskich z zakresu techniki i technologii oraz zastosowań światlowodów, elementów i ukladów 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 Southampton, United Kingdom); Uﬀe Møller (DTU Fotonik, Tech.Univ. of Denmark);
Michael H. Frosz (Max Planck Institute for the Science of Light, Erlangen, Germany); Igor Goncharenko (Institute for Command Engineers of the Ministry
of Emergencies of Belarus); Abı́lio P. Silva i Paulo N.B. Reis (University of
Beira Interior, Covilha, Portugal); Elżbiete˛ Bereś-Pawlik (Wydzial Elektroniki
Politechniki Wroclawskiej); Antoniego Rogalskiego (Instytut Fizyki Technicznej,
Wojskowa Akademia Techniczna); Tomasza R. Wolińskiego (Wydzial Fizyki Politechniki Warszawskiej); Wojciecha A. Pisarskiego (Zaklad Chemii Materialów
i Technologii Chemicznej, Uniwersytet Śla˛ski) 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 zostal
przeprowadzony konkurs pod patronatem SPIE na najlepsza˛ prezentacje˛ wśród
studentów studiów doktoranckich. Trzy spośród przedstawionych artykulów zostaly nagodzone.
Miejsce pierwsze uzyskala prezentacja Lukasza Sójki z Wydzialu Elektroniki
Politechniki Wroclawskiej przy wspólpracy z Z. Tang, A. B. Seddon, D. Furniss, T. M. Benson, A. Oladeji, E. Bereś-Pawlik, E. Faber, H. Dantanarayana,
S. Sujeckim pod tytulem „Mid-infrared emission from Pr3+ doped GeAsGaSe
chalcogenide fiber”.
Drugie miejsce uzyskala prezentacja przygotowana przez Karoline˛ Mileńko
z Wydzialu Fizyki Politechniki Warszawskiej przy wspólpracy z Tomaszem R.
Wolińskim pod tytulem „Spectral properties of the microstructured polymer
liquid crystal fibers”.
Trzecia˛ nagrode˛ uzyskala prezentacja przygotowana przez Tomasza Raginia
z Wydzialu Elektrycznego Politechniki Bialostockiej przy wspólpracy z Marcinem Kochanowiczem, Jackiem Żmojda˛ i Dominikiem Doroszem pod tytulem
„Spectroscopic properties of heavy metal oxide glasses co-doped with lanthanides for mid-infrared applications”.
15th Conference OFTA 2014 stala sie˛ również forum prezentacji osia˛gnie˛ć
i nawia˛zania wspólpracy z firmami dzialaja˛cymi w sektorze telekomunikacji,
technologii, metrologii i zastosowaniach fotoniki i techniki światlowodowej.
Puszcza Knyszyńska powitala uczestników wspaniala˛ zimowa˛ aura˛. Uczestnicy mieli również okazje˛ poznać bogactwo kulturowe Podlasia zwiedzaja˛c meczet i mizar (cmentarz muzulmański) w Kruszynianach a także zakosztować
lokalnych potraw w Jurcie Tatarskiej.
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Stoiska firm uczestnicza˛cych 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 nawia˛zaniu nowych kontaktów uczestnicy opuszczali Bialystok obiecuja˛c przyjazd na kolejna˛ Konferencje˛ Optical Fibers and Their Applications w 2017 roku.
Opracowal:
Jacek Kusznier
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XII Ogólnopolskie Sympozjum „Inżynieria Wysokich
Napie˛ć IW-2014”, Be˛dlewo, 25–27 maja 2014 r.
W dniach 25-27 maja 2014 roku odbylo sie˛ XII Ogólnopolskie Sympozjum
„Inżynieria Wysokich Napie˛ć IW-2014”, którego organizatorem byl Oddzial Poznański Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej oraz
Instytut Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej. Sympozjum zorganizowano
w Ośrodku Konferencyjnym Instytutu Matematycznego PAN w Be˛dlewie kolo
Ste˛szewa. Ośrodek ten graniczy z Wielkopolskim Parkiem Narodowym, a jego
dużym atutem i niewa˛tpliwa˛ ozdoba˛ jest przepie˛kny, neogotycki palac-zamek
z 1866 roku. Do palacu przylega park krajobrazowy z pocza˛tku XVIII wieku,
z dwoma stawami, wyspa˛ i kamienna˛ grota˛.

Glównym celem maja˛cego już 22-letnia˛ tradycje˛ Sympozjum jest upowszechnienie najnowszych osia˛gnie˛ć inżynierii wysokich napie˛ć, wymiana doświadczeń
mie˛dzy różnymi ośrodkami naukowymi i przemyslowymi, dyskusja na temat
trendów europejskich i światowych, konsolidowanie środowiska oraz przeplyw
informacji mie˛dzy ośrodkami badawczymi i przemyslem w szerokim rozumieniu
tego slowa.
Pierwszego dnia Sympozjum w zabytkowych murach palacu odbylo sie˛ uroczyste spotkanie koleżeńskie, które swoja˛ obecnościa˛ uświetnil Przewodnicza˛cy
Oddzialu Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej
i Stosowanej prof. Lech Nowak, Dziekan Wydzialu Elektrycznego Politechniki
Poznańskiej prof. Zbigniew Nadolny, Dyrektor Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej prof. Józef Lorenc, prof. Andrzej Demenko Przewodnicza˛cy
Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk oraz Przewodnicza˛cy Komisji Nauk Elektrotechnicznych Oddzialu Poznańskiego Polskiej Akademii Nauk,
a także, mie˛dzy innymi, Adam Hoﬀa Prezes Zarza˛du Polskich Sieci Elektroenergetycznych Zachód, Michal Jarczyński Prezes Zarza˛du ENEA Operator, Kazimierz Pawlicki Dyrektor ENEA-Dystrybucja i równocześnie Prezes Oddzialu
Poznańskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Piotr Strańczyk Prezes PoRoczniki PTETiS nr 4 (22), 5 (23) — grudzień 2015
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wer Engineering w Czerwonaku, Janusz Szuman Dyrektor Oddzialu Wysokich
i Najwyższych Napie˛ć Energobud Leszno.
W XII Sympozjum IW-2014 licznie uczestniczyli przedstawiciele polskich
uczelni technicznych, instytutów naukowo-badawczych, przedsie˛biorstw energetyki zawodowej oraz zakladów produkcyjnych. Przedstawiono 43 referaty w dziewie˛ciu sesjach plenarnych. Zaprezentowaly sie˛ polskie wyższe uczelnie techniczne
ksztalca˛ce studentów w specjalnościach zwia˛zanych z energetyka˛, elektrotechnika˛ i technika˛ wysokich napie˛ć, a mianowicie: Akademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie, Politechniki: Lódzka, Opolska, Poznańska, Śla˛ska i Wroclawska
oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. W Sympozjum wzie˛lo udzial ponad 100 uczestników i zaproszonych gości. W przerwach
mie˛dzy sesjami plenarnymi można bylo zwiedzać stoiska wystawowe, na których
swoje produkty, urza˛dzenia oraz technologie zwia˛zane z przemyslem elektroenergetycznym prezentowaly zaproszone firmy.
Podczas Sympozjum prezentowano referaty zwia˛zane z aktualnymi problemami i trendami w dziedzinach takich jak: technika wysokich napie˛ć, diagnostyka urza˛dzeń elektroenergetycznych, kompatybilność elektromagnetyczna, wysokonapie˛ciowe uklady i techniki pomiarowe, nowe materialy stosowane w urza˛dzeniach wysokonapie˛ciowych, zastosowanie systemów komputerowych w projektowaniu i wytwarzaniu urza˛dzeń wysokiego napie˛cia, odnawialne źródla energii elektrycznej, a także wplyw narażeń środowiskowych na poprawna˛ prace˛
elementów systemu elektroenergetycznego oraz oddzialywanie urza˛dzeń elektroenergetycznych na środowisko naturalne.
Publikacja artykulów, zgodnie z wieloletnia˛ tradycja˛ Sympozjum IW, odbywa sie˛ po każdorazowym sympozjum, tak aby dać autorom możliwość dokladnego opracowania wygloszonych referatów z uwzgle˛dnieniem uwag zglaszanych
w trakcie dyskusji odbywaja˛cej sie˛ po prezentacjach. Wybrane przez Komitet
Naukowy Sympozjum i najwyżej ocenione przez recenzentów referaty zostana˛
opublikowane w numerze październikowym Przegla˛du Elektrotechnicznego.
Dobrze ocenianym zwyczajem Sympozjum „Inżynieria Wysokich Napie˛ć”
sa˛ specjalne sesje Mlodych Doktorantów, podczas których mlodzi naukowcy
prezentuja˛ wyniki swoich badań. Specjalna komisja, w sklad której wchodzili
Czlonkowie Komitetu Naukowego podkreślila wysoki poziom naukowy referatów
oraz aktualność poruszanych w nich zagadnień i problemów. Komisja przyznala
5 nagród oraz wyróżnila 5 prezentacji mlodych adeptów nauki. Pierwsza˛ nagrode˛
zdobyl Kamil Filik z Politechniki Rzeszowskiej za referat na temat badania
odporności zespolów awioniki statków powietrznych na wyladowania atmosferyczne. Druga˛ nagrode˛ przyznano Filipowi Polakowi z Politechniki Poznańskiej,
trzecia˛ Grzegorzowi Dombkowi także z Politechniki Poznańskiej, czwarta˛
Krzysztofowi Kogutowi z Instytutu Elektrotechniki we Wroclawiu a pia˛ta˛ Pawlowi Szczupakowi z Politechniki Rzeszowskiej. Wyróżnienia uzyskali Henryk
Brzeziński z Instytutu Elektrotechniki we Wroclawiu, Grzegorz Malinowski z Politechniki Poznańskiej, Andrzej Mrozik z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie, Lukasz Nagi z Politechniki Opolskiej i Adam Pelesz z Politechniki Wroclawskiej. Wszyscy uczestnicy sesji Mlodych Doktorantów
otrzymali wartościowe nagrody rzeczowe, których fundatorami byly ENEA Operator, Polskie Towarzystwo Przesylu i Rozdzialu Energii Elektrycznej oraz Pol108
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skie Sieci Elektroenergetyczne – Zachód.
Specjalne podzie˛kowania należa˛ sie˛ kierownictwu i personelowi Ośrodka Konferencyjnego Instytutu Matematycznego PAN w Be˛dlewie za perfekcyjna˛ organizacje˛ kolejnego już Sympozjum, które na stale wpisalo sie˛ w kalendarz spotkań
naukowców i pracowników zwia˛zanych z szeroko poje˛ta˛ energetyka˛ i elektrotechnika˛. Komitet Naukowy i Organizacyjny zaprasza za dwa lata na kolejne Sympozjum IW-2016.
Opracowali:
Aleksandra Rakowska
Krzysztof Siodla
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XIII Krajowa Konferencja Elektroników, Darlówko
Wschodnie, 9–13 czerwca 2014 r.
Organizatorzy: PTETiS Oddzial Gdańsk, Wydzial Elektroniki i Informatyki
Politechniki Koszalińskiej.
Patronat: Komitet Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk.
Cel: Prezentacja osia˛gnie˛ć w dziedzinach: Materialy i technologie
elektroniczne, Elementy elektroniczne, Uklady analogowe, Uklady cyfrowe,
Energoelektronika, Optoelektronika, Szumy, zaklócenia, ograniczenia cieplne
i niezawodność, Zastosowania ukladów elektronicznych, Systemy elektroniczne
w mechatronice.
Trzynasta Krajowa Konferencja Elektroniki odbyla sie˛ dniach 9–13 czerwca
2014, roku w hotelu JAN w Darlówku Wschodnim. Konferencja odbywa sie˛
pod patronatem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji oraz Polskiej Akademii
Nauk. W Konferencji uczestniczylo 190 osób oraz 11 firm prezentuja˛cych swoje
wyroby, nadeslano 171 referatów naukowych.
Referaty byly prezentowane w formie ustnej lub na sesjach plakatowych i byly
podzielone na tradycyjne grupy tematyczne: : Materialy i technologie elektroniczne, Elementy elektroniczne, Uklady analogowe, Uklady cyfrowe, Energoelektronika, Optoelektronika, Szumy, zaklócenia, ograniczenia cieplne i niezawodność, Zastosowania ukladów elektronicznych, Systemy elektroniczne w mechatronice.
Oprócz tego zorganizowano pie˛ć Sesji Specjalnych: 1. InTechFun - Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materialów i struktur dla nanoelektroniki,
fotoniki, spintroniki i technik sensorowych, 2. Fotowoltaika i inne odnawialne
źródla energii, 3. Elektronika drukowana, 4. Elektronika dla zdrowia, 5. Projektowanie i prototypowanie ukladów elektronicznych technikami sprze˛towoprogramowymi.
Dodatkowym elementem Konferencji byla wystawa i prezentacje 11 firm komercyjnych krajowych i zagranicznych.
W konkursie „MLODZI PRACOWNICY NAUKI” za najlepsze prace wyróżniono naste˛puja˛ce osoby:
w Tradycyjnych Grupach Tematycznych:
1. Materialy i technologie elektroniczne -mgr inż. Magdalena Szymańska
z Politechniki Warszawskiej
2. Elementy elektroniczne - mgr inż. Krzysztof Piskorski z Instytutu Technologii Elektronowej
3. Uklady analogowe - mgr inż. Mariusz Naumowicz z Politechniki Poznańskiej
4. Uklady cyfrowe - mgr inż. Pawel Poczekajlo z Politechniki Koszalińskiej
5. Optoelektronika - mgr inż. Slawomir Gogler z WAT w Warszawie
6. Zastosowania ukladów elektronicznych - inż. Karolina Orlowska z Politechniki Wroclawskiej
110
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7. Zagadnienia ogólne - mgr inż. Kalina Detka z Pomorskiej Wyższej Szkoly
Nauk Stosowanych
w Sesjach Specjalnych:
1. Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materialów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spin- troniki i technik sensorowych (InTechFun) mgr inż. Marcin Myśliwiec, mgr inż. Andrzej Taube z Instytutu Technologii 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 źródla energii - Tomasz Kla˛b z Politechniki
Lódzkiej, inż. Maciej Klein z Instytut Maszyn Przeplywowych PAN
Po wysluchaniu referatów Komitet Naukowy rekomendowal wybrane artykuly do druku w naste˛puja˛cych czasopismach naukowych i naukowo-technicznych: Elektronika, Przegla˛d Elektrotechniczny, Metrology and Measurement
System, Archives of Electrical Engineering, „Bulletin of the Polish Academy of
Sciences, Optoelectronics Review.
Opracowal:
Ludwik Referowski
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„Poste˛py w Elektrotechnice Stosowanej” PES-9,
Kościelisko, 16–20 czerwca 2014r.
W dniach 16-20 czerwca 2014r. odbyla sie˛ konferencja „Poste˛py w Elektrotechnice Stosowanej”, która jest kontynuatorka˛ dwóch wieloletnich cykli spotkań
dotycza˛cych „Poste˛pów w Elektrotechnice Stosowanej” oraz „Modelowania i Symulacji” procesów wyste˛puja˛cych w otaczaja˛cym nas środowisku. Kontynuuja˛c
tematyke˛ konferencji PES-9 przypominamy jej dlugoletni cykl z lat 1997-2009
i od 2013 r. corocznie. Konferencja˛ ta˛ chcemy zaakcentować interdyscyplinarność
zastosowań elektrotechniki oraz ścisle zwia˛zki z elektronika˛, mechanika˛, ekologia˛
i informatyka˛. Konferencja ta jest jednocześnie miejscem do kreowania kierunków przyszlych badań odpowiadaja˛cych zainteresowaniom uczestników.

Fot. 1. Otwarcie konferencji PES-9

Celem konferencji „Poste˛py w Elektrotechnice Stosowanej” jest upowszechnianie i promowanie praktycznych osia˛gnie˛ć w elektrotechnice. Tematyka tego
cyklu konferencji jest szczególna i nie zawe˛ża sie˛ do zagadnień specjalistycznych, co cze˛sto ma miejsce na innych konferencjach o tematyce elektrotechnicznej. PES jest jedna˛ z nielicznych w kraju konferencji podkreślaja˛cych użytkowy
charakter elektrotechniki, a w szczególności:
• nowe rozwia˛zania konstrukcyjne, technologiczne i metrologiczne z zakresu
elektrotechniki;
• metody oraz narze˛dzia modelowania i symulacji;
• przetwarzanie i obróbke˛ sygnalów;
• automatyke˛ i sterowanie procesami;
• zagadnienia oddzialywania pól elektromagnetycznych na środowisko;
• praktyczna˛ realizacje˛ ukladów, podzespolów i ich zastosowań oraz badań.
Na tegorocznej konferencji wygloszono 49 referatów w 9. tematycznych sesjach naukowych prowadzonych przez uznanych profesorów wchodza˛cych
w sklad Komitetu Naukowego. Serdecznie dzie˛kujemy wszystkim: Pani i Panom
112
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Profesorom za udzial w obradach Komitetu Naukowego Konferencji, a Przewodnicza˛cym Sesji Naukowych za sprawne i terminowe przeprowadzenie obrad oraz
towarzysza˛cym im dyskusjom.
Wygloszone referaty zamieszczone zostaly w niniejszych materialach konferencyjnych wedlug tematyki i harmonogramu PES-9. Ponadto interesuja˛ce i dobrze przygotowane referaty Komitet Naukowy wyróżnil, które po odpowiednich
uzupelnieniach i modyfikacjach zostaly skierowane do publikacji w naste˛puja˛cych czasopismach naukowo-technicznych: Przegla˛dzie Elektrotechnicznym,
Elektronice i Wiadomościach Elektrotechnicznych. Ponadto cze˛ść artykulów docenionych przez Komitet Naukowy zostanie wydana w zwartej monografia nakladem Springer CS.

Fot. 2. Prezentacja jednego z 49 referatów

W konferencji wzie˛lo udzial ponad 60. uczestników reprezentuja˛cych 20 ośrodków akademickich, instytutów naukowo-badawczych, zakladów przemyslowych oraz kilkanaście osób towarzysza˛cych.
Prace zwia˛zane z przygotowaniem i przebiegiem konferencji wykonal Komitet
Organizacyjny z pomoca˛ pań: Bożeny Bahdaj i Kazimiery Chmielewskiej. Warto
nadmienić, że konferencje z cyklu PES odbywaja˛ sie˛ regularnie od pie˛tnastu lat,
do niedawna przemiennie z konferencjami „Modelowanie i Symulacja”.
Konferencje te staja˛ sie˛ jednocześnie miejscem dyskusji nad kierunkami
przyszlych badań odpowiadaja˛cych oczekiwaniom odbiorców oraz umożliwiaja˛
mlodym pracownikom nauki ukierunkowane podejmowanych dzialań naukowo-badawczych.
Udanym obradom na konferencji towarzyszyla dobra atmosfera, która˛ podtrzymywal bogato przygotowany program imprez towarzysza˛cych, m.in.: wieczornica kulturalno-regionalna, spotkanie koleżeńskie przy grillu, calodzienna
wycieczka po malowniczych i uroczych przelomach rzeki Hornadu (Slowacki
Raj).
Milym akcentem na konferencji byly wieczorne spotkania uczestników.
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113

5

CYKLICZNE KONFERENCJE ORGANIZOWANE PRZEZ
PTETIS — RELACJE I SPRAWOZDANIA

Fot. 3. Jedna z wybranych sesji

Fot. 4. Wspólna zabawa na wieczornicy

Fot. 5. Droga wzdluż rzeki Hornad

Imprezy te oraz spacery w Dolinie Kościeliskiej la˛cza˛ elementy aktywnego
odpoczynku z rozwijaja˛cymi sie˛ dyskusjami merytorycznymi. Nieslabna˛ca frekwencja na naszych konferencjach od kilkunastu lat potwierdza potrzebe˛ organizowania krajowych spotkań środowiskowych, zwlaszcza takich, na których
prezentowane jest szerokie spektrum obecnej wiedzy elektrotechnicznej.
W przyszlym roku Oddzial Warszawski PTETiS zamierza zorganizować jubileuszowa˛ konferencje˛ „Poste˛py w Elektrotechnice Stosowanej” (PES-10) w terminie 15-19 czerwca 2015r. Do zainteresowanych ta˛ Konferencja˛ przeslane zostana˛
zawiadomienia, które doste˛pne be˛da˛ na stronie internetowej OW PTETiS
114
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5 CYKLICZNE KONFERENCJE ORGANIZOWANE PRZEZ
PTETIS — RELACJE I SPRAWOZDANIA

Fot. 6. Zakończenie konferencji PES-9

http://ptetis.ee.pw.edu.pl. Na przyszloroczna˛ konferencje˛ zapraszamy także
wszystkich modeluja˛cych i symuluja˛cych zjawiska w technice.
Opracowal:
Ryszard Niedbala
Fot:
Bożena Bahdaj
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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 mialo miejsce XXIII
Mie˛dzynarodowe Sympozjum „Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits” (Zjawiska Elektromagnetyczne w Obwodach Nieliniowych).
Konferencja odbyla sie˛ pod patronatem Komitetu Elektrotechniki Polskiej
Akademii Nauk, Komisji Nauk Elektrycznych Polskiej Akademii Nauk Oddzial
Poznań. Symposium zorganizowali University of West Bohemia in Pilsen, PTETiS – Oddzial w Poznaniu oraz Politechnika Poznańska – Wydzial Elektryczny.
Celem Sympozjów EPNC jest umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentacji najnowszych osia˛gnie˛ć w zakresie badania i wykorzystywania zjawisk elektromagnetycznych w ukladach ze środowiskami i elementami nieliniowymi. Podczas Sympozjum zaprezentowano wyniki prac naukowych dotycza˛cych analizy
i syntezy nieliniowych obwodów magnetycznych z elementami ferromagnetycznymi oraz obwodów z elementami pólprzewodnikowymi.
Merytoryczny nadzór nad konferencja˛ sprawowal Mie˛dzynarodowy Komitet
Naukowy, w którego sklad wchodza˛ 22 osoby z naste˛puja˛cych 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, Mykhailo 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 Przewodnicza˛cym Komitetu byl prof. Miroslaw Da˛browski, który
zainicjowal w 1972 roku I Sympozjum „Zjawiska Elektromagnetyczne w Obwodach Nieliniowych”. Funkcje˛ Sekretarza Komitetu Naukowego pelni dr Wojciech Pietrowski. Komitetem Organizacyjnym XXIII Sympozjum EPNC kierowal z wielkim zaangażowaniem prof. Ivo Doležel, University of West Bohemia,
Czech Republic.
Otwarcie konferencji odbylo sie˛ na terenie Angelo Hotel Pilsen, w czasie
którego glos zabral prof. Andrzej Demenko – przewodnicza˛cy Komitetu Steruja˛cego EPNC. Poprosil uczestników konferencji o uczczenie minuta˛ ciszy pamie˛ci
inicjatora konferencji EPNC profesora Miroslawa Da˛browskiego.
Wyklad inauguracyjny wyglosil prof. Ivo Doležel, na temat Latest Trends in
Solving Coupled Problems in Electromagnetics". Tematyka wysta˛pienia dotyczyla analizy zjawisk sprze˛żonych w ukladach z polem elektromagnetycznym.
Obrady Sympozjum odbyly sie w salach konferencyjnych Angelo Hotel Pilsen. Z nadeslanych referatów po recenzjach przyje˛to do druku 86. Artykuly byly
recenzowane przez 43-osobowy mie˛dzynarodowy zespól recenzentów. Wydano
starannie przygotowane materialy konferencyjne w formie drukowanej (PTETiS
ISBN 978 -83-62712-00-7, University of West Bohemia ISBN 978-80-261-03509), do których dola˛czono plyte˛ CD. W Sympozjum uczestniczylo blisko 100
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Fot. 1. Prof. Andrzej Demenko – przewodnicza˛cy Komitetu Naukowego EPNC

Fot. 2. Prof. Ivo Doležel – przewodnicza˛cy Komitetu Organizacyjnego EPNC 2014

osób reprezentuja˛cych 43 ośrodki naukowe. Autorzy referatów pochodzili z Belgii, Chin, Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii,
Slowacji, Slowenii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii oraz Wloch.
Podczas obrad wygloszono 22 referaty w sesjach oralnych. Natomiast 64 artykuly zostaly zreferowane przez autorów w formie 1-minutowych prezentacji,
po których dyskusja odbywala sie˛ w sesji posterowej. Moderatorami kolejnych
sesji oralnych byli: prof. Krzysztof Kluszczyński, prof. Stefan Kulig, prof. Jan
Szczyglowski, prof. Slawomir Wiak, prof. Pavel Záskalický, prof. Krzysztof Zawirski, 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 skladzie prof. Drago
Dolinar, prof. Krzysztof Kluszczyński oraz prof. Stefan Kulig nagrodzil mlodego
naukowca Martin’a Petrun za artykul EFFECTS
OF SATURATION AND
,
HYSTERESIS ON MAGNETIZATION DYNAMICS: INFLUENCE OF DIFFERENT MATERIAL MODELS". Nagrode˛ COMPEL (Emerald) Best Paper
Award wre˛czyl prof. J. K. Sykulski z University of Southampton. Ponadto dyRoczniki PTETiS nr 4 (22), 5 (23) — grudzień 2015
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Fot. 3. Referowanie artykulów w formie 1-minutowej prezentacji

Fot. 4. Dyskusja podczas sesji posterowej

Fot. 5. Dyskusja podczas sesji posterowej

plomami wyróżniono naste˛puja˛cych mlodych naukowców: Lukasza Knypińskiego
za artykul ÓPTIMIZATION OF THE ROTOR GEOMETRY OF THE LINESTART PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR BY THE USE
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5 CYKLICZNE KONFERENCJE ORGANIZOWANE PRZEZ
PTETIS — RELACJE I SPRAWOZDANIA

Fot. 6. Referowanie artykulów w formie 1-minutowej prezentacji

Fot. 7. Referat w sesji oralnej wyglasza mgr Krzysztof Dróżdż

Fot. 8. Referat w sesji oralnej wyglasza prof. Hebert de Gersem

OF PARTICLE SWARM ALGORITHM", Andreas’a Ruf za artykul "INFLUENCE OF NON-LINEAR FREQUENCY-DEPENDENT MATERIAL PROPERTIES ON THE OPERATION OF ROTATING ELECTRICAL MACHINESóraz S. Schmuelling za artykul "THE PRINCIPLE OF DAMAGES TO
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Fot. 9. Dyskusje kuluarowe uczestników Sympozjum w przerwie mie˛dzy sesjami

Fot. 10. Dyskusje kuluarowe uczestników Sympozjum w przerwie mie˛dzy sesjami

Fot. 11. Profesor J. Sykulski oraz nagrodzeni mlodzi naukowcy

MAGNETIC SLOT WEDGES BY DIRECT FORCES IN HIGH VOLTAGE
INDUCTION MACHINES".
Znaczna cze˛ść autorów przedlożyla rozszerzona˛ wersje˛ artykulu prezentowa120
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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 artykul be˛dzie oceniany przez dwóch recenzentów.
Najwyżej ocenione prace zostana˛ opublikowane w pierwszym pólroczu 2015 roku
w czasopismach COMPEL, Archives of Electrical Engineering (Archiwum Elektrotechniki) oraz Przegla˛dzie Elektrotechnicznym.
Informacje na temat konferencji można znaleźć na stronie
www.ptetis.put.poznan.pl/epnc
Miejscem naste˛pnego EPNC w 2016 roku be˛da˛ Helsinki w Finlandii. Komitetowi Organizacyjnemu be˛dzie przewodniczyl prof. Anouar Belahcen z Aalto
University.
Opracowal:
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 Wykladowo-Konferencyjnym Politechniki
Poznańskiej odbywalo sie˛ jubileuszowe XXX-te Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki 2014. Jest to coroczne sympozjum poświe˛cone telekomunikacji i teleinformatyce, maja˛ce wieloletnia˛ tradycje˛. Warto przypomnieć,
że pierwsze sympozjum, jeszcze pod nazwa˛ Krajowego Sympozjum Telekomunikacji odbylo sie˛ w ówczesnej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy
w 1985 roku. Uczelnia ta przez wiele lat co roku gościla je ugruntowuja˛c jego
znaczenie nie tylko dla nauki, ale również dla przemyslu, instytucji i operatorów systemów la˛czności. Przez wiele lat istotnym elementem sympozjum byla
towarzysza˛ca mu wystawa sprze˛tu telekomunikacyjnego. Od 2009 roku Sympozjum uzyskalo status wydarzenia organizowanego przez kolejne ośrodki akademickie i naukowe. W kolejnych latach KSTiT bylo wie˛c zorganizowane przez
Politechnike˛ Warszawska˛ (2009), Politechnike˛ Wroclawska˛ (2010), Politechnike˛
Lódzka˛ (2011), Instytut La˛czności – Państwowy Instytut Badawczy (2012),
Politechnike˛ Gdańska˛ (2013). W końcu i Politechnika Poznańska dosta˛pila zaszczytu jego organizacji.

Baner konferencyjny i statua Zlotego Cybogra

Nagrodzeni statuetka˛ Zlotego Cyborga (po lewej fundatorzy statuetki z firmy Sprint SA, po
prawej czlonkowie kapituly wyróżnienia — prof. Jajszczyk, Lubacz i Woźniak)

Pomimo wielu wydarzeń naukowych w dziedzinie elektroniki, telekomunikacji i teleinformatyki, KSTiT utrzymuje swoja˛ pozycje˛ jednej z dwóch, najważniejszych konferencji naukowych i technicznych z wymienionych dziedzin, doskonale uzupelniaja˛c sie˛ z Krajowa˛ Konferencja˛ Radiokomunikacji, Radiofonii
122
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Zwycie˛zcy konkursów; na najlepszy referat sympozjum — dr inż. Pawel Sroka z WEiT PP
(po lewej) oraz na najlepsze referaty mlodych 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 świadcza˛ jej patroni honorowi. W tym roku zostaliśmy szczególnie zaszczyceni obje˛ciem KSTiT 2014 patronatem honorowym
przez Ministra Administracji i Cyfryzacji, Rafala Trzaskowskiego, Pania˛ Prezes
Urze˛du Komunikacji Elektronicznej Magdalene˛ Gaj, oraz Jego Magnificencje˛
Rektora Politechniki Poznańskiej, prof. Tomasza Lodygowskiego.
Liczba zgloszonych na konferencje˛ referatów wyniosla okolo stu. Poza sześcioma referatami wygloszonymi na trzech sesjach plenarnych, w tym dwóch przez
renomowanych gości zagranicznych, referaty prezentowano w czterech równolegle odbywaja˛cych sie˛ sesjach w la˛cznej liczbie 20. Oprócz tematów budza˛cych
cia˛gle zainteresowanie, takich jak np. zagadnienia sieciowe, bezpieczeństwo sieci
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telekomunikacyjnych i komputerowych, zagadnienia komutacyjne, itp. istnieje
szereg sesji poświe˛conych zagadnieniom warstwy fizycznej sieci i systemów telekomunikacyjnych oraz radiokomunikacyjnych. Na konferencji pojawiaja˛ sie˛
również tradycyjnie wa˛tki zwia˛zane z aspektami prawnymi i biznesowymi funkcjonowania systemów i sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. Cieszymy sie˛, że w odróżnieniu od wielu innych konferencji, KSTiT budzi zainteresowanie nie tylko w środowisku akademickim, ale i wśród reprezentantów
instytucji o charakterze regulacyjnym i przemyslowym, a także praktyków telekomunikacji, czego jednym z dowodów jest specjalna sesja poświe˛cona jakości
systemów i sieci telekomunikacyjnych, w której uczestniczyla pani Malgorzata
Olszewska odpowiedzialna za la˛czność Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.
Warto dodać, że jednym z wydarzeń sympozjum byla również sesja panelowa poświe˛cona zagadnieniom finansowania badań w zakresie technologii komunikacyjnych i informacyjnych moderowana przez bylego przewodnicza˛cego
Rady Glównej 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 Andrzej Siemaszko z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych
UE.
Co roku sympozjum towarzyszy specjalna uroczystość wre˛czenia statuetki
Zlotego Cyborga Telekomunikacji. W tym roku tym wyróżnieniem zostali uhonorowani m.in.: Prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski z Katedry Systemów Multimedialnych, Wydzialu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechniki
Gdańskiej, Janusz Kosiński, Prezes Zarza˛du firmy INEA S.A. oraz Miroslav Rakowski, Prezes Zarza˛du operatora T-Mobile Polska S.A.
Pomimo istotnego wzrostu gospodarczego Polski, w warunkach silnej konkurencji, w których minimalizuje sie˛ koszty dzialalności gospodarczej, bardzo
trudno znaleźć sponsorów przemyslowych i instytucjonalnych dla wydarzenia
takiego jak nasze Sympozjum. Sympozjum to wsparla Polska Akademia Nauk
z jej Wydzialem IV Nauk Technicznych, firma Systemics PAB z Warszawy oraz
operator telekomunikacyjny INEA.
Opracowal:
Krzysztof Wesolowski
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XXI Zjazd Szkoleniowy Porozumienia Doktorantów
Uczelni Technicznych, Bialystok, 19–21 września 2014 r.
W dniach 19-21 września 2014 roku w Bialymstoku odbyl sie˛ XXI Zjazd
Szkoleniowy Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych. Gospodarzem
Zjazdu byla Politechnika Bialostocka, która organizowala go wspólnie z Oddzialem Bialostockim Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.
Pierwszy dzień obrad rozpocza˛l sie˛ od przywitania uczestników przez Prorektora ds. Nauki Politechniki Bialostockiej prof. dr hab. inż. Jana Dorosza
i przewodnicza˛ca˛ Uczelnianej Rady Doktorantów Politechniki Bialostockiej
Magdalene˛ Gertner. Zjazd otworzyl wiceprzewodnicza˛cy Porozumienia Michal
Zie˛tala (Wojskowa Akademia Techniczna). Przedstawione zostaly naste˛pnie:
protokól z XX Zjazdu Szkoleniowego Porozumienia, a także sprawozdania ze
Zjazdów Zarza˛du Krajowej Reprezentacji Doktorantów, które odbywaly sie˛
w Gdyni i w Poznaniu. Przewodnicza˛cy komisji ds. promocji Porozumienia Rafal
Gasz (Politechnika Opolska) zaprezentowal sprawozdanie z prac komisji i przedstawil propozycje nowych perspektyw promocji PDUT. Michal Zie˛tala omówil
modernizacje˛ strony internetowej Porozumienia, a także zapisy w Rozporza˛dzeniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniaja˛ce rozporza˛dzenie
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania, które bylo opiniowane przez PDUT. Naste˛pnie Kinga Kurowska (Politechnika Warszawska)
przedstawila prezentacje˛ na temat Fundacji Mlodej Nauki. Pierwszy dzień obrad zakończyl sie˛ wysta˛pieniem Doroty Jeziorowskiej (Akademia Górniczo-Hutnicza) i dyskusja˛ na temat osobowości prawnej PDUT oraz jego przyszlości.
Drugiego dnia doktoranci Politechniki Lódzkiej - Agnieszka Kaczmarek, Jakub Świerczyński, Norbert Ke˛pczak, Daniel Gla˛bala i Andrzej Graczyk przeprowadzili panel, w trakcie którego przedstawili wyniki przeprowadzonej wśród
czlonków PDUT oraz doktorantów Politechniki Lódzkiej ankiety dotycza˛cej problemów i możliwości doktorantów pierwszego roku. Tomasz Dobosz (Politechnika Wroclawska) i Przemyslaw Rumianek (Politechnika Warszawska) omówili
projekty Europa 2020 i Doktorat 2020, a także diagnoze˛ stanu studiów doktoranckich. Marcin Styrna (Politechnika Krakowska) i Slawomir Olejnik przeprowadzili szkolenie, podczas którego omówili cele i dzialania fundacji „Polska Innowacyjna”. Podczas drugiego dnia obrad odbyly sie˛ również warsztaty pt. „TAMAM - porozumienie, kompromis, konsensus - krótko mówia˛c ZGODA!”, które
przeprowadzila trenerka Malgorzata Loskot. Ponadto wybrana zostala Komisja
Wyborcza Porozumienia oraz uzupelniony zostal sklad Komisji ds. Promocji.
Ostatniego dnia uczestnicy zjazdu mieli możliwość zwiedzenia Supraśla, malowniczego miasteczka polożone w pobliżu Bialegostoku, a także znajduja˛ca˛ sie˛
w nim cerkiew i slynne muzeum ikon. Organizatorem naste˛pnego – wyborczego
Zjazdu Porozumienia be˛dzie Politechnika Gdańska, natomiast odbe˛dzie sie˛ on
na morzu, w trakcie rejsu promem do szwedzkiej Karlskrony.
Opracowali:
Jacek Kusznier
Magdalena Gertner
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XI Sympozjum Pomiarów Magnetycznych, Cze˛stochowa
— Czarny Las, 20–22 października 2014 r.
W dniach 20–22.10.2014 w Czarnym Lesie w okolicach Cze˛stochowy odbylo
sie˛ XI Sympozjum Pomiarów Magnetycznych SPM’2014. Glównym organizatorem sympozjum byl cze˛stochowski oddzial PTETiS, kierowany przez prof.
Jana Szczyglowskiego. Wspólorganizatorami przedsie˛wzie˛cia byly naste˛puja˛ce
instytucje: Wydzial Elektryczny Politechniki Cze˛stochowskiej, Instytut Elektrotechniki, Instytut Tele- i Radiotechniczny oraz Ariel University z Izraela.
Honorowy patronat nad impreza˛ naukowa˛ obje˛ly Jej Magnificencja Rektor Politechniki Cze˛stochowskiej, prof. Maria Nowicka-Skowron oraz Komitet Elektrotechniki przy Polskiej Akademii Nauk. Sympozjum zorganizowano w ramach
obchodów jubileuszu 65-lecia Politechniki Cze˛stochowskiej, a obrady uświetnili
swoim udzialem przedstawiciele wladz uczelni w osobach Prorektora ds. Nauczania, prof. Andrzeja Ruska oraz Dziekana Wydzialu Elektrycznego, prof. PCz
Lecha Borowika. Przewodnicza˛cym Komitetu Naukowego byl wieloletni czlonek
Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytulów Naukowych, prof. Kazimierz Zakrzewski z Politechniki Lódzkiej, natomiast honorowym przewodnicza˛cym – nestor
i inicjator idei stworzenia Sympozjum Pomiarów Magnetycznych, prof. Jacek R.
Przygodzki. W imprezie brali udzial zarówno przedstawiciele środowisk naukowych z uczelni krajowych i zagranicznych, jak też osoby zatrudnione w przemyśle, m.in. w firmie Stalprodukt S. A. z Bochni, jak też w Centrum BadawczoRozwojowym koncernu ABB.
Sympozjum stanowilo forum wymiany doświadczeń na temat wspólczesnych
problemów, z jakimi spotykaja˛ sie˛ metrolodzy wielkości magnetycznych, a także
projektanci obwodów magnetycznych maszyn elektrycznych. Szczególnym zainteresowaniem uczestników spotkania cieszyly sie˛ tzw. referaty zamawiane. Profesor Kazimierz Zakrzewski przedstawil interesuja˛cy wyklad na temat predykcji
strat energii w magnetowodach przy wymuszeniu PWM, natomiast dr inż. Jerzy Bajorek z Politechniki Wroclawskiej skoncentrowal sie˛ w swoim wysta˛pieniu
na problemach pomiaru wlaściwości magnetycznych blach elektrotechnicznych,
m.in. zagadnieniu wyznaczania średniej drogi przeplywu.
W ramach Sympozjum zorganizowano ponadto sesje˛ dla mlodych naukowców, którzy dopiero stoja˛ u progu swojej kariery zawodowej. Najlepszy referat w tej sesji, wygloszony przez B. Sc. André Sandmanna z Hochschule Wismar, University of Technology, Business and Design, pt. „Modulation-mode
and power assignment in SVD-assisted broadband MIMO Systems using polynomial matrix factorization” zostal wyróżniony przez prowadza˛cych sesje˛ prof.
Krzysztofa Kluszczyńskiego i dr Mariusza Najgebauera, a sam autor otrzymal
jako nagrode˛ pamia˛tkowy album o palacach i zamkach Górnego Śla˛ska z ra˛k
przewodnicza˛cego PTETiS. Prezentacjom referatów towarzyszyly niejednokrotnie ożywione dyskusje uczestników. Na fotografii widoczni sa˛ (od lewej): dr Mariusz Najgebauer z Politechniki Cze˛stochowskiej, prof. Krzysztof Kluszczyński
z Politechniki Śla˛skiej, prof. Yosef Pinhasi i prof. Asher Yahalom z Ariel University, Ariel, Israel.
W chwilach wolnych od obrad uczestnicy mogli zrelaksować sie˛ i zregenerować sily podczas spacerów w malowniczej scenerii, korzystaja˛c z uroków polskiej zlotej jesieni. Milym akcentem byl wyste˛p czlonków zespolu Śla˛sk, którzy
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Wyklad prof. Kazimierza Zakrzewskiego

Wyklad dr. Jerzego Bajorka

Uczestnicy Sympozjum Pomiarów Magnetycznych SPM’2014
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Ożywione dyskusje podczas obrad

umilili swoim śpiewem spotkanie koleżeńskie.
Czlonkowie komitetu naukowego i organizacyjnego Sympozjum, podczas
wspólnego posiedzenia, podje˛li decyzje˛ o realizacji kolejnych edycji Sympozjum
oraz o rozszerzeniu jego formuly o modelowanie wlaściwości materialów magnetycznych. Kolejna˛ edycje˛ Sympozjum, uwzgle˛dniaja˛ca˛ jego rozszerzona˛ formule˛,
zaplanowano na październik 2016 roku jako XII Symposium of Magnetic Measurements and Modeling SMMM’2016.
Opracowali:
Jan Szczyglowski
Krzysztof Chwastek
Mariusz Najgebauer
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129

5

CYKLICZNE KONFERENCJE ORGANIZOWANE PRZEZ
PTETIS — RELACJE I SPRAWOZDANIA

E-technologie w ksztalceniu 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, wspólorganizator Laboratorium
Przetwarzania Obrazu i Dźwie˛ku LPOD
Organizacje wspieraja˛ce: PTETiS Oddzial Gdańsk, PTENI, Centrum
Edukacji Nauczycieli
Tematyka konferencji obejmowala przyklady wykorzystania najnowszych
technologii w ksztalceniu na kierunkach inżynierskich oraz modele tworzenia
dydaktycznych zasobów multimedialnych. W sferze szczególnego zainteresowania leżaly kwestie zwia˛zane z organizacja˛, tworzeniem i prowadzeniem kursów
typu MOOC (Massive Open Online Courses). Ten rodzaj ksztalcenia z wykorzystaniem Internetu, obok laboratoriów wirtualnych, jest obecnie najintensywniej
rozwijaja˛ca˛ sie˛ forma˛ ksztalcenia z wykorzystaniem e-technologii.
W konferencji uczestniczylo ponad 120 osób reprezentuja˛cych uczelnie techniczne polskie i zagraniczne (Holandia, USA i Ukraina).
Artykuly konferencyjne ukazaly sie˛ w czasopismach poświe˛conych zagadnieniom e-ksztalcenia oraz e-biznesu, jak również w nr 41 Zeszytów Naukowych
Wydzialu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.
Opracowal:
Ludwik Referowski

130

Roczniki PTETiS nr 4 (22), 5 (23) — grudzień 2015
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XXXVIII Mie˛dzynarodowa 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 odbyla sie˛ jedna
z najwie˛kszych i najbardziej uznanych w Polsce konferencji poświe˛cona szeroko
rozumianej elektrotechnice – XXXVIII Mie˛dzynarodowa Konferencja z Podstaw
Elektrotechniki i Teorii Obwodów IC-SPETO. Wszystko zacze˛lo sie˛ 39 lat temu
i prawie nieprzerwanie trwa po dzień dzisiejszy. Mamy nadzieje˛, że tradycja ta
trwać be˛dzie nadal tym bardziej, że konferencja ta obje˛ta jest patronatem wielu
uznanych organizacji, takich jak: Polska Akademia Nauk PAN, Polskiej Sekcji
IEEE czy też Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej
PTETiS.
Nad merytoryczna˛ cze˛ścia˛ konferencji czuwa Komitet Programowy, którego
przewodnicza˛cym jest prof. Stanislaw Bolkowski. Organizacja˛ konferencji zajmuje sie˛ 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 odbyla sie˛ w tym pie˛knym rejonie. Uczestników ugościl hotel Daniel znajduja˛cy sie˛ w przepie˛knym Ustroniu. Wielu stalych uczestników konferencji nie
wyobraża sobie innego miejsca, szczególnie, że o tej porze roku widok na Czantorie˛ i szczególnie pie˛kna˛ Równice˛ sprzyja naukowym dyskusjom.
Tematyka konferencji jest podzielona na sekcje i obejmuje zagadnienia teorii
obwodów i sygnalów, pola elektromagnetycznego, elektronicznych technologii,
analizy, syntezy i optymalizacji, informatyki oraz edukacji w elektrotechnice.
Uczestnicy przedstawiaja˛ swoje artykuly na sesjach posterowych (plakatowych),
a za sugestia˛ recenzentów w formie referatów.
W konferencji uczestniczyli znamienici przedstawiciele polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: przewodnicza˛cy sekcji Elektrotechniki PAN prof. Stanislaw Bolkowski, dziekan Wydzialu Elektrycznego Politechniki Śla˛skiej prof. Pawel Sowa, dyrektor Instytutu Elektrotechniki i Informatyki prof. Stefan Paszek, prof. Marian Pasko przewodnicza˛cy Gliwicko-Opolskiego oddzialu PTETiS.
XXXVIII IC-SPETO cieszylo sie˛ w tym roku dużym zainteresowaniem.
W materialach konferencyjnych opublikowano 63 artykuly, każdy recenzowany
przez dwóch recenzentów – czlonków Komitetu Programowego. W konferencji
uczestniczylo 110 osób. Jak co roku rozpocze˛to od referatów monograficznych.
Na uwage˛ zasluguje fakt, że poza profesorami, którzy od lat goszcza˛ w Ustroniu,
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uczestnikami tegorocznej konferencji byli mlodzi pracownicy nauki – doktoranci
i doktorzy.

Rys. 2. Uczestnicy konferencji

Po uroczystym otwarciu konferencji rozpocze˛to sesje˛ referatów monograficznych. Pierwszym z nich byl referat profesora Boguslawa Butryly pt.: „Skalowalne
szerokopasmowe obliczenia pola elektromagnetycznego przy uwzgle˛dnieniu dyspersji elektrycznej materialów”.

Rys. 3. Referat prof. Boguslawa Butryly

Kolejnym byl referat prof. Zbigniewa Żurka pt. „Nowe zastosowania pomiarowe metod indukcyjnych w diagnostyce materialu i struktury stali oraz prognozowaniu czasu życia elementów maszyn”.

Rys. 4. Referat prof. Zbigniewa Żurka

Ostatnim referatem monograficznym byl wspomnieniowy referat dra Lucjana
Karwana „Profesor Adam Macura – PRO MEMORIA”
132
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Rys. 5. Referat poświe˛cony pamie˛ci profesora Adama Macury

W kolejnych dniach uczestnicy przedstawiali efekty swojej pracy naukowej
na sesjach posterowych i w formie wyglaszanych referatów. Pomimo tego, że sesje posterowe cze˛sto uznawane sa˛ za prostsza˛ i mniej stresogenna˛ forme˛, może to
być wrażenie zludne. Plakaty wykonywane sa˛ na bardzo wysokim poziomie graficznym, a wydlużony czas takich sesji w stosunku do sesji referatowych sprzyja
dlugim merytorycznym dyskusjom.

Rys. 6. Sesja posterowa

Podczas referatu prelegent musi najcze˛ściej zmierzyć sie˛ z kilkoma pytaniami z sali, to sesje plakatowe daja˛ możliwość prowadzenia bezpośredniej dyskusji, wymiany uwag i doświadczeń bez ograniczeń czasowych. Organizatorzy
konferencji poza sesjami naukowymi staraja˛ sie˛ także umilić czas uczestnikom
wycieczka˛ turystyczna˛. To w końcu wlaśnie w czasie takich chwil „wolnych”
poziom dyskusji naukowych jest najwie˛kszy. Tu naste˛puje mie˛dzyuczelniana
kooperacja, wymieniane sa˛ pogla˛dy, komentowane odkrycia. To w czasie takich chwil niejednokrotnie niewinne sugestie osoby wydawaloby sie˛ postronnej
posuwaja˛ naukowe odkrycia daleko do przodu. W tym roku wycieczki byly dwie.
Jedna zapowiedziana gdzie uczestnicy IC-SPETO odwiedzili zabytkowy browarmuzeum w Żywcu. Jest to jeden z najstarszych browarów w Polsce, uznany
w calym świecie. Zostal zalożony w 1856 roku przez arcyksie˛cia Albrechta Habsburga.
Wycieczka druga byla niespodzianka˛ przygotowana˛ przez kierownictwo hotelu Daniel. Uczestnicy zostali podwiezieni luksusowym autokarem na Równice˛.
Podsumowuja˛c konferencje˛ należy stwierdzić, że pomimo wielu trudności,
najcze˛ściej finansowych, spotykanych w ośrodkach naukowych, XXXVIII ICSPETO cieszylo sie˛ duża˛ popularnościa˛. Organizatorzy maja˛ nadzieje˛, że tak
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Rys. 7. Browar-muzeum w Żywcu

Rys. 8. Wycieczka na Równice˛

pozostanie. Malo która konferencja może powiedzieć o sobie, że prawie nieprzerwanie odbywa sie˛ 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, Jastrze˛bia Góra, 7–9
czerwca 2015 r.
Cel konferencji: Prezentacja aktualnych problemów elektroenergetyki oraz
kreowanie jej perspektyw rozwojowych.
Organizator: Katedra Elektroenergetyki. Wydzial Elektrotechniki
i Automatyki PG
Patron honorowy: PTETiS Oddzial Gdańsk
W konferencji wzie˛li udzial przedstawiciele uniwersytetów i uczelni technicznych oraz kadra menadżerska i techniczna koncernów energetycznych, elektrowni
i elektrocieplowni oraz firm energetycznych zajmuja˛cych sie˛ szeroko rozumiana˛
tematyka˛ systemów elektroenergetycznych i energetycznych.
Z nadeslanych materialów, Komitet Naukowy wybral po selekcji 80 referatów, które podzielil na naste˛puja˛ce sekcje tematyczne:
1. Wspólpraca operatorów systemów przesylowych w ramach ENTSO-E.
2. Stany pracy systemu elektroenergetycznego.
3. Sterowanie praca˛ systemu elektroenergetycznego.
4. Nowoczesne technologie w systemach elektroenergetycznych.
5. Nowoczesne technologie wytwarzania energii elektrycznej.
6. Generacja rozproszona i odnawialne źródla energii.
7. Funkcjonowanie rynków energii elektrycznej i uslug systemowych.
8. Zagadnienia wybrane elektroenergetyki.
Referaty sa˛ opublikowane w materialach konferencyjnych: w wersji elektronicznej w postaci prezentacji multimedialnej oraz w wersji papierowej w czterech
kolejnych numerach kwartalnika Acta Energetica. Dodatkowo 49 referatów zostalo opublikowanych w nr 42 Zeszytów Naukowych Wydzialu Elektrotechniki
i Automatyki Politechniki Gdańskiej
Opracowal:
Ludwik Referowski
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XIV Krajowa Konferencja Elektroników, Darlówko
Wschodnie, 8–12 czerwca 2015 r.
Organizatorzy: PTETiS Oddzial Gdańsk, Wydzial Elektroniki i Informatyki
Politechniki Koszalińskiej
Patronat: Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk.
Cel: Prezentacja osia˛gnie˛ć w dziedzinach: Materialów i technologii dla
nanoelektroniki i fotoniki, Fotowoltaiki, Elektroniki drukowanej, Roli
pólprzewodników zlożonych w elektronice, Zastosowaniu elementów z azotku
galu, Techniki radarowej.
Referaty prezentowane w formie ustnej lub plakatowej byly podzielone na
tradycyjne grupy tematyczne: Materialy i technologie elektroniczne, Elementy
elektroniczne, Uklady analogowe, Uklady cyfrowe, Energoelektronika, Optoelektronika, Szumy, zaklócenia, ograniczenia cieplne i niezawodność, Zastosowania
ukladów elektronicznych, Systemy elektroniczne w mechatronice.
Ponadto zorganizowano siedem Sesji Specjalnych:
1. Rozwój ogniw fotowoltaicznych i paliwowych w Polsce
2. Lasery pólprzewodnikowe - 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 Materialy Tlenkowe
7. Od mikrobiometrii do makrobiometrii: metody, uklady elektroniczne i zastosowania
Dodatkowym elementem Konferencji byla wystawa i prezentacje firm komercyjnych z kraju i zagranicy. W konkursie „MLODZI PRACOWNICY NAUKI” na najlepsze prace w tradycyjnych grupach tematycznych, wyróżniono
naste˛puja˛ce osoby:
1. Materialy i technologie elektroniczne - mgr inż. Grzegorz Tomaszewski
z Politechniki Rzeszowskiej
2. Od mikrobiometrii do makrobiometrii: metody, uklady elektroniczne i zastosowania - 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 Wroclawskiej
4. Innowacyjne zastosowania techniki sensorowej - dr inż. Szymon Szcze˛sny
z Politechniki Poznańskiej, dr inż. Damian Wojcieszak z Politechniki
Wroclawskiej
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5. Lasery pólprzewodnikowe – wytwarzanie, modelowanie, zastosowanie - inż.
Patrycja Śpiewak z Politechniki Lódzkiej
Po wysluchaniu referatów Komitet Naukowy rekomendowal wybrane artykuly do druku w naste˛puja˛cych czasopismach naukowych i naukowo-technicznych: „Elektronika”, „Przegla˛d Elektrotechniczny”, „Metrology and Measurement Systems”, „Biuletyn Obcoje˛zyczny 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 zaakceptowal termin kolejnej XV Krajowej Konferencji
Elektroniki. Odbe˛dzie sie˛ ona w dniach od 6 do 10 czerwca 2016 roku w Darlówku
Wschodnim.
Organizatorzy planuja˛ zorganizowanie sesji regularnych i sesji specjalnych
oraz wygloszenie referatówplenarnych przez znanych naukowców. Organizatorzy zapraszaja˛ kierowników dużych projektów badawczych, do podje˛cia sie˛ organizacji Sesji Specjalnych. Zostana˛ stworzone odpowiednie warunki dla firm
komercyjnch do zaprezentowania swoich wyrobów w trakcie Konferencji. Pobyt na Konferencji urozmaica˛ imprezy towarzysza˛ce oraz bogata oferta Parku
Wodnego przy hotelu „Jan”. Dla najmlodszych uczestników (do 30 lat) be˛dzie
zorganizowany konkurs na najlepsze prace w poszczególnych grupach tematycznych.
Informacje dotycza˛ce m.in. grup tematycznych, sposobu przygotowania i terminu zglaszania referatów, kosztów udzialu w Konferencji i warunków platności,
programu konferencji, be˛da˛ sukcesywnie zamieszczane na stronach internetowych:
www.kke.man.koszalin.pl i www@kke.com.pl
Konferencja odbe˛dzie sie˛ pod patronatem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk.
Opracowal:
Ludwik Referowski
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LI Mie˛dzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych
SME 2015’, Gdańsk – Chmielno, 21–24 czerwca 2015 r.
Organizator: Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Wydzialu
Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej i Instytut Kaszubski
w Gdańsku, PTETiS oddzial Gdańsk
Patronat: Komitet Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk, Rektor
Politechniki Gdańskiej, Dziekan Wydzialu Elektrotechniki i Automatyki PG,
Stowarzyszenie Elektryków i Wójt Gminy Chmielno.
Cel: Wymian doświadczeń i prezentacja najnowszych prac dotycza˛cych teorii,
konstrukcji, badań, sterowania, eksploatacji i diagnostyki maszyn i nape˛dów
elektrycznych.
Sympozjum bylo kolejnym spotkaniem naukowców z krajowych oraz zagranicznych ośrodków naukowych i przemyslowych, zajmuja˛cych sie˛ szeroko
rozumiana˛ tematyka˛ maszyn elektrycznych. Obrady obejmowaly naste˛puja˛ce
grupy tematyczne:
1. Teoria, modelowanie i symulacja.
2. Projektowanie i optymalizacja.
3. Materialy i wytwarzanie.
4. Pomiary, diagnostyka i monitoring.
5. Maszyny specjalne.
6. Maszyny piezoelektryczne.
7. Transformatory i dlawiki.
8. Zjawiska termiczne i wibroakustyczne.
9. Maszyny elektryczne w systemach nape˛dowych.
10. Maszyny i nape˛dy elektryczne w pojazdach.
11. Maszyny elektryczne w autonomicznych systemach generacji energii elektrycznej.
W dniu rozpocze˛cia Sympozjum odbyla sie˛ msza św. w kościele p.w. Świe˛tych
Apostolów Piotra i Pawla parafii Chmielno. Proboszcz parafii - ks dr Tomasz
Rakowski (muzykolog) celebrowal msze˛ św. w intencji zmarlych profesorów:
Eugeniusza Kozieja, Jana Ruska, Wladyslawa Latka Wladyslawa Paszka, Andrzeja Kordeckiego, Michala Jablońskiego, Stefana Roszczyka, Zbigniewa Muszalskiego, Stanislaw Kaniewskiego, Janusza Pasierba i Józefa Tischnera.
Uroczyste otwarcie Sympozjum odbylo sie˛ 22 czerwca w ośrodku „Wichrowe
Wzgórze. Podczas ceremonii otwarcia Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich dr inż. Piotr Szymczak wre˛czyl medale pamia˛tkowe im. Romana Cieślewskiego, im. Jana Obra˛palskiego, im. Stanislawa Fryzego, im. Michala Doliwo-Dobrowolskiego nadane przez Zarza˛d Glówny SEP: profesorom. Kazimierzowi Zakrzewskiemu, Tadeuszowi Glince, Zdzislawowi Życkiemu, i Mieczyslawowi Ronkowskiemu. Z okazji jubileuszu 70. urodzin prof. Mieczyslawa Ronkowskiego
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Prorektor d/s Rozwoju i Jakości Politechniki Gdańskiej prof. Kazimierz Jakubiuk wre˛czyl mu list gratulacyjny oraz medal pamia˛tkowy Politechniki Rektora.
W Sympozjum wzie˛ly udzial 82 osoby z naste˛puja˛cych ośrodków akademickich, badawczych i przemyslowych (krajowych i zagranicznych): Akademia
Morska w Gdyni, Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut KOMEL, Instytut
Elektrotechniki, Instytut Energetyki, Politechnika Cze˛stochowska, Politechnika
Gdańska, Politechnika Krakowska, Politechnika Lubelska, Politechnika Lódzka,
Politechnika Opolska, Politechnika Poznańska, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Lubelska, Politechnika Śla˛ska, Politechnika Świe˛tokrzyska, Politechnika
Warszawska, Politechnika Wroclawska, Wyższa Szkola Oficerska Sil Powietrznych w De˛blinie, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
ALSTOM Power Sp. z o.o. Wroclaw, Getriebebau NORD (Niemcy), SuperGrid
Institute SAS (Francja), Technical University of Košice (Slowacja), TU Dortmund University (Niemcy).
Program Sympozjum zawieral: 1 sesje˛ plenarna˛ ogólna˛, 8 sesji plenarnych
równoleglych, 1 sesje˛ plakatowa˛ oraz 1 sesje˛ okolicznościowa˛.
W trakcie Sympozjum przedstawiono la˛cznie 38 referatów na sesjach plenarnych oraz 27 referatów na sesji plakatowej.
Po poludniu drugiego dnia obrad uczestnicy Sympozjum udali sie˛ do Politechniki Gdańskiej celem zapoznania sie˛ z Laboratorium LINTE∧2. Kierownik projektu dr hab. inż. Janusz Nieznański, prof. PG przedstawil prezentacje˛
poświe˛cona˛ idei oraz możliwościom i przyszlym zadaniom tworzonej infrastruktury badawczej. Istotnym elementem prezentacji byla publiczna demonstracja
eksperymentu badawczego przeprowadzonego z wykorzystaniem instalacji laboratoryjnej LINTE∧2. Eksperyment przygotowany i zaprezentowany przez pracowników zespolu projektowego polegal na skonfigurowaniu przykladowej mikrosieci elektroenergetycznej oraz sterowaniu wartościami mocy biernej i napie˛cia
w tej mikrosieci za pomoca˛ statycznego kompensatora mocy biernej typu
STATCOM. Przebieg calości eksperymentu byl nadzorowany zdalnie z centrum
sterowania i komunikacji Laboratorium. Prezentacja spotkala sie˛ z dużym zainteresowaniem uczestników Sympozjum.

Zdje˛cie uczestników Sympozjum Maszyn Elektrycznych SME 2015

W trzecim dniu Sympozjum odbylo sie˛ otwarte zebranie Sekcji Maszyn
Elektrycznych i Transformatorów KE PAN na którym prof. Andrzej Demenko,
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Przewodnicza˛cy Komitetu Elektrotechniki, przedstawil prezentacje˛ na temat
ważnych spraw dotycza˛cych Komitetu Elektrotechniki PAN i zwia˛zanego z nim
środowiska naukowego.
Nadeslane referaty zakwalifikowane na Sympozjum, przez Komitet Naukowy,
zostaly opublikowane w czasopiśmie Maszyny Elektryczne — Zeszyty Problemowe 3/2015 (107) i 4/2015 (108).
Opracowal:
Ludwik Referowski
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I Sympozjum Historia Elektryki, Gdańsk, 29–30 czerwca
2015 r.
Organizator: Centralna Komisja Historyczna SEP (Przewodnicza˛cy prof.
Dariusz Świsulski) przy wspólpracy Wydzialu Elektrotechniki i Automatyki
PG, Oddzialu Gdańskiego SEP, Instytutu Historii Nauki im. L. i A.
Bikernmajerów Polskiej Akademii Nauk, Oddzialu Gdańskiego PTETiS
Sponsor: ENERGA SA
Cel: Przedstawienie najciekawszych osia˛gnie˛ć w dziedzinie elektrotechniki
w przebiegu XX i pocza˛tków XXI wieku oraz trwalego upamie˛tnienia postaci
profesora Alfonsa Hoﬀmanna i jego osia˛gnie˛ć w dziedzinie elektryfikacji kraju,
racjonalnego wykorzystania energii elektrycznej jak również jak również
polskiej edukacji i technicznego szkolnictwa wyższego.
W trakcie uroczystości poświe˛conej pamie˛ci prof. Hoﬀmana nasta˛pilo
odslonie˛cie tablicy pamia˛tkowej w gmachu Wydzialu Elektrotechniki
i Automatyki PG. Wykonanie projektu i odlewu tablicy bra˛zie bylo
wspólfinansowane przez Oddzial Gdański, Bydgoski i Toruński SEP.

Alfons Hoﬀmann byl pierwszym Polakiem, który ukończyl Wydzial Budowy
Maszyn i Elektrotechniki Politechniki Gdańskiej (Königliche Preußische Technische Hochschule) w roku akademickim 1911/12. Po wojnie w latach 1949-1957
byl pracownikiem Politechniki Gdańskiej.
Uroczystość byla również okazja˛ do podzie˛kowania zaslużonym osobom za
ich dzialalność. Zostaly im przyznane medale im. profesorów: Wlodzimierza
Krukowskiego, Michala Doliwo Dobrowolskiego, Alfonsa Hoﬀmanna, Romana
Dzie˛ślewskiego oraz wyróżnienia - szafirowa honorowa odznaka SEP. Otrzymali je profesorowie Jacek Marecki, Kazimierz Jakubiuk, Dariusz Świsulski,
Ryszard Roskosz oraz profesorowie Politechniki Lwowskiej Orest Ivakhiv i Petro Stakhiv. Przyznano również medal Oddzialu Gdańskiego SEP im prof. Stanislawa Szpora oraz medal Oddzialu Zagle˛bia We˛glowego SEP im. dra Zbigniewa
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Bialkiewicza naste˛puja˛cym osobom: Tadeuszowi Domżalskiemu, Zbigniewowi
Filingerowi oraz Dariuszowi Świsulskiemu.. Wre˛czono również dyplomy 60 i 50
lat przynależności do SEP Jerzemu Pirsztelowi i Edwardowi Musialowi.
W trakcie I sesji „Alfons Hoﬀmann patronem roku 2015” jego wychowankowie
zaprezentowali życiorys i osia˛gnie˛cia profesora i wyświetlono film „W holdzie
profesorowi Alfonsowi Hoﬀmannowi”. Uczestnicy Sympozjum otrzymali plyte˛
DVD z pelna˛ wersja˛ filmu. Sesja II poświe˛cona byla „Polakom zaslużonym dla
elektryki”, sesja III - „Pocza˛tkom zastosowań elektrotechniki”, sesja IV – Historii
rozwia˛zań technicznych”.
Zainteresowanie uczestników wzbudzila wystawa „Sylwetki dokonań polskich
elektryków” przygotowana przez pania˛ Agnieszke˛ Leszczewicz z Filii Biblioteki Glównej na Wydziale EiA PG. Prezentowane bylo również zabytkowe wyposażenie Laboratorium Maszyn Elektrycznych z 1904 r. oraz zabytkowe przyrza˛dy pomiarowe Laboratorium Miernictwa Elektrycznego. Dużym zainteresowaniem cieszyla sie˛ prezentacja ksia˛żek o historii elektrotechniki, uczelni technicznych i historii SEP a także wystawa medali i walorów filatelistycznycho tematyce elektrotechnicznej pochodza˛cych z prywatnych zbiorów Dariusza
Świsulskiego.
Po obradach uczestnicy mieli możliwość zwiedzenie Filharmonii Baltyckiej
znajduja˛cej sie˛ w budynku dawnej elektrowni „Olowianka” wybudowanej pod
koniec wieku XIX i pracuja˛cej do roku 1997. W Dalszej we˛drówce po Gdańsku
można bylo zobaczyć najciekawsze miejsca starego Gdańska (Soldek, Muzeum
Morskie w śpichlerzach „Panna”, „Miedź” i „Oliwski”, Przystań jachtowa Marina Gdańsk, Brama Zielona, Termometr Fahrenheita, Zlota Kamienicka, Dwór
Artusa, Fontanna Neptuna, Ratusz Glównego Miasta, Dom Uphagena, Zlota
Brama Zbrojownia, Bazylika Mariacka, Kamienica Gotyk, ul. Mariacka, Żuraw).

Zdje˛cie uczestników Sympozjum przed Gmachem Wydzialu EiA PG

Spacer po Gdańsku zakończyl sie˛ w restauracji „Cala Naprzód” gdzie z tarasu
widokowego można bylo podziwiać Wyspe˛ Spichrzów oraz przystań jachtowa˛.
W drugim dniu obrad odbyly sie˛ również cztery sesje: V. „Historia Stowarzysze142
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nia Elektryków Polskich”, VI. „Historia przemyslu i organizacji elektrotechnicznych”, VII. „Historia szkolnictwa elektrotechnicznego”, oraz VIII. „Wspólcześni
zaslużeni elektrycy”.
W godzinach poobiednich uczestnicy odwiedzili zabytkowa˛ elektrownie˛ wodna˛ w Straszynie uruchomiona˛ w roku 1910. Uczestniczyli w uruchomieniu hydrozespolu i obejrzeli film o elektrowniach na Raduni. Wyglaszane referaty opublikowane sa˛ w nr 42 i 44 Zeszytów Naukowych Wydzialu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.
Ustalono, że miejscem kolejnego Sympozjum w roku 2016 be˛dzie Szczecin,
natomiast trzeciego w roku 2017 – Wroclaw.
Opracowal:
Ludwik Referowski
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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 Oddzial
Gdańsk
Cel: Mobilizacja i integracja środowiska naukowego na rzecz wspólpracy ze
szkolnictwem na poziomie srednim i gimnazjalnym
Trzydziesta dziewia˛ta Miedzynarodowa Konferencja „Microelectronics and
Packaging IMAPS’2015” odbyla sie˛ w dniach 20-23 września w Gdańsku. Tematyka konferencji dotyczyla m.in. technologii hybrydowych i pólprzewodnikowych,
projektowania i symulacji komputerowych, materialów i elementów elektronicznych, ukladów scalonych, mikrosystemów, cienkich warstw, sensorów, opraw,
obwodów drukowanych PCB, badania jakości i niezawodności, odprowadzania
ciepla, optoelektroniki, fotowoltaiki oraz ksztalcenia w dziedzinie elektroniki.
Konferencje˛ wspólorganizowaly Politechnika Gdańska – Wydzial Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki, Akademia Morska - Wydzial Elektryczny, Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Polski Oddzial IMAPS oraz Polskie
Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. W konferencji uczestniczylo 99 osób, w tym 21 zza granicy. Wygloszono 18 zaproszonych referatów
i przedstawiono 78 prezentacji posterowych. Przyznano dla uczestników nagrody
za najlepsze postery, nagrode˛ IOP Conference Series prize oraz nagrody dla
mlodych naukowców IMAPS Poland Young Scientist Awards.
Planowane zaje˛cia promocyjne dla nauczycieli nie odbyly sie˛ z powodu zbyt
późnego przyznanie grantu przez MNiSW.
Opracowal:
Ludwik Referowski
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Konferencje planowane
XXVI Cykl Seminaryjny Zastosowanie Komputerów
w Nauce i Technice 2016

Oddzial Gdański Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej zaprasza do udzialu w XXVI cyklu seminaryjnym Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice’ 2016
Celem seminarium jest wymiana doświadczeń i sposobów wykorzystania
komputerów w nauce, technice i dydaktyce. Seminarium różni sie˛ od typowych konferencji, ponieważ przy jednym spotkaniu wyglaszane sa˛ dwa referaty.
Dzie˛ki temu sluchacze przychodza˛cy na dany odczyt sa˛ zainteresowani tematyka˛
prezentowana˛ w referatach, a czasu na spokojna˛ dyskusje˛ jest znacznie wie˛cej.
Spotkania seminaryjne be˛da˛ sie˛ odbywać we wtorki w okresie od marca do
czerwca i od października do grudnia 2016 roku, dzie˛ki czemu autorzy referatów
moga˛ zaproponować najbardziej dogodny termin. Referaty be˛da˛ wyglaszane na
terenie Wydzialu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w budynku imienia Profesora Kazimierza Kopeckiego, w sali Nr 27.
Dokladny harmonogram odczytów be˛dzie ogloszony w marcu 2016 roku.
Wygloszone referaty po uzyskaniu pozytywnej opinii recenzentów i akceptacji
Komitetu Naukowego zostana˛ opublikowane w kolejnym numerze. Zeszytów Naukowych Wydzialu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (ISSN
2353-12905-5766).
Autorom dwóch najlepszych referatów, wytypowanych przez Komitet Naukowy, zostanie przyznany dyplom i nagroda pienie˛żna podczas inauguracji kolejnego cyklu seminaryjnego na pocza˛tku roku 2017.
Zgloszenie udzialu w seminarium
Streszczenie referatu o obje˛tości pól strony formatu A4 napisane czcionka˛
Times New Roman 12 pkt z pojedynczym odste˛pem mie˛dzy wierszami (okolo
450 slów) przy zachowaniu 2,5 centymetrowego górnego, dolnego, lewego i prawego marginesu winno być przeslane e-mailem do organizatorów do dnia 14
lutego 2016 na naste˛puja˛ce dwa adresy:
lmreferowski@wp.pl oraz ptetis@eia.pg.gda.pl
Streszczenie powinno zwierać:
TYTUL REFERATU, Imie˛ i NAZWISKO autora (autorów)
Miejsce pracy, e-mail, Propozycje˛ terminu wygloszenia referatu.
Koszty udzialu w seminarium
Ewentualne koszty przejazdów do Gdańska, noclegu i wyżywienia uczestnicy
seminariów pokrywaja˛ we wlasnym zakresie.
Autorzy referatów pokrywaja˛ koszty zwia˛zane z wydaniem materialów seminaryjnych, które wynosza˛ za każdy referat:
dla czlonków PTETiS - 150 PLN (oplata ulgowa)
dla pozostalych osób - 250 PLN
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W przypadku, gdy obje˛tość referatu przekracza 4 strony, autorzy referatu
pokrywaja˛ także koszty wydania dodatkowych stron w wysokości 100 PLN za
każda˛ dodatkowa˛ strone˛ nieparzysta˛. Istnieje również możliwość zamieszczenie
kolorowych rysunków w tekście po wniesieniu dodatkowej oplaty 120 PLN za
strone˛ z rysunkami.
Oplaty za udzial w seminarium należy wplacać na konto:
Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej - Oddzial
Gdańsk
Konto Nr 71 1020 1811 0000 0502 0078 5816
Terminarz
do 14.02.2016 - nadsylanie kart zgloszeniowych oraz streszczeń referatów
do 20.03.2016 - informacje o akceptacji, wraz programem seminarium oraz
wzorcem tekstu
do 30.09.2016 - nadsylanie pelnego tekstu referatu w postaci pliku doc i pdf
wraz z oświadczeniem o autorstwie za pośrednictwem poczty elektronicznej
Informacja o seminarium jest doste˛pna na stronie internetowej Oddzialu
http://eia.pg.gda.pl/ptetis
oraz za pośrednictwem telefonu komórkowego
501-678-006.
Można ja˛ również otrzymać korzystaja˛c a adresu mailowego:
lmreferowski@wp.pl oraz ptetis@ely.pg.gda.pl
Opracowal:
Ludwik Referowski
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XV Krajowa Konferencja Elektroników, Darlówko
Wschodnie, 06–10 czerwca 2016 r.
Pie˛tnasta Krajowa Konferencja Elektroników organizowana przez Oddzial
Gdański PTETiS i Wydzial Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej
odbe˛dzie sie˛ w dniach 06.06 – 10.06.2016 roku w Darlówku Wschodnim. Konferencja obje˛ta jest patronatem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej
Akademii Nauk.
Uczestnicy Konferencji zostana˛ powitani w niedziele˛ 5 czerwca w godzinach popoludniowych (od 1500). Mamy nadzieje˛ na liczny udzial naukowców
i inżynierów reprezentuja˛cych różne typy instytucji zajmuja˛cych sie˛ elektronika˛.
Szczególnie gora˛co zapraszamy mlodych Elektroników, dla których przewidujemy wyróżnienie najlepszych prac w konkursie „Mlodzi pracownicy nauki”. Tak
jak w poprzednich latach, na Konferencji odbe˛da˛ sie˛ Sesje Specjalne, be˛dzie prezentacja kilka referatów plenarnych prezentowanych przez znanych naukowców.
Referaty zwykle przewidziane do prezentacji w formie ustnej lub plakatowej be˛da˛
podzielone na grupy tematyczne. Sesje plakatowe zorganizowane be˛da˛ podobnie jak podczas XIV KKE. Je˛zykami konferencyjnymi sa˛ jak poprzednio je˛zyk
polski i angielski.
Komitet Naukowy zamierza, podobnie jak w latach ubieglych, zarekomendować wyróżnione prace do druku w renomowanych czasopismach. Materialy
prezentowane na XIV KKE zostaly rekomendowane do druku w naste˛puja˛cych
czasopismach:
• „Elektronika”
• „Przegla˛d 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
Opracowal:
Ludwik Referowski
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email: anouar.belahcen@aalto.fi

All correspondence should be addressed to
EPNC 2016 Secretariat
Aalto University
School of Electrical Engineering
P.O.Box 13000
00076, Aalto
Finland

Helsinki is a modern city with only 600,000 residents nicely situated on
the Baltic Sea. Helsinki is the centre of Finland’s administrative, educational
and cultural life. It is also the finance and business centre of the country.
Together with its neighbouring cities Helsinki forms the metropolitan area
with more than one million inhabitants. Helsinki is a city full of contrasts:
light and white in summer, and dark, but full of warmth in winter; modern
and cutting edge, yet steeped in fascinating past; cosmopolitan and
compact capital where form follows the function, where both sea and deep
forests are just a stone’s throw away. The beauty of the surrounding nature
blends seamlessly together with high-tech achievements and design, while
old traditions mix with the latest contemporary trends. Helsinki is unique
among the Northern European cities. Its identity has been formed by
cultural influences from both the East and West. Over 450 years of history,
several architectural layers and the impact of different periods can clearly
be seen in Helsinki. Helsinki’s climate combines characteristics of both a
maritime and a continental climate. The proximity of the Arctic Ocean and
the North Atlantic creates cold weather, while the Gulf Stream brings in
warmer air. The summer in Helsinki is bright. The days are at their longest
in the second half of June, when the sun stays above the horizon for 19
hours.
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XXIV Symposium
Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits
June 28 - July 1, 2016 Helsinki, FINLAND

SCOPE

The authors of accepted papers will be invited to submit their extended
papers by July 01, 2016. Up to 20 papers in their extended version,
prepared according to COMPEL editorial rules will be included in a Special
Issue of COMPEL. Furthermore 20 papers will be published in the AEE
journal and the RTU-ECCE journal. The extended versions will be subject
to additional reviewing process.

EXTENDED PAPERS

Only original and unpublished papers will be presented at the Symposium.
English will be the official language. The length of the papers is limited to 2
pages. All papers accepted for presentation will be published in the
Symposium Proceedings. The extended versions of selected papers will be
published in a Special Issue of COMPEL ‘The International Journal for
Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering’
Emerald, Bradford; the Archives of Electrical Engineering journal, and
the Scientific Journal of Riga Technical University - Electrical,
Control and Communication Engineering.
Prospective authors are kindly invited to submit 2 page papers before
March 7, 2016, in PDF format, directly by email.
The instruction for the preparation of paper is available on the symposium
web site. The manuscripts will be evaluated by reviewers. It is expected
that, as at the last few EPNC conferences, an award for the best paper
presented by a young researcher will be offered by the Editor of COMPEL.

SUBMISSION OF PAPERS

1. Ferromagnetics and Magnetic Circuits
Theory and application of nonlinear phenomena in ferromagnetic
elements and structures containing such elements.
Electromagnetic field calculations in nonlinear problems.
Modeling of material properties and the numerical treatment of
hysteresis, anisotropy, permanent magnets.
2. Semiconductors and Nonlinear Electric Circuits
Electric circuits with nonlinear elements.
Modeling and control of power electronic devices and converters.
Modeling and simulation of nonlinear electronic elements and systems
with such elements.
3. Nonlinear Optics and Wave Propagation
Nonlinear optical phenomena and devices.
Modeling of nonlinear space-time electrodynamics.
Modeling of nonlinearities in optical waveguides.
4. Nonlinear Electromagnetic Problems in Medicine
Electromagnetic devices in medicine.
Inverse electromagnetic problems in medicine and human tissue
modeling for electromagnetic simulation.
Electromagnetic fields in diagnostics and therapy.

TOPICS

The aim of the Symposium EPNC 2016 is to present the recent advances
in the analysis and synthesis on nonlinear electric and magnetic circuits and
nonlinear optics as well as to provide the forum for discussion on
applications of nonlinear phenomena in electrical engineering.
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Wspomnienia pośmiertne
Wladyslaw Dybczyński (1935–2014)

Wspomnienie o profesorze Wladyslawie Dybczyńskim, wybitnym naukowcu, wielkim autorytecie w dziedzinie techniki świetlnej, wieloletnim Kierowniku Katedry Promieniowania
Optycznego Wydzialu Elektrycznego Politechniki
Bialostockiej.
Prof. dr hab. inż. Wladyslaw Dybczyński
urodzil sie˛ 4 grudnia 1935 roku w rodzinie Jana i Rozalii w miasteczku Wilamowice,
w powiecie Bielsko-Bialskim. Jedenastoletnia˛
Szkole˛ Ogólnoksztalca˛ca˛ im. Adama Asnyka
ukończyl w Bialej. Studiowal pocza˛tkowo na
Wydziale Mechanicznym Politechniki Śla˛skiej
w Gliwicach. Naste˛pnie kontynuowal nauke˛
na Oddziale Mechaniki Precyzyjnej przy Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Warszawskiej (obecnie Wydzial Mechatroniki).
Zawodowa droga prof. Dybczyńskiego rozpocze˛la sie˛ w 1959 roku w Filmowym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym „Techfilm” w Warszawie, gdzie pracowal do roku 1983. Jego pierwsze prace zwia˛zane byly z projektowaniem kinotechnicznych przyrza˛dów kontrolno-pomiarowych przeznaczonych do badania
projektorów filmowych 16 mm i 35 mm oraz warunków odtwarzania obrazu
i dźwie˛ku w salach kinowych. Dzie˛ki jego wiedzy i zapalowi udalo sie˛ opracować
mie˛dzy innymi miernik luminancji, autokolimator do justowania ukladu projekcyjnego projektorów filmowych, urza˛dzenia do automatyzacji projekcji filmowej, urza˛dzenie do zdalnej regulacji ostrości obrazu w kinie, przyrza˛d autokolimacyjno-mikroskopowy do regulacji projektorów filmowych, przyrza˛d mikroskopowy do pomiaru wymiarów szczeliny czytaja˛cej w ukladzie optycznego odczytu
dźwie˛ku w projektorze filmowym i wiele innych wynalazków, które również zaowocowaly patentami. Zajmowal sie˛ też opracowywaniem projektów kinotechnicznych kin. Jednym z problemów byl ksztalt (profil) podlogi widowni w kinie.
Opracowal oryginalna˛ analityczna˛ metode˛ wyznaczania profilu podlogi. Tym
sposobem zostal zaprojektowany profil podlogi min. dla kina „Polonia” w Lodzi
czy “Relax” w Warszawie. W latach sześćdziesia˛tych prof. W. Dybczyński bral
udzial w opracowywaniu nowych metod pomiaru elementów sprze˛tu projekcyjnego. Wymienić tu można: badania zwierciadel kinowych, elektrod we˛glowych,
lamp ksenonowych, materialów ekranowych, żarowych źródel światla, skurczu
taśmy filmowej itp. Drugi kierunek zainteresowań dotyczyl techniki zdje˛ciowej.
Do najważniejszych prac z tego zakresu można zaliczyć: wspólautorstwo opracowania autokolimacyjnej metody kontroli ostrości odwzorowania obrazu kamer
zdje˛ciowych, opracowanie metody wyznaczania charakterystyk cze˛stotliwościowo-kontrastowych obiektywów zdje˛ciowych i projekcyjnych (wspólautor), badania fotometryczne optyki zdje˛ciowej i wiele innych.
W 1970 r. zorganizowal i zbudowal w FOBR „Techfilm” laboratorium foto150
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metryczne, które pracowalo dla potrzeb calej kinematografii krajowej. Wobec
wyste˛puja˛cych w owym czasie trudności importowych, trzeba bylo zaprojektować i wykonać szereg urza˛dzeń specjalistycznych wyposażenia laboratorium.
Profesor Dybczyński opracowal i zbudowal min.: lawe˛ fotometryczna˛ o dlugości
9 m wraz z wyposażeniem (stoliki ruchome, uklady pozycjonowania itp.), goniometr do pomiaru rozsylu światlości lamp, reflektometr pie˛ciootworowy, lumenomierz kulisty o średnicy 2,5 m, stanowisko do wyznaczania charakterystyk luminancyjnych materialów (wskaźnikowa rozpraszania) itp. Jego trud w budowe˛
laboratorium skupial sie˛ na opracowaniu zalożeń konstrukcyjnych, dokumentacji
konstrukcyjnej, bral czynny udzial w justowaniu ukladów świetlno-optycznych,
w regulacji i wzorcowaniu stanowisk pomiarowych, w wykonywaniu wzorców
roboczych itp. Zbudowane w ten sposób laboratorium fotometryczne uzyskalo
wysoka˛ ocene˛ w opinii wizytuja˛cych go specjalistów zarówno krajowych jak i zagranicznych.
Równocześnie z rozwojem bazy laboratoryjnej projektowal samodzielnie
i w zespolach konstruktorskich nowoczesny sprze˛t oświetleniowy, w tym oprawy
oświetleniowe przeznaczone dla kinematografii, telewizji i dla teatrów. W wyniku nabytego doświadczenia opracowal kilka uproszczonych metod projektowania ukladów świetlno-optycznych reflektorów, projektorów czy naświetlaczy oraz
zaproponowal metody doboru elementów rozpraszaja˛cych powierzchni czynnej
odblyśników stosowanych w naświetlaczach symetrycznych i asymetrycznych
oraz w reflektorach. Opracowal też pionierska˛ metode˛ projektowania soczewek
schodkowych stosowanych w projektorach oświetleniowych min. w oświetleniu
teatralnym i do konstrukcji sygnalizatorów świetlnych używanych np. w kolejnictwie. Jego opracowanie zostalo uwzgle˛dnione w wytycznych w postaci norm
branżowych do konstruowania sprze˛tu sygnalizacyjnego wykorzystuja˛cego soczewki fresnela. Zaprojektowane ta˛ metoda˛ soczewki (o średnicy 150 mm i 250
mm) byly produkowane w Jeleniogórskich Zakladach Optycznych.
Doświadczenie zdobyte przy prowadzeniu prac badawczych nad materialami
ekranowymi umożliwilo podje˛cie i wykonanie pracy doktorskiej w Instytucie
Elektrotechniki Przemyslowej (Wydzial Elektryczny, Politechnika Poznańska)
pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Mieczyslawa Banacha. Jej tematem byly „Cechy fotometryczne ekranów i zasady ich ksztaltowania”. Ówczesny doktorant
opracowal i zweryfikowal metode˛ projektowania faktury rozpraszaja˛cej ekranów
projekcyjnych, opieraja˛c sie˛ na doświadczeniu wiedzy z "Techfilmu". Rozprawa
doktorska uzyskala pozytywne recenzje prof. Tadeusza Oleszyńskiego i doc. dr
inż. Wladyslawa Golika. Stopień naukowy doktora nauk technicznych
Wladyslaw Dybczyński uzyskal na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej w dniu 20.02.1979 r.
W latach siedemdziesia˛tych i osiemdziesia˛tych prof. W. Dybczyński zajmowal sie˛ również technologia˛ oświetlenia planów zdje˛ciowych. Byl inicjatorem
i zwolennikiem wprowadzania naświetlaczy do oświetlania scen filmowych, telewizyjnych i teatralnych, co umożliwialo zaoszcze˛dzenie poważnych ilości energii
elektrycznej. Opracowal racjonalna˛ metode˛ równomiernego oświetlenia tla (horyzontu) na scenie za pomoca˛ naświetlacza asymetrycznego. Przy wspólpracy
z Państwowa˛ Wyższa˛ Szkola˛ Filmowa˛, Telewizyjna˛ i Teatralna˛ w Lodzi wykonal
prace˛, która określala wplyw oświetlenia na odwzorowanie barw na filmie. Bral
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również czynny udzial w projekcie dotycza˛cym zdalnego sterowania oprawami
oświetleniowymi w studiach filmowych i telewizyjnych. Temat ten byl niezwykle istotny w zwia˛zku z zamierzonym projektowaniem modernizacji wyposażenia
technicznego hal zdje˛ciowych w wytwórniach filmowych i w studiach telewizyjnych.
W ramach tematów finansowanych przez MNiSzW opracowal metode˛ projektowania reflektorów z uwzgle˛dnieniem elementów rozpraszaja˛cych wia˛zke˛
świetlna˛. Metoda ta zostala zweryfikowana poprzez zaprojektowanie kilku ukladów świetlno-optycznych reflektorów, a naste˛pnie poprzez pomiary wykonanych
prototypów. Podobnie też zostala zweryfikowana metoda projektowania elementów rozpraszaja˛cych wyste˛puja˛cych na powierzchni czynnej soczewek schodkowych. Zaprojektowano w ten sposób i wykonano uklad świetlno-optyczny
symulatora promieniowania slonecznego z lampa˛ ksenonowa˛ o mocy 900 W.
Pomimo dużej nierównomierności luminancji obszaru świeca˛cego tej lampy uzyskal dobra˛ równomierność nate˛żenia napromienienia na powierzchni eksponowanej. Realizowal również zagadnienia zwia˛zane z rozpraszaczami stosowanymi na
ekrany projekcyjne, co doprowadzilo do opracowania faktury materialu, charakteryzuja˛cego sie˛ stala˛ luminancja˛ w obszarze ka˛ta użytecznego projektora filmowego.
Wyniki prac zwia˛zanych z rozpraszaniem światla na materialach i fakturach zostaly zebrane w pracy habilitacyjnej pt.: “Projektowanie powierzchni
odbijaja˛cych lub przepuszczaja˛cych światlo w sposób kierunkowo-rozproszony”.
Praca zostala opublikowana przez Wydawnictwa Politechniki Bialostockiej
w 1986 r., zaś kolokwium habilitacyjne odbylo sie˛ w dniu 27.11.1987 r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Recenzentami pracy habilitacyjnej byli: prof. dr hab. inż. Mieczyslaw Banach (ówczesny Kierownik Zakladu
Technik Radiacji na Politechnice Bialostockiej), prof. dr hab. inż. Jerzy Ba˛k
(Politechnika Warszawska) oraz prof. dr hab. inż. Pawel Horniak (Politechnika
w Bratyslawie).
Wspomniany Zaklad Technik Radiacji, a późniejsza Katedra Promieniowania Optycznego na Politechnice Bialostockiej, to kolejny rozdzial w karierze
prof. W. Dybczyńskiego. Prace˛ w Bialymstoku, jeszcze jako dr inż. W. Dybczyński, rozpocza˛l w 1983 roku, gdzie pod kierunkiem prof. Banacha budowal
nowy ośrodek dydaktyczno-naukowy, skupiaja˛cy specjalistów w zakresie techniki świetlnej i optoelektroniki. We wspomnieniach profesora Dybczyńskiego
można przeczytać: "... Sila nape˛dowa byla, wie˛c pchaliśmy w skromnym gronie
ten Świat w postaci realizacji licznych prac finansowanych centralnie i zleceń
z zakladów przemyslowych, nie zaniedbuja˛c dydaktyki. Trudna˛ sprawa˛ bylo uruchomienie wielu stanowisk laboratoryjnych. Doskwieral brak środków finansowych i zaplecza technicznego. Ale pomieszczenia byly i duch byl ochoczy. Tak
wie˛c szereg stanowisk laboratoryjnych dzialalo w oparciu o sznurek i plasteline˛
jako podstawowe wyposażenie."
Kiedy w 1984 r. prof. Mieczyslaw Banach zostal wybrany na rektora Politechniki Bialostockiej, stery Zakladu Technik Radiacji przeja˛l prof. W. Dybczyński.
Zarówno Rektor Banach, jak i Kierownik Dybczyński zbudowali silny zespól
dydaktyczny i badawczy, który zaja˛l sie szeroko rozumianymi technikami radiacji: od energetyki slonecznej, poprzez elektrotermie˛, aż po technike˛ świetlna˛
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i oświetlenie. Slynna też byla maksyma, która˛ prof. Dybczyński obdarowywal
nie tylko studentów ale glównie swoich wspólpracowników: Żzeczy bardzo trudne
realizujemy natychmiast, a niemożliwe - w 5 minut.", gdyż jak slusznie twierdzil, pracownicy nauki dziela˛ sie˛ na tych, którzy wiedza˛, że tego (zamierzenia)
nie można zrobić i na tych, którzy tego nie wiedza˛. Ci drudzy pchaja˛ Świat do
przodu. Dzialalność dydaktyczna prof. W. Dybczyńskiego skupiala sie˛ na prowadzeniu wykladów, ćwiczeń projektowych i zaje˛ć laboratoryjnych w Politechnice
Bialostockiej z naste˛puja˛cych przedmiotów: Podstawy techniki świetlnej, Sprze˛t
oświetleniowy, Technika oświetlania, Energetyka sloneczna, Zasady eksploatacji urza˛dzeń oświetleniowych, Miernictwo promieniowania optycznego i Fotometria. Równolegle przez kilka lat prowadzil wyklady i ćwiczenia projektowe
na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej z przedmiotu: Oprawy
oświetleniowe. Jest autorem programów ramowych i szczególowych z sześciu
przedmiotów. Bral też aktywny udzial w projektowaniu i w budowie stanowisk
do ćwiczeń laboratoryjnych. Byl opiekunem ponad setki prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich. Byl też przez szereg lat opiekunem Naukowego Kola
Mikrokomputerowego dzialaja˛cego przy Katedrze Promieniowania Optycznego.
W latach dziewie˛ćdziesia˛tych zajmowal sie˛, mie˛dzy innymi, teoria˛ projektowania ukladów świetlno-optycznych opraw oświetleniowych, glównie naświetlaczy symetrycznych i asymetrycznych. W wyniku tych doświadczeń powstaly
dwie monografie wydane w Wydawnictwach Politechniki Bialostockiej w 1996
i w 1997 r. W ramach prowadzenia diagnostyki opraw oświetleniowych przeprowadzil pomiary wybranych wyladowczych wysokopre˛żnych źródel światla, prowadzil badania krzywych wskaźnikowych światlości materialów odblyśnikowych,
analizowal ble˛dy korekcji widmowej i korekcji przestrzennej glowic fotometrycznych i kolorymetrycznych oraz prowadzil inne prace badawcze i dydaktyczne.
W tych latach nawia˛zal szeroka˛ wspólprace˛ z Centralnym Ośrodkiem BadawczoRozwojowym “Polam” w Warszawie- Mie˛dzylesiu, z Instytutem Transportu Samochodowego w Warszawie i z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy w Warszawie.
Wspomnieć też należy o dzialalności wydawniczej. W latach od 1970 do 1981
r. pracowal w charakterze redaktora dzialowego w miesie˛czniku “Kinotechnik”,
byl czlonkiem Kolegium Redakcyjnego rocznika “Problemy Techniki Kinematografii”, a od 1975 do 1990 r., byl redaktorem wkladki “Technika Świetlna”
w Przegla˛dzie Elektrotechnicznym (od 1984 r.). Byl też czlonkiem zespolu redakcyjnego kwartalnika “ Światlo i Środowisko” (od 1993 do 1998 r.). Przez wiele
lat byl czlonkiem zwyczajnym Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP. Przez
cztery kadencje byl czlonkiem Prezydium PKOśw (do 1994 r.). Cze˛sto uczestniczyl w pracach tego Komitetu poprzez wspóludzial w organizowaniu konferencji,
sympozjów i innych spotkań zawodowych. Byl też wspólzalożycielem Fundacji
“Wie˛cej światla”.
W 1999 roku, po uzyskaniu tytulu profesora, zostal zatrudniony poprzez mianowanie na stanowisku profesora zwyczajnego na Wydziale Elektrycznym PB
w Katedrze Promieniowania Optycznego, gdzie pracowal niemal do końca swoich dni. Swoja˛ wiedza˛, hartem ducha oraz umieje˛tnościami mobilizowal mlodych
naukowców do dzialania. Opublikowal ponad 150 artykulów oraz byl autorem
i wspólautorem 9 ksia˛żek w tym 7 monografii. Byl promotorem w przewodach
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doktorskich oraz recenzentem rozpraw habilitacyjnych i doktorskich na wielu
uczelniach w Polsce. Pozostawil po sobie nie tylko wspomnienie jako o dobrym
naukowcu. Byl wspanialym czlowiekiem, oddanym sprawie, pomocnym, pracowitym i świetnym kompanem w niezliczonych podróżach jakie odbyl z grupa˛
przyjaciól "Globtroterów", zafascynowanych tak jak on technika˛ świetlna˛. Byl
czlowiekiem, na którego można liczyć, i chociaż jego postura nie należala do
najwie˛kszych, to sila˛ charakteru potrafil kruszyć najtwardsze mury, a ludzi zjednywal niespotykana˛ skromnościa˛.
Prof. dr hab. inż. Wladyslaw Dybczyński zmarl 20 marca 2014 roku.

Profesor Wladyslaw Dybczyński wraz ze wspólpracownikami Katedry Promieniowania
Optycznego (czerwiec 2009 roku)

Opracowano na podstawie materialów Instytutu Elektrotechniki w Warszawie
oraz wspomnień prof. W. Dybczyńskiego na Politechnice Bialostockiej.
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Mikolaj Buslowicz (1950–2014)
W dniu 1 listopada 2014 roku zmarl
w Bialymstoku prof. dr hab. inż. Mikolaj
Buslowicz, Honorowy Profesor Politechniki Bialostockiej, byly Prorektor Politechniki Bialostockiej i Dziekan Wydzialu
Elektrycznego PB, wybitna postać polskiej automatyki, autorytet w dziedzinie teorii sterowania ukladów dodatnich,
niecalkowitego rze˛du.
Prof. dr hab. inż. Mikolaj Buslowicz
urodzil sie˛ w 1950 roku na Bialostocczyźnie, w okolicach Bielska Podlaskiego.
W 1974 r. uzyskal tytul magistra
inżyniera elektryka po ukończeniu studiów magisterskich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Po
ukończeniu studiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej, w 1977 r. uzyskal stopień naukowy doktora nauk technicznych, nadany przez Rade˛ Wydzialu
Elektrycznego PW za rozprawe˛ doktorska˛ pt.: „Obserwowalność ukladów liniowych stacjonarnych z opóźnieniami”. W 1978 r. Mikolaj Buslowicz rozpocza˛l
prace˛ na stanowisku adiunkta w Politechnice Bialostockiej (w ówczesnym Instytucie Elektrotechniki, przeksztalconym później w Wydzial Elektryczny) i kontynuowal ja˛ nieprzerwanie przez ponad 36 lat. W 1988 r. Profesor M. Buslowicz
uzyskal stopień naukowy doktora habilitowanego, nadany przez Rade˛ Wydzialu
Elektrycznego Politechniki Warszawskiej na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Asymptotyczna stabilność dynamicznych ukladów liniowych stacjonarnych
z opóźnieniem”. W dniu 15 maja 2002 roku Mikolaj Buslowicz uzyskal tytul
naukowy profesora nauk technicznych. W okresie zatrudnienia w Politechnice
Bialostockiej Profesor M. Buslowicz przeszedl wszystkie stopnie awansu naukowego i zawodowego, zajmuja˛c kolejno stanowisko: adiunkta (1978-1989), docenta
(1989-1990), profesora nadzwyczajnego (1990-2005), a od 1 lipca 2005 r. profesora zwyczajnego.
Zainteresowania badawcze prof. dr hab. inż. Mikolaja Buslowicza koncentrowaly sie˛ glównie na problemach analizy i syntezy: liniowych ukladów dynamicznych z opóźnieniami czasowymi, ukladów niecalkowitych rze˛dów, ukladów
hybrydowych cia˛glo-dyskretnych, ukladów dodatnich oraz ukladów o niepewnych parametrach. Profesor M. Buslowicz prowadzil również badania naukowe
nad komputerowymi metodami analizy obwodów elektrycznych o niepewnych
parametrach – zarówno liniowych, jak i wybranych klas ukladów nieliniowych.
Prof. dr hab. inż. Mikolaj Buslowicz opublikowal (jako autor lub wspólautor)
207 publikacji naukowych. Wiele publikacji Profesora zawiera oryginalne koncepcje, metody i wyniki, które byly później rozwijane i pogle˛biane naste˛pnie przez
licznych naukowców pracuja˛cych w różnych ośrodkach akademickich w Polsce
i na świecie. Prace prof. dr hab. inż. M. Buslowicza byly ponad 160 razy cytowane w publikacjach innych autorów, a o Jego wysokiej pozycji naukowej
świadczy mie˛dzy innymi fakt zapraszania Go przez komitety programowe konferencji krajowych i mie˛dzynarodowych do wyglaszania referatów plenarnych
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i monograficznych.
Glówna˛ pozycja˛ dorobku naukowego Profesora sa˛ trzy monografie, które
podsumowuja˛ kolejne etapy Jego prac nad stabilnościa˛ ukladów dynamicznych
z opóźnieniami i ukladów o niepewnych parametrach:
• „Asymptotyczna stabilność dynamicznych ukladów liniowych stacjonarnych z opóźnieniem”, Zeszyty Naukowe PB, Nauki Techniczne nr 84, Elektryka nr 7, Bialystok 1987 (186 stron);
• „Stabilność ukladów liniowych stacjonarnych o niepewnych parametrach”,
Dzial Wydawnictw i Poligrafii PB, Seria: Rozprawy Naukowe, Nr 48,
Bialystok 1997 (221 stron);
• „Odporna stabilność ukladów dynamicznych liniowych stacjonarnych
z opóźnieniami”, Seria: Monografie Komitetu Automatyki i Robotyki PAN,
Tom l, Dzial Wydawnictw i Poligrafii PB, Warszawa-Bialystok 2000 (322
strony).
Ostatnia z tych monografii zapocza˛tkowala serie˛ „Monografie Komitetu Automatyki i Robotyki PAN” i zostala wyróżniona nagroda˛ indywidualna˛ Ministra Edukacji Narodowej w 2001 roku. Pozostaly dorobek prof. dr hab. inż.
Mikolaja Buslowicza, uznany i ceniony w środowisku krajowym i na arenie
mie˛dzynarodowej, obejmuje 15 rozdzialów w monografiach, 93 artykuly w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz ok. 90 referatów opublikowanych
w materialach konferencji mie˛dzynarodowych i krajowych. Artykuly Jego autorstwa ukazaly sie˛ w naste˛puja˛cych czasopismach redagowanych za granica˛:
IEEE Transactions Automatic Control, International Journal of Control, International Journal of Systems Science, Computers and Electrical Engineering
oraz w naste˛puja˛cych czasopismach wydawanych w Polsce: Podstawy Sterowania, Control and Cybernetics, Archiwum Automatyki i Telemechaniki, Foundations of Control Engineering, Przegla˛d Elektrotechniczny, Bulletin of the Polish
Academy of Sciences, Technical Sciences, Pomiary Automatyka Robotyka, Journal 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. Mikolaja Buslowicza znajduja˛ sie˛
również recenzje czterech monografii, jedna recenzja pozycji wydawniczej zawieraja˛cej rozszerzone rezultaty rozprawy doktorskiej oraz recenzje podre˛cznika
akademickiego i skryptu. Profesor byl pie˛ciokrotnie recenzentem dorobku naukowego i dydaktyczno-organizacyjnego poste˛powaniu o nadanie tytulu naukowego
profesora. Recenzowal pie˛ć rozpraw habilitacyjnych oraz 11 rozpraw doktorskich. Opracowal cztery opinie o caloksztalcie dorobku naukowego, dydaktycznego i zawodowego pracowników akademickich, dwie opinie o dorobku kandydatów do nagród Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, a także pie˛ć opinii w poste˛powaniach o nadanie tytulu doktora honoris causa przez krajowe uczelnie wyższe. Profesor byl ponadto recenzentem
ok. 120 artykulów zgloszonych do czasopism (krajowych i zagranicznych), ok.
100 projektów badawczych KBN/MNiSW/NCN oraz recenzentem ok. 150 prac
zgloszonych na konferencje naukowe w kraju i za granica˛.
156
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Zespól naukowo-badawczy, utworzony i kierowany przez prof. dr hab. inż.
Mikolaja Buslowicza w Katedrze Automatyki i Elektroniki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Bialostockiej, skladal sie˛ w wie˛kszości z uczniów Profesora, którzy pod jego kierunkiem uzyskali stopnie naukowe i systematycznie
powie˛kszali swój dorobek naukowy. Zespól ten zrealizowal wiele projektów badawczych, dotycza˛cych wspólczesnych problemów teorii sterowania, m.in. prace˛
naukowo-badawcza˛ „Analiza dynamicznych ukladów liniowych stacjonarnych
z niepewnościami” w ramach tzw. projektów podstawowych (1990 r.), pie˛ć projektów badawczych KBN/MNiSW/NCN (w latach 1991-1993 oraz 2004-2014),
a także pie˛ć projektów zrealizowanych w ramach tzw. badań wlasnych Politechniki Bialostockiej (w tym dwa projekty zespolowe).
Dzialalność naukowa prof. dr hab. inż. Mikolaja Buslowicza cieszyla sie˛
dużym uznaniem, a cechy Jego charakteru – pracowitość, rzetelność naukowa,
odpowiedzialność i poczucie obowia˛zku budzily powszechny szacunek środowiska naukowego, czego dowodem byly liczne funkcje, które pelnil w stowarzyszeniach i instytucjach naukowych. Od 2012 r. Profesor Mikolaj Buslowicz byl
czlonkiem zwyczajnym Akademii Inżynierskiej w Polsce, od 1997 roku byl czlonkiem Zespolu Teorii Sterowania Komitetu Automatyki i Robotyki PAN, a w kolejnych kadencjach pelnil z wyboru funkcje˛ czlonka tego komitetu (2003-2006,
2007-2010, 2011-2013, 2014-2016). Od 2011 r. byl również czlonkiem Panelu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki. W latach 1995-1997 byl czlonkiem Sekcji
T-11A Komitetu Badań Naukowych, a w latach 1998-2002 czlonkiem Centralnej Komisji Szkolnictwa Elektrycznego SEP. W latach 2005-2013 pelnil funkcje˛
wiceprzewodnicza˛cego Bialostockiego Oddzialu Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS). Należal także do innych stowarzyszeń naukowych i zawodowych, m.in. Stowarzyszenia Elektryków Polskich
(od 1972 r.), Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR (od 2007 r.), Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz American
Mathematical Society (w latach 1986-1990).
Od 2011 r. prof. dr hab. inż. M. Buslowicz byl czlonkiem Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej Monografie Komitetu Automatyki i Robotyki PAN, od
2003 r. czlonkiem Rady Programowej czasopisma „Pomiary Automatyka Kontrola”, a od pocza˛tku istnienia czasopisma „Acta Mechanica et Automatica” byl
redaktorem naukowym z zakresu automatyki i robotyki. W latach 2003-2006
prof. dr hab. inż. M. Buslowicz byl czlonkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma „International Journal of Applied Mathematics and Computer Science”.
Profesor Mikolaj Buslowicz byl czlonkiem komitetów naukowych lub programowych wielu cyklicznych konferencji mie˛dzynarodowych i krajowych, m.in.:
Konferencji Naukowo-Technicznej AUTOMATION (od 2006 r.), Krajowej Konferencji Automatyki (w latach: 2005, 2008, 2011, 2014), seminarium Rachunek
Różniczkowy Niecalkowitego Rze˛du i Jego Zastosowania (od 2009 r., w 2011 r.
pelnia˛c funkcje˛ przewodnicza˛cego komitetu organizacyjnego tej konferencji), International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory
(w latach 1999-2010), International Conference on Parallel Computing in Electrical Engineering (w 2004 r.), Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice
(w latach 1997-2010), Diagnostyka Procesów Przemyslowych (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 przewodniczyl sesjom naukowym. Profesor Mikolaj Buslowicz pelnil ponadto dwukrotnie zaszczytna˛ funkcje˛ promotora w poste˛powaniach o nadanie tytulu doktora Honoris Causa Politechniki
Bialostockiej oraz opiniodawca˛ w kilku takich poste˛powaniach, przeprowadzonych przez inne uczelnie.
Za swa˛ dzialalność i wybitne osia˛gnie˛cia naukowe i zawodowe Profesor Mikolaj Buslowicz byl wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Otrzymal Srebrna˛ Odznaka˛ Zaslużony Bialostocczyźnie (w 1989 r.),
Srebrny Krzyż Zaslugi (w 1997 r.), Zloty Krzyż Zaslugi (w 2002 r.), Medal
Komisji Edukacji Narodowej (w 1993 r.), Srebrna˛ Odznake˛ Honorowa˛ Stowarzyszenia Elektryków Polskich (w 2006 r.), Zloty Medal za Dlugoletnia˛ Slużbe˛
(w 2012 r.) oraz Medal 60-lecia Politechniki Bialostockiej (w 2009 r.). Byl także
trzykrotnie laureatem nagrody Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
(Ministra Edukacji Narodowej) za osia˛gnie˛cia naukowe: w 1982 r., 1989 r. oraz
w 2001 r. Za wybitne osia˛gnie˛cia w dzialalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej Profesor Mikolaj Buslowicz byl wielokrotnie wyróżniany nagrodami
JM Rektora Politechniki Bialostockiej.
Profesor Mikolaj Buslowicz pelnil szereg ważnych funkcji w Politechnice
Bialostockiej: w latach 1988-1993 prodziekana Wydzialu Elektrycznego PB (kolejno: ds. studenckich i dydaktyki oraz ds. nauki), a w latach 1993-1999 (tj.
przez dwie kadencje) Dziekana Wydzialu Elektrycznego PB. W dwóch kolejnych
kadencjach: 1999-2002 i 2002-2005 byl prorektorem Politechniki Bialostockiej
ds. Nauki i pierwszym zaste˛pca˛ Rektora Uczelni. Od 1992 roku, tj. od chwili
utworzenia tej jednostki organizacyjnej, byl kierownikiem Katedry Automatyki
i Elektroniki na Wydziale Elektrycznym PB.
W latach 1990-2012 Profesor M. Buslowicz byl czlonkiem Senatu PB, pelnia˛c
w kadencji 1993-1996 obowia˛zki przewodnicza˛cego Senackiej Komisji ds. Badań
Naukowych i Rozwoju Kadr, a w kadencji 2008-2012 – przewodnicza˛cego Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów. W kadencji 2008-2012 byl ponadto
czlonkiem Uczelnianej Odwolawczej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich. W latach 1981-1984 byl przedstawicielem nauczycieli akademickich (nieposiadaja˛cych tytulu naukowego lub stopnia doktora habilitowanego) w Radzie
Wydzialu Elektrycznego, a od 1988 roku, po uzyskaniu habilitacji, zasiadal
nieprzerwanie w Radzie Wydzialu Elektrycznego PB. W latach 1990-1991 byl
czlonkiem Rady Naukowej Mie˛dzywydzialowego Studium Automatyki i Robotyki, które ksztalcilo studentów wydzialów: Elektrycznego i Mechanicznego
w Politechnice Bialostockiej. Profesor Mikolaj Buslowicz byl również redaktorem
wydawnictw, publikowanych przez Oficyne˛ Wydawnicza˛ Politechniki Bialostockiej, których tematyka zawierala sie˛ w dyscyplinach: elektrotechnika, elektronika
i telekomunikacja.
W latach 1999-2005 Profesor Mikolaj Buslowicz byl przewodnicza˛cym Rady
Technicznej Zakladu Produkcji Doświadczalnej i Uslug Technicznych oraz czlonkiem Rady Bialostockiej Fundacji Ksztalcenia Kadr. W roku 2003 byl glównym
organizatorem i przewodnicza˛cym Komitetu Organizacyjnego I Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki – pierwszej w woj. podlaskim imprezy naukowej, prezentuja˛cej dorobek bialostockiego środowiska akademickiego. W roku 2004 Profesor
M. Buslowicz przewodniczyl pracom Komitetu Organizacyjnego Obchodów 55158
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lecia Politechniki Bialostockiej, zaś w latach 2004 i 2005 byl wiceprzewodnicza˛cym komitetów organizacyjnych kolejnych Podlaskich Festiwali Nauki i Sztuki.
W okresie sprawowania przez prof. dr hab. inż. M. Buslowicza funkcji Dziekana (w styczniu 1995 r.), Wydzial Elektryczny PB otrzymal uprawnienia do
nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej elektrotechnika. W 1999 roku Profesor Mikolaj Buslowicz byl organizatorem
i przewodnicza˛cym Komitetu Organizacyjnego IX Ogólnopolskiego Spotkania
Dziekanów Wydzialów Elektrycznych i Wydzialów Elektroniki, które odbylo sie˛
w Bialymstoku i Rajgrodzie.
Prof. dr hab. inż. Mikolaj Buslowicz aktywnie angażowal sie˛ w ksztalcenie
studentów i mlodej kadry naukowej Wydzialu Elektrycznego PB. Profesor byl
promotorem w czterech przewodach doktorskich, wszcze˛tych przez Rade˛ Wydzialu Elektrycznego PB i zakończonych nadaniem stopnia naukowego doktora.
Byl również opiekunem naukowym kilku uczestników studiów doktoranckich na
Wydziale Elektrycznym PB, w tym doktorantów posiadaja˛cych wszcze˛te przewody doktorskie. Prof. dr hab. inż. Mikolaj Buslowicz byl doskonalym dydaktykiem, wysoko cenionym przez studentów i che˛tnie wybieranym przez nich
jako opiekun prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich. W okresie pracy
zawodowej w Politechnice Bialostockiej prowadzil wszystkie formy zaje˛ć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych: wyklady, ćwiczenia
audytoryjne i laboratoryjne, pracownie specjalistyczne oraz seminaria – glównie
z przedmiotów: Teoria sterowania, Podstawy automatyki, Modelowanie ukladów
dynamicznych, Podstawy techniki sterowania cyfrowego, Wybrane zagadnienia
automatyki, Dynamiczne uklady liniowe z opóźnieniem, Technika regulacji, Systemy sterowania. Prowadzil także, wedlug autorskich programów, liczne zaje˛cia
dydaktyczne na studiach doktoranckich.
Profesor Mikolaj Buslowicz wielokrotnie inicjowal i aktywnie angażowal sie˛
w tworzenie, modernizowanie i aktualizowanie programów ksztalcenia inżynierskiego, magisterskiego oraz doktorskiego na kierunkach studiów, prowadzonych
na Wydziale Elektrycznym PB. Byl glównym autorem programu ksztalcenia studentów specjalności Automatyka i Technika Mikroprocesorowa, a naste˛pnie kierowal procesem ksztalcenia na tej specjalności. Opracowal także wiele autorskich
programów zaje˛ć dydaktycznych i realizowal wedlug tych programów wszystkie
formy ksztalcenia. Profesor byl również promotorem kilkudziesie˛ciu prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich, zrealizowanych na Wydziale Elektrycznym PB. Wielokrotnie przewodniczyl Komisjom Doktorskim Rady Wydzialu
Elektrycznego oraz komisjom egzaminacyjnym przeprowadzaja˛cym egzaminy
doktorskie; byl również czlonkiem zespolów powolywanych przez Rade˛ Wydzialu
Elektrycznego PB do przeprowadzania przewidzianych ustawowo czynności
w poste˛powaniach o nadanie tytulu profesora i doktora habilitowanego.
Dnia 2 października 2014 r., w uznaniu caloksztaltu dorobku naukowego,
dydaktycznego i organizacyjnego, Senat Politechniki Bialostockiej wyrazil pozytywna˛ opinie˛ w sprawie przyznania prof. Mikolajowi Buslowiczowi tytulu Honorowego Profesora Politechniki Bialostockiej. Niestety, to wyróżnienie odebrala
już a dniu 29 kwietnia 2015 roku Pani Wanda Buslowicz, Malżonka Profesora,
podczas uroczystego seminarium naukowego poświe˛conego Jego pamie˛ci.
Prof. dr hab. inż. Mikolaja Buslowicza, pomimo cie˛żkiej choroby, do ostatRoczniki PTETiS nr 4 (22), 5 (23) — grudzień 2015
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nich dni życia prowadzil dzialalność naukowa˛ i dydaktyczna˛, przygotowuja˛c
wspólnie ze swoimi uczniami kolejne publikacje. Byl znanym, cenionym i szanowanym naukowcem, który wniósl znacza˛cy wklad w rozwój wspólczesnej automatyki i teorii sterowania oraz aktywnie dzialal na rzecz upowszechniania najnowszych osia˛gnie˛ć tych dyscyplin nauki. Byl powszechnie lubianym i cenionym
nauczycielem akademickim i wychowawca˛ mlodzieży, posiadal ogromna˛ wiedze˛
i doświadczenie, którymi che˛tnie dzielil sie˛ ze studentami i wspólpracownikami.
Byl równocześnie czlowiekiem nadzwyczaj skromnym, który swa˛ osobowościa˛
i postawa˛ wobec wspólpracowników i studentów wzbudzal powszechna˛ sympatie˛
i szacunek. Swe zdolności, pracowitość, i konsekwencje˛ w dzialaniu la˛czyl z poczuciem obowia˛zku i wielkiej odpowiedzialności wobec uczelni, jej studentów
i pracowników. Byl także czlowiekiem niezwykle życzliwym, serdecznym kolega˛,
który staral sie˛ poszukiwać u innych ludzi wyla˛cznie pozytywnych cech i stymulować ich rozwój. Jego śmierć stanowi ogromna˛ strate˛ dla jego uczniów i wychowanków, kolegów i wspólpracowników, a także dla calego środowiska naukowego
automatyków polskich. Pozostanie nam pamie˛ć o skromnym, prawym czlowieku,
którego życie zawodowe i osia˛gnie˛cia moga˛ stanowić wzór dla wszystkich nauczycieli akademickich.
Opracowali:
Przemyslaw Sadlowski
Jerzy Hickiewicz
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Konrad Domke (1950-2015)
Profesor Konrad Domke, wiceprzewodnicza˛cy
PTETiS Oddzial w Poznaniu zmarl po cie˛żkiej chorobie w dniu 30 maja 2015 roku.
Prof. dr hab. inż. Konrad Domke urodzil sie˛ 2 maja
1950 roku w Poznaniu. W roku 1968 rozpocza˛l studia
na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej,
a po dwóch latach jako stypendysta Ministerstwa
Oświaty i Szkolnictwa Wyższego skierowany zostal na
Wydzial Automatyki i Budowy Urza˛dzeń Elektrycznych Politechniki Kijowskiej.
W październiku 1974 roku rozpocza˛l prace˛ w Instytucie Elektrotechniki Przemyslowej. W 1983 r. obronil
prace˛ doktorska˛ na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, a w 2005
r. uzyskal stopień doktora habilitowanego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. Tytul naukowy profesora uzyskal 19 lutego 2014 roku.
W latach 2005-2008 pelnil funkcje˛ Prodziekana ds. ksztalcenia Wydzialu
Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. Od roku 2008 byl zaste˛pca˛ Dyrektora
Instytutu Elektrotechniki i Elektroniki Przemyslowej ds. naukowych oraz Kierownikiem Zakladu Techniki Świetlnej i Elektrotermii.
Profesor byl wieloletnim czlonkiem poznańskiego oddzialu PTETiS. Od 2008 roku byl czlonkiem Komisji Rewizyjnej; w roku 2011 obja˛l funkcje˛
Przewodnicza˛cego tej Komisji. W roku 2014 zostal wybrany na funkcje˛ Wiceprzewodnicza˛cego Naszego Oddzialu.
Byl także czlonkiem: Komisji Nauk Elektrycznych O/PAN w Poznaniu, Polskiego Komitetu Elektrotermii, Polskiego Komitetu Oświetleniowego, Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W Poznańskim Towarzystwie Przyjaciól Nauk byl
czlonkiem od 1989 roku, od 2008 roku Sekretarzem Komisji PTPN Wydzialu
Nauk Technicznych. Byl czlonkiem komitetów organizacyjnych kilku krajowych
i zagranicznych konferencji naukowych.
Zaje˛cia dydaktyczne prowadzil na I, II, III stopniu studiów. W latach
2012–2015 kierowal studiami podyplomowymi z zakresu techniki świetlnej, promieniowania optycznego i elektrotermii.
Wypromowal czterech doktorantów. Byl wzorowym pracownikiem naukowym i dydaktycznym. Posiadal imponuja˛cy dorobek naukowy obejmuja˛cy 157
prac, w tym 1 monografie˛, 2 rozdzialy w ksia˛żkach zagranicznych, 3 rozdzialy
w ksia˛żkach krajowych.
W osobie Zmarlego Profesora tracimy wspanialego przyjaciela i świetnego
organizatora. Byl powszechnie lubiany. Jego wiedza, kwalifikacje, doświadczenie
i umieje˛tności oraz sposób, w jaki wspólpracowal z nami przyczynialy sie˛ do
sukcesu wielu przedsie˛wzie˛ć organizowanych przez Oddzial.
Straciliśmy nie tylko wspanialego, ma˛drego, skromnego i życzliwego wspólpracownika, który staral sie˛ u innych ludzi dostrzegać wyla˛cznie cechy pozytywne, ale też Przyjaciela.
Opracowal:
Lech Nowak
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Jerzy Niebrzydowski (1936–2015)
Urodzil sie˛ 3 stycznia 1936 roku w Wityniach kolo Lomży. W 1954 roku podja˛l
studia w WAT w Warszawie. Po pierwszym
roku studiów przeniósl sie˛ na Wydzial Elektryczny Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskal w 1960 roku dyplom magistra inżyniera.
W zwia˛zku z tym, że praca magisterska Jerzego Niebrzydowskiego dotyczyla opracowania
zalożeń perspektywicznego rozwoju elektroenergetyki miasta Bialegostoku, podja˛l prace˛ starszego inspektora nadzoru do spraw oświetlenia
ulic i koordynacji rozwoju energetyki miejskiej
w Bialymstoku. Od 1963 byl glównym energetykiem w nowo powstalym Bialostockim Zjednoczeniu Budownictwa i po raz pierwszy opublikowal artykuly, dotycza˛ce problematyki elektrycznego zagospodarowania dużych
placów budów. 1 listopada 1966 podja˛l prace˛ w Wyższej Szkole Inżynierskiej
w Bialymstoku na stanowisku wykladowcy na Wydziale Elektrycznym. Prowadzil zaje˛cia z przedmiotów zawodowych, w szczególności z sieci i systemów
elektroenergetycznych. W grudniu 1969 uzyskal stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. Rok później zostal
powolany na stanowisko prodziekana Wydzialu Elektrycznego. A od 1971 r.,
przez kolejne osiem lat, jako dziekan kierowal tym wydzialem. W 1979 r. uzyskal stopień doktora habilitowanego na Wydziale Elektrycznym Politechniki
Warszawskiej. Od 1 stycznia 1980 roku pelnil funkcje˛ prorektora Politechniki
Bialostockiej, a w 1981 zostal wybrany na stanowisko rektora. Pelnil te˛ funkcje˛
do roku 1984. W 1990 roku w uznaniu Jego dokonań naukowych, zostal mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w PB. Profesorem tytularnym
zostal w roku 2004.
Zainteresowania naukowe prof. Jerzego Niebrzydowskiego koncentrowaly sie˛
na szeroko poje˛tej elektroenergetyce rolniczej. Interesowal sie˛ przede wszystkim
problematyka˛ sieci elektroenergetycznych zasilaja˛cych odbiorców wiejskich, ale
także analiza˛ strukturalna˛, prognozowaniem zapotrzebowania na paliwa i energie˛, jakościa˛ energii elektrycznej dostarczanej odbiorcom wiejskim i analiza˛
kosztów energii elektrycznej dostarczanej odbiorcom. W zakresie reprezentowanej specjalności naukowej legitymuje sie˛ oryginalnym dorobkiem, na który
skladaja˛ sie˛: 4 rozprawy, 72 artykuly i referaty publikowane, 60 prac naukowobadawczych, wypromowanie 2 doktorów. Jest autorem 6 skryptów akademickich.
Wypromowal ponad 250 magistrów inżynierów i inżynierów. Prof. Jerzy Niebrzydowski wniósl znacza˛cy wklad organizacyjny w rozwój Wydzialu Elektrycznego i calej Politechniki Bialostockiej. Pelnil szereg odpowiedzialnych funkcji:
kierownika Zespolu Elektroenergetyki, przeksztalconego w Zaklad, a naste˛pnie
Katedre˛ Elektroenergetyki, prodziekana i dziekana Wydzialu Elektrycznego
(Wydzialem tym kierowal w sumie przez 14 lat), prorektora i rektora Politechniki Bialostockiej. W 2006 roku, po czterdziestu latach, zakończyl prace˛
naukowo-dydaktyczna˛.
162
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Prof. Jerzy Niebrzydowski byl czlonek Stowarzyszenia Elektryków Polskich
od 1962 roku. Zostal odznaczony Zlota˛ Odznaka˛ Honorowa˛ SEP w 1996 roku.
Należal do Kola SEP Pracowników Politechniki Bialostockiej.
W uczelnianej ksie˛dze z okazji jubileuszu 50-lecia Uczelni prof. Jerzy Niebrzydowski umieścil swoje refleksje na temat Politechniki Bialostockiej: ". . . pragne˛
mocno podkreślić, że dla rozwoju i wzrostu Uczelni nie sa˛ najważniejsze okoliczności, w której przychodzi jej dzialać, ale najważniejsi sa˛ ludzie. Życze˛, by
Politechnika Bialostocka zawsze miala szcze˛ście do ludzi che˛tnych, odważnych
i ma˛drych."
Prof. Jerzy Niebrzydowski zmarl 17 sierpnia 2015 roku. Odszedl od nas
Czlowiek wrażliwy, koleżeński, pracowity, wybitny uczony, pedagog, wychowawca mlodzieży akademickiej i kadry naukowej. Pozostanie na zawsze w naszej
pamie˛ci.

Opracowal:
Andrzej Sikorski
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Historia polskiej elektryki
Julian Leopold Ochorowicz (1850–1917)

Julian Ochorowicz urodzil sie˛ 23 lutego 1850 r. w Radzyminie k. Warszawy.
Pochodzil z rodziny nauczycielskiej, jego
ojcem byl Julian (1815–1855) — inspektor Instytutu Nauczycieli Elementarnych
w Radzyminie, matka˛ byla Jadwiga Teresa (1828–1878) z domu Sumińska, m.in.
przelożona Maryjnego Instytutu Wychowania Panien przeniesionego do Warszawy z Pulaw w 1862 r.
W 1859 r. Ochorowicz rozpocza˛l
nauke˛ w III Gimnazjum Me˛skim w Warszawie, jednak swoja˛ nauke˛ musial kontynuować w Gimnazjum w Lublinie, gdzie
w 1864 r. w wyniku represji po powstaniu
styczniowym, przesiedlono jego matke˛.
W 1866 r. ukończyl Gimnazjum Lubelskie
i zapisal sie˛ na Wydzial Filologiczno- Historyczny Szkoly Glównej Warszawskiej,
ale po roku, z powodu zainteresowań,
przeniósl sie˛ na Oddzial Przyrodniczy Wydzialu Fizyko- Matematycznego.
Be˛da˛c jeszcze studentem Wydzialu Filologiczno- Historycznego w 1867 r. wygral
konkurs na rozprawe˛ o metodzie badań psychologicznych. W 1872 r. ukończyl
studia na Oddziale Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego, który powstal w miejsce zlikwidowanej Szkoly Glównej. Temat jego pracy dyplomowej
brzmial: O mózgu ludzkim, jego rozmiarach u pierwotnych, starożytnych i dota˛d
żyja˛cych plemion i narodów. Tego samego roku odbyl podróż do Anglii i Francji.
Z pocza˛tkiem 1873 r. rozpocza˛l studia uzupelniaja˛ce na Uniwersytecie w Lipsku
w zakresie filozofii, nauk przyrodniczych i psychologii. W 1874 r. uzyskal stopień
doktora filozofii na Uniwersytecie w Lipsku, na podstawie rozprawy: Bewusstsein in Menschen seine Bedingungen Und Gesetze (O warunkach świadomości).

Telefon Ochorowicza. Źródlo: http://wynalazki.slomniki.pl/

Odta˛d rozwina˛l i prowadzil do końca życia niezwykle intensywna˛ i bogata
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dzialalność w różnych dziedzinach, zapisuja˛c sie˛ w sposób trwaly na kartach
dziejów nauki polskiej.
W latach 1868-1875 razem z Aleksandrem Świe˛tochowskim wspóltworzyl
ruch pozytywistyczny w Warszawie. W latach tych redagowal również czasopisma: „Niwa”, „Opiekun Domowy” oraz „Biblioteke˛ Filozofii Pozytywnej”. W
1875 r. Ochorowicz przeniósl sie˛ do Lwowa, gdzie w 1876 r. uzyskal habilitacje˛,
rozprawa˛ na temat Rozwoju filozoficznych i chemicznych poje˛ć o atomach i obja˛l
stanowisko docenta prywatnego filozofii przyrody i psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Program jego wykladów
mial szeroki zakres i obejmowal: psychologie˛ teoretyczna˛, indukcyjna˛, stosowana˛,
kryminalna˛, teorie˛ wrażeń, psychologie˛ twórczości, psychologie˛ historii i cywilizacji, etnopsychologie˛. W drugim dziale swej specjalności wykladal filozofie˛
fizyki i historie˛ filozofii przyrody. Oba wyklady Ochorowicza budzily duże zainteresowanie, a on sam wśród sluchaczy cieszyl sie˛ ogromna˛ sympatia˛ i uznaniem.
Poza wykladami zajmowal sie˛ również eksperymentami fizycznymi z zakresu
elektryczności i elektromagnetyzmu, a także problemami wlasności elektrycznych ciala ludzkiego i hipnotyzmu. Wspólnie z doc. B. Abakanowiczem (18521900, inżynier, matematyk, konstruktor aparatury matematycznej, elektrotechnik) z Politechniki Lwowskiej prowadzil doświadczenia, które byly przyczynkiem
jego późniejszych wynalazków w dziedzinie elektroakustyki. Pierwszym wynalazkiem Ochorowicza w tamtych latach byl podre˛czny telegraf z przesuwaja˛cym sie˛
„mokrym piaskiem”. Naste˛pnie skonstruowal nowe typy: mikrofonu we˛glowego,
termo-mikrofonu i telefonu magnetycznego. Zajmowal sie˛ również teoria˛ przenoszenia obrazów na odleglość, a wie˛c tym co później zyskalo miano telewizji. Ochorowicz nawia˛zywal do znanej już wówczas myśli rzutowania obrazu
za pomoca˛ obiektywu na tzw. plytke˛ mozaikowa˛, skladaja˛ca˛ sie˛ z dużej liczby
drobnych elementów światloczulych. Zaproponowane przez niego rozwia˛zanie
mialo polegać na zmianie promieni światla na pra˛dy elektryczne, przesylanie
tych pra˛dów do drugiej stacji bez naruszania ich ukladu oraz powtórna˛ zamiane˛
ukladu pra˛dów elektrycznych na uklad promieni świetlnych. Znamienna˛ przy
tym nowościa˛ jego idei, bylo przekazywanie sygnalów za pośrednictwem jednej
tylko pary przewodów, a nie tylu przewodów, na ile elementów mial być obraz
rozlożony, a naste˛pnie odtwarzanie ich w odbiorniku w tej samej kolejności.
Ochorowicz bral także czynny udzial w życiu spolecznym i umyslowym
Lwowa. Wyglaszal referaty, wspólpracowal z redakcja˛ czasopisma „Kosmos”,
byl czlonkiem Zarza˛du Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika
(1880- 1882), bral udzial w posiedzeniach Towarzystwa Lekarzy Galicyjskich,
a w 1881 r. byl wiceprezesem lwowskiego Kola Literackiego.
Nie maja˛c jednak szans na uzyskanie profesury na Uniwersytecie Lwowskim i zabezpieczenia sobie bytu materialnego, na pocza˛tku 1882 r. wyjechal do
Paryża. Wyjeżdżaja˛c za granice˛ mial nadzieje˛ otrzymać stypendium naukowe
z Akademii Umieje˛tności. Mimo iż pocza˛tkowo zaakceptowano jego kandydature˛,
nie otrzymal go, i dlatego też w Paryżu zostal zmuszony zarabiać na swoje
utrzymanie. W pierwszej kolejności zaja˛l sie˛ wykorzystaniem swoich pomyslów
wynalazczych. Mial też daleko rozwinie˛te prace doświadczalne nad konstrukcja aparatów telefonicznych i mikrofonów nad którymi pracowal we Lwowie.
W Paryżu swoja˛ pracownie˛ elektrotechniczna udoste˛pnil mu jego przyjaciel
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z Lwowa, B. Abakanowicz, on też wprowadzil Ochorowicza w kre˛gi technikówprzemyslowców. Po wielu żmudnych próbach, udalo sie˛ Ochorowiczowi opatentować swoje wynalazki: mikrofon z opilkami żelaznymi, telefon magnetyczny,
termo-mikrofon i udoskonalony mikrofon we˛glowy. Szczególnie jednak duże zainteresowanie uzyskal jego telefon dwumembranowy (tzw. telefon glośno-mówia˛cy), zmniejszaja˛cy znieksztalcenie glosu oraz wydatnie zwie˛kszaja˛cy glośność
odbieranych dźwie˛ków. Umożliwilo to zbiorowe sluchanie muzyki czy śpiewu
z odleglej sali koncertowej lub gmachu opery. Wynalazek ten byl prekursorem późniejszego glośnika. Wynalazki Ochorowicz wzbudzily zainteresowanie
w świecie technicznym oraz przyniosly mu rozglos, uznanie i zyski. Swoje wynalazki demonstrowal na wystawach przemyslowych w 1885 r. w Paryżu, Antwerpii oraz na Wystawie Przemyslowo- Rolniczej w Warszawie, na wszystkich
uzyskuja˛c zlote medale. Pod koniec 1885 r. jeszcze raz zademonstrowal swe aparaty na wystawie elektryczności Rosyjskiego Stowarzyszenia Technicznego w Petersburgu. Ochorowicz wygral wówczas konkurs w Petersburgu i uzyskal patent
na aparature˛ glośnikowa. Jednak pogorszenie sie˛ jakości odbioru proporcjonalne
do odleglości sprawilo, że nie doszlo do ich instalacji na trasie Petersburg- Moskwa. We Francji jego aparaty telefoniczne produkowano na skale˛ handlowa˛
i byly w użyciu jeszcze w 1905 r. W Warszawie montowala je miejscowa firma
„Abakanowicz i Ska” z dostarczanych z Paryża cze˛ści.
Jednakże glównym celem jego pobytu w Paryżu, byla che˛ć zapoznania sie˛
z francuska˛ psychologia˛ oraz przeprowadzenie badań nad hipnotyzmem, który
traktowal jako dzial psychologii. Pierwsze kontakty ze sferami naukowymi Paryża ulatwili mu T. Ribot (prof. psychologii na Sorbonie) i Ch. Richet (fizjolog,
prof. fakultetu lekarskiego), to oni przedstawili go we Francuskim Towarzystwie Biologicznym, gdzie Ochorowicz mógl przedstawić swoja˛ teorie˛ na temat
„skojarzeń ideo- organicznych”, która wedlug niego stanowila pomost mie˛dzy
psychologia˛ a fizjologia˛ (przy jej pomocy tlumaczyl zjawiska magnetyzmu, hipnotyzmu, sugestii, a w przyszlości miala stanowić fundament jego teorii zjawisk
parapsychicznych). W Paryżu Ochorowicz przeprowadzal m. in. eksperymenty
w klinice psychiatrycznej prof. J. M. Charcota oraz na Oddziale psychiatrycz166
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nym prof. A. Voisina. Oddawano mu do dyspozycji cie˛ższe przypadki chorobowe, a stosuja˛c w ich terapii wlasna˛ teorie˛ magneto- hipnotyczna˛, odnotowywal pomyślne wyniki leczenia. Wkrótce Ochorowicz rozpocza˛l systematyczne
prowadzenie wlasnej praktyki lekarskiej, która byl jego źródlem zarobkowania.
Obok hipnotyzmu stosowal także terapie˛ tzw. magnetyzmu zwierze˛cego, (inaczej mesmeryzm, byla to XVIII-wieczna doktryna, której twórca˛ byl wiedeński
lekarz Franz- Anton Mesmer. Mesmer uważal, że choroby powodowane sa˛ zaburzeniami w przeplywie uniwersalnego dla organizmów żywych „fluidu”. Rola˛
terapeuty- mesmerysty bylo przywrócenie harmonii jego przeplywu. Odbywalo
sie˛ to poprzez bezpośrednie oddzialywania na pacjenta lub przy pomocy specjalnego urza˛dzenia – bali magnetycznej, w której gromadzil sie˛ fluid, a która˛
mieli dotykać podnieceni pacjenci (w wie˛kszości plci żeńskiej). Bezpośrednie
oddzialywanie polegalo na wodzeniu w specyficzny sposób re˛kami nad cialem
pacjenta. Czynności te mialy wywolać „napad drgawkowy”, który uznawano za
uzdrawiaja˛cy.
Podczas pobytu w Paryżu nadal utrzymywal kontakt z krajem. W „Kurierze
Warszawskim” stale ukazywaly sie˛ jego artykulu o aktualnej tematyce, pisal
prace popularnonaukowe dla „Ateneum”, wspólpracowal z „Wielka˛ Encyklopedia˛
Powszechna˛ Ilustrowana˛” oraz z „Encyklopedia˛ Wychowawcza˛”.
Wakacje spe˛dzal w Warszawie lub Zakopanem, wyglaszal wówczas odczyty,
odnawial lub nawia˛zywal kontakty naukowe, a także podobnie jak w Paryżu,
uprawial praktyke˛ lecznicza˛. Mial wielkie powodzenie u chorych, cze˛sto przyjmowal po 40 pacjentów dziennie, a cze˛ści che˛tnych musial odmawiać przyje˛cia.
Swoje doświadczenia paryskie pragna˛l rozpowszechnić w kraju, dlatego też rozpocza˛l energiczna˛ propagande˛ w prasie, glównie w „Kurierze Warszawskim”.
Wysta˛pil z krytyka˛ panuja˛cego wówczas w medycynie kierunku mechanistycznego, który każde schorzenie sprowadzal do patologii komórki, nie dostrzegaja˛c
poza nia˛ pacjenta jako calości psychofizycznej. Powoluja˛c sie˛ na zwia˛zki medycyny z psychologia˛, domagal sie˛ odpowiedniego miejsca dla psychoterapii, hipnotyzmu i magnetyzmu w medycynie. W warszawskim środowisku naukowym
wysta˛pienia i teorie Ochorowicza spotkaly sie˛ z ogromna˛ krytyka˛ i nieche˛cia˛.
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W pocza˛tkach 1892 r. Ochorowicz wrócil do Warszawy. Już wkrótce po powrocie zainteresowania Ochorowicza zacze˛ly przesuwać sie˛ w innym kierunku,
a który wywolywal nie mniejsze kontrowersje w środowisku naukowym, niż poprzedni spór o medycyne˛. Przez Europe˛ przeszla wówczas fala zainteresowań
spirytyzmem. Ochorowicz postanowil zbadać nature˛ tych zjawisk i w 1893 r.
udal sie˛ do Wloch, gdzie przy pomocy i wspólpracy swego przyjaciela, malarza Henryka Siemiradzkiego, przeprowadzil w Rzymie szereg eksperymentów
ze slynnym wówczas medium- Eusapia˛ Paladino. Pod koniec 1893 r. Eusapia
przybyla do Warszawy i wraz z J. Ochorowiczem przez 50 dni przeprowadzala
seanse spirytystyczne. Braly w nich udzial znane osobistości z kre˛gów literackich
i naukowych. zapiski z okolo 40 seansów zebral Ochorowicz w swoim 5-tomowym
dziele – Zjawiska mediumiczne. Zainteresowanie mediumizmem spowodowalo, iż
Ochorowicz zaprzestal prowadzenia swojej dotychczasowej praktyki lekarskiej.
W tym czasie prowadzil również badania w dziedzinie fototechniki oraz interesowal sie˛ miernictwem elektrycznym, konstruowal elektrotechniczne przyrza˛dy
pomiarowe, które umożliwialy wykrywanie bardzo malych pra˛dów elektrycznych. Doprowadzilo to do opracowania przez niego kilku przyrza˛dów, które
później wykorzystywal do swych badań parapsychologicznych, m. in. zbudowal
nowego typu galwanometr, chronofotograf, kryptoskop.
W kraju dzialalność Ochorowicza stale budzila wiele kontrowersji, ale za
granica˛ oceniana byla wysoko. Brytyjskie Towarzystwo Badań Psychicznych zaliczylo go w 1895 r. w poczet swoich czlonków honorowych, te sama godność
nadaly mu towarzystwa psychologiczne w Nowym Jorku, Berlinie, Kolonii, Lipsku i Budapeszcie. Ponadto w 1905 r. zostal czlonkiem redakcji czasopisma „Annales des Sciences Psychiques” w Paryżu, a w 1906 r. wybrano go na sekretarza generalnego w nowo powstalym Mie˛dzynarodowym Instytucie Psychologii
168
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w Paryżu.
Po swoim kilkuletnim pobycie w Warszawie i zrażeniu do siebie wie˛kszości
przedstawicieli sfery naukowej, Ochorowicz postanowil opuścić i osiedlić sie˛
gdzieś na uboczu. Do podje˛cia tej decyzji przyczynila sie˛ być może i sytuacja rodzinna, w 1899 r. rozwiódl sie˛ ze swoja˛ żona˛ Maria˛ Helena˛ Leszczyńska˛ (byl z nia˛
żonaty od 1888 r.). Wybral wieś Wisle˛ na Śla˛sku Cieszyńskim. Julian Ochorowicz
po raz pierwszy odwiedzil Wisle˛ w 1899 r., poszukiwal wówczas weny twórczej,
pisal bowiem prace˛ o Wiedzy tajemnej w Egipcie. Zachwalal wówczas zdrowotne zalety tej miejscowości. Zainwestowal nawet swoje oszcze˛dności i wspólnie
z miejscowym dzialaczem Bogdanem Hoﬀem (1865- 1932, architekt, etnograf. Na
pocza˛tku XX wieku osiadl na stale w Wiśle i kontynuowal prace˛ swego ojca- Bogumila, nad przeksztalceniem Wisly w miejscowość uzdrowiskowa˛ i wczasowa˛,
ponadto utrwalal miejscowy folklor), przysta˛pil do budowy niewielkich domków
letniskowych („Maja”, „Sokól”, „Placówka”, a murowana „Ochorowiczówka” istnieje do dnia dzisiejszego), maja˛c nadzieje na dochody pienie˛żne z ich wynajmu, w razie rozwoju tej miejscowości jako uzdrowiska. W 1901 r. definitywnie
opuścil Warszawe˛ i zamieszkal w Wiśle, gdzie urza˛dzil sobie dom i pracownie˛.
Ochorowicz fotografowal Wisle˛ i jej okolice, ponadto propagowal jej walory wypoczynkowe wśród spoleczeństwa. Zapraszal do niej znamienitych gości m.in.
Boleslawa Prusa, Wladyslawa Reymonta, Marie˛ Konopnicka˛. W 1905 r. razem Bogdanem Hoﬀem zalożyl Towarzystwo Milośników Wisly, byl także jednym z twórców Polskiego Towarzystwa Turystycznego „Beskid”. Tu kontynuowal
swoje prace pisarskie i techniczne (w dalszym cia˛gu zajmowal sie˛ konstrukcja˛
elektrycznych przyrza˛dów pomiarowych, fototechnika˛ i chemia˛ fotograficzna˛).
Bral udzial w miejscowych pracach spolecznych, Macierzy Szkolnej ofiarowal
spora biblioteke˛- ponad 600 polskich ksia˛żek. Uważano go za odkrywce˛ i budowniczego Wisly. Przyczynil sie˛ także do rozwoju lokalnego życia kulturowegoorganizowal odczyty, amatorskie przedstawienia i wycieczki. Rozwój Wisly jako
miasta wypoczynkowego byly w pewnej mierze zasluga˛ Juliana Ochorowicza.
Zjawiska parapsychologiczne cia˛gle fascynowaly Ochorowicza i w 1908 r.
zaja˛l sie˛ nimi ponownie. Tym razem pracowal z nowo odkrytym medium- mloda˛
kobieta˛ Stanislawa˛ Tomczykówna˛ (1888- 1975). Doświadczenia opisywal, ilustruja˛c je licznymi fotografiami. Po wielomiesie˛cznych próbach doszedl do wniosku,
że udalo mu sie˛ odkryć nowy rodzaj promieniowania organicznego, zdolnego
do wywolywania mechanicznych skutków poza ustrojem wytwarzaja˛cego je medium. Nazwal je promieniami „sztywnymi” i „promieniami Xx”.
Jednak dziesie˛cioletni pobyt w Wiśle, z dala od centrów życia umyslowego
stawal sie˛ dla Ochorowicza ucia˛żliwy, postanowil wie˛c w 1912 r. przenieść sie˛ do
Warszawy. Domki letniskowe w Wiśle be˛da˛ce jego wlasności postanowil sprzedać, zatrzymuja˛c sobie tylko jedna˛ wille˛, dziś znana˛ jako „Ochorowiczówka”.
Nabyl natomiast w Żeraniu pod Warszawa˛ nabyl niewielka˛ posiadlość, gdzie
wybudowal kilkupokojowy, parterowy dom, przeznaczony na pracownie˛ i tam
kontynuowal swoje doświadczenia.
W 1914 r., po dwóch latach opuścil Żerań i zamieszkal w Warszawie ze
swoja˛ przyjaciólka˛ i medium Jadwiga˛ Domańska˛ (1885- 1967, jednak sesje z jej
udzialem utrzymywal w tajemnicy z obawy przed krytyka˛ ze strony środowiska
naukowego- glównie ze strony Pol. Tow. Psychologicznego). Po powrocie do WarRoczniki PTETiS nr 4 (22), 5 (23) — grudzień 2015
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szawy, Ochorowicz wla˛czyl sie˛ w prace Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
i w latach 1915- 1916 pelnil w nim funkcje˛ wiceprezesa. Ponadto nadal udzielal
porad psychoterapeutycznych oraz prowadzil wyklady z psychologii w średniej
szkole handlowej Edwarda Rontalera.
W ostatnim okresie swoje dzialalności Ochorowicz zdolal opracować i wydać
szereg prac. Najważniejszymi sa˛ Psychologia i medycyna (2 tomy, 420 stron,
w ksia˛żce tej udowadnial, iż psychologia powinna być nauka˛ podstawowa˛ dla
lekarzy oraz zwracal uwage˛ na czynniki psychiczne jako przyczyny rozmaitych
chorób) oraz Psychologia — pedagogika — etyka. Ksia˛żki te byly w pewnym
stopniu podsumowaniem dorobku naukowego Ochorowicza. W pracach tych zebral swoje dawne wypowiedzi, doświadczenia i osia˛gnie˛cia naukowe rozproszone
w czasopismach krajowych i zagranicznych. Uzupelnil je odpowiednimi komentarzami i uwagami dotycza˛cymi zmian jakie w tym czasie poczynila nauka.
Julian Ochorowicz zmarl 1 maja 1917 r. w Warszawie na atak dusznicy
bolesnej, pochowany zostal na cmentarzu Powa˛zkowskim.
Ksia˛żki:
1. Jak należy badać dusze˛? Czyli o metodzie badań psychologicznych, Warszawa 1869, stron 95.
2. Milość, zbrodnia, wiara i moralność. Kilka studiów z psychologii kryminalnej, Warszawa 1870, stron 160.
3. O wolności woli. Studium psychologiczne, Warszawa 1871.
4. Duch i mózg. Studium psychofizjologiczne ( z tablica˛ anatomiczna˛), Warszawa 1872.
5. Wste˛p i pogla˛d ogólny na filozofie˛ pozytywna˛, Warszawa 1872, stron 94.
6. Z dziennika psychologa. Wrażenia, uwagi, spostrzeżenia, w cia˛gu dziesie˛ciu
lat spisane, Warszawa 1876, stron 244.
7. Wspólczesna psychologia pozytywna w Anglii, Warszawa 1876, przeklad
i przeróbka dziela T. A. Ribota.
170
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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 ksztalceniu wlasnego charakteru, Warszawa 1907, stron 67.
13. Pierwiastki charakteru narodowego: szkic z psychologii i kultury pierwotnej Slowin Centralnych, Warszawa 1907, stron 87.
14. Uklad genetyczny pierwiastków, Cieszyn- Warszaw 1911, stron 36.
15. Zjawiska mediumiczne, T. I- V, Warszawa 1913- 1914.
16. Badania doświadczalne nad zasadniczym znaczeniem reakcji psycho-galwanometrycznej, 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.
Artykuly:
1. Magnetyzm żywotny wobec nauki przyrody i sztuki lekarskiej, „Klosy”
1867.
2. Dzisiejsze stanowisko oraz zagadnienia magnetyzmu, „Przegla˛d Tygodniowy” nr 21, 1867.
3. Naprzód!, „Opiekun Domowy”, nr 1, 1873.
4. Listy z Lipska o wspólczesnej filozofii niemieckiej, „Niwa”, 1874.
5. Pozytywizm i negatywizm „Niwa”, 1875.
6. Romantycy i realiści „Niwa”, 1875.
7. O wrażeniach zmyslowych , „Kosmos”, nr 6, 1876.
8. Najnowsze prace nad wrażliwościa˛ siatkówki, „Kosmos”, nr 11, 1876.
9. Kilka spostrzeżeń psychologicznych z dziedziny zmyslu wewne˛trznego,
„Niwa”, nr 9 1876.
10. Myśl i światlo, „Niwa” , nr 10, 1876.
11. O możliwości zbudowania przyrza˛du do przesylania obrazów optycznych
na dowolna˛ odleglość, „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. Sila jako ruch, „Ateneum” 1879, rosyjski przeklad ukazal sie˛ w czasopiśmie
„Myśl”, Petersburg 1880.
16. Recherches nouvelles sur la thèorie du microphone, „La Lumierè Electrique”, 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 wzgle˛dem antropologicznym , „Kosmos” 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.
Bibliografia:
1. Bobrowska-Nowak W., Julian Ochorowicz na drogach i bezdrożach psychologii, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” nr 1, 1971, s. 67-85.
2. Eljasz-Radzikowski S., Czlowiek jaskiniowy w Tatrach, „Pamie˛tnik Towarzystwa Tatrzańskiego” nr 23, 1902, s. 130-132.
3. Drop K., Przegrane batalie Juliana Ochorowicz, „Przegla˛d Psychologiczny”
2010, T. 53, nr 3, s. 279- 290.
4. Historia Elektryki Polskiej, kom. red. K. Kolbiński (przewodnicza˛cy), Warszawa 1976, s. 332, 461, 501.
5. Krajewski J., Ochorowicz, Julian Leopold [w:] Polski Slownik Biograficzny,
T. XXIII, s. 499–505.
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Stanislaw Odrowa˛ż-Wysocki (1876–1931)
Stanislaw Odrowa˛ż-Wysocki urodzil
sie˛ 11 V 1876 w Warszawie. Jego stryjecznym dziadkiem byl, znany z powstania listopadowego, podchora˛ży (w późniejszym
czasie pulkownik) Piotr Wysocki. Ojciec
Antoni zmarl wcześnie, dlatego matka
Wanda, musiala pracować na utrzymanie syna jako krawcowa. Mial siostre˛
Jadwige˛.
Byl dzieckiem radosnym i uzdolnionym. Nie lubil przedmiotów humanistycznych, fascynowal sie˛ matematyka˛.
Mial glowe˛ pelna˛ pomyslów. W 1893 r.
w pia˛tej klasie szkoly realnej byl wspólorganizatorem obchodów setnej rocznicy
Konstytucji 3 maja. Zajmowal sie˛ rozpowszechnianiem nielegalnych broszur oraz
namówil cala˛ klase˛ na przyjście do szkoly
w mundurach galowych. Naste˛pnie zorganizowal przemarsz przez miasto do teatru na przedstawienie teatralne. Nie wydal swoich kolegów wspólorganizatorów,
za co zostal wydalony ze szkoly bez możliwości podje˛cia nauki w jakiekolwiek gimnazjum w Królestwie Polskim. W latach 1893–1895 pracowal aby zarobić na dalsze ksztalcenie w Banku Radziszewskiego. Jako eksternista zdal
uzupelniaja˛ce egzaminy i naste˛pnie rozpocza˛l nauke˛ w Niemczech.
W latach 1895-1900 studiowal w Politechnice Darmstadt (Technische Universität Darmstadt). Wykonal prace˛ dyplomowa pod tytulem: „Berechnung Und
Projektierung einer elektrischen Centrale zur Versorgung eines Stadtgebietes
mit Strom für Kraft und Licht“ Obliczenie i projektowanie centrali elektrycznej
do zaopatrzenia cze˛ści miasta w moc i światlo (obliczenia, 8 arkuszy wykresów
i rysunków ).
W Darmstadt wla˛czyl sie˛ w dzialalność niepodleglościowa˛ w Zwia˛zku Zagranicznym Socjalistów Polskich (ZZSP). Zwia˛zek utworzono na Zjeździe PPS
w Paryżu w 1892r. mial on za zadanie pola˛czyć wszystkich socjalistów przebywaja˛cych za granica˛. Glówne wladze zostaly jednak aresztowane i wydalone z Francji. Wladze zwia˛zku odtworzyly sie˛ i przeniosly do Londynu. Wysocki utrzymywal kontakt z wladzami w Londynie, sprowadzal wydawnictwa zwia˛zku
rozpowszechniaja˛c je wśród kolegów.
Życie akademickie Polaków w Darmstadt skupialo sie˛ w dwóch organizacjach: jawnej „Polskiej Czytelni Akademickiej” oraz tajnym „Kole Polskim”. Kolo
należalo do „Zjednoczenia Mlodzieży Polskiej” studiuja˛cej za granica˛. Wysocki
byl czlonkiem obydwu organizacji dzialaja˛c w nich intensywnie. W 1897 r. zostal przyje˛ty na czlonka czynnego ZZSP. Posluguja˛c sie˛ pseudonimami: L. Mokiejewski (L. Mok), M. Stefanowski (St. St.) prowadzil dzialalność polityczno
spoleczna˛, publikuja˛c artykuly w czasopismach: „Przedświt”, „ Światlo”, „Gazecie Robotniczej”, „Robotniku”, „Naprzodzie”. W 1898 r. Wysockiemu udalo
sie˛ powolać Sekcje˛ Darmstadzka˛ Zwia˛zku Zagranicznego Socjalistów Polskich.
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Czlonkami sekcji byli również Ignacy Boerner, Alfons Kühn i Bronislaw Petsch.
W swojej pracy skupiali sie˛ oni na: oddzialywaniu na kolegów, zdobywaniu nowych czlonków sympatyków, kolportażu „bibuly” PPS-owej oraz zdobywaniu
funduszy na dzialanie organizacji. Dzialalo tam tez kilka kól naukowych. Sekcja
rozwijala sie˛ pre˛żnie, jej czlonkowie pomagali polskim robotnikom w Mannheim,
organizowali dla analfabetów kursy czytania i pisania, a dla bardziej zaawansowanych wyklady z historii oraz nauk ekonomicznych i przyrodniczych. W 1899
r. doszlo do kilku rozlamów w organizacjach, na grupy poste˛powe i nacjonalistyczne utrudniaja˛c dzialalność sekcji darmstadzkiej. Po ukończeniu studiów
przez czlonków sekcji dzialalność socjalistów w tym mieście zamarla.
W 1900 r. Po ukończeniu studiów Wysocki wyjechal do Paryża zwiedzić
wystawe˛ światowa˛, a naste˛pnie do Londynu gdzie przestudiowal archiwum partyjne . Naste˛pnie udal sie˛ do Polski i podja˛l prace˛ w firmie Olszewicz i Kern. Jednocześnie rozpocza˛l dzialalność w PPS-ie. Pocza˛tkowo byl kolportażem „bibuly”,
ucza˛c sie˛ dzialalności konspiracyjnej. Przyja˛l pseudonim „Stefan”. Naste˛pnie
zostal czlonkiem Warszawskiego Komitetu Robotniczego organizuja˛c tam kola
i pogadanki. Wśród towarzyszy byl jednak szpieg. Wysocki wraz z kilkoma swoimi kolegami zostal aresztowany 17 XI 1900 r. przez rosyjska˛ „Ochrane˛”. Zostali
oni osadzeni w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Wysocki zostal zwolniony 20
IV 1901 r. i oddany pod nadzór policji. Kontynuowal prace˛ w firmie Olszewicz
i Kern. Byl jednak pod nadzorem policji i w każdej chwili mógl być ponownie
aresztowany. Dlatego postanowil wyjechać do Rosji. Dzie˛ki kontaktom znalazl
prace w Rykowskich kopalniach we˛gla Zagle˛bia Donieckiego w Juzowce. Mial
tam zakończyć rozpocze˛ta˛ budowe˛ elektrowni oraz zarza˛dzać siecia˛ elektryczna˛.
Pracuja˛c tam zdobywal nowa˛ wiedze˛ zwia˛zana˛ z górnictwem. Wspólnie z inż.
górniczym J. Krzyżanowskim opracowal urza˛dzenie do szybkiego umiejscawiania pożarów w kopalni. Zostalo one opatentowane w 7 krajach, jednak nie weszlo
w życie. W Zagle˛biu Donieckim kontynuowal dzialalność partyjna˛. W 1903 r.
otrzymal posade˛ w Centralnym Towarzystwie Elektrycznym w Moskwie .
W lutym 1904 r. wrócil do Warszawy, tymczasowo pracowal w „Oerlikonie”, a naste˛pnie w Powszechnym Towarzystwie Elektrycznym Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft (AEG). Jego zadaniem byla ocena wartości technicznej
projektowanych urza˛dzeń i ich kosztów. Kontynuowal też dzialalność w Warszawskim Komitecie Robotniczym PPS (pseudonim „Antoni”). W okresie VII
1905 –IV 1906 z ramienia AEG przebywal w Mińsku Litewskim. Wykonal tam
instalacje elektrycznego oświetlenia miasta. Po wykonaniu zadania zostal awansowany na glównego kierownika montażu. W XII 1908 rozpocza˛l prace˛ w nowo
wybudowanej elektrowni Tramwajów Miejskich w Warszawie jako zaste˛pca kierownika. Wykonywal tam codzienna˛ drobiazgowa˛ prace˛ nadzoruja˛c eksploatacje˛
elektrowni. Po rozlamie w PPS przysta˛pil do Frakcji Rewolucyjnej. W 1909 r.
Wysocki zostal aresztowany, jednak szybko zostal wypuszczony dzie˛ki wstawiennictwu Zarza˛du Tramwajów Miejskich. W Elektrowni Tramwajów Miejskich
pracowal do śmierci. Od 1920 r. pelnil funkcji naczelnika elektrowni i przyczynil
sie˛ do jej rozbudowy i modernizacji urza˛dzeń. Doprowadzil też do pola˛czenia
kablem wysokiego napie˛cia z elektrownia miejska˛, co zapewnilo rezerwowe zasilania tramwajowej sieci trakcyjnej.
W 1907 byl czlonkiem Zarza˛du Kola Elektrotechników Stowarzyszenia TechRoczniki PTETiS nr 4 (22), 5 (23) — grudzień 2015
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ników w Warszawie (ponownie w 1910 i 1915). W 1908 r. prowadzil wyklady
z zakresu elektrotechniki na Wydziale Technicznym Towarzystwa Kursów Naukowych. W 1910 r. prowadzil wyklady z elektrotechniki na kursach dla cukrowników. W 1913 r. W ramach cyklu „Wyklady dla Inżynierów” wykladal przedmiot „O urza˛dzeniach elektrotechnicznych w fabrykach”. W 1914 r. wydal swoja˛
pierwsza˛ ksia˛żke˛ pt. Urza˛dzenia elektryczne do sily i światla, przygotowana˛
i opracowana˛ na podstawie jego doświadczeń praktycznych i wykorzystuja˛ca˛ aktualny stan wiedzy. Ksia˛żka mimo, że byla na poziomie popularnym, cieszyla sie˛
dużym powodzeniem. Wiele starania wlożyl w zastosowanie w ksia˛żce poprawnego polskiego slownictwa elektrycznego. Byl jednym z tworza˛cych wówczas
podwaliny slownictwa elektrycznego polskiego.
Podczas I wojny światowej dzialal w Komitecie Obywatelskim m. Warszawy
i jako okre˛gowy komisarz Straży Obywatelskiej (1915r.). Byl autorem wielu artykulów w czasopismach, pocza˛tkowo czlonkiem komisji redakcyjnej (od 1910)
a naste˛pnie redaktorem dzialu Elektrotechnika w „Przegla˛dzie Technicznym”(od
5 IV 1916 do 1919). Byl zalożycielem i glówny redaktorem „Przegla˛du Elektrotechnicznego” (1919-1920), wydawca˛ czasopisma(I 1921-1922). Jako wydawca
wzia˛l na siebie odpowiedzialność materialna˛ za wydawnictwo, ponieważ SEP
mialo obawy do angażowania sie˛ finansowego. Wysocki utworzyl wie˛c spólke˛
z o o, w imieniu której podpisywal wszelkie zobowia˛zania wydawnictwa aż do
1926 r.
W 1919 r. wydal skrypty Urza˛dzenia elektryczne podlug wykladów oraz Obliczanie przewodów i urza˛dzenia elektryczne. Byl wspólautorem trzech wydań
Kalendarza Elektrotechnicznego (1919-20,1922-23,1925).
W 1915 jeszcze przed otwarciem polskiej Politechniki Warszawskiej dzialal
w podkomisji mechaniczno-elektrotechnicznej Komisji Politechnicznej, która
miala opracować programy wykladów i dokonać wyboru nauczycieli w Politechnice Warszawskiej. Od roku akademickiego 1917/1918 zwia˛zal sie˛ z politechnika˛,
podja˛l wyklady Obliczania przewodów elektrycznych na Wydziale Budowy Maszyn i Elektrotechniki.
W 1918 r. byl radnym miejskim oraz komisarzem wyborczym do Sejmu
Ustawodawczego w okre˛gu Piotrkowskim. W 1919 r. wchodzil w sklad komisji
zacia˛gowej dla elektryków, wste˛puja˛cych do wojska w czasie wojny z bolszewikami. W 1920 r. podczas inwazji bolszewickiej zacia˛gna˛l sie˛ jako ochotnik do
Wojska Polskiego. Zostal wtedy oddelegowany do fabryki la˛czności na Żytniej by
jak najlepiej wykorzystać swoje umieje˛tności. Montowal tam niezbe˛dny la˛cznościowy sprze˛t wojenny.
W III 1918 r. powstal w Politechnice Warszawskiej Zaklad Urza˛dzeń Elektrycznych zorganizowany i kierowany przez profesora Wysockiego. Pierwszy
wyklad wyglosil 9 III 1918 r.
Dnia 22 V 1919 r., bylw pierwszej grupie powolań na profesorów elektryków
PW, mianowano go profesorem zwyczajnym PW, jednocześnie zostal kierownikiem Zakladu i Katedry Urza˛dzeń Elektrycznych.
Od roku akademickiego 1921/22 prowadzil wyklad z Urza˛dzeń Elektrycznych na III i IV roku Wydzialu Elektrycznego oraz Obliczanie przewodów elektrycznych na III roku. Zaje˛cia te, z pewnymi modyfikacjami, prowadzil do swojej śmierci. Tematyka obejmowala: instalacje˛ elektryczne, przyrza˛dy rozdzielcze
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i zabezpieczenia oraz oświetlenie elektryczne. Do wykladów przygotowal kilka
wydawnictw: Obliczanie przewodów elektrycznych (1925) i Obliczanie slupów
elektrycznych (1927), które byly pionierskimi pracami z tej dziedziny. Wspólnie
z prof. K. Żorawskim i A. Rogińskim, 16 XII 1922 r. zabral studentów na
wycieczke˛ do Zagle˛bia Da˛browskiego i na Górny Śla˛sk w celu zwiedzenia elektrowni, kopalń i zakladów chemicznych. Profesor Wysocki organizowal też wyjazdy ze studentami do Czechoslowacji.
Starannie przygotowal wyklady i tematy prac studenckich. Rozszerzal zakres dzialania prac Katedry. Byl sumienny i systematyczny, wyklady prowadzil
jasno, urozmaicaja˛c je różnymi przykladami. Sale na jego wykladach zawsze
byly pelne. Opiekowal sie˛ Kolem Elektryków Studentów PW. Od 1921 r. byl
czlonkiem Rady Wydzialu Elektrycznego – prodziekanem (1923/24). Od 1922
jego asystentem zostal Stanislaw Kończykowski, który mial kontynuować jego
dzialalność na PW. W 1924 r. wysuna˛l propozycje˛ urza˛dzenia 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 komisje˛ w której przewodniczyl prof. Wysocki. Ceniony
przez studentów, promotor wielu prac dyplomowych oraz doktoratu honorowego
PW Karola Pollaka (1925). Byl opiekunem Kola Elektryków PW.
Kierowany przez siebie zaklad Urza˛dzeń Elektrycznych traktowal kompleksowo, powoluja˛c wykladowców: Kolei elektrycznych, elektrotechniki górniczohutniczej i lamp elektrycznych. Twierdzil, ze Politechnika ma ksztalcić fachowców, którzy powinni bezpośrednio po studiach stana˛ć przy warsztacie pracy.
Wyrazem tego byly egzaminy z sieci elektrycznych , które trwaly wiele godzin.
Polegaly one na poprawnym wykonaniu projektu. Podczas egzaminu można bylo
poslugiwać sie˛ wszystkimi pomocami, podobnie jak w praktyce inżynierskiej.
Ocenie podlegala poprawność wykonania projektu.
Wcześnie rozpocza˛l też dzialalność stowarzyszeniowa˛. Od 1907 r. byl czlonkiem Komisji Slowniczej Kola Elektrotechników przy Stowarzyszeniu Techników
(KE). Byl również czlonkiem Zarza˛du KE. Od 1912 byl tam czlonkiem pierwszej
komisji do spraw budowy i eksploatacji elektrowni. W 1916 r. zostal wybrany na
kandydata Kola Elektrotechników do Rady Miejskiej oraz zostal zaproszony do
Komisji elektryfikacyjnej KE. W 1916 r. byl czlonkiem komisji wylonionej przez
Kolo do opracowania programu zaje˛ć praktycznych na wydziale elektromechanicznym przy I Miejskiej Szkole Rzemieślniczej im. Michala Konarskiego. Dnia
23 IV 1917 zostal wybrany przez Kolo Elektrotechników na pelnomocnika do Delegacji Kól i Wydzialów oraz balotowania nowych czlonków. Byl też, od pocza˛tku
istnienia, czlonkiem powolanej VI 1917 Centralnej Komisji Slownictwa Elektrotechnicznego. W dniach 11-15 IV 1917 r. bral udzial w VII Nadzwyczajnym
Zjeździe Techników Polskich, przewodniczyl tam Komisji Ustalenia Slownictwa.
Od 12 II 1917 r. byl przewodnicza˛cym Kola Elektrotechników Stow. Techników
, czlonkiem dwóch komisji Elektryfikacyjnej i Szkolnej.
W 1919 r. byl czlonkiem Komisji Zjazdowej SEP. W 1919 r. byl czlonkiem
Komisji elektryfikacyjnej KE. Wysocki mial udzial w ksia˛żce W sprawie elektryfikacji Polski wydanej przez Komisje˛ Elektryfikacyjna˛ KE. Od 20 I 1920 do 1921
byl sekretarzem pierwszego Zarza˛du Warszawskiego Kola SEP. W latach 192324 pelnil funkcje˛ przewodnicza˛cego Centralnej Komisji Slownictwa ElektrotechRoczniki PTETiS nr 4 (22), 5 (23) — grudzień 2015
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nicznego SEP, zajmowal sie˛ wówczas tlumaczeniem norm i przepisów elektrotechnicznych niemieckich. Dla Towarzystwa Przemyslowego „Kabel” opracowal
w 1922 r. pierwszy projekt ujednostajnienia znakowania przewodów. Od 1923
r. byl czlonkiem komisji rewizyjnej Polskich Zakladów Elektrycznych „BrownBoveri”. Dnia 17 XII 1923 r. uczestniczyl w Zjeździe Kierowników Elektrowni.
W 1923 r. zostal czlonkiem Komisji Balotuja˛cej w Zarza˛dzie Zwia˛zku Zawodowego Inżynierów Elektryków i przewodnicza˛cym Komisji Budowlanej,
a w 1924 wszedl w sklad Zarza˛du i zostal skarbnikiem oraz zostal czlonkiem
komisji towarzyskiej. W 1924 r. przekazal na rzecz SEP w celu zakupienia akcji
Banku Polskiego 25 milionów marek (przed denominacja˛).W 1924 r. zostal wybrany na delegata SEP do Narodowego Komitetu Elektrotechnicznego. W tym
samym roku zostal też czlonkiem komisji, której zadaniem bylo organizacja
przyje˛cia wycieczki studentów Politechniki Lwowskiej. Wyjeżdżal również z odczytami do kól prowincjonalnych SEP. Uczestniczyl w zjeździe elektrotechników
czechoslowackich w Pradze(1924) oraz 1927 r. w Koszycach (1927). Prowadzil
z T. Czaplickim i L. Staniewiczem dyskusje˛ w sprawie slownictwa i znakownictwa elektrotechnicznego.
Byl również czlonkiem Polskiego Komitetu Elektrotechnicznego. Na wniosek
prof. Wysockiego zlożonego dnia 3 XI 1924, PKE przeje˛lo od SEP dzialalność
Centralnej Komisji Przepisowej SEP. W 1925 r. w PKE w komisji Przepisowej.
W 1925 r. zostal Honorowym czlonkiem korespondentem Elektrotechnicznego
Zwia˛zku Czechoslowackiego. W 1925 r. byl przewodnicza˛cym Komisji przepisowej oraz przewodnicza˛cym podkomisji do opracowania „Przepisów na przewody
izolowane i kable”. Czlonkowie komisji przygotowywali literowe oznaczenia przewodów i kabli ( cze˛ść z nich obowia˛zuje do dziś. ) W 1927 r. byl czlonkiem
prezydium PKE, przewodnicza˛cym sekcji przepisowej, oraz przewodnicza˛cym
wchodza˛cej w jej sklad komisji maszyn elektrycznych i przewodnicza˛cym powstalej 2 II 1927 r. komisji przepisów na maszyny elektryczne. W 1927 r. byl
jednym z oceniaja˛cych przebudowe˛ elektrowni wileńskiej i wia˛ża˛cego sie˛ z tym
przejścia z pra˛du stalego na pra˛d zmienny. W 1928 jako czlonek komisji przepisowej PKE (w sklad wchodzili też: G. Sokolnicki, B. Szapiro) przygotowal
przepisy budowy i ruchu urza˛dzeń elektrycznych pra˛du silnego (norma PNE10,
obowia˛zuja˛ca do 1948r.). W 1928 r. zostal wybrany do komisji porozumiewawczej SEP i PKE maja˛cej doprowadzić do pola˛czenia tych dwóch stowarzyszeń.
Byl cenionym doradca˛ technicznym wzywanym do rozwia˛zywania problemów
technicznych w wielu miastach polskich. Byl również: czlonkiem Państwowej
Rady Elektrycznej i zaste˛pca˛ kierownika w Komisji Uprawnień PRE (1923),
czlonkiem Rady Teletechnicznej, bral udzial w pracach Zwia˛zku Elektrowni Polskich. Przygotowal w 1929 r. również Przepisy techniczne na linie napowietrzne,
opracowane na zlecenie Ministerstwa Robót Publicznych. W 1930 r. przewodniczyl Komisji Elektryfikacji Kolei, która ustalila rodzaj pra˛du i napie˛cia dla
warszawskiego we˛zla kolejowego ( Pra˛d staly o napie˛ciu 3000 V stosowany do
dziś w elektrycznej trakcji kolejowej w Polsce).
Stanislaw Odrowa˛ż-Wysocki byl autorem wielu publikacji. Napisal co najmniej: 21 ksia˛żek, 75 artykulów (artykulów glównie w „Przegla˛dzie Technicznym” i „Przegla˛dzie Elektrotechnicznym”), 9 recenzji i wyglosil 14 referatów.
Byl odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restitutia (1929,
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za zaslugi narodowo-spoleczne) oraz oznaka˛ za walke˛ o szkole˛ Polska˛ (1931).
W 1931 r. zostal wybrany do Rady Technicznej przy Ministrze Komunikacji
rozpatruja˛cej elektryfikacje˛ warszawskiego we˛zla kolejowego. Be˛da˛c czlonkiem
Rady wzia˛l udzial w delegacji (II-III 1931) do Francji, Wloch i Szwajcarii w celu
zapoznania sie˛ z tamtejszymi urza˛dzeniami elektryfikacyjnymi, ich sprawnościa˛
i rentownościa˛. Zmarl nagle 31 XII 1931 r., w pracy na terenie elektrowni tramwajowej w Warszawie i zostal pochowany na cmentarzu Powa˛zkowskim (43-IV10). W 1901 r. Stanislaw Odrowa˛ż Wysocki wzia˛l ślub z Matylda˛ z Idżkowskich,
mial z nia˛ syna i córke˛. Po śmierci profesora jego żona przekazala cze˛ść jego
zbiorów Komisji bibliotecznej SEP. W rok po jego śmierci odbyly sie˛ uroczysta
Akademia ku jego pamie˛ci, wydano tez monografie˛ o opisuja˛ca˛ jego życie i prace˛.
Utworzono również fundusz stypendialny jego imienia (oficjalnie powstal w 1936
r.).
Publikacje:
Ksia˛żki
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. Urza˛dzenia elektryczne do sily i światla. Podre˛cznik kieszonkowy elektrotechniki praktycznej z uwzgle˛dnieniem montażu, dozoru i obslugi ulożyl
Stanislaw Wysocki, Z udzialem zapomogi Kasy pomocy im. J. Mianowskiego dla osób pracuja˛cych na polu naukowym oraz Stowarzyszenia Techników w Lodzi i wspól nakladców Przegla˛du Technicznego, Warszawa,
Bibljoteka Techniczno-Przemyslowa T. II, Wydawnictwo Przegla˛du Technicznego. Druk Rubieszewskiego i Wrotnowskiego 1914, s. X + 330, + 4
nlb., + 34 ogloszeń , rys 226 Biblioteka Techniczno-Przemyslowa, t.2 –
wyd. 2 uzup. 1920 Gebethner i Wolﬀ, s. X + 312, rys. 235, wyd. 3, uzup.
1923, Naklad Gebethner i Wolﬀ, Drukarnia Techniczna, s. VIII + 296, rys.
235
4. Opisowy slowniczek elektrotechniczny ze skorowidzem niemiecko-polskim
wedlug slownictwa „Przegla˛du Technicznego”, przyje˛tego przez Kolo Elektrotechników w Warszawie, a w myśl uchwaly V Zjazdu Techników Polskich, Warszawa 1917, s.2 + 24, Nakladem Kola 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, Nakladem autorów. Zawiera m.in. prace˛ Stanislawa Wysockiego p.n. „Elektrownie publiczne w Poznańskiem, Prusach
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Królewskich i Ksia˛że˛cych i na Śla˛sku Górnym (s 63-74). Odbitka z Przegla˛du Technicznego. 1919 r., Druk Rubiszewskiego I Wrotnowskiego, s. 104,
tabl. 19. mapa 1
6. Kalendarz elektrotechniczny opracowany przez inż. Mateusza Nacholińskiego, inż. Aleksandra Olendzkiego, Juljana Bulzackiego, inż. Stefana
Siemaszke˛, inż. Boleslawa Haca, pod red. inż. Stanislawa Wysockiego na
rok 1919-1920, Wydawnictwa rok pierwszy, Warszawa 1919, Wydawnictwo
Zwia˛zku Firm Elektrotechnicznych, Druk „Gazety Rolniczej”, str. 36+350,
rys. 213,
7. Przepisy bezpieczeństwa dla urza˛dzeń elektrycznych o napie˛ciu do 250
woltów opracowane przez Kolo Elektrotechników przy Stowarzyszeniu
Techników w Warszawie, przy wspóludziale Ubezpieczeń Wzajemnych Budowli od ognia w Królestwie Polskim, Wydawnictwo Sekcji Ochrony Pracy,
nr 2 (Slownictwo przepisów ustalil prof. inż. Stanislaw Wysocki, przewodnicza˛cy Komisji Slowniczej Kola Elektrotechników). Nakladem Ministerstwa Pracy i Opieki Spolecznej. Druk. „Jan Cotty” 1919, s. XII+116
8. Urza˛dzenie elektryczne podlug wykladów Prof. Wysockiego, Politechnika
Warszawska, Rok Akademicki 1919/1920, Litografja, s. 255, rys 312
9. Obliczanie przewodów i urza˛dzenia elektryczne, Tablice do wykladów. . .
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. Mateusza Nacholińskiego, inż. Aleksandra Olendzkiego, Juljana Bulzackiego,
inż. Stefana Siemaszke˛, inż. Jana Babickiego, Henryka Nowackiego, inż.
Adolfa Kutznera, i inż. Boleslawa Haca, pod red. inż. Stanislawa Wysockiego, Wydawnictwa rok drugi , Warszawa 1922, Wydawnictwo Zwia˛zku
Firm Elektrotechnicznych, Staraniem Polskiej Agencji Wydawniczej, Druk
„Rozwój” s.8 nlb +284 + 2 nlb, rys. 213,
11. Terminy elektrotechniczne przyje˛te jako obowia˛zuja˛ce ogól elektrotechników polskich na Nadzwyczajnym Zjeździe Techników 1917 r., na I-ym
Zjeździe Elektrotechników w 1919 r. i na II-gim Zjeździe Elektrotechników w 1921 r. Zestawil w porza˛dku alfabetycznym Prof. St. Odrowa˛żWysocki, Warszawa Nakladem wydawnictwa czasopisma „Przegla˛d Elektrotechniczny” , Sp. z ogr. odp., Drukarnia Techniczna, 1922, s. nlb 16
12. Przepisy i normy Zwia˛zku Elektrotechników Niemieckich przetlumaczone
za zgoda˛ Zwia˛zku Elektrotechników Niemieckich pod redakcja˛ Stanislawa
Odrowa˛ża Wysockiego, profesora Politechniki Warszawskiej, Wydawnictwo Zwia˛zku Elektrowni Polskich, Warszawa, „Drukarnia Polska”, 1924, s.
8 nlb + 363
13. Kalendarz Elektrotechniczny na 1925 rok, opracowali: inż. Mateusz Nacholiński, inż. Aleksander Olendzki, Juljan Bulzacki, inż. Stefan
Siemaszko, inż. Jan Babicki, Henryk Nowicki, inż. Adolf Kutzner i inż.
180

Roczniki PTETiS nr 4 (22), 5 (23) — grudzień 2015
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Boleslaw Hac. Redagowali: prof. St. Odrowa˛ż Wysocki, Wydanie odnowione i uzupelnione. Wydawnictwa rok trzeci, Warszawa, Wydawnictwo
Polskiego Zwia˛zku Przedsie˛biorstw Elektrotechnicznych, Staraniem Polskiej Agencji Wydawniczej, Zakl. 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 la˛cznice telefonowe, Dzial wojskowy oprac. Kazimierz Klyś,
Warszawa 1925, s. 8 nlb., 307
16. Obliczanie slupów elektrycznych. Objaśnienia i komentarze obowia˛zuja˛ce
w Polsce „Przepisów technicznych na linie elektryczne napowietrzne”, Z rysunkami oraz przykladami w tekście. Napisal Przewodnicza˛cy Sekcji Przepisowej P.K.E. Stanislaw Odrowa˛ż Wysocki, Profesor Politechniki Warszawskiej, honorowy czlonek – korespondent Zwia˛zku Elektrotechników
Czechoslowackich, Wydawn. Państwowa Rada Elektryczna, Polski Komitet Elektrotechniczny, Nakladem Ministerstwa Robót Publicznych, Drukarnia 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. Slownik elektrotechniczny polsko-czesko-rosyjsko-francusko-angielsko-niemiecki, ulożyl Stanislaw Odrowa˛ż-Wysocki, Profesor Politechniki Warszawskiej, honorowy czlonek-korespondent, „Zwia˛zku Elektrotechników
Czechoslowackich”, Nakladem Ministerstwa Robót Publicznych, Drukarnia Państwowa, Warszawa 1929, s. XVIII +232
19. Elektrotechnicky slovnik (Cze˛ść polska˛ w slowniku czesko-polsko-angielsko-francusko-niemieckim, wydawanym w 1932 r. przez Elektrotechnicky
Svaz Ceskoslovensky w Pradze, opracowal S. Odrowa˛ż Wysocki przy wspóludziale A. Blocha, J. Rzewnickiego, J. Stovicek’a i Centr. Komisji Slownictwa Elektrotechn. przy Stow. Elektr. Polsk.)
20. Przepisy techniczne na linie elektryczne pra˛du silnego z dopiskami. Przepisy techniczne na napowietrzne linie elektryczne pra˛du silnego i przepisy
techniczne na skrzyżowania i zbliżenia linii elektrycznych pra˛du silnego
z innymi liniami elektrycznymi, drogami komunikacyjnymi, osiedlami i lotniskami. Zaopatrzyl w dopiski Stanislaw Odrowa˛ż Wysocki, Prof. Politechniki Warsz. Honorowy Czlonek- korespondent Zwia˛zku Elektr. CzechoSlowack., Nakl. Stow. Elektr. Polsk. Drukarnia Polska ,Warszawa 1932,s.
129, rys. 29, tabl. 27
21. Obliczanie przewodów elektrycznych na wytrzymalość mechaniczna˛. (Re˛kopis, przygotowany calkowicie do druku, obejmuja˛cy 100 stronic pisma
re˛cznego, 23 rys.
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K. Kolbińskiego, Warszawa 1976
4. Historia Stowarzyszenia Elektryków Polskich 1919-1959, pod red.
J. Pla˛skowskiego, Warszawa 1959
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7. Kubiatowski J., Wysocki [Odrowa˛ż] Stanislaw [w:] Slownik polskich pionierów techniki, pod red. B. Orlowskiego, Katowice 1986
8. Pilatowicz J., Profesorowie Politechniki Warszawskiej w dwudziestoleciu
mie˛dzywojennym, Warszawa 1999
9. Pilatowicz J., Stowarzyszenie Techników Polskich w Warszawie 1898-1918,
cz. I 1898-1918, Warszawa 1993
10. Plany Politechniki Warszawskiej za lata 1917-1931
11. Politechnika Warszawska 1915-1925, Ksie˛ga Pamia˛tkowa, pod red. L. Staniewicza, Warszawa 1925
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Tadeusz Czaplicki (1883–1967)
Urodzil sie˛ 10 października 1883 r. w Gostyninie (woj. Mazowieckie). Jego ojciec Tomasz (-1927),
pochodzenia inteligenckiego, wpierw pracowal jako
ślusarz w fabryce mechanicznej Fajansa w Warszawie, naste˛pnie byl wlaścicielem warsztatu ślusarskiego
w Gostyninie. Matka˛ byla Ludwika z Czerwińskich (1918). Brat Rajmund byl kierownikiem kontroli technicznej w Państwowych Zakladach Inżynierii, w czasie okupacji robotnikiem w skladzie cze˛ści samochodowych w Wilnie, po wojnie kierownikiem dzialu dokumentacji w Instytucie Mechanizacji i Elektryfikacji
Rolnictwa. Mial dwie siostry: Marie˛, emerytke˛ miejska˛ i Jadwige˛ z me˛ża Mierusińska˛, urze˛dniczke˛ w Centralnym Zarza˛dzie Budownictwa Miejskiego w Warszawie.
W 1895 r. ukończyl szkole˛ powszechna˛ w Gostyninie, a w 1902 r. ukończyl
Szkole˛ Realna˛ w Lowiczu. Już od 1899 r. utrzymywal sie˛ z korepetycji. Studia rozpocza˛l na Wydziale Elektromechanicznym Politechniki w Petersburgu
(Петербургский Государственный Политехнический Университет). Z powodu zawirowań politycznych (przegrana w 1904 r. wojna Rosji z Japonia˛, rewolucja w 1905 r.) przerwal je. Odbyl wówczas (1905-1906) szereg praktyk w fabrykach i elektrowniach w Polsce i Rosji.
Naste˛pnie studiowal (1906-1910) na Wydziale Elektrycznym Politechniki
w Karlshrue (Technische Hochschule Fridericiana). Po zmianach w Rosji powrócil na Politechnike˛ w Petersburgu (1910), która˛ ukończyl w 1911 r. Wszystkie
okresy wakacyjne w czasie studiów spe˛dzal na praktykach. Specjalizowal sie˛
w silowniach cieplnych i sieciach najwyższych napie˛ć.
Prace˛ rozpocza˛l w Biurze Technicznym prof. A. Lomszakowa w Petersburgu
gdzie zajmowal sie˛ projektowaniem urza˛dzeń cieplnych elektrowni. W latach
1912-13 pracowal w Biurze Projektów Kolei Podmiejskich w Warszawie be˛da˛c
kierownikiem dzialu.
W 1913 r. zostal asystentem Katedry Elektrotechniki Ogólnej i Miernictwa
Elektrycznego Politechniki w Petersburgu. W latach 1914-1923 pracowal tam
jako docent w Katedrze Sieci i Urza˛dzeń Elektrycznych Wydzialu Mechanicznego. Jednocześnie w latach 1918-1920 byl docentem w Wojskowej Akademii
Inżynieryjnej w Petersburgu (Военно-инженерной академии в Петербурге).
Uczelnia ta w tym czasie ksztalcila kadre˛ wojskowa˛ Armii Czerwonej. W czasie
pracy na uczelniach byl również doradca˛, rzeczoznawca˛ i projektantem w dziedzinie budowy elektrowni i sieci elektrycznych w okre˛gu leningradzkim, oraz
w zagle˛biu naftowym w Baku i Groznym.
W 1923 r. Czaplicki powrócil do Polski. Zacza˛l wykladać (1923-1937) w Państwowej Szkole Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. Wawelberga i Rotwanda
przedmiot przesyl energii elektrycznej. W latach 1923-29 sprawowal funkcje˛
radcy w Urze˛dzie Patentowym RP.
W dniu 17 XII 1923 r. uczestniczyl w Zjeździe Kierowników Elektrowni.
W 1925 r. uczestniczyl w Zjeździe kierowników elektrowni w Gródku, wyglosil
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tam referat. Byl delegatem polskim, ze Zwia˛zku Elektrowni Polskich, na Konferencje˛ Wysokich Napie˛ć w Paryżu, która odbyla sie˛ 25 VI 1925 r. Wyglosil referat na pierwszym Kongresie mie˛dzynarodowego Zwia˛zku Elektrowni w Rzymie
(1926) o uproszczeniu metod badania żarówek oraz referat generalny (technika
oświetleniowa) na Kongresie mie˛dzynarodowego Zwia˛zku Elektrowni w Paryżu
(II 5-10 VII 1928). W Paryżu Czaplicki bral udzial w posiedzeniach Komisji
Oświetleniowej przy Mie˛dzynarodowym Zwia˛zku Elektrowni jako staly czlonek
tej komisji. W 1927 r. byl delegatem Zwia˛zku Elektrowni Polskich na Mie˛dzynarodowej Komisji Lamp we Francji. W 1927 r. jako czlonek Zwia˛zku Elektrowni
Polskich byl czlonkiem delegacji na Konferencji Wielkich Sieci Elektrycznych
w Paryżu (CIGRE), wszedl tam do Komisji olejów izolacyjnych.
W 1924 r. byl czlonkiem komisji zajmuja˛cej sie˛ organizacja˛ przyje˛cia wycieczki studentów Politechniki Lwowskiej. W 1924 r. byl jednym z czlonków
komisji przygotowuja˛cej bankiet z okazji przewidywanej promocji na doktorów
honorowych Politechniki Warszawskiej profesorów: I. Mościckiego, A. Rotherta,
i inż. K. Pollaka.
W 1923 r. zostal czlonkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich, pelnil tam
wiele ważnych funkcji. Byl jednym z czlonków Warszawskiego Kola, którzy
chcieli zmienić statut oraz zreorganizować SEP. Wyglaszal odczyty w ramach cyklu Nowoczesne kierunki w budowie elektrowni (1927-1928). W 1925 r. wyjeżdżal
z odczytami do kól prowincjonalnych SEP. W 1925 r. zostal czlonkiem nowo
utworzonej komisji zajmuja˛cej sie˛ zagadnieniem dozoru elektrycznego. W kadencji 1925/26 byl czlonkiem ZG oraz referentem odczytowym OW SEP. W kadencji 1927-29 zostal wybrany na Delegata OW SEP do PKE. W 1927 r. jako
czlonek SEP, zostal wybrany na delegata do Rady Naukowo-Technicznej przy
Stowarzyszeniu Techników w Warszawie. W 1929 r. zostal ponownie wybrany
na czlonka ZG OW SEP. Byl czlonkiem Sa˛du Konkursowego w sprawie broszur elektryfikacyjnych. Sprawowal w nim funkcje˛ sekretarza, sa˛d odbyl dwa
posiedzenia 4 i 5 V 1928 r. W 1929 r. zostal wybrany do komisji organizacyjnej
w sprawie wprowadzenia w Polsce marki jakości na wzór istnieja˛cych za granica˛.
W 1928 r. zostal czlonkiem nowo powstalego Polskiego Komitetu Mie˛dzynarodowej Konferencji Wielkich Sieci Elektrycznych (PKWSE). W 1930 r., byl
uczestnikiem zebrania organizacyjnego PKWSE (wyslannik SEP). Czaplicki byl
czlonkiem delegacji do Komitetu Wielkich Sieci do komitetu oświetleniowego
(1929-1930). Dzialal czynnie, jako referent odczytowy oraz w Komisji Statutowej
(przewodnicza˛cy R. Podoski) opracowuja˛cej nowy statut, uchwalony na VIII
Zgromadzeniu Delegatów w 1928 r. w Toruniu. Zostal również przejściowym
czlonkiem Zarza˛du Glównego SEP, do czasu aż zostanie wybrany nowy ZG
w drodze referendum. W drodze referendum zostal wybrany na czlonka ZG
w 1928-1932. W latach 1930-1931 byl sekretarzem Zarza˛du.
W 1930 r. by czlonkiem komisji organizuja˛cej obchody 100-lecia Farraday’a
w Polsce. Zostal również skierowany do komitetu organizacyjnego (1931) wspólnie z M. Pożaryskim organizowanego przez SEP, Polskie Towarzystwo Fizyczne,
Polskie Towarzystwo Chemiczne uroczystego obchodu ku czci M. Faradaya. Czaplicki wyglosil tam referat z ramienia SEP. Byl uczestnikiem Mie˛dzynarodowego
Kongresu Oświetleniowego, odbytego w we wrześniu 1931 w Anglii oraz uczestniczyl w uroczystym obchodzie rocznicy ku czci Farraday’a w Anglii. Bral udzial
184
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w posiedzeniu komisji nomenklatury CEI w zaste˛pstwie prof. Drewnowskiego
W 1930 r. przekazal 50 zl na cel przebudowe˛ lokalu SEP i pokrycie deficytu
z 1929 r. W tym samym roku zostal czlonkiem komisji maja˛cej porozumieć sie˛
ze Zwia˛zkiem Miast i innymi instytucjami zainteresowanymi projektem poradni
dla malych elektrowni. Prowadzi polemike˛ z prof. S. Wysockim i prof. L. Staniewiczem dotycza˛ca˛ slownictwa i znakownictwa elektrotechnicznego. W 1931 r. zostal wybrany na jednego z zarza˛dców spólki „Wydawnictwo czasopisma Przegla˛d
Elektrotechniczny” oraz zostal wybrany do Komisji do spraw szkolnictwa elektrotechnicznego.
Od 1923 r. zostal czlonkiem Centralnej Komisji Slownictwa Elektrycznego
(CKSE) prowadza˛c w nim aktywna˛ dzialalność. Bral udzial w opracowaniu kilku
dzialów slownictwa. W 1937 r. na podstawie referatu Czaplickiego przygotowywano w CKSE opracowywany materialy do dzialu V – Wytwarzanie, przesylanie
energii. Bronil spolszczone pisownie nazw jednostek pochodza˛cych od nazwisk
wybitnych uczonych (wat, wolt, om) zamiast pisowni mie˛dzynarodowej (watt,
volt, ohm). W tej sprawie przygotowal memorial (opublikowany w „Przegla˛dzie
Elektrotechnicznym” 1938, nr 12) be˛da˛cy podstawa˛ do przedstawienia Mie˛dzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej stanowiska Polskiego Komitetu Elektrotechnicznego i w dużej mierze zadecydowal o przyje˛ciu polskiej pisowni mimo
sprzeciwów szkoly lwowskiej. CKSE dziala w czasie wojny, do 1944 r. ustalano
slownictwo elektrotechniczne polskie w dziale Kolejnictwo elektryczne. W 1947
r. CKSE zostala reaktywowana, Tadeusz Czaplicki pelnil w niej funkcje˛ zaste˛pcy
przewodnicza˛cego. Byl również redaktorem dzialu elektroenergetyka Polskiego
Slownika Elektrycznego wydanego w 1948 r. Dzialalność CKSE zostala zawieszona w 1953 r. Po dwóch latach ponownie podje˛la dzialalność, Czaplicki w dalszym cia˛gu byl czlonkiem.
Od 1924 r. Czaplicki byl czlonkiem Polskiego Komitetu Elektrotechnicznego, naste˛pnie wszedl w sklad Zarza˛du (1926-1932). Byl czlonkiem: komisji
znakownictwa symboli (1925), komisji lamp elektrycznych (1925-1931), sekcji
wspólpracy mie˛dzynarodowej (1927), komisji materialów elektrycznych (1927),
izolatorów (1929), przewodnicza˛cym komisji olejów izolacyjnych (1928-1931),
komisji definicji i symboli (1930-31). Byl w Komitecie Studiów Mie˛dzynarodowej
Komisji Elektrotechnicznej – komisji olejów i lamp Byl stalym delegatem do Komitetu Studiów Mie˛dzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej. W 1931 r. zostal
wybrany na czlonka Prezydium Polskiego Komitetu Mie˛dzynarodowego Kongresu Elektrycznego (CEI), udaja˛cego sie˛ na Kongres do Paryża w 1932 r. W Polskim Komitecie utworzono również sekcje takie jak na Kongresie, Czaplicki byl
w kierownikiem sekcji V - Oświetlenia elektrycznego, fotometrii.
W latach 1932-1939 byl przewodnicza˛cym Komisji X- Oleje izolacyjne w Centralnej Komisji Normalizacji Elektrycznej (CKNE). Dzialal tam aktywnie, doprowadzil do powstania pierwszej polskiej normy z tej dziedziny. Po ponownym uruchomieniu CKNE (1946) Czaplicki wszedl w sklad Zarza˛du. Po reaktywacji CKNE po wojnie, zostal w 1948 r. przewodnicza˛cym XXVIII Komisji
Oświetleniowej. W latach 1946-50 byl czlonkiem kilku komisji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
W 1929 r. ZG SEP na wniosek Czaplickiego na WZ SEP w Poznaniu zglosilo
wniosek o utworzenie Polskiego Komitetu Oświetleniowego, który mial być reRoczniki PTETiS nr 4 (22), 5 (23) — grudzień 2015
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prezentantem Polski w pracach CIE (Commission Internationale de l’Eclairage)Mie˛dzynarodowej Komisji Oświetleniowej. Wniosek zostal przyje˛ty i organizacja powstala˛ 28 VI tego roku. T. Czaplicki pocza˛tkowo wszedl w sklad Komisji Organizacyjnej (W 1930 r., a w1931 r. odbylo sie˛ pierwsze zebranie),
a naste˛pnie stana˛l na czele Polskiego Komitetu Oświetleniowego. W 1931 r. oficjalnie przyje˛to PKOśw. w poczet czlonków Mie˛dzynarodowej Komisji Oświetleniowej (CIE) na VIII sesji, Czaplicki byl wówczas czlonkiem delegacji. W 1935 r.
byl czlonkiem delegacji PKOśw. na XVIII i IX Sesji CIE (w Berlinie i Karlshrue).
Uczestniczyl tam w posiedzeniach Komitetu Wykonawczego, w posiedzeniach
Rady Komisji. Od 1936 r. sprawowal funkcje˛ czlonka komitetu, zrzekl sie˛ przewodnictwa z powodu zbyt dużej ilości wykonywanych przez niego prac. W latach
1948-1952 byl tymczasowym przewodnicza˛cym. Nie mógl jednak uczestniczyć
w kolejnych Sesjach CIE. Od 1926 r. byl czlonkiem, naste˛pnie przewodnicza˛cym
(1935-38), Komisji Gospodarki Elektrycznej Polskiego Komitetu Energetycznego (utworzonego w 1926). W 1930 r. byl przewodnicza˛cym Tymczasowej Komisji Ogólnego Programu powolanej do opracowania programu energetycznego
Polski.
W 1936 r. zostal czlonkiem nowo powstalej spólki z.o.o.– Zaklad Elektryczny
Okre˛gu Podstolecznego „ZEOP”. Spólka utworzona zostala przez Miasto Stoleczne Warszawe˛. Jej zadaniem bylo elektryfikacja okre˛gu podstolecznego. W 1937
r. przekazal dotacje˛ na fundusz stypendialny polskiej elektrotechniki im. Marsz.
Józefa Pilsudskiego.
W latach 1929-IX 1932 byl czlonkiem Komisji Organizacyjnej Znaku Przepisowego SEP, a później wspólpracowal przy organizowaniu jego laboratoriów. Tadeusz Czaplicki opracowal dokladna˛ mape˛ sieci elektrycznych w Polsce, wydana˛
przez SEP w 1931 r. W 1932 r. na IV Walnym Zgromadzeniu SEP w Lodzi zostal
prezesem. Na kolejnym Zgromadzeniu (V) w 1933 r. w Warszawie, pola˛czonym
z XV Zjazdem Czechoslowackiego Zwia˛zku Elektrotechników (ESČ) przewodniczyl wspólnie z prezesem ESČ – Miroslavem Janú. Wyglosil tam referat –
O rozwoju elektryfikacji w Polsce. W kadencji 1933 sprawowal funkcje wiceprezesa, a w latach 1934-37 byl czlonkiem ZG SEP. Mial wiele referatów odczytowych na spotkaniach SEP, które byly naste˛pnie drukowane w „Przegla˛dzie
Elektrotechnicznym” i szeroko komentowane. Zostal wydelegowany na uroczystości zwia˛zane z obchodem 100-ej rocznicy śmierci Ampera, które odbyly sie˛
w dniach 5-8 marca 1936 r. w Lizbonie. Przekazal on w imieniu SEP pamia˛tkowy,
zdobiony adres od Stowarzyszenia premierowi francuskiemu E.Herriotowi, który
stal na czele obchodów. W 1939 r. na XI Zgromadzeniu SEP otrzymal glodność
Czlonka Honorowego. Po wojnie wspóldzialal w reaktywacji SEP i w 1945 r.
zostal czlonkiem Tymczasowego ZG do czasu wyborów nowego Zarza˛du w 1947
r. Wówczas zglaszal projekty zmian w statucie z 1928 r. Naste˛pnie w latach
1945-1954 byl czlonkiem ZG. W 1950 r. sprawowal funkcje˛ delegata SEP na
Zjazd NOT. Jego dzialalność w SEP doprowadzila do wielu znacza˛cych zmian,
byl jednym z glównych reorganizatorów SEP, twórców nowego statutu itp.
W latach 1929-31 byl doradca˛ i rzeczoznawca˛ z dziedziny elektryfikacji budowy elektrowni, m.in. przy projekcie elektryfikacji Polski dla amerykańskiej
firmy Harrimanna.
W latach 1931- 1936 byl czlonkiem Zarza˛du Wydawnictwa Czasopisma
186
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Przegla˛d Elektrotechniczny Sp. z.o.o. Od V 1936 r. pelnil funkcje˛ delegata
Zarza˛du do spraw administracyjnych i ważniejszych ogólnych tego wydawnictwa.
W latach 1933-35 kierowal Katedra˛ Urza˛dzeń Elektrycznych Politechniki
Warszawskiej pelnia˛c funkcje˛ zaste˛pcy profesora. Prowadzil zaje˛cia z: Urza˛dzeń
elektrycznych, Sieci elektrycznych, Projektowania sieci elektrycznych. Gdy kierowal Katedra˛ jego podopiecznymi byli m.in.: inż. Zbigniew Grabiński, inż. Zbigniew Grabowski, inż. Waclaw Kielbasiński, inż. Tadeusz Klarner, inż. Stefan
Mazur, inż. Bronislaw Michelis, inż. Stanislaw Palecki, inż. Wlodzimierz Szumilin, inż. Tomasz Valeri. W latach 1936 -1944 byl wicedyrektorem ds. inwestycji w Elektrowni Miejskiej w Warszawie. Zorganizowal biuro do opracowania
projektu nowej elektrowni na Żeraniu. Nie zostal on jednak zrealizowany lecz
poslużyl po wojnie jako punkt wyjścia do budowy tam elektrocieplowni. Po
powstaniu warszawskim wysiedlono go w okolice Krakowa. W lutym 1945 r.
powrócil do Warszawy, zostal przewodnicza˛cym Rady Technicznej Elektrowni
Miejskiej, rozpocza˛l odbudowywać elektrownie˛ na Powiślu. Naste˛pnie do końca
1946 r. byl kierownikiem dzialu inwestycyjnego tej elektrowni oraz Zjednoczenia
Energetycznego Okre˛gu Warszawskiego.
W latach 1949-1952 byl przewodnicza˛cym Komisji Rewizyjnej NOT. W latach 1950-1954 czlonkiem Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej.
W latach 1946-1959 byl redaktorem „Przegla˛du Elektrotechnicznego”, który
w czasie wojny nie ukazywal sie˛. Siedziba redakcji leżala w gruzach, a zasoby
zostaly zniszczone. Dlatego Czaplicki musial organizować wszystko na nowo.
Pierwszy numer po wojnie ukazal sie˛ 7 XI 1946 r., do końca roku wydano jeszcze trzy numery czasopisma. Pod jego wladza˛ czasopismo znów stalo sie˛ najpoważniejszym czasopismem o tej tematyce w Polsce. Swoja˛ funkcje˛ sprawowal
aż do emerytury. Byl również czlonkiem Rady Programowej Czasopism Energoelektrycznych (1956), sprawuja˛cej opieke˛ nad czasopismami z tej dziedziny.W
okresie 1 I 1959-31 III 1963 byl redaktorem naczelnym pism energoelektrycznych w biurze wydawnictw SEP. Przestal sprawować te˛ funkcje˛ dlatego, że SEP
musialo zlikwidować dzialalność wydawnicza˛.
Zostal odznaczony przed wojna˛: Orderem Polonia Restituta kl. V, Zlotym
Krzyżem Zaslugi, zaś po wojnie Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim OOP, Zlotymi Odznakami Honorowymi SEP i NOT oraz Medalem 10-lecia Polski Ludowej.
Byl osoba˛ samotna˛, pracowita˛, wiele wymagaja˛ca od siebie. Znal je˛zyki: rosyjski,
francuski, angielski i niemiecki. Zmarl 16 XII 1967 r. i zostal pochowany na
cmentarzu Powa˛zkowskim (kw. 212, IV rza˛d, grób 3).
Publikacje:
Ksia˛żki:
1. Spravočnye tablicy po elektrotechnike˛. Posobe pri proektirovanii. Izd.
staršego kursa. Voenno – Inżeniernoj Akademii. Petrograd 1919 , s. 30,
powiel.
2. Nowoczesne kierunki w budowie elektrowni, odbitka z Przegla˛du Elektrotechnicznego zawieraja˛ca cykl odczytów wygloszonych w Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia w roku 1928 przez: prof. W. Chrzanowskiego,
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prof. K. Pomianowskiego, prof. S. Zwierzchowskiego, inż. S. Kończykowskiego, inż. S. Kaniewskiego, inż. Z. Gogolewskiego, dyr. A. Hoﬀmanna,
inż. T. Czaplickiego, dyr. K. Straszewskiego, z przedmowa˛ prof. W. Chrzanowskiego, Warszawa 1929
3. Mapy sieci elektrycznych w Polsce od 15 kV wzwyż, Wydawnictwo SEP,
Sklad Glówny 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., Mie˛dzynarodowe prace oświetleniowe w 1931
roku na Mie˛dzynarodowym Kongresie Oświetleniowym (w 5 miastach Anglii) oraz na VIII Plenarnym Zebraniu Mie˛dzynarodowej Komisji Oświetleniowej 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
Artykuly:
1. Trzecie Targi Wschodnie, „Przegla˛d Elektrotechniczny”, 1923, nr 20, s.
351-352
2. Wystawa w Politechnice Warszawskiej, „Przegla˛d Elektrotechniczny”,
1923, nr 21, s. 363-364
3. W sprawie znakowania elektrotechnicznego, „Przegla˛d Elektrotechniczny”,
1923, nr 23, s. 392- 393; 1924, nr 5, s. 81-82
4. Ś.p. Charles Proteus Steinmetz, „Przegla˛d Elektrotechniczny”, 1923, nr 24,
s. 410-411
5. Kilka uwag o naszem czasopiśmiennictwie technicznem, „Przegla˛d Elektrotechniczny”, 1924, nr 4, s. 71-73
6. Wspólpraca elektrotechniki z chemia˛ i metalurgia˛, „Przegla˛d Elektrotechniczny”, 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 światlości, „Przegla˛d Elektrotechniczny”, 1924, nr 23, s. 371375
188
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8. Uwagi w sprawie projektu, terminów i znaków elektrotechnicznych,
„Przegla˛d Elektrotechniczny”, 1925, nr 6, s. 87-89
9. Oleje izolacyjne, „Przegla˛d Elektrotechniczny”, 1925, nr 7, s. 103-107, nr
8, s. 121- 126
10. W sprawie terminów elektrotechnicznych, „Przegla˛d Elektrotechniczny”,
1925, nr 7, s. 107-108
11. Przyszly rozwój silowni parowych, „Przegla˛d Elektrotechniczny”, 1925, nr
16 s. 270-273
12. Dozór nad urza˛dzeniami elektrycznemi, „Przegla˛d Elektrotechniczny”,
1925, nr 22, s. 381-388
13. Ile gatunków oleju izolacyjnego powinny zawierać przepisy mie˛dzynarodowe, „Przegla˛d Elektrotechniczny”, 1926
14. Statystyka produkcji i spożycia energji elektrycznej, „Przegla˛d Elektrotechniczny”, 1927, nr 10, s. 191-192
15. Znamienne rysy rozwoju elektryfikacji ostatniemi laty w obcych krajach,
„Przegla˛d Elektrotechniczny”, 1927, nr 11, s. 211-216, nr 12, s. 235-243
16. Równolegla praca elektrowni, „Przegla˛d Elektrotechniczny”, 1928, nr 13,
s. 289-294
17. O gospodarce świetlnej, „Przegla˛d Elektrotechniczny”, 1929, nr 1, s. 2-5
18. Komisja olejów izolacyjnych, Przegla˛d Elektrotechniczny, 1930, nr 5 s.118
-123
19. Na przelomie. (Co Stowarzyszenie Elektryków Polskich zrobilo i powinno
zrobić). „Przegla˛d Elektrotechniczny”, 1930, nr 12, s. 290-293
20. Zadania i organizacja Polskiego Komitetu Oświetleniowego przy SEP,
„Przegla˛d Elektrotechniczny”, 1931, nr 6, s. 173-175
21. Sieci elektryczne w Polsce, „Przegla˛d Elektrotechniczny”, 1931, nr 10, s.
294-302, nr 17, s. 566
22. Michael Faraday, Jego życie, dziela, charakter. (Zarys biograficzny),
„Przegla˛d Elektrotechniczny”, 1931, nr 24, s. 713-723
23. Stale naprzód !, „Przegla˛d Elektrotechniczny”, 1933, nr 10, s. 211-213
24. O rozwoju elektryfikacji w Polsce, „Przegla˛d Elektrotechniczny”, 1933, nr
17, s. 681-686
25. Uroczyste otwarcie Zjazdu Elektryków Polskich i Czechoslowackich
w Warszawie. V Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Elektryków Polskich
i XV Sjezd Elektrotechnického Svazu Československého, Przemówienie
Inż. Tadeusza Czaplickiego Prezesa S.E.P., „Przegla˛d Elektrotechniczny”,
1933, nr 19, s. 726-729
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26. CKSE. Pisownia polska nazw jednostek elektrycznych, „Przegla˛d Elektrotechniczny”, 1938, nr 12, s. 404-426
27. Czaplicki T., Tomasz Arlitewicz, [w:] Historia Stowarzyszenia Elektryków
Polskich 1919-1959, pod red. J. Pla˛skowskiego, Warszawa 1959, s. 350-351
28. Czaplicki T., Jan Rzewnicki, [w:] Historia Stowarzyszenia Elektryków Polskich 1919 – 1959, pod red. J. Pla˛skowskiego, Warszawa 1959
Recenzja:
1. Recenzja czasopisma: Elektryfikacja Polski, z. II, Zapotrzebowanie i produkcja energji elektrycznej, naturalne źródla energji, ( Z 5 mapami). Wielkopolska i Pomorze. Opracowane pod kierunkiem Kazimierza Siwickiego,
Nacz. Wydz. Elektr. Min. Rob. Publ., s. 85—144,Warszawa 1923, (Wydawnictwo Min. Rob. Publ.), „Przegla˛d Elektrotechniczny”, 1924, nr 1, s.
23-24
2. Recenzja ksia˛żki: 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 Julius Springer 1930, s. 138, „Przegla˛d Elektrotechniczny“, 1930, nr 11, s.
286-287
3. Recenzja ksia˛żki Statystyka Zakladów Elektrycznych w Polsce 1928 i 1929,
Wydawnictwo Ministerstwa Robót Publicznych, s. IV+281, „Przegla˛d
Elektrotechniczny”, 1931, nr 16, s. 554
4. Recenzja ksia˛żki: Fallou Jean, Les veseaux de transmission d’energie,
„Przegla˛d Elektrotechniczny” 1936, nr1, s. 42
Odczyty:
4 III 1924 na spotkaniu odczytowym OW SEP- 1 cze˛ść odczytu Wspólpraca
elektrotechniki z chemja˛ i metalurgja˛.
18 III na spotkaniu odczytowym OW SEP-2 cze˛ść odczytu Wspólpraca
elektrotechniki z chemja˛ i metalurgja˛.
29 IV 1924–na spotkaniu odczytowym OW SEP- 3 cze˛ść odczytu Wspólpraca
elektrotechniki z chemja˛ i metalurgja˛.
3 III 1925–na spotkaniu odczytowym OW SEP- O ochroni celnej przemyslu.
25 III 1925–na spotkaniu odczytowym OW SEP- Oleje izolacyjne.
22 V 1925 – na Zjeździe Czlonków Elektrowni Polskich- Elektryfikacja wsi za
granica˛ i w Polsce
21-26 IX 1926 na na Kongresie mie˛dzynarodowego Zwia˛zku Elektrowni
w Rzymie - Udoskonalenie i uproszczenie metod oceny żarówek
18 I 1927–na spotkaniu odczytowym OW SEP- Elektryfikacja Italji
16 V 1927 na Zjeździe Zwia˛zku Elektrowni Polskich we Lwowie - Znamienne
rysy rozwoju elektryfikacji na Zachodzie w ostatnich latach
14 V 1928 –na spotkaniu odczytowym OW SEP- Równolegla praca elektrowni
190
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5-10 VII 1928 na Kongresie mie˛dzynarodowego Zwia˛zku Elektrowni w Paryżu
– (referat generalny) Technika oświetleniowa
23 X 1928 –na spotkaniu odczytowym OW SEP- Sprawy budowy i eksploatacji
wspólczesnych elektrowni w świetle prac Kongresu Paryskiego
Mie˛dzynarodowej 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)
Źródla:
1. „Codzienna Gazeta Handlowa”, nr 132, 11-12 czerwca 1933, s. 3
2. „Przegla˛d Elektrotechniczny”, roczniki 1921, 1927, 1929, 1931, 1933, 1934,
1937, 1939
3. 75 lat Stowarzyszenia Elektryków Polskich, 1919-1974, SEP, Zeszyt Historyczny nr 1, pod red. T. Skarżyńskiego, Warszawa 1994
4. Bialkiewicz Z., Sylwetki prezesów SEP, Tadeusz Czaplicki, „Spektrum, Magazyn informacyjny Stowarzyszenia Elektryków Polskich”, 2002, nr 6, s.
33
5. Historia elektryki polskiej, t. 1, Nauka piśmiennictwo i zrzeszenia, pod red.
K. Kolbińskiego, Warszawa 1976
6. Historia Stowarzyszenia Elektryków Polskich 1919-1959, pod red.
J. Pla˛skowskiego, Warszawa 1959
7. Inżynierowie Polsce w XIX i XX wieku. Ksztalcenie i osia˛gnie˛cia. T.I, pod
red. J. Pilatowicza, Warszawa 1992
8. Jankowerny W., Jasińska, M., Bibliografia publikacji pracowników Politechniki Warszawskiej 1915-1965, Warszawa 1972
9. Merska, D., Tadeusz Czaplicki- pierwszy powojenny redaktor Przegla˛du,
„Przegla˛d Elektrotechniczny”, 2003, nr 1, s. 40
10. Pilatowicz J., Ruch stowarzyszeniowy inżynierów i techników polskich
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Bruno Abdank Abakanowicz (1852–1900)
Bruno Abakanowicz urodzil sie˛ 6 października 1852 r. w Wilkomierzu (dziś
Ukmergr, Republika Litewska) w guberni kowieńskiej na Litwie. Jego ojcem byl
Romuald, pochodza˛cy z polskiej rodziny szlacheckiej (herbu Abdank) o tatarskim rodowodzie, która w XVII wieku osiadla na Litwie i przyje˛la chrzest.
Ucze˛szczal do gimnazjum klasycznego w Warszawie, które ukończyl w 1870 r.
Naste˛pnie w latach 1870–74 studiowal na Wydziale Inżynierii Politechniki w Rydze, która˛ ukończyl ze stopniem inżyniera cywilnego dróg i mostów. Przez rok
pracowal na Politechnice Ryskiej jako asystent rysunków budowlanych w Katedrze Konstrukcji Budowlanych. W grudniu 1874 r.– zlożyl podanie o dopuszczenie go do habilitacji na docenta prywatnego i możliwość wygloszenie
w naste˛pnym semestrze wykladów z dziedziny kolejnictwa. Rada profesorska
po rozpatrzeniu podania, dopuścila Abakanowicza do wygloszenia wykladu habilitacyjnego 9 stycznia 1875 r., który nosil 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 zlożyl rezygnacje˛ ze swego stanowiska, za powód podaja˛c: che˛ć
podje˛cia pracy w przedsie˛biorstwie, w celu zdobycia praktycznego doświadczenia
przydatnego w przyszlości oraz sprawy finansowe. Do końca roku akademickiego
1874/1875, zatrzymuja˛c jednocześnie asystenture˛, prowadzil wyklady z kolejnictwa.
We wrześniu 1875 r. przeniósl sie˛ do Lwowa, gdzie czynil starania o przyje˛cie
na stanowisko docenta statyki wykreślnej Akademii Technicznej (która od 1877
zostala przeksztalcona w CK Szkole˛ Politechniczna˛) we Lwowie. Dnia 4 grudnia
1875 r. habilitowal sie˛ i uzyskal stopień docenta mechaniki Akademii Technicznej praca˛: Linia elastyczna i jej zastosowanie do belki cia˛glej. Od drugiego semestru roku akademickiego 1875/1876 (do 1881 r.) byl docentem prywatnym
w lwowskiej Szkole Politechnicznej. Prowadzi wyklady ze statyki wykreślnej
i geometrii polożenia. Przedmiot nazwany geometria˛ polożenia i statyka˛ wykreślna˛ (3 godziny wykladu i 3 godziny rysunku tygodniowo) obejmowal wiadomości wste˛pne z: „Geometryi syntetycznej. Rachunek wykreślny. – Pierwsze
dzialania. Przeksztalcanie powierzeni. Calkowanie wykreślne. Teorya wykreślna
planimetrów biegunowych. Przyrza˛dy używane w rachunku wykreślnym. Wykreślne wyrównanie mas. Skladanie sil - Wieloboki sil, wieloboki sznurkowe i ich
zwia˛zek geometryczny z wielobokami sil. Figury odwrotne. Wyznaczenie wykreślne momentów statycznych. Podzialki momentów. Belka zwykla. Teorya
sil zewne˛trznych. Sposoby wykreślania momentów i sil wewna˛trz przekrojów
dzialaja˛cych. Moment bezwladności. Elipsa bezwladności. Wyznaczenie wykreślne momentów bezwladności i momentów odśrodkowych. Sily wewne˛trzne
w belce. Zwia˛zek geometryczny mie˛dzy punktem przylożenia sily, a osia˛ oboje˛tna˛. Ja˛dro środkowe. Sily ścieraja˛ce w przekrojach poziomych, pionowych i ukośnych. Trajektorya nate˛żeń. Ogólna teorya belek kratowych. Linia elastyczna i jej
zastosowanie do belki wieloprze˛slowej. Teorya luków spre˛żystych” (Program CK
Szkoly Politechnicznej we Lwowie na rok naukowy 1878/79, s.36- 37).
W 1878 r., gdy Ministerstwo zatwierdzilo nowy program nauki CK Szkoly Politechnicznej we Lwowie, powolano Abakanowicza na stanowisko docenta platnego do prowadzenia przedmiotu – mechanika budownicza (po prof. J. RychterzeRoczniki PTETiS nr 4 (22), 5 (23) — grudzień 2015
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1874- 1902, Kierownik Katedry Budownictwa Drogowego i Wodnego CK Szkoly
Politechnicznej we Lwowie) na Wydziale Inżynierii, Wydziale Budowy Machin
oraz Wydziale Budownictwa. Przedmiot- mechanika budownicza skladal sie˛
z dwóch kursów. Mechanika budownicza kurs I (tygodniowo 2 godziny wykladu
i 3 godziny rysunków). Obejmowala takie zagadnienia jak: „Glówne wlasności
wieloboku sznurkowego i wieloboku sit. Teorya murów i sklepień. Glówne zasady
teorii szachulca i zastosowanie ich do dachów; wykreślne i analityczne obrachowanie dachów, wia˛zań wisza˛cych i rozpieraja˛cych, tudzież belek kratowych jednostajnie obcia˛żonych. Zastosowanie wytrzymalości na ścieranie do obrachowania pola˛czeń; nity, śruby. czopy itp. Sily zewne˛trzne w belce przy obcia˛żeniu jednostajnem. Sily wewne˛trzne w belce, obrachowanie belek drewnianych pojedynczych i zla˛czonych na ze˛by i kliny. Obrachowanie belek żelaznych; dopelniaja˛ce
uwagi o dachach. Zasady obrachowania slupów filarów wystawionych na wyboczenie” (Program CK Szkoly Politechnicznej we Lwowie na rok naukowy
1878/79, s.45). Natomiast Mechanika budownicza kurs II (tygodniowo 2 godziny
wykladu i 3 godziny rysunku). Obejmowala takie zagadnienia jak: „Obcia˛żenie
belki ruchomym szeregiem kat. Dopelnienie teoryi szachulca (typ ściany szkieletowej drewnianej, której wypelnienie stanowi glina wymieszana z sieczka˛, z trocinami lub wiórami, rezultatem jest specyficzny wizerunek otynkowanego zwykle
na bialo budynku poprzecinanego belkami, ulożonymi w kratownice˛ z ukośnymi
zastrzalami, mylony z murem pruskim); najniekorzystniejsze obcia˛żenia, szachu1ec o przecia˛gach prostych równoleglych (krata), odcinek paraboliczny, szachulec Schwedlera i Paulego. Wykreślna teorya linii elastycznej w zastosowaniu
do belek na jeden lub wie˛cej otworów; obrachowanie belki cia˛glej jednostajnie obcia˛żonej. System Gerbera. Teorya ciśnienia ziemi i murów podporowych”
(Program CK Szkoly Politechnicznej we Lwowie na rok naukowy 1878/79, s.45).
Wielkim wydarzeniem byl dzień 7 X 1877 r., kiedy jako docent Akademii
Technicznej we Lwowie prowadzil w budynku chemii wyklad wraz z pokazem nowego wynalazku – telefonu. Wyklad w auli uczelni (budynek glówny) prowadzil
doc. Roman Gostkowski, a obie sale wykladowe pola˛czone zostaly dwoma przewodami miedzianymi. Prezentacja zakończyla sie˛ powodzeniem i udowodnila
publiczności, że można „rozmawiać na odleglość”. Byla to pierwsza publiczna
demonstracja nowego wynalazku na terenie monarchii austriackiej.
W czasie swojej pracy, jako wykladowca, Abakanowicz pracowal również nad
udoskonaleniem konstrukcji przyrza˛dów matematycznych: planimetrów i przyrza˛dów sluża˛cych do calkowania. W efekcie tych badań stworzyl tzw. integrator,
przyrza˛d sluża˛cy do pomiaru sumy wartości, jakie dana wielkość zmienna posiadala w cia˛gu określonego czasu, a wie˛c np. pracy wykonywanej przez maszyne˛
parowa˛, ilości energii, jaka w pewnym czasie przeplyne˛la przez obwód elektryczny. Na podobnej zasadzie dzialal, opracowany przez Abakanowicza, integraf
(interograf, odmiana integratora), urza˛dzenie pozwalaja˛ce wyznaczyć krzywa˛
calkowa˛. Urza˛dzenie to mialo zastosowanie w fizyce, elektryce, mechanice oraz
geodezji. W 1880 r. integraf zostal opatentowany i od tego czasu produkowany
przez szwajcarska˛ firme˛ Coradi. Urza˛dzenie znane bylo pod nazwa˛ AbdankCoradi Integraph. Opis dzialania i zastosowania skonstruowanych przez siebie przyrza˛dów zamieszczal Abakanowicz w kilku opracowaniach, zarówno artykulach, jak i pozycjach ksia˛żkowych. Ponadto w 1880 r. przedstawil pomysl
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integratora Akademii Umieje˛tności w Krakowie, która opublikowala Note˛ Abakanowicza w „Rozprawach i Sprawozdaniach Wydzialu Matematyczno- Przyrodniczego Akademii Umieje˛tności w Krakowie”.
W latach 1876 - 1880 Abakanowicz wspólpracowal z lwowskim czasopismem
„Tydzień”, redagowanym przez Rogosza, a naste˛pnie przez Mikolaja Biernackiego. Zamieszczal w nim artykuly popularno-naukowe oraz kroniki przyrodnicze dotycza˛ce najnowszych odkryć i wynalazków. W 1877 r. redagowal dodatek
wychodza˛cy przy tym piśmie, pt. „Wystawa krajowa, rolnicza i przemyslowa”,
be˛da˛cy urze˛dowym organem komitetu ówczesnej wystawy we Lwowie. W latach
1878 – 1880 – prowadzil rubryke˛ kronik naukowych w warszawskim „Ateneum”,
pisywal także do lwowskiego czasopisma „Kosmos”, organu Towarzystwa Polskich Przyrodników im. M. Kopernika.
Podczas swojego pobytu i pracy we Lwowie zainteresowal sie˛ elektrotechnika˛.
Rozpocza˛l wówczas wspólprace˛ z Julianem Ochorowiczem (1850- 1917), który
w latach 1876- 1882 byl docentem na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Lwowskiego, (Ochorowicz znanym jest dziś z wynalazków w dziedzinie elektrotechniki,
a zwlaszcza z telefonu). Wspólnie zajmowali sie˛ fizyka˛ eksperymentalna˛, konstrukcja telefonów, mikrofonów, problemem przenoszenia obrazów na odleglość.
Przyjaźń z lwowskim filozofem i psychologiem, J. Ochorowiczem trwala również
we francuskim okresie życia Abakanowicza. W Paryżu kontynuowali wspólne
prace nad konstrukcjami urza˛dzeń elektrycznych (telefonów, mikrofonów, galwanometrów oraz nad przesylaniem obrazów na odleglość).
W 1881 r. Abakanowicz opuścil Lwów i przeniósl sie˛ do Paryża, gdzie używal
nazwiska „Abdank”. Tam też zalożyl swoja˛ pracownie˛ elektrotechniczna˛ (bardzo nowocześnie wyposażona˛ jak na ówczesne czasy). Przeprowadzal w niej
wiele doświadczeń i badań nowych przyrza˛dów, urza˛dzeń i maszyn elektrycznych, wlasnego pomyslu i konstrukcji. Firma Abakanowicza specjalizowala sie˛
szczególnie w produkcji aparatury oświetleniowej i sprze˛tu technicznego. Spośród najbardziej znanych i opatentowanych wynalazków Abakanowicza wymienić można: nowy typ lampy elektrycznej, dzwonki elektromagnetyczne do sygnalizacji kolejowej, nowe sposoby uzwajania maszyn elektrycznych. Jeden ze
swych wynalazków sprzedal w Ameryce co uniezależnilo finansowo, skromnie
dota˛d żyja˛cego w Paryżu mlodego uczonego.
W 1883 r. wyjechal na wystawe˛ elektrotechniczna˛ do Wiednia, gdzie wystawil
swoje wynalazki: regulator lukowy, lampe˛ elektryczna˛ i pra˛dnice˛. Ponadto bral
udzial w wystawach w Filadelfii i Monachium. Nawia˛zywal kontakty z wieloma
uczonymi, m. in. z fizykami Williamen Thomsonem (późniejszy lord Kelwin)
i Zygmuntem Wróblewskim, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W 1883 r. zostal czlonkiem redakcji pisma „La Lumière Électrique”, najstarszego pisma elektrotechnicznego (zalożone w 1872 r.). W publikowanych
tam artykulach z dziedziny elektrotechniki przedstawial wlasne udoskonalenia
przyrza˛dów dynamoelektrycznych, lamp lukowych i dzwonków magneto-elektrycznych, ponadto publikowal sprawozdania z wielu mie˛dzynarodowych wystaw
elektrotechnicznych.
W 1884 r. w „Rozprawach Akademii Umieje˛tności” wydawanych w Krakowie,
opublikowal efekty pracy nad „nowym sposobem budowy zwojów do machin dynamoelektrycznych”. W tym czasie pracowal nad udoskonaleniem swoich wynaRoczniki PTETiS nr 4 (22), 5 (23) — grudzień 2015
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lazków- dzwonka do sygnalizacji kolejowej i nowym typem lampy elektrycznej.
W 1886 r.– opublikowal ksia˛żke˛ be˛da˛ca obszernym omówieniem historii, teorii oraz zastosowania integrafu, pt. Les intégraphes - la courbe intégrale et ses
applications. Étude nouveau systéme d’intégrateurs mécaniques. Ksia˛żka zostala
wydana przez firme˛ Gauthier – Villars. W 1889 r. w Lipsku ukazal sie˛, nakladem
firmy Teubnera niemiecki przeklad tej publikacji, autorstwa E. Bitterliego.
Ceniony jako specjalista, Abakanowicz zacza˛l odgrywać oraz wie˛ksza˛ role˛
we francuskim świecie przemyslowo- technicznym. W 1889 r. - rza˛d francuski
powierzyl mu prowadzenie rozmów w sprawie udzialu Stanów Zjednoczonych
w mie˛dzynarodowej wystawie technicznej w Paryżu w 1889 r. Abakanowicz zorganizowal wówczas udzial przemyslu amerykańskiego na tejże wystawie i pelnil
funkcje˛ fachowego reprezentanta USA. W uznaniu za zaslugi w rozwój elektromechaniki we Francji oraz za negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi w zwia˛zku
z mie˛dzynarodowa˛ wystawa˛ w Paryżu przyznano mu w 1889 r. krzyż Legii Honorowej (wysokie odznaczenie państwowe Francji).
Po odbyciu podróży do Ameryki w lutym 1893 r. i wzoruja˛c sie˛ na istnieja˛cej
w Stanach Zjednoczonych firmie Thomson-Houston, otrzymal zgode˛ na zalożenie
w Paryżu firmy „Compagnie Française Thomson-Houston” (CFTH). Celem
przedsie˛biorstwa bylo wykorzystanie patentów amerykańskich z dziedziny elektrotechniki. Uznanie jakie sobie zdobyl w dziedzinie elektrotechniki, spowodowal
że zostal dyrektorem tejże firmy, a funkcje˛ te˛ pelnil do końca życia. (Firma
Thomson-Houston Electric Company zostala zalożona przez Elihu Thomson 31
grudnia 1892 r. w Nowym Jorku, Abakanowicz utworzyl zatem jej francuska˛
filie˛ już pare˛ miesie˛cy później).
Mieszkaja˛c we Francji dzialal na rzecz rozpowszechniania wiedzy technicznej
w ojczyźnie. Zalożyl ok. 1884 r. w Warszawie firme˛ pod nazwa˛ „Biuro Elektrotechniczne B. Abakanowicz i S-ka” w celu popularyzacji w kraju jego wynalazków elektrotechnicznych. Wedlug innych źródel w 1884 r. B. Abakanowicz do
spólki z Bronislawem Rajchmanem zalożyl w Warszawie biuro elektrotechniczne
„Abakanowicz i Rajchman”, która wykonywala instalacje˛ elektryczne w domach
prywatnych i zakladach przemyslowych. Z kolei wg Historii Elektryki Polskiej
Abakanowicz wraz z B. Rajchmanem zlożyl fabryke˛ przenośnych źródel energii elektrycznej (ogniw, baterii i latarek) pod nazwa˛ „Tytan”. Przed I wojna
światowa˛ produkowano tam 2 mln sztuk tych wyrobów i zatrudniano ok. 100
osób. Również w Wiedniu B. Abakanowicz zalożyl swoje biuro elektrotechniczne.
Udzielal wskazówek o sprawach technicznych Polakom za granica˛, a studentów i mlodych naukowców wspieral finansowo. Fundowal po kilkanaście stypendiów rocznie. W 1900 roku wraz z Witoldem Rechniewskim ofiarowali 10 tys.
franków na ksztalcenie elektrotechników polskich we Francji. Także do kraju
przesylal liczne fundusze na ksztalcenie mlodzieży oraz jako pomoc dla niezamożnych wynalazców w celu ulatwienia ich pracy i podróży zagranicznych.
W 1889 r., podczas wystawy powszechnej w Paryżu przekazal na re˛ce Aleksandra Hirschberga kilka tysie˛cy franków na stypendia dla studentów Szkoly
Politechnicznej we Lwowie.
Za zaslugi w rozwoju elektrotechniki we Francji, glównie za dzialalność w firmie i towarzystwie Thomson-Houston, zostal odznaczony srebrnym medalem
Towarzystwa Popierania Przemyslu Narodowego w Paryżu.
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Byl czlonkiem francuskiego Towarzystwa Fizycznego oraz czlonkiem Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie (od 1878 r.). Ponadto Abakanowicz byl
zalożycielem i czlonkiem 36 towarzystw naukowo- przemyslowych.
Po przeniesieniu sie˛ w 1881 r. do Francji, zamieszkal w domu w Parc St. Maur
pod Paryżem. Mial posiadlość Champigny oraz wysepke˛ Costaérès w PerrosGuirec Ploumanach w Bretanii, z domem wlasnego pomyslu. Abakanowicz ożenil
sie˛ we Francji, lecz zostal opuszczony przez żone˛, która zostawila mu dwójke˛
nieletnich dzieci, z których niestety syn wkrótce zmarl.
Mimo zamieszkiwania i pracy we Francji utrzymywal kontakt z Polska˛. Zdobywszy duży maja˛tek udzielal pomocy polskim stowarzyszeniom we Francji.
Cechowaly go zamilowanie do sztuki i literatury, zwlaszcza muzyki. Co tydzień,
w poniedzialek, odbywaly sie˛ w jego francuskiej siedzibie koncerty muzyczne,
w których także gospodarz bral udzial w charakterze pianisty. Willa Abakanowicz byla jednym z najbardziej ożywionych artystycznych środowisk polskich
za granica˛. Wielu artystów i pisarzy polskich korzystalo z jego gościnności.
Dlugoletnia przyjaźń la˛czyla Abakanowicza z Henrykiem Sienkiewiczem, któremu udzielal pomocy finansowej podczas pracy nad Krzyżakami i Rodzina˛ Polanieckich. Uważa sie˛ iż Abakanowicz byl pierwowzorem mlodego Tatara imieniem
Selim w noweli Sienkiewicza - Hania. B. Abakanowicz sprawowal także mecenat nad Aleksandrem Gierymskim, który podobnie jak Sienkiewicz, wielokrotnie
bywal gościem w domu Abakanowicza.
Bruno Abdank- Abakanowicz zmarl nagle na atak serca 29 sierpnia 1900 r.
w Parc St. Maur pod Paryżem, w której tego dnia gościl Sienkiewicza i kilku
innych przyjaciól z Warszawy.
Jego córka Zofia (1883- 1943) znalazla sie˛ pod opieka˛ prawna˛ H. Sienkiewicza. W 1907 r. pokryla calkowicie koszty wydania dziel ojca Prace Bruno
Abdanka Abakanowicza, w pierwszym tomie ukazaly sie˛ glównie prace matematyczne Abakanowicza oraz jego portret i życiorys, zapowiedziany drugi tom
mial zawierać rozprawy i artykuly z dziedziny elektrotechniki, jednak nie ukazal
sie˛. Zofia Abakanowiczówna przekazala ponadto wydawcy, Redakcji Prac Matematyczno-Fizycznych, dzienniki oraz cze˛ść zapisków i korespondencji naukowej
ojca. Zostal zamordowana przez Niemców w Auschwitz w 1943 r. Z malżeństwa
z N. Pstrońskim, pozostawila po sobie córke˛, Danute˛ Pstrońska˛- Hermaszewska˛
(byla ona żona˛ Zygmunta- stryja Miroslawa Hermaszewskiego, generala WP
i kosmonauty).
Publikacje:
1. Zarys statyki wykreślnej, „Przegla˛d Techniczny”, Lwów 1876, s. 17- 86.
2. Teorya astronomiczna gwiazd spadaja˛cych wedlug Schiaparelliego, Lwów
1876, str. 12.
3. Nowe drogi nauki i przemyslu. Szkice z wystawy paryskiej, „Ateneum”,
1878, s. 9.
4. Fotografie sloneczne. Oświetlenie elektryczne ulic i gmachów publicznych,
„Ateneum”, T.4, z.11, 1878, s.374.
5. Machiny sloneczne, „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 calkowa i jej zastosowania w mechanice budowniczej,
red. „Inżynierii i Budownictwa”, Warszawa 1880, s. 95- 106.
9. O integratorze, narze˛dziu sluża˛cym do calkowania graficznego- Sur un integrateur, 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 calkowaniu mechanicznym- Sur l’integration mecanique, „Comptes rendus 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 Umieje˛tności Wydzialu matematyczno-przyrodniczego, 1884, s. 332-336.
16. O nowym modelu integrafu systemu D. Napoli i Abdank- AbakanowiczSur un nouveau modele d’integraphe D. Napoli i Abdank- Abakanowicz,
„Comptes rendus Akademii Paryskiej”, T. 101, 1885, s. 197- 203.
17. Integraf. Krzywa calkowa 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 matematycznofizycznych”, Warszawa 1907, str. 400.
19. Dodatek do lwowskiego „Tygodnia”, „Wystawa krajowa, rolnicza i przemyslowa”, 1877.
20. Les intégraphes. La courbe intégrale et ses applications, „La Lumière
Électrique”, Paryż 1885, nr 41, 42, 43, 45, 46, 48, 51, 52.
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Politechnika Warszawska, Wydzial Elektryczny
Gmach Elektrotechniki, p. 310
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
tel. (0-22) 234-72-83, fax (0-22) 625-67-25
http://ptetis.ee.pw.edu.pl/
Oddzial Bialostocki
Politechnika Bialostocka, Wydzial Elektryczny
ul. Wiejska 45D, 15-351 Bialystok
Oddzial Cze˛stochowski
Politechnika Cze˛stochowska Wydzial Elektryczny
ul. Armii Krajowej 17, 42-200 Cze˛stochowa
tel. (0-34) 325-08-22, fax. (0-34) 325-08-23
http://www.el.pcz.czest.pl/ptetis.htm
Oddzial Gdański
Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk
tel. (0-58) 347-25-34, fax (0-58) 341-08-80
http://www.ely.pg.gda.pl/~ptetis/ptetis.html
Oddzial Gliwicko-Opolski Politechnika Śla˛ska, Wydzial Elektryczny
Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemyslowej,
ul. Akademicka 10 44-100 Gliwice,
tel. (0-32) 237-12-29
http://iele.polsl.pl/ptetis/
Oddzial Kielecki
Politechnika Świe˛tokrzyska, Katedra Energoelektroniki
Al. Tysia˛clecia PP 7, 25-314 Kielce
tel. (0-41) 342-41-30, fax (0-41) 344-77-58
Oddzial Krakowski
Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydzial Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki
i Elektroniki
Katedra Elektroenergetyki, tel. (0-12) 617-28-86
http://ptetis.agh.edu.pl/
Oddzial Lubelski
Politechnika Lubelska, Wydzial Elektryczny, p.412
ul. Nadbystrzycka 38a, 20-618 Lublin
tel. (0-81) 538-12-89
http://www.ptetis.pollub.pl/
Oddzial Lódzki
Politechnika Lódzka, Katedra Elektrotermii K22
al. Politechniki 11, 90-924 Lódź
tel. (0-42) 631-26-87, fax (0-42) 636-26-86
http://ptetis.wee.p.lodz.pl/
Oddzial Poznański
Politechnika Poznańska, Oddzial Poznański PTETiS, p. 651
ul. Piotrowo 3A, 61-138 Poznań
tel. (0-61) 8782-580, fax. (0-61) 8782-381, (0-61) 8782-389
http://www.ptetis.put.poznan.pl/
Oddzial Rzeszowski
Politechnika Rzeszowska, Wydzial Elektrotechniki
i Informatyki
ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów
tel. (0-17) 854 98 33
http://www.ptetis.prz.rzeszow.pl/
Oddzial Szczeciński
Politechnika Szczecińska, Wydzial Elektryczny
Instytut Elektrotechniki, Zaklad Elektroenergetyki
ul. Sikorskiego 37, 70-313 Szczecin
tel. (0-91) 449-46-34
Oddzial Warszawski
Politechnika Warszawska, Wydzial Elektryczny
Gmach Elektrotechniki, p. 310
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
tel. (0-22) 234-72-83, fax (0-22) 625-67-25
http://ptetis.ee.pw.edu.pl/
Oddzial Wroclawski
Politechnika Wroclawska
Instytut Maszyn, Nape˛dów i Pomiarów Elektrycznych
ul. Smoluchowskiego 19, 50-372 Wroclaw
tel/fax (0-71) 320-34-67
Oddzial Zielonogórski
Uniwersytet Zielonogórski
Instytut Inżynierii Elektrycznej
ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra
tel. (0-68) 328-23-77, fax (0-68) 324-72-93
http://ptetis.uz.zgora.pl/

