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SPOTKANIE JUBILEUSZOWE WE LWOWIE 

 

W dniach 9 i 10 października 2009r. około dwudziestu członków ZG SEP i Zarządu Oddziału 

Krakowskiego uczestniczyło w wyjazdowym spotkaniu z okazji Jubileuszu 90-lecia Stowarzyszenia 

Elektryków Polskich we Lwowie.  

Najważniejszym i bardzo wzruszającym momentem całego pobytu delegacji polskiej we Lwowie 

była wizyta w Politechnice Lwowskiej. Spotkanie z profesorami Uczelni odbyło się w pięknej auli 

gmachu głównego uczelni. Uczestników powitał prof. Jurij Varecki, a następnie głos zabrali: prezes 

Oddziału Krakowskiego SEP Jan Strzałka, prezes SEP prof. Jerzy Barglik oraz profesorowie Politechniki 

Lwowskiej: dyrektor Instytutu Napędu Elektrycznego prof. Orest Lozinsky, kierownik Katedry Apa-

ratów Elektrycznych prof. Michaił Sereda, i kierownik Katedry Elektrotechniki Teoretycznej i ogólnej 

prof. Peter Stakchiv. Wręczono wyróżnienia stowarzyszeniowe. Politechnika Lwowska otrzymała medal 

90-lecia SEP. Taki sam medal otrzymał także prof. Orest Lozinsky, pełniący funkcję przewodniczącego 

Oddziału Lwowskiego Stowarzyszenia Inżynierów Elektryków Ukrainy. Prof. Jurij Varecki został 

wyróżniony Złotą Oznaką Honorową SEP. 

Interesującym akcentem spotkania było wystąpienie prof. Jerzego Hickiewicza, który przedstawił 

wybrane sylwetki profesorów z Politechniki Lwowskiej i ich wkład w rozwój elektrotechniki. 

Po zakończeniu części oficjalnej zwiedzono Katedrę Elektrotechniki Teoretycznej zatrzymując się 

na dłużej przy tablicy upamiętniającej kierowników Katedry Elektrotechniki Teoretycznej lwowskiej 

uczelni. Pierwszym kierownikiem Katedry wyłonionym w drodze konkursu był prof. Roman Dzieś-

lewski, a następcą prof. Stanisław Fryze. 

W gabinecie prof. P. Stakchiva uczestnicy Spotkania mieli możliwość zapoznania się z zachowanym 

biurkiem prof. S. Fryzego oraz z pamiątkami po tym wybitnym elektryku. Bezpośrednio po pobycie 

w Katedrze Elektrotechniki uczestnicy Spotkania udali się do gabinetu dyrektora Instytutu, gdzie mieli 

okazję wznieść toast i odśpiewać tradycyjne „sto lat” po polsku i ukraińsku. 

Pobyt w Politechnice Lwowskiej, piękno obiektu i niepowtarzalna atmosfera murów uczelni, na 

której tworzono podwaliny polskiej elektrotechniki zrobiły wielkie wrażenie na wszystkich uczestnikach 

wyjazdu. 

Uczestnikom wyjazdu nie pozostało zbyt wiele czasu na zwiedzenie najważniejszych zabytków 

Lwowa. 

W przygotowanym przez organizatora wyjazdu programie tej krótkiej wizyty nie mogło jednak 

zabraknąć czasu na Cmentarz Łyczakowski, zabytkowy Rynek z ratuszem i słynnymi lwami, piękne 

lwowskie katedry i pomnik Adama Mickiewicza.  

Istotne znaczenie dla oceny całości imprezy miała również kolacja koleżeńska w Restauracji Hotelu 

Hetman, w której uczestniczyła grupa profesorów Politechniki Lwowskiej oraz współpracująca z O/Kr 

SEP redaktor naczelna Czasopisma ELEKTROinform Oksana Denys. 

Wyjazd do Lwowa był bardzo udany, pełen niezwykłych przeżyć i emocji. Dla wielu z uczestników 

był to ponadto powrót nostalgiczny do miejsc rodzinnych. 

 

Jan Strzałka 
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Oddział Lwowski Stowarzyszenia Elektryków 
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* Stowarzyszenie Elektryków Polskich – Oddział Krakowski, ul. Straszewskiego 28/8, 31-113 Kraków;  

(012) 422-58-04, fax: (0-12) 428-38-30; e-mail: biuro@sep.krakow.pl 

 

Słowa kluczowe: historia stowarzyszenia, Oddział Lwowski SEP, 90-lecie SEP 

 

Streszczenie: 

 W opracowaniu przedstawiono podsumowanie działalności elektryków lwowskich skupionych w Sekcji 

Elektrotechnicznej Polskiego Towarzystwa Politechnicznego, w Kole Lwowskim Stowarzyszenia Elektrotech-

ników Polskich oraz w Oddziale Lwowskim SEP. Przypomniano sylwetki szczególnie zasłużonych elektryków 

lwowskich. 

 

 

Część I 

Historia Oddziału Lwowskiego SEP 

 

Wprowadzenie 

W czerwcu 2009r. przypadała 90-ta rocznica utwo-

rzenia Stowarzyszenia Elektryków Polskich, do czego 

wydatnie przyczynili się elektrycy lwowscy, stano-

wiący drugie co do wielkości po warszawskim lub 

w latach 30-tych trzecie dodatkowo po Zagłębiu Wę-

glowym zgrupowanie elektryków polskich w pierw-

szym czterdziestoleciu dwudziestego wieku. 

Opracowanie niniejsze jest próbą przedstawienia 

osiągnięć elektryków lwowskich skupionych w kolej-

nych latach w Sekcji Elektrotechnicznej Polskiego To-

warzystwa Politechnicznego, w Kole Lwowskim Sto-

warzyszenia Elektrotechników Polskich i w Oddziale 

Lwowskim Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz 

przypomnienia sylwetek elektryków związanych z Od-

działem Lwowskim SEP, szczególnie zasłużonych dla 

elektryki i dla Stowarzyszenia. 

Początki zorganizowanej działalności elektryków 

lwowskich. 

Pierwszym zrzeszeniem elektryków we Lwowie 

była Sekcja Elektrotechniczna, działająca już od 1901r. 

przy utworzonym w 1862r. z inicjatywy inż. Wincente-

go Kühna Towarzystwie Politechnicznym we Lwowie, 

chociaż przez okres 8 lat nie była ona formalnie ukon-

stytuowana. 

Inicjatorem pierwszych zebrań Sekcji był dyrek-

tor Miejskich Zakładów Elektrycznych – Józef Tomic-

ki. Udział w pracach Sekcji brali ponadto: Stanisław 

Bogucki, Roman Dzieślewski, Edmund Postępski, 

Gabriel Sokolnicki, Kazimierz Wiśniewski i znany 

fizyk – Ignacy Zakrzewski. 

Zeszyt Historyczny nr 1 wydany z okazji 75-lecia 

SEP jako pierwsze wydarzenia związane z elektrykami 

we Lwowie odnotowuje: 

– referat z dziedziny elektryki (zastosowanie elek-

tryczności do przenoszenia siły) wygłoszony 

przez inż. Romana Gostkowskiego na I Zjeździe 

Techników Polskich, który odbył się w 1882r. 

w Krakowie. Inż. R. Gostkowski był wówczas 

inspektorem kolei we Lwowie, przewodniczył 

owemu Zjazdowi, a później był rektorem Szkoły 

Politechnicznej we Lwowie; 

– Zjazd Techników, który miał miejsce we Lwo-

wie w 1886r., na którym matematyk Władysław 

Kretkowski wygłosił odczyt o Brunonie Abdank-

Abakanowiczu, wykładowcy Akademii Technicz-

nej we Lwowie i autorze wynalazków z zakresu 

elektrotechniki (lampa elektryczna, dzwonek 
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elektromagnetyczny, nowe sposoby uzwajania 

maszyn elektrycznych); 

– Zjazd Techników Polskich w 1894r. połączony 

z jubileuszem 50-lecia lwowskiej uczelni tech-

nicznej, na którym inż. Karol Polak wygłosił re-

ferat: „O nowych sposobach przemiany, akumu-

lowania i rozprowadzania prądu elektrycznego”. 

Sekcja lwowska położyła duże zasługi w pracach 

nad słownictwem elektrycznym, przy czym od 1902r. 

utrzymywano w tym zakresie żywe kontakty ze śro-

dowiskiem elektryków warszawskich skupionych w De-

legacji Elektrotechnicznej istniejącej przy Sekcji Tech-

nicznej Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Popie-

rania Przemysłu i Handlu. Grono wymienionych wyżej 

osób zaprosiło do współpracy nad słownictwem pro-

fesora polonistyki na Uniwersytecie Jana Kazimierza 

we Lwowie – Wilhelma Bruchnalskiego. 

W tym zespole elektrycy polscy reprezentowali 

elektrotechnikę w Komisji Słownikowej, która już od 

dawna istniała przy Towarzystwie Politechnicznym we 

Lwowie. 

W dniu 18 maja 1902r. w ramach obchodów 

40-lecia Tow. Politechnicznego podpisano warszawsko-

lwowską umowę określającą zasady tworzenia słow-

nictwa elektrotechnicznego, którą przyjęły też inne 

Sekcje lwowskiej Komisji Słownikowej. Niestety w la-

tach 1904–1907 nastąpiło osłabienie tempa prac elek-

tryków lwowskich w zakresie słownictwa. Działalność 

Sekcji w tych latach ograniczała się do wygłaszania 

referatów i odczytów w Towarzystwie Politechnicznym, 

będącym organem Towarzystwa. W tym zakresie ak-

tywnymi byli w szczególności Z. Stanecki, G. Sokol-

nicki, J. Tomicki i K. Wiśniewski prezentujący zagad-

nienia teoretyczne i praktyczne z elektrotechniki oraz 

M. Altenberg przedstawiający zagadnienia wyzyskania 

sił wodnych, które były inspiracją do ożywionych dys-

kusji w Tow. Politechnicznym. Systematycznie wzras-

tała rola i wpływy elektryków w Towarzystwie. O ile 

w 1902r. stałymi członkami Wydziału Głównego byli 

tylko J. Tomicki i G. Sokolnicki, to w następnych latach 

do grona tego dokooptowano K. Drewnowskiego, T. Gay-

czaka, A. Rotherta, R. Januszkiewicza i S. Kozłow-

skiego. O pozycji elektryków lwowskich w Towa-

rzystwie Politechnicznym świadczy fakt powołania 

w 1905r. G. Sokolnickiego na sekretarza Komisji 

Słownikowej oraz nadania w 1907r. godności członka 

honorowego Towarzystwa zasłużonemu profesorowi 

elektrotechniki inż. Romanowi Dzieślewskiemu. 

Wzmożona działalność na polu słownictwa datuje 

się od końca 1907r. kiedy do pracy włączył się Ka-

zimierz Drewnowski. On to również doprowadził do 

formalnego powołania Sekcji Elektrotechnicznej, któ-

rej zebranie organizacyjne odbyło się w marcu 1908r. 

przy udziale 21 członków założycieli. Na przewod-

niczącego wybrano inż. Kazimierza Drewnowskiego, 

sekretarzem został Tadeusz Gayczak. Wśród członków 

założycieli byli profesorowie i wykładowcy Politech-

niki Lwowskiej: Roman Dzieślewski, Wacław Gün-

ther, Edwin Hauswald, Ignacy Mościcki i Gabriel 

Sokolnicki; z Uniwersytetu: Ignacy Zakrzewski, pra-

cownicy elektrowni: Józef Tomicki, Roman Januszkie-

wicz, Konrad Knaus i inżynierowie praktycy: Maurycy 

Altenberg, Stanisław Bogucki, Stanisław Kozłowski, 

Adolf Włodzimierz Scheyen, Kazimierz Wiśniewski 

i kilku innych. W trakcie zebrania założycielskiego 

Sekcji referat nt „Słownictwo Elektrotechniczne zasto-

sowane w II tomie Technika” przedstawił K. Drew-

nowski. Referat był wstępem do aktywnej działalności 

Komisji Słownictwa, w skład której wchodzili K. Drew-

nowski, T. Gayczak, W Günther, G. Sokolnicki i in. 

Wynikiem działalności tej Komisji było opracowanie 

w 1909r. około 300 terminów polskich z odpowiedni-

kami niemieckimi. Materiał ten został przedłożony 

w 1910r. na V Zjeździe Techników Polskich we Lwo-

wie, a w 1911r. wydany drukiem jako „Słowniczek 

elektrotechniczny niemiecko-polski”. 

Utworzona w 1908r. Sekcja Elektrotechniczna prze-

jawiała żywą działalność. Poza pracami w dziedzinie 

słownictwa, organizowała w ramach akcji szkoleniowej 

odczyty, kursy dla elektromonterów i instalatorów (od 

1910r.) i zajmowała się pracami przepisowymi oraz spra-

wami elektryfikacji. 

Członkowie Sekcji Elektrotechnicznej przy To-

warzystwie Politechnicznym we Lwowie brali czynny 

udział w zorganizowanym we Lwowie w 1910r. 

V Zjeździe Techników Polskich, na którym wystąpili 

z licznymi referatami z dziedziny elektrotechniki oraz 

szeregiem wniosków w sprawach szkolnictwa elektro-

technicznego, przepisów, słownictwa, statystyki elek-

trowni na ziemiach polskich itp. 

W V Zjeździe Techników Polskich uczestniczy-

ło 30 elektryków, w tym ze Lwowa: M. Altenberg, 

I. Boerner, K. Drewnowski, M. Dziewoński, R. Dzieś-

lewski, T. Gayczak, H. Machalski, A. Rothert, 

A.W. Schleyen, G. Sokolicki, J. Tomicki i T. Żerański. 

W latach następnych, obok wciąż intensywnej 
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działalności odczytowej, słowniczej, przepisowej i szko-

leniowej, Sekcja żywo zajmowała się sprawami elek-

trownianymi. 

W 1911r. K. Drewnowski wysunął projekt utwo-

rzenia Krajowego Biura Elektrotechnicznego, którego 

zadaniem byłaby pomoc przy budowie i eksploatacji 

elektrowni miejskich w zakresie sporządzania doku-

mentacji, wyrabiania kredytów, fachowych porad, 

prowadzenia racjonalnej statystyki elektrowni itp. We 

wrześniu 1912r. elektrycy lwowscy uczestniczyli 

w zorganizowanym w Krakowie Zjeździe Elektrotech-

ników, w trakcie którego wygłoszono szereg referatów 

fachowych i organizacyjnych, m.in. o konieczności 

utworzenia stałej organizacji elektrotechników pol-

skich. Zjazd powziął uchwałę odnośnie utworzenia 

krajowego biura elektrotechnicznego, wydania sta-

tystyki elektrowni miejskich na ziemiach polskich, 

w sprawach szkolnictwa, słownictwa itp. 

W 1913r. na życzenie władz austriackich Sekcja 

opracowała projekt rozporządzenia „O wykonywaniu 

przemysłu elektrotechnicznego”. Po zahamowaniu dzia-

łalności w latach 1914–15 na skutek działań wojen-

nych, w roku 1916 członkowie Sekcji brali udział 

w pracach kierowanego przez G. Sokolnickiego Biura 

Elektrycznego Sekcji Przemysłowej Centrali Odbu-

dowy Kraju. W ciągu następnych lat były prowadzone 

prace nad elektryfikacją, ze szczególnym zwróceniem 

uwagi na wyzyskanie krajowych zasobów wodnych. 

W 1918r. nastąpiło znaczące ożywienie działal-

ności Sekcji Elektrotechnicznej w czasie dyskusji 

elektryków nad projektem austriackiej ustawy „O gos-

podarce elektrycznością”. Elektrycy lwowscy wspól-

nie z krakowskimi ustosunkowali się krytycznie do 

ustawy rządowej, w wyniku czego Lwowskie Towa-

rzystwo Politechniczne z Krakowskim Towarzystwem 

Technicznym opracowało i doręczyło Kołu Polskiemu 

w parlamencie austriackim rezolucję wypowiadającą 

się zdecydowanie przeciwko przeprowadzaniu przez 

rząd austriacki wspomnianej ustawy. 

Po odzyskaniu niepodległości działalność Sekcji 

Elektrotechnicznej skoncentrowała się nad pracami 

mającymi na celu stworzenie ogólnopolskiego zrze-

szenia elektrotechników. 

W zdecydowanej większości elektrycy polscy byli 

jednomyślni w sprawie konieczności zjednoczenia wy-

siłków i poczynań elektryków polskich z 3 dawnych 

zaborów. Różnice zdań dotyczyły jedynie formy zjed-

noczenia. Część dyskutantów wyobrażała sobie konso-

lidację elektryków bez zrywania więzów ze stowarzy-

szeniami technicznymi, w ramach których pracowały 

poszczególne koła lub sekcje elektrotechniczne. Po-

gląd ten, reprezentowany m.in. przez elektryków war-

szawskich, motywowano zbyt szczupłą liczbą elek-

tryków polskich i trudnościami natury finansowej. 

Pozostała część dyskutantów opowiadała się za stwo-

rzeniem odrębnego stowarzyszenia elektryków. Ten 

ostatni pogląd podzielali też elektrycy lwowscy. 

Rok 1919 upłynął na przygotowaniu do udziału 

w czerwcowym Ogólnopolskim Zjeździe Elektrotechni-

ków w Warszawie. Temu też służył udział członków 

Sekcji w zorganizowanym w dniu 4 stycznia 1919r. 

w Krakowie zebraniu kierowników kilkunastu elek-

trowni publicznych z obszaru b. Galicji, na którym 

zapadły m.in. uchwały dotyczące utworzenia Związku 

Elektrowni Polskich oraz Związku Elektrotechników 

Polskich. Wybrano Komisję, której powierzono przy-

gotowanie statutu przyszłego Związku, w której skład 

wszedł Kol. R. Januszkiewicz z Elektrowni Lwowskiej. 

Na wiosnę 1919r. we wszystkich środowiskach 

elektryków w kraju, w tym we Lwowie szeroko były 

dyskutowane zasady, na których należało oprzeć nową 

ogólnopolską organizację elektryków. 

Przebieg czerwcowego Zjazdu w Warszawie 

w 1919r. rozwiał wszelkie wątpliwości co do koniecz-

ności utworzenia ogólnopolskiego Stowarzyszenia 

Elektrotechników Polskich. 

W dniach 7–9 czerwca 1919r. w Zjeździe uczest-

niczyło 14 elektryków lwowskich, a Koło Lwowskie 

przystąpiło do Stowarzyszenia Elektrotechników Pol-

skich, jako jedno z czterech Kół założycielskich, obok 

koła warszawskiego, krakowskiego i łódzkiego. 

W drugim dniu Zjazdu dyr. J. Tomicki ze Lwowa peł-

nił funkcję przewodniczącego prezydium Zjazdu. 

W Zjeździe Założycielskim SEP odbytym w War-

szawie w dniach 7–9 czerwca 1919r. środowisko 

lwowskie reprezentowali: 

1. Altenberg Maurycy, Delegat Stow. Instalat. Elek-

trotech. we Lwowie, Lwów, Nabielaka 37a, 

2. Dzieślewski Roman, Delegat Szkoły Politechn. 

we Lwowie, Lwów, Politechnika, 

3. Ebenberger Adam, Lwów, ul. Zyblikowicza 26, 

4. Gayczak Kazimierz, Delegat Tow. Politech. we 

Lwowie, 

5. Gayczak Tadeusz, Lwów, Batorego 8, 

6. Januszkiewicz Roman, Lwów, Elektrownia Miej-

ska, 
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7. Kozłowski Stanisław, Lwów, Miłkowskiego 9, 

8. Piotrowski Oskar, Lwów, Pańska 11, 

9. Salikowski Karol, Lwów, Dwernickiego 28, 

10. Schwarz Antoni, Lwów, Plac Św. Ducha 8, 

11. Sokolnicki Gabriel, Lwów, Wiśniowieckich 1, 

12. Sznynok Władysław, Lwów, Sapieby 8, 

13. Tomicki Józef, Delegat Elektr. Tow. Politechnicz. 

we Lwowie, Lwów, Elektrownia, 

14. Wiśniewski Kazimierz, Lwów, Mochnackiego 21. 

Należy podkreślić, że Zjazd wybrał 8-osobowy 

Zarząd pod przewodnictwem prof. Mieczysława Poża-

ryskiego, a w skład Zarządu weszli prof. Gabriel Sokol-

nicki i dyr. Józef Tomicki ze Lwowa oraz związany 

wcześniej ze Lwowem prof. Kazimierz Drewnowski. 

Sekcja Elektrotechniczna przy Towarzystwie Po-

litechnicznym we Lwowie istniała jeszcze formalnie 

do grudnia 1919r. Ostatni Zarząd Sekcji przed prze-

obrażeniem się w lwowskie Koło Stowarzyszenia 

Elektrotechników Polskich stanowili: Józef Tomicki 

(przewodniczący), Tadeusz Gayczak (z-ca przew.), 

Leszek Czajkowski(sekretarz) i Stanisław Kozłowski 

(z-ca sekretarza). 

Działalność Koła Lwowskiego Stowarzyszenia 

Elektrotechników Polskich w latach 1919–1928 

W dniu 18 grudnia 1919r. w trakcie Nadzwyczaj-

nego Walnego Zebrania członków Sekcji Elektrotech-

nicznej nastąpiło ukonstytuowanie się Koła Lwow-

skiego Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich. Na 

przewodniczącego Koła wybrano inż. Józefa Tomic-

kiego, który pełnił tą funkcję do roku 1923. Zastępcą 

przewodniczącego Koła wybrano inż. Tadeusza Gay-

czaka. Do Zarządu weszli inż. M. Altenberg, inż. 

M. Dziewoński, inż. S. Fryze i inż. R. Januszkiewicz, 

jako Skarbnik i inż. S. Kozłowski, jako Sekretarz. 

Na dwu posiedzeniach Koła omawiana była spra-

wa organizacji Zjazdu Elektrotechników we Lwowie. 

Ze względu na ówczesne miejscowe i polityczne 

stosunki odstąpiono z żalem od zamiaru zwołania 

Zjazdu do Lwowa. 

Dwa dalsze posiedzenia poświęcono omówieniu 

projektu I części Przepisów elektrotechnicznych, a część 

ukończonych prac w opracowaniu inż. K. Idaszew-

skiego przekazano do Warszawy. 

W omawianym okresie przyjęto 7 nowych człon-

ków, a mianowicie pp: Władysława Fiderkiewicza, 

Jakóba Kuttina, Stanisława Leśniakowskiego, Michała 

Rozmusa, Maksymiljana Salca, Marcina Stempkow-

skiego i Stanisława Wojakowskiego. 

Wygłoszono następujące odczyty: 

– 02.03.1920r. – inż. Gabriel Sokolnicki: Pomiar 

sieci 3 fazowej o równomiernym obciążeniu faz 

miernikami jednofazowymi. 

– 10.03.1920r. – inż. Gabriel Sokolnicki: Zakład 

wodno-elektryczny Szczawnica-Jazowsko. 

– 17.03.1920r. – inż. Maurycy Altenberg: Lwów 

jako przyszłe centrum elektryfikacji. 

– 13.04.1920r. – inż. Stanisław Fryze: Minimum 

miedzi w sieci elektrycznej. 

– 21.04.1920r. – dr Stanisław Chania: Fizyka pro-

mieni Roentgena. 

– 23.12.1920r. – inż. Roman Januszkiewicz: O fa-

brykacji fornitur kablowych. 

Dnia 24 kwietnia 1920r. odbyła się staraniem 

Koła elektrotechników wycieczka do wojskowych war-

sztatów elektrotechnicznych celem obejrzenia urządzeń 

telegraficznych. 

W kolejnych latach działalność Koła Lwowskie-

go SEP sprowadzała się do organizacji spotkań od-

czytowych i dyskusyjnych oraz działań dla zwięk-

szenia stanu liczbowego Koła. W 1923r. Koło liczyło 

37 członków i było jednym z ośmiu Kół w Sto-

warzyszeniu liczącym 317 członków. 

W tym roku zorganizowano cztery posiedzenia 

odczytowe i dwa spotkania dyskusyjne. 

W kolejnym roku w Kole Lwowskim SEP prze-

prowadzono dyskusję na temat uprawnień i wymagań 

kwalifikacyjnych elektromonterów. 

Elektrycy lwowscy wykazywali aktywność w ra-

mach agend centralnych. Na Nadzwyczajnym Zebra-

niu Delegatów SEP w dniu 08.12.1922r. w skład 

Zarządu Głównego Stowarzyszenia wszedł inż. Józef 

Tomicki ze Lwowa. 

W 1924r. Koło Lwowskie SEP liczyło 36 człon-

ków. Przegląd Elektrotechniczny Nr 8 z 1924r. podaje 

listę ówczesnych członków Koła Lwowskiego Sto-

warzyszenia Elektrotechników Polskich, do którego 

należeli: 

1. Altenberg Maurycy, Nabielaka 37-a. 

2. Berson Lucjan, Lwowskich dzieci,25. 

3. Boj Marjan, Borysław – Elektrownia „Premjer”. 

4. Czajkowski Leszek, Kleinowska. 

5. Demel Wacław, Borysław – Dyr. Kopalni Gal. 

Tow. Naf. Galicja. 

6. Duszyński Zdzisław, Kopernika 60. 

7. Dzieślewski Roman, Politechnika. 
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8. Dziewoński Marjan, Wulecka 2. 

9. Ebenberger Adam, Zyblikiewicza 26. 

10. Fiderkiewicz Władysław, Leszczyny p. Biała, 

k/Bielska, skrz. p. N. 24. 

11. Fryze Stanisław, Grodecka, Dom Katolicki. 

12. Horniker Henryk, Drohobycz, Rafinerja Galicja. 

13. Idaszewski Kazimierz, Politechnika. 

14. Knaus Konrad, Kopernika 42-b. 

15. Kozłowski Stanisław, Elektrownia, Persenchówka. 

16. Kuratów Jakób, Borysław, Międzymiastowe Ga-

zociągi. 

17. Kuttin Jakób, Małeckiego 2. 

18. Leśniakowski Stanisław, Chorąszczyzny 10. 

19. Łukasik Aleksander, pl. Trybunalski 1. 

20. Magassy Mikołaj, Sykstuska 14. 

21. Matkowski Karol, Dyrekcja Kolei Państw. 

22. Mierzejewski Stefan, Batorego 36, Komispol. 

23. Mościcki Ignacy, Politechnika. 

24. Nagórski Józef, 3-go Maja 15. 

25. Pilkiewicz Izydor, Sapiehy 28. 

26. Podsoński Franciszek, Bourlarda 3. 

27. Rąpała Wilhelm, Jagiellońska 7, Siemens S.A. 

28. Rozmus Michał, Bielawskiego 3. 

29. Sokolnicki Gabriel, Politechnika. 

30. Spira Stefan, Kopernika 34. 

31. Stępkowski Marcin, Brodecka 2b, Dom Katolicki. 

32. Szymański Bruno, Sapiehy 3. 

33. Tomicki Józef, Wulecka 2. 

34. Winnicki Mikołaj, Legjonów 3. 

35. Winohradni Jan, Elektrownia, Persenkówka. 

36. Wiśniewski Kazimierz, Mochnackiego 21. 

W 1925r. członkiem Państwowej Rady Elekt-

rycznej jako przedstawiciel SEP był prof. Gabriel 

Sokolnicki, a jako przedstawiciel Krakowskiego To-

warzystwa Technicznego i Polskiego Towarzystwa 

Politechnicznego we Lwowie inż. Adam Ebenberger, 

natomiast członkiem Rady Związku Elektrowni Pol-

skich inż. Marjan Dziewoński. 

Walne zebranie Lwowskiego Koła odbyło się 

dnia 12 czerwca 1925r. i wybrało Zarząd i Wydział 

Koła na rok 1925 w następującym składzie: Przewod-

niczący Koła: Prof. K. Idaszewski, Zastępca: Prof. dr 

St. Fryze, Wydział: J. Dobrowolski, inż. K. Knaus, inż. 

S. Kozłowski, inż. S. Spira, inż. M. Winnicki. Do 

Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: inż. J. Kuttin, 

inż. S. Mierzejewski i M. Rozmus. Jako delegata do 

Państwowej Rady Elektrotechnicznej wybrano.: inż. 

A. Ebenberga. 

Wydział ukonstytuował się dnia 19 czerwca 

1925r., wyznaczając na skarbnika inż. K. Knausa i na 

sekretarza inż. M. Winnickiego. Odbył on 4 posiedzeń, 

na których omówiono kwestię składek członkowskich, 

postanowiono zmienić sposób zawiadomienia człon-

ków, oraz omówiono kilka drobniejszych spraw. 

W 1925r. przyjęto następujących członków: S. Bla-

dowski, inż. Dekański, inż. Glücksman, Jakubecki 

i Jakubowski. 

Na zebraniu dyskusyjnym omawiano kwestię 

nadzoru nad urządzeniami elektrycznymi. Zaznaczyć 

należy, że uznano ogólnie słuszny pogląd Koła Lwow-

skiego, że należy najpierw wydać przepisy polskie, 

a potem dyskutować nad nadzorem oraz, że należy 

podać materiał dyskusyjny, który też został udostęp-

niony za pomocą artykułów opublikowanych w Prze-

glądzie Elektrotechnicznym. 

Odbyły się jeszcze 2 zebrania dyskusyjne na ten 

temat, wyłoniono komisję, która miała przedstawić 

wnioski, które będą podane Zarządowi w Warszawie. 

Staraniem Koła odbyło się 6 następujących od-

czytów: 

– Prof. M. Sokolnicki: Postępy techniki oświetla-

nia elektrycznego. 

– Inż. Berson: Niektóre zagadnienia z dziedziny 

konstrukcji wyrobu i regeneracji żarówek. 

– Prof. dr K. Idaszewski: Granice wielkości ma-

szyn prądu stałego. 

– Inż. M. Altenberg: Taryfy prądu elektrycznego. 

– Inż. T. Gayczak: O spawaniu elektrycznym łu-

kowym. 

– Prof. dr K. Idaszewski: Ekonomizacja napędu 

wyciągów naftowych. 

Walne Zebrania Lwowskiego Koła Stow. Elektr. 

Polskich odbyte w dniu 12 kwietnia 1926r. wybrało 

następujący Zarząd na rok 1926: Prezes Koła: inż. 

M. Dziewoński, zastępca Prezesa: inż. S. Kozłowski, 

Wydział: J. Dobrowolski, inż. T. Gayczak, inż. S. Jasil-

kowski, inż. K. Knaus, inż. M. Winnicki, przez koop-

tację przyjęto: inż. Zabłockiego. Komisja Rewizyjna: 

inż. K. Kuttin, inż. S. Mierzejewski i M. Rozmus. 

Wydział ukonstytuował się na posiedzeniu, od-

bytym dnia 21 kwietnia 1926r., wyznaczając: na 

skarbnika: inż. K. Knausa, na organizatora odczytów 

i wycieczek: zast. prezesa inż. S. Kozłowskiego, na 

sekretarza: inż. M. Winnickiego, na zastępcę sekre-

tarza: inż. Zabłockiego. 

Walne Zebranie Koła Lwowskiego SEP odbyło 
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się 12 kwietnia 1926r. i wybrało Zarząd i Wydział 

Koła w następującym składzie: Przewodniczący: Inż. 

M. Dziewoński, Zastępca Przew.: Inż. S. Kozłowski, 

Wydział: J. Dobrowolski, inż. T. Gayczak, inż. S. Ja-

silkowski, inż. K. Knaus, inż. M. Winnicki, przez 

kooptację inż. B. Zabłocki, Komisja Rewizyjna: inż. 

J. Kuttin, inż. S. Mierzejewski i M. Rozmus. 

Wydział ukonstytuował się dnia 21 kwietnia 

1926r. wyznaczając na skarbnika: inż. M. Winnic-

kiego, a kooptował inż. B. Zabłockiego jako zastępcę 

sekretarza. 

Odbyło się pięć posiedzeń Wydziału, na których 

oprócz przyjęcia nowych członków omawiano głównie 

sprawę nowego rodzaju członków, którzy by nie opła-

cali pełnej stawki. 

Omawiano również kwestię podwyżki prenume-

raty „Przeglądu Elektrotechnicznego”, a zatem pod-

wyżki stawki Koła. 

Przyjęto nowych członków w osobach: inż. Glan-

cera, inż. Joszta, p. Hajduka, inż. T. Jaskólskiego. 

Wystąpili z Koła, przenosząc się do innych Kół: 

inż. Nalepa, inż. Wł. Przybyłowski, inż. Hawling. 

Koło odbyło 4 zebrania dyskusyjne, na których 

omawiano następujące sprawy: 

1. Kwalifikacje monterskie, 

2. Nadzór nad urządzeniami elektrycznymi, 

3. Koncesja amerykańska. 

Koło przedstawiło Zarządowi Stow. El. Pol. w War-

szawie opinię w sprawie kwalifikacji monterskich 

przez swych delegatów inż. M. Dziewońskiego i inż. 

K. Knausa. 

Staraniem Koła w 1926r. zorganizowano wy-

cieczki połączone ze zwiedzeniem Elektrowni na 

Persenkówce, Browaru Lwowskiego, Fabryki Skór 

i Obuwia „Mazaga” i Fabryki Drożdży w Lesienicach. 

W 1926r. zorganizowano również 6 odczytów na 

temat: 

1. Prof. dr S. Fryze: Pomiar mocy w układach 

wielofazowych. 

2. Inż. M. Altenberg: Kongres Rzymski wytwórców 

i sprzedawców energii elektrycznej we wrześniu 

1926r. 

3. Inż. Łukasiewicz z Warszawy: Wybór silnika oraz 

wielkość obciążeń i naprężeń dopuszczalnych przy 

obliczaniu części mechanicznej dźwignicy. 

4. Inż. M. Altenberg: Koszta produkcji i wysokość 

taryf prądowych w elektrowniach wodnych i pa-

rowych. 

5. S. Bladowski: Prostowniki rtęciowe. 

6. Inż. M. Winnicki: Kilka spostrzeżeń z dziedziny 

elektryczności z podróży do Austrii, Italii i Wę-

gier. 

Liczba członków Koła w ciągu 1926r. uległa 

nieznacznemu zmniejszeniu z 50 na koniec I kwartału 

do 49 na koniec IV kwartału. 

W dniu 28 lutego 1927r. odbyło się kolejne 

Walne Zebranie członków Lwowskiego Koła SEP, 

które wybrało Zarząd Koła w 1927r. w następującym 

składzie: Przewodniczący: inż. Marjan Dziewoński, 

Zastępca przewodniczącego: inż. Stanisław Kozłow-

ski, Członkowie: Jan Dobrowolski, inż. Tadeusz 

Jaskólski, inż. Konrad Knaus, inż. Mikołaj Winnicki 

i inż. Bronisław Zabłocki. Komisja Rewizyjna: inż. 

Jakób Kuttin, inż. Stefan Mierzejewski i Michał 

Rozmus. 

Zarząd ukonstytuował się na posiedzeniu w dniu 

4 marca 1927r. wyznaczając na: Skarbnika – inż. 

K. Kanusa, referenta odczytowego – inż. S. Kozłow-

skiego, sekretarza – inż. B. Zabłockiego, zastępcy 

sekretarza – inż. M. Winnickiego. 

Zarząd odbył 3 posiedzenia, na których wyzna-

czył poszczególnym członkom wykonanie zadań wy-

nikających z uchwał Walnego Zebrania z 28.02.1927r., 

przyjmował nowych członków i załatwiał sprawy 

bieżące. 

W związku z aktualną sprawą wydania polskich 

przepisów bezpieczeństwa, które wyszły z druku 

w roku 1927 nakładem P. K. E. jako projekt tych 

przepisów pod tytułem: „Przepisy Budowy i Ruchu 

urządzeń elektrycznych dla prądu silnego” i których 

współautorem był członek Lwowskiego Koła SEP, 

prof. G. Sokolnicki, wyłoniono specjalną Komisję 

złożoną z 6 członków Koła, która opracowała swe 

„Uwagi” do wymienionego projektu przepisów i prze-

słała je w formie poprawek względnie propozycji do 

36 punktów projektu Polskiemu Komitetowi Elektro-

technicznemu. 

W wykonaniu uchwały Walnego Zebrania z 28 

lutego 1927r. Zarząd Koła na posiedzeniu z dnia 

4 maja 1927r. wprowadził kategorię tzw. „Stałych 

gości”. Prawa i obowiązki „Stałych gości” Koła 

ustalono w ten sposób, że „stali goście” opłacają na 

rzecz Koła 2 zł kwartalnie i są przyjmowani na mocy 

uchwały Zarządu zasadniczo na przeciąg jednego ro-

ku, w zamian za co mogą uczestniczyć we wszystkich 

zebraniach, odczytach i wycieczkach Koła, natomiast 



 

CZASOPISMO TECHNICZNE 8 

nie korzystają z prawa głosu i nie mają obowiązku 

prenumeraty „Przeglądu Elektrotechnicznego”. 

W ciągu 1927r. przyjęto na członków zwyczaj-

nych Koła: inż. Czesława Horaina, inż. Tadeusza 

Ścibora, inż. Edmunda Kamieńskiego, inż. Bronisława 

Lisa, Józefa Tuzinkiewicza, inż. Tadeusza Were-

szyckiego, inż. Władysława Kasprowicza, p. Leonarda 

Buchowieckiego; stałych gości: asys. Politechniki 

Lwowskiej Juljana Borego, asys. Politechniki Lwow-

skiej Ferdynanda Ewertyńskiego, asys. Politechniki 

Lwowskiej Kazimierza Kopeckiego, asys. Politechniki 

Lwowskiej Romana Kurdziela, asys. Politechniki 

Lwowskiej Władysława Walloniego. 

Ubył długoletni członek Lwowskiego Koła śp. 

Adam Szyndralewicz. 

Zebrań odczytowych zorganizowano 5 na nastę-

pujące tematy: 

– 09.05.1927r. – Inż. B. Zabłocki: „Organizacja 

i koszty wykonania instalacji elektrycznej w II 

Domu Techników we Lwowie” i „Nowoczesne 

oprawy elektryczne w wykonaniu krajowym”. 

– 30.05.1927r. – Prof. dr S. Fryze: „Nowoczesne 

studium podstaw elektrotechniki”. 

– 02.11.1927r. – Inż. S. Kozłowski: „Wytyczne przy 

projektowaniu nowoczesnych siłowni parowych”. 

– 07.12.1927r. – Prof. G. Sokolnicki: „Polskie 

przepisy budowy i ruchu urządzeń elektrycznych 

prądu silnego”. 

– 19.12.1927r. – Prof. dr S. Fryze: „Czy różnica 

potencjałów i napięcie to jedno?” 

Odczyty cieszyły się dużą frekwencją, wobec 

czego odbywały się przeważnie w dużej sali Polskiego 

Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie. 

W 1927r. Koło Lwowskie SEP zajmowało się też 

sprawą koncesji dla spółki amerykańskiej. Siedzibą 

Koła był lokal przy ul. Zimonowicza 9. 

Walne Zebranie Koła Lwowskiego SEP odbyte w lu-

tym 1928r. na przewodniczącego wybrało inż. Adama 

Ebenberga, który pełnił tę funkcję w latach 1928–29. 

Działalność Oddziału Lwowskiego SEP 

w latach 1929–1939 

Na wniosek Koła Warszawskiego SEP obradują-

cy w Toruniu w dniu 1 czerwca 1928r. Zjazd Delega-

tów przyjął nowy Statut, który przekształcił Stowarzy-

szenie Elektrotechników Polskich w Stowarzyszenie 

Elektryków Polskich, a Koła terenowe w Oddziały SEP 

z odpowiednią autonomią. Oddział Lwowski SEP stał 

się obok Oddziałów: Bydgoskiego, Krakowskiego, 

Łódzkiego, Poznańskiego, Radomskiego, Sosnowiec-

kiego, Toruńskiego i Warszawskiego jednym z dzie-

więciu Oddziałów Stowarzyszenia. Nowy Statut i reor-

ganizacja Stowarzyszenia dały podwaliny pod rozwój 

i rozszerzenie działalności w latach 1929–39. 

Począwszy od 1929r. systematycznie wzrastała 

w skali Stowarzyszenia liczba członków indywidualnych 

od 447 w 1929 do 1414 w 1939r. i liczba członków 

zbiorowych z 8 w 1929r. do 86 w 1939r. W 1931r. 

utworzony został Oddział Wileński SEP, a w 1934r. 

Oddział Wołyński SEP. W okresie od 1937r. do 1939r. 

funkcjonowało w Stowarzyszeniu 13 Oddziałów SEP. 

Oddział Lwowski SEP w okresie 1929–39r. pod 

względem liczebności zajmował do 1933r. drugie 

miejsce po Oddziale Warszawskim SEP, w następnych 

latach został wyprzedzony pod względem liczebności 

przez Oddział Zagłębia Węglowego, a od 1937r. 

również nieznacznie przez Oddział Łódzki SEP. 

W latach 1928–29 funkcję prezesa Oddziału Lwow-

skiego SEP pełnił kol. inż. Adam Ebenberger, od 

1930r. funkcję prezesa Oddział objął inż. Konrad 

Knaus. Na przełomie 1929 i 1930r. nastąpił znaczny 

ilościowy przyrost liczby członków Oddziału z 55 

w czerwcu 1929r. do 89 w czerwcu 1930r. 

W 1929r. Oddział zorganizował dwa odczyty i wie-

czory dyskusyjne na temat koncesji Harrimana oraz 

odczyty naukowe. 

W dniach 27–28 czerwca 1929r. odbyło się I Wal-

ne Zgromadzenie SEP w Poznaniu. W skład Zarządu 

Głównego SEP, na którego czele stał inż. Z. Oko-

niewski wszedł inż. Stanisław Kozłowski z Oddziału 

Lwowskiego SEP. 

W ciągu 1930r. na członków zwyczajnych 

przyjęci zostali Koledzy: Emilijan Kiszyk, inż. Wiktor 

Kowal, inż. Łukasz Dorosz, inż. Seweryn Dietze, Se-

weryn Seligman, inż. Izaak Reiser, Antoni Chowaniec, 

Edmund Hilczer, inż. Adam Ulmer, inż. Stanisław Ko-

łodziejczyk, inż. Stefan Weigel Milleret, Władysław 

Sieprawski, inż. Kazimierz Dziakiewicz, Józef Korze-

niowski, inż. Teodor Krygiel, inż. Stanisław Bury, 

Adam Dąbrowski, inż. Józef Miński, inż. Stanisław 

Bogucki, Władysław Binzer, inż. Jan Speiser, Tadeusz 

Janczyszyn, Maksymilian Wald, inż. Grzegorz Czu-

żak, inż. Witold Scazighino, inz. Maurycy Hüttner, 

inż. Konrad Pożniak, Bronisław Piasecki, inż. Adam 

Miączyński, Mieczysław Nawrocki, inż. Tadeusz Sa-

charuk, Władysław Piotrowski, inż. Roman Kurdziel, 
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inż. Stanisław Kaniewski i Stanisław Domiczek. 

Dnia 14 października 1930r. zmarł w Stanisła-

wowie długoletni członek Oddziału Lwowskiego ś.p. 

inż. Leszek Czajkowski. 

Wystąpili z powodu zmiany miejsca pobytu: kol. 

inż. Stanisław Bladowski (Bydgoszcz), inż. Wła-

dysław Fiderkiewicz (Warszawa), inż. Aleksander 

Łukasik (Gdańsk) i inż. Izydor Pilkiewicz (Kraków). 

Wykreślono z powodu niezapłacenia składek 

trzech członków. 

Oddział liczył wtedy: 78 członków zwyczajnych, 

10 członków ze składką ulgową i 2 członków zbio-

rowych, razem 90 członków. 

Zorganizowano 11 zebrań odczytowych, na któ-

rych prezentowano: dnia 16 kwietnia inż. Adam 

Ebenberger: „O nowoczesnym oświetleniu sceny”, inż. 

Łukasz Dorosz: „O radiotechnice”, 23 czerwca inż. 

Ł. Dorosz: „O zjawisku naskórkowości prądów szybko-

zmiennych”, 17 października inż. Tadeusz Jaskólski: 

„Radiotelegrafia kierunkowa we Francji”, 22 paździer-

nika inż. M. Altenberg: „O konferencji energetycznej 

w Berlinie”, 10 listopada inż. Ł. Dorosz: „Komuni-

kacja telefoniczna na bardzo wiele odległości”, 19 li-

stopada prof dr St. Fryze: „Moc rzeczywista, urojona 

i pozorna w obwodach elektrycznych o przebiegach 

odkształconych prądu i napięcia”, 26 listopada inż. 

A. Ebenberger: „Budowa Zakładu Wodno-Elektrycz-

nego na rzece Shannon w Irlandii”, 14 stycznia inż. 

O. Popowicz: „Elektryczne maszyny wydobywcze”, 

18 lutego inż. Bruski-Kasyna: „Trakcja elektryczna 

i projekt elektryfikacji węzła warszawskiego” i 9 mar-

ca inż. Ł. Dorosz: „O nowoczesnej telefonii”. 

Odbyło się też 5 Zebrań Zarządu Oddziału. 

Zarząd Oddziału opracował projekt „Regulaminu 

Oddziału Lwowskiego SEP, który rozesłał do człon-

ków celem oświadczenia się, a następnie uchwalił go 

na posiedzeniu dnia 27 czerwca 1930r. Regulamin, 

oparty na statucie SEP, zatwierdził Zarząd Główny 

SEP w Warszawie na posiedzeniu dnia 17 listopada. 

Zarząd Oddziału postarał się o wydrukowanie regula-

minu w 200 egzemplarzach i wysłał po 1 egzemplarzu 

wszystkim członkom OL/SEP. 

Prezes Oddziału SEP inż. K. Knaus wziął udział 

w imieniu Oddziału w Walnym Zebraniu SEP w War-

szawie dnia 9 czerwca 1930r. i zaproponował odbycie 

Walnego Zebrania SEP w roku 1931 we Lwowie, co 

zostało przyjęte przez aklamację. 

W dniach 24–26 października 1930r. członek Od-

działu kol. inż. St. Kozłowski brał udział jako delegat 

SEP w XII Zjeździe Delegatów Polskich Zrzeszeń 

Technicznych we Lwowie. 

W 1930r. na członka zbiorowego SEP przyjęta 

została „Małopolska Fabryka Żarówek” S. A. Lwów, 

ul. Lwowskich Dzieci 25/27, którą na Walnym Ze-

braniu reprezentowali inż. Lucjan Berson i dyr. Wła-

dysław Natanson. 

W 1931r. skład Zarządu Oddziału Lwowskiego 

SEP tworzyli Koledzy: inż. Konrad Knaus jako prezes, 

inż. Maurycy Altenberg jako zastępca prezesa, inż. 

Bronisław Lis jako sekretarz, Seweryn Seligman jako 

zastępca sekretarza, inż. Edward Hebenstreit jako 

skarbnik, inż. Stanisław Kaniewski jako zastępca 

skarbnika oraz inż. Łukasz Dorosz jako referent 

odczytowy. 

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzili Koledzy: 

inż. Adam Ebenberger, Jan Dobrowolski i Michał 

Rozmus. 

Przy końcu roku 1931 zrezygnował z powodu 

przeniesienia się do Warszawy inż. Stanisław Kaniew-

ski, natomiast ustępuje przez wylosowanie dalszych 

dwóch członków Zarządu inż. E. Hebenstreit oraz inż. 

Ł. Dorosz. 

W ciągu całego roku uległa zmianie liczba człon-

ków indywidualnych, co ilustrują dane dotyczące licz-

by członków: na koniec I kwartału 89 członków, na 

koniec II – 91 członków, na koniec III kwartału – 100 

członków i na koniec IV kwartału 99 członków. 

Najważniejszym wydarzeniem w 1931r. było zor-

ganizowanie w dniach 14 i 15 maja we Lwowie 

III-ego Walnego Zgromadzenia członków Stowarzy-

szenia Elektryków Polskich połączonego z obchodami 

100-lecia odkrycia zjawiska indukcji elektromagne-

tycznej przez M. Faraday’a. W przeddzień Zgroma-

dzenia tj. 13 maja uczestnicy Zjazdu mieli możliwość 

uczestniczenia w wycieczce do Zagłębia Naftowego 

(Borysławia i Drohobycza), gdzie zwiedzono urządze-

nia szybów naftowych. 

Natomiast po Zjeździe w dniu 16 maja zorga-

nizowano dla uczestników wycieczkę do Mościc, 

w trakcie której zwiedzono Państwową Fabrykę Wy-

robów Azotowych i wysłuchano odczytu Ministra 

E. Kwiatkowskiego. 

W trakcie Zjazdu członkowie O/Lwowskiego SEP 

wygłosili następujące referaty: 

1. Dr Stanisław Fryze – „Prawo indukcji elektroma-

gnetycznej Faraday’a”. 
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2. Prof. Gabriel Sokolnicki – „Elektryfikacja okolic 

Lwowa” 

3. Inż. Maurycy Altenberg – „Analiza przebiegów 

obciążenia Lwowskiej Elektrowni”. 

Jako ciekawostkę można podać, że dla uczestni-

ków z Warszawy lub jadących do Lwowa przez War-

szawę organizatorzy zarezerwowali specjalne wagony, 

które dla części uczestników służyły jako miejsce 

hotelowe, a po Zjeździe dołączone zostały do pociągu 

jadącego do Mościc. 

Organizacją Zjazdu zajmował się specjalnie po-

wołany Komitet Organizacyjno – Programowy, który 

zarezerwował kwatery dla przyjezdnych oraz zorga-

nizował przedstawienie w Teatrze Wielkim. 

Rok 1931 charakteryzował się bardzo dużą aktyw-

nością odczytową, gdyż zorganizowano 10 odczytów 

na temat: 

1. „Projekt elektryfikacji węzła warszawskiego” – 

inż. J. Bruski-Kasyna (18.02), 

2. „O nowoczesnej telefonji.” – inż. Ł. Dorosz (09.03) 

3. „Projekt elektryfikacji Lwowa” – prof. G. Sokol-

nicki (11.03), 

4. „Taryfy elektryczne i liczniki do taryf specjal-

nych” – prof. W. Krukowski (29.04), 

5. „Nowości w dziedzinie radiotechniki” – W. Sie-

prawski(11.09), 

6. „Rozwój, stan obecny i badania naukowe w wiel-

kim przemyśle elektrotechnicznym Stanów Zjed-

noczonych” – inż. J. Grzybowski (10.10), 

7. „O falach elektromagnetycznych” – inż. Ł. Do-

rosz (06.11), 

8.  „Tomasz Alva Edison” – prof. St. Fryze (18.11), 

9. „O liniach dalekosiężnych” – inż. P. J. Nowacki 

(04.12), 

10. „O oświetleniu mieszkań, biur, warsztatów” – 

M. Kycia (14.12). 

Ponadto odbyło się w 1931r. sześć zebrań Za-

rządu Oddziału. 

W dniu 26 lutego 1932r. w sali Polskiego Towa-

rzystwa Politechnicznego przy ul. Zimonowicza 9 od-

było się Doroczne Walne Zebranie Oddziału Lwow-

skiego SEP, któremu przewodniczył dr St. Fryze, a se-

kretarzował z urzędu inż. B. Lis. W trakcie Zebrania 

prezes inż. K. Knaus powiadomił o przedwczesnym 

zgonie zasłużonego członka i byłego Prezesa inż. 

Adama Ebenberga, w którego pogrzebie gremialnie 

uczestniczyli członkowie Oddziału. Zebrani oddali 

hołd pamięci szlachetnego i nieodżałowanego Kolegi 

i Przyjaciela. W tajnym głosowaniu wybrano do Za-

rządu następujących 3 członków inż. E. Hebenstreita 

(skarbnik), inż. Ł. Dorosza (referent odczytowy) i inż. 

J. Mińskiego (z-ca skarbnika), natomiast do Komisji 

Rewizyjnej Kolegów: inż. S. Spirę, M. Rozmusa 

i J. Dobrowolskiego. 

Na wniosek prezesa Oddziału inż. K. Knausa 

uchwalono dla członków zwyczajnych utrzymanie 

składki na poziomie 12 zł kwartalnie i składki ulgowej 

w wysokości 7 zł na kwartał. 

W podjętej na wniosek kol. inż. Gülckmanna 

uchwale Walne Zebranie zwróciło uwagę na groźną 

klęskę bezrobocia, która dotknęła silnie członków Sto-

warzyszenia, pozbawiając wielu starszych pracy i po-

wodując daremne poszukiwania zajęcia przez mło-

dych. Z inicjatywy O/Lwowskiego przy Zarządzie 

Głównym SEP w Warszawie utworzono w 1932r. 

Komisję Pomocy Koleżeńskiej i Biuro Pośrednictwa 

Pracy, których działalność w okresie kryzysu i bez-

robocia była w ciągu lat istnienia tych komórek 

niezmiernie pożyteczna. Wielu bezrobotnych kolegów 

zostało zatrudnionych z funduszów Stowarzyszenia, 

głównie w zakresie opracowywania przepisów. 

Liczba członków Oddziału w poszczególnych 

kwartałach utrzymywała się na poziomie od 88 do 91. 

Oddział zorganizował 6 odczytów na temat: 

1. „O promieniowaniu anten” – Ł. Dorosz (10.02), 

2. „Racjonalna gospodarka olejami izolacyjnymi” – 

S. Namysłowski (11.04), 

3. „O wyłącznikach ekspansyjnych” – inż. Paweł 

Jan Nowacki (02.05), 

4. „Wzmacniacze telefoniczne” – inż. Ł. Dorosz 

(23.05), 

5. „Projekty nowych ustaw elektrycznych w Sej-

mie” – prof. G. Sokolnicki (25.01.1933r.), 

6. „Telewizja wielokrotna na prądach nośnych” – 

inż. Ł. Dorosz (18.02.). 

W roku 1932 na członka zbiorowego SEP przy-

jęto Podkarpackie Towarzystwo Elektryczne S.A. Bo-

rysław oraz „KONTAKT”, Towarzystwo Elektryczne 

we Lwowie. 

W 1932 roku O/Lwowski SEP objął zastępczo 

funkcję Sekcji Elektryków przy Polskim Towarzyst-

wie Politechnicznym we Lwowie, biorąc przez swego 

delegata prezesa inż. Konrada Knausa udział w po-

siedzeniach Wydziału Głównego PTP oraz opiniując 

projekty i pisma dotyczące spraw elektrycznych na-

desłane do Towarzystwa. Zarząd Oddziału dopilnował 
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również ustawowego zarejestrowania Oddziału Lwow-

skiego SEP w Lwowskim Starostwie Grodzkim, co 

nastąpiło w dniu 6 grudnia 1932r. 

W ciągu całego roku sekretariat Oddział rozpro-

wadził 34 egzemplarze „Przepisów Budowy i Ruchu 

Urządzeń Elektrycznych Prądu Silnego PNE-10 1932”. 

Kolejne Doroczne Walne Zebranie Członków od-

było się w dniu 13 lutego 1933r. Zebraniu przewod-

niczył prof. dr Kazimierz Idaszewski, a sekretarzował 

inż. Bronisław Lis. 

W trakcie zebrania, w którym uczestniczyło 18 

członków w tajnym głosowaniu wybrano do Zarządu 

Oddziału w miejsce ustępujących 3 członków: prof. 

Kazimierza Idaszewskiego (zastępca prezesa), inż. 

Franciszka Podsońskiego (zastępca sekretarza) oraz 

inż. Bronisława Lisa (sekretarza). 

Do Komisji Rewizyjnej wybrano: inż. Maurycego 

Altenberga, inż. Stefana Spirę i Michała Rozmusa. 

Zarząd Oddziału na posiedzeniu w dniu 2 maja 

1933r. pozytywnie odniósł się do propozycji ZG SEP 

dotyczącej włączenia się w prace przepisowe SEP i za-

chęcił swoich członków do wstępowania do Komisji 

tworzonych przez Zarząd Oddziału do prac nad każdo-

razowo zgłaszanym projektem przepisów. Na początku 

1933r. Oddział Lwowski SEP liczył 85 członków zwy-

czajnych i 4 zbiorowych, na koniec roku odnotowano 

79 członków zwyczajnych i 4 zbiorowych. 

W ciągu roku zorganizowano 5 odczytów na temat: 

1. „Nowoczesne taryfy prądu elektrycznego w gos-

podarstwach domowych” – inż. Maurycy Alten-

berg (22.02), 

2. „Krytyka nowoczesnego słownictwa elektrotech-

nicznego” – dr inż. Stanisław Fryze (15.05), 

3. „Próby na przebicie ułożonych kabli prądu silne-

go” – inż. Stanisław Jasilkowski (22.05), 

4. „Podstawowe jednostki elektryczne i ich wzorce” 

– dr inż. Włodzimierz Krukowski (27.10), 

5. „Elektrownia w Zurychu jako ogniwo ogólno-

szwajcarskiej elektryfikacji” – inż. Maurycy Al-

tenberg (04.11). 

Należy dodać, że funkcję członka Zarządu Głów-

nego SEP pełnił w 1933r. kol. Stanisław Kozłowski ze 

Lwowa. Prezesem Stowarzyszenia był wówczas Fe-

licjan Karśnicki reprezentujący Bydgoszcz, a następnie 

Warszawę. 

W dniu 12 lutego 1934r. odbyło się Doroczne 

Walne Zebranie O/Lwowskiego, któremu przewodni-

czył inż. Stanisław Kozłowski, a sekretarzował zastęp-

ca sekretarza inż. Fr. Podsoński. 

W tajnym głosowaniu prezesem Oddziału wy-

brano prof. inż. Gabriela Sokolnickiego, natomiast 

w miejsce ustępujących 4 członków Zarządu Oddziału 

wybrano: inż. Łukasza Dorosza (referent odczytowy), 

inż. Edwarda Hebenstreita (skarbnik), inż. Józefa Miń-

skiego (zastępca skarbnika) i inż. Pawła Jana Nowac-

kiego (sekretarz). W skład Komisji Rewizyjnej zostali 

wybrani Koledzy: inż. Maurycy Altenberg, inż. Stefan 

Spira i inż. Marjan Staniewicz. 

Walne Zebranie wyraziło podziękowanie ustępu-

jącemu prezesowi inż. Konradowi Knausowi za Jego 

owocną pełną poświęcenia pracę na stanowisku pre-

zesa Oddziału w ciągu 4 lat. 

Inż. Konrad Knaus w latach 1934-35 pełnił funk-

cje członka i sekretarza Zarządu Głównego SEP, 

w którym funkcję prezesa pełnił prof. Jan Obrąpalski. 

W ciągu 1934r. liczba członków zwyczajnych 

uległa zmniejszeniu z 77 na koniec I kwartału do 71 

członków na koniec IV kwartału. 

Odbyły się 4 zebrania Zarządu Oddziału oraz zor-

ganizowano 7 odczytów na temat: 

1. „Fale elektromagnetyczne i materja” – inż. Łu-

kasz Dorosz – 12.02.34r. 

2. „Myśli krytyczne w dziesięciolecie ustawy elek-

trycznej w Polsce – prof. inż. Gabriel Sokolnicki 

– 02.05.34r. 

3. „Wrażenia z podróży naukowej do Niemiec”– 

inż. Stanisław Kozłowski – 31.10.34r. 

4. „Telefonia wielokrotna i dwuwidmowa” – inż. 

Łukasz Dorosz – 21.11.34r. 

5. Pokaz filmu „Budowa kolei na Zagspitze” z refe-

ratami inż. Stanisława Kozłowskiego i inż. Pawła 

Nowackiego – 26–27.11.34r. 

6. „Sprawozdanie z Kongresu Międzynarodowego 

Związku Elektrowni we wrześniu 1934r.” – inż. 

Maurycy Altenberg – 28.11.34r. 

7. „O ruchu równoległym generatorów synchronicz-

nych” – inż. Paweł Nowacki – 30.01.35r. 

W 1935r. Zarząd Oddziału Lwowskiego SEP 

tworzyli: Gabriel Sokolnicki (prezes), Włodzimierz 

Krukowski (wiceprezes), Tadeusz Sacharuk (sekre-

tarz), Józef Miński (zast. sekretarza), Edward Heben-

streit (skarbnik), Konrad Knaus (zastępca skarbnika) 

i Łukasz Dorosz (referent odczytowy). 

Natomiast Komisję Rewizyjną tworzyli Maurycy 

Altenberg, Stefan Spira i Marjan Staniewicz. 

W ciągu 1935r. Oddział liczył w I kwartale: 63 
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członków, w II – 61 członków, w III – 57, w IV – 66 

członków. Ponadto do Oddziału Lwowskiego należało 

5 członków zbiorowych. 

W ciągu 1935 roku przyjęto 5 nowych członków, 

a mianowicie: Ch. Apfelbauma, J. Kosteckiego, N. 

Meiselsa, J. Sułymę i S. Chylaka. 

Zarząd Oddziału odbył w ciągu 1935 roku 3 ze-

brania, w dniach 28.02, 11.04 i 05.09 i zorganizował 

w dniu 04.12 odczyt inż. Jana Podoskiego z Warszawy 

na temat „Elektryfikacji węzła kolejowego warszaw-

skiego”. 

Zgodnie z Regulaminem O/Lwowskiego SEP 

z końcem 1935r. ustąpiło 3 członków Zarządu, a miano-

wicie Koledzy: Ł. Dorosz, E. Hebenstreit i J. Miński. 

W 1936r. w skład Zarządu Oddziału Lwowskiego 

SEP wchodzili: prof. G. Sokolnicki (prezes), prof. 

W. Krukowski (zastępca prezesa), T. Sacharuk (sekre-

tarz), J. Miński (zastępca sekretarza), E. Hebenstreit 

(skarbnik), K. Knaus (zastępca skarbnika) Ł. Dorosz 

(referent odczytowy). 

Do Komisji Rewizyjnej wchodzili. M. Altenberg, 

S. Spira i L. Buchowski. 

Zgodnie z regulaminem Oddziału Lwowskiego 

SEP ustąpił z końcem roku sprawozdawczego Prezes 

Prof. G. Sokolnicki oraz 3 członków Zarządu, a mia-

nowicie: Prof. W. Krukowski, K. Knaus, T. Sacharuk 

oraz wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej. W roku 

1936 Oddział liczył 60 członków zwyczajnych i 3 

członków zbiorowych. Odbyło się 5 Zebrań Zarządu 

Oddziału. Wygłoszono następujące odczyty zorganizo-

wane wspólnie z Towarzystwem Politechnicznym: 

1. „Automatyzacja telefonów lwowskich” – inż. 

Ł. Dorosza oraz wycieczka do centrali PAST 

2. Inż. Pawła Nowackiego pt „Wrażenia z wycieczki 

do Niemiec”. 

W 1936r. Zarząd Oddziału Lwowskiego SEP 

zajmował się wydaniem w ilości 1000 egzemplarzy 

i sprzedażą książki inż. M. Altenberga pt: „Gospo-

darka elektryczna”. 

W czerwcu 1936r. na posiedzeniu Zarządu Głów-

nego SEP funkcję II-go wiceprezesa Zarządu na lata 

1936/37 objął reprezentujący Lwów inż. Włodzimierz 

Krukowski. W tej kadencji funkcję Prezesa Stowa-

rzyszenia pełnił inż. Janusz Groszkowski (Warszawa). 

W ciągu 1936r. przyjęto 6 nowych członków 

zwyczajnych, którymi zostali: Antoni Arbesbauer, Jó-

zef Merczyński, Stanisław Rokicki i Zofia Świey-

kowska z Sierszy Wodnej i Władysław Sieprawski 

z Przemyśla. 

W 1937r. skład Zarządu Oddziału Lwowskiego 

tworzyli Koledzy: Konrad Knaus – prezes, Kazimierz 

Idaszewski – wiceprezes, Józef Wąsowski – sekretarz, 

Jerzy Dreszer – zastępca sekretarza, Edward Heben-

streit – skarbnik, Józef Miński – zastępca skarbnika, 

Łukasz Dorosz – referent odczytowy. 

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzili: Maurycy 

Altenberg, Leon Buchowiecki, Stefan Spira. 

W latach 1936/37 wystąpiły w Stowarzyszeniu 

akcenty antyrasistowskie, które ujawniły się w 1936r. 

na Zjeździe Wileńskim, a znalazły wyraz w zmianach 

statutowych dokonanych na Zjeździe Warszawskim 

w 1937r., wbrew stanowisku Zarządu Głównego i du-

żej liczby członków SEP. Efektem tej akcji w Od-

dziale Lwowskim SEP w 1937r. było wystąpienie 

14 członków pochodzenia żydowskiego ze Stowarzy-

szenia i zmniejszenie liczby członków indywidualnych 

Oddziału na koniec 1937r. do 72. 

Oddział posiada też 4 członków zbiorowych. 

W ciągu 1937r. zorganizowano 8 zebrań Zarządu oraz 

7 zebrań członków, na których wygłoszono odczyty: 

1. inż. S. Kozłowski: „Elektryfikacja Polski” – 

28.09.37r., 

2. dr Waclawik z Wiednia: „Stan obecny techniki 

spawania elektrycznego”, 

3. prof. Wł. Krukowski: „Rozwój konstrukcji zega-

rów ze szczególnym uwzględnieniem najnow-

szych zdobyczy techniki” – 07.12.37r. 

W kwietniu 1937r. uaktywnieniu uległa praca 

Sekcji Przepisowej przy O/Lwowskim SEP, którą kie-

rował prof. G. Sokolnicki. 

W ciągu 1937r. w poczet członków zwyczajnych 

SEP zostali przyjęci Koledzy: inż. Tadeusz Brück, inż. 

Jarosław Kuryłowicz, inż. Antoni Wąchal i inż. Józef 

Wąsowski ze Lwowa oraz inż. Tadeusz Mittestaedt 

z Drohobycza i inż. Eugeniusz Matula z Sosnowca. 

W skład członków zbiorowych przyjęty został 

Zakład Elektryczny Okręgu Lwowskiego S.A., Lwów, 

ul. Pełczyńska 53/55. Reprezentantami ZEOL na Wal-

nym Zgromadzeniu SEP byli: inż. Maurycy Altenberg 

i inż. Stanisław Kozłowski – członkowie zwyczajni 

Stowarzyszenia w Oddziale Lwowskim. 

W dniach 12-14.09.1937r. we Lwowie odbył się 

Polski Kongres Inżynierów. Jednym ze współorgani-

zatorów był Polski Związek Inżynierów Elektryków, 

który w 1939r. połączył się z SEP-em. Elektrycy 

przedstawili na Kongresie 6 referatów: 
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1. „Zagadnienie elektryfikacji” (wytyczne do pro-

jektu układu sieci elektro-energetycznych), 

2. „Produkcja turboprądnic na tle elektryfikacji i roz-

woju przemysłu”, 

3. Produkcja sprzętu elektrycznego słaboprądowego”, 

4. „Przemysł elektrotechniczny silnoprądowy”, 

5. „Zagadnienie telekomunikacji; telefonizacja”, 

6. „Zagadnienie radiofonizacji”. 

W 1938r. w skład Zarządu Oddziału Lwowskiego 

SEP wchodzili koledzy: Konrad Knaus jako prezes, 

Kazimierz Idaszewski (wiceprezes), Józef Wąsowski 

(sekretarz), Jerszy Dreszer (zastępca sekretarza), Ed-

ward Hebenstreit (skarbnik), Franciszek Jarem (zastęp-

ca skarbnika) i Edmund Romer (referent odczytowy). 

Komisję Rewizyjną Oddziału tworzyli Koledzy: 

Leonard Buchowiecki, Witold Scazighino i Stefan 

Spira. Funkcję Korespondenta Biura Znaku SEP pełnił 

kol. inż. Konrad Kanus. 

W ciągu 1938r. odbyło się 8 zebrań Zarządu i 7 

zebrań ogólnych członków, na których wygłoszono 

następujące odczyty: 

1. „Naturalne drogi rozwojowe elektryfikacji” – 

prof. G. Sokolnicki, 

2. „Pokaz filmów naukowych z dziedziny badań 

samochodowych z objaśnieniami” – inż. W. Rub-

czyński, 

3. „Nowoczesne metody produkcji liczników energii 

elektrycznej w fabrykach zagranicznych” – inż. 

H. Dziewulski, 

4. „Komunikacja telefoniczna na bardzo wielkie od-

ległości” – inż. Ł. Dorosz, 

5. „Rozwój polskiego przemysłu elektrotechniczne-

go” – inż. E. Romer, 

6. „Zegary synchroniczne i ich zastosowanie przy 

taryfikacji energii elektrycznej” – prof. dr inż. 

W. Krukowski, 

7. „Upaństwowienie taryf elektrycznych” – inż. 

M. Altenberg. 

Oprócz tego odbyło się zebranie Członków Od-

działu, na którym uchwalono dwie rezolucje protesta-

cyjne w sprawach: projektu ustawy o zorganizowaniu 

inżynierów oraz projektu ustawy o stopniach dyplomo-

wanego inżyniera i inżyniera. 

Zainicjowano wydanie drukiem pracy inż. Je-

rzego Dreszera pt „Odstępy wzajemne między prze-

wodami napowietrznymi. Nowy sposób obliczeniowo-

-wykreślny”. 

W ciągu 1938r. dalszemu zmniejszeniu uległa li-

czebność członków zwyczajnych Oddziału, który na 

koniec roku liczył 57 członków. Nie uległa natomiast 

zmianie liczba członków zbiorowych, która nadal 

wynosiła 4-rech. 

W dniu 20 lutego 1939r. w sali odczytowej M.Z.E. 

we Lwowie przy ul. Pełczyńskich 55 odbyło się ostatnie 

Doroczne Walne Zebranie Oddziału Lwowskiego SEP, 

w którym uczestniczyli Koledzy: Roman Asler, Leo-

nard Buchowiecki, Andrzej Bukowski, Jerzy Dreszer, 

Marian Dziewoński, Edward Hebenstreit, Alojzy Her-

sztowski, Kazimierz Idaszewski, Franciszek Jarem, Ed-

mund Kamieński, Konrad Knaus, Jerzy Kostecki, Jakub 

Kuratów, Stanisław Lech, Józef Metczyński, Witold 

Scazighino, Henryk Słoniewski, Gabriel Sokolnicki, 

Stefan Spira, Marian Staniewicz i Jan Vinohradnik. 

Zebranie poprzedzone było wygłoszeniem przez 

kol. inż. Jerzego Dreszera odczytu na temat „Problem 

zwalczania zwarć i doziemień w sieci okręgu lwow-

skiego”. Na przewodniczącego zebrania wybrali kol. 

inż. Jakuba Kuratowa, a protokołowaniem zajmował 

się zastępca sekretarza kol. inż. J. Dreszer. 

W miejsce ustępujących członków Zarządu w oso-

bach Kolegów: inż. J. Dreszera, prof. K. Idaszewskiego 

i inż. J. Wąsowskiego. Walne Zebranie wybrało w gło-

sowaniu tajnym Kolegów: inż. Bortnowskiego, inż. 

J. Dreszera i inż. Romańskiego. Na członków Komisji 

Rewizyjnej wybrano inż. L. Buchowieckiego, inż. 

W. Scazighino i inż. S. Spirę. 

Funkcję prezesa Oddziału pełnił nadal inż. Kon-

rad Knaus, a wiceprezesem był w dalszym ciągu prof. 

Kazimierz Idaszewski. 

Zaangażowanie elektryków lwowskich w działalność 

na szczeblu centralnym 

Elektrycy lwowscy wykazywali od początku 

zaangażowanie w działalność elektrotechniczną na 

szczeblu ogólnopolskim. Przed utworzeniem Stowa-

rzyszenia należy wymienić działania nad tworzeniem 

polskiego słownictwa elektrycznego oraz zaangażo-

wanie w utworzenie i aktywność w ramach zorgani-

zowanego w czerwcu 1919r. w Warszawie Zjazdu na 

którym doszło do utworzenia Stowarzyszenia Elektro-

techników Polskich. Należy podkreślić, że w skład 

8-osobowego tymczasowego Zarządu Głównego SEP 

wybranego 9 czerwca 1919r. weszli Józef Tomicki 

i Gabriel Sokolnicki ze Lwowa oraz związany wcześ-

niej ze Lwowem prof. Kazimierz Drewnowski. 

W skład pierwszego wybranego w 1929r. w dro-
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dze referendum przez pocztę Zarządu Głównego jako 

członek Zarządu wszedł inż. Stanisław Kozłowski, 

jako przedstawiciel elektryków lwowskich. 

W latach 1934-35 funkcję członka i sekretarza 

Zarządu Głównego SEP pełnił inż. Konrad Knaus, 

pełniący wcześniej przez 4 lata funkcję prezesa Od-

działu Lwowskiego, a w latach 1936–37 funkcję II 

wiceprezesa SEP pełnił prof. Włodzimierz Krukowski 

reprezentujący Lwów. 

Należy również podkreślić wkład prof. Gabriela 

Sokolnickiego w działalność Głównej Komisji Prze-

pisowej SEP oraz w kierowanie pracami Centralnej 

Komisji Normalizacji Elektrotechnicznej oraz wkład 

związanego ze Lwowem prof. K. Drewnowskiego we 

współorganizację Stowarzyszenia, w działalność w za-

kresie słownictwa elektrotechnicznego, we współpracę 

z międzynarodowymi organizacjami naukowo-zawo-

dowymi oraz w tworzenie instytutów elektrotechnicz-

nych. 

Rola kadry profesorskiej Politechniki Lwowskiej 

Przy omawianiu historii Oddziału Lwowskiego 

SEP nie można pominąć roli Politechniki Lwowskiej, 

a zwłaszcza wkładu kadry profesorskiej tej Uczelni, 

funkcjonującej od 1877r. jako Szkoła Politechniczna. 

Już w 1890r. utworzono Katedrę Elektrotechniki 

Ogólnej, którą kierował prof. inż. Roman Dzieślewski. 

W 1891r. prof. R. Dzieślewski zorganizował dos-

konałe laboratorium elektrotechniczne. 

W 1892r. prof. R. Dzieślewski oprócz zajęć 

z elektrotechniki ogólnej wprowadził wykłady z elek-

trotechniki szczegółowej, obejmującej maszyny elek-

tryczne, transformatory i oświetlenie elektryczne oraz 

kursy pomiarów elektrotechnicznych. W następnych 

latach uruchomiono wykład z budowy elektrowni 

z ćwiczeniami oraz ćwiczenia konsultacyjne z maszyn 

i siłowni elektrycznych. 

W r. ak. 1909-10 utworzono Katedrę Elektrotech-

niki Konstrukcyjnej z inż. Aleksandrem Rothertem na 

czele, który przejął wykłady i ćwiczenia konstrukcyjne 

z maszyn elektrycznych. 

W 1911r. utworzony został Wydział Elektrotech-

niczny, połączony w 1920r. z Wydziałem Mechanicz-

nym, jako Oddział Elektrotechniczny. W tym też roku 

wyodrębniono w Oddziale Elektrotechnicznym dwie 

nowe Katedry: Pomiarów Elektrotechnicznych, którą 

objął prof. Kazimierz Idaszewski oraz Oświetlenia 

Elektrycznego kierowaną przez prof. Gabriela Sokol-

nickiego. 

Po zgonie, w 1924r. Seniora Oddziału prof. 

R. Dzieślewskiego wykład z elektrotechniki ogólnej 

przejął przejściowo prof. K. Idaszewski, ale już 

w 1925r. Katedrę Elektrotechniki Ogólnej objął prof. 

Stanisław Fryze, który związany był z tą Uczelnią do 

1946r., a następnie z Politechniką Śląską. W 1999r. 

Zarząd Główny SEP ustanowił Medal Honorowy im. 

prof. St. Fryzego w celu upamiętnienia zasług dla roz-

woju polskiej elektryki. 

Z Katedrą Elektrotechniki Politechniki Lwowskiej 

w różnych latach związani byli też m.in.: doc. inż. 

Franciszek Dobrzański, wykładowca elektrotechniki 

od 1889–90r., inż. Kazimierz Drewnowski, adiunkt 

w l. 1908-1912, później prof. Politechniki Warszaw-

skiej, inż. Stanisław Jasilkowski, zajmujący kolejno 

stanowiska młodszego asystenta (1923/24), st. asysten-

ta (1924/25), adiunkta i wykładowcy (1925/41) oraz 

Roman Kurdziel, z-ca asystenta (1927/30), po wojnie 

profesor Politechniki Wrocławskiej. 

W 1930r. kierownikiem Katedry Pomiarów Elek-

trotechnicznych został prof. Włodzimierz Krukowski, 

prof. K. Idaszewski objął wtedy kierownictwo Katedry 

Maszyn Elektrycznych. 

W Katedrze Pomiarów Elektrotechnicznych pra-

cowali też m.in. inż. Jan Barzyński – z-ca asystenta 

(1928–32), mł. asystent (1933/34) i st. asystent 

(1934/38), po wojnie pracownik naukowo-dydaktycz-

ny Akademii Górniczo-Hutniczej, Tadeusz Czajka – 

mł. asystent (1939-42), późniejszy pracownik nauko-

wy AGH i Politechniki Krakowskiej oraz inż. Wła-

dysław Przybyłowski st. asystent w r. 1926/27, po 

wojnie pracownik energetyki zawodowej i AGH. 

Z kolei w Katedrze Maszyn Elektrycznych Pol. 

Lwowskiej pracowali m.in. inż. Stanisław Dzierżbicki, 

st. asystent w l. 1935–37, po wojnie prof. Politechniki 

Łódzkiej, inż. Władysław Kołek, st. asyst. w r. 1938/39, 

po wojnie prof. zw. AGH oraz dr inż. Paweł Jan 

Nowacki, zajmujący stanowiska mł. asystenta (1928/29), 

st. asystenta (1929/30) i adiunkta (1935–1938), po 

wojnie profesor Politechniki Wrocławskiej i War-

szawskiej. 

W 1921r. utworzona została Katedra Urządzeń 

Elektrycznych, którą aż do wojny kierował prof. 

Gabriel Sokolnicki, związany z Politechniką od 1901r. 

Katedra rozwijała szeroką działalność naukowo-

projektową w zakresie elektrowni, sieci elektrycznych 

i oświetlenia. Prof. G. Sokolnicki od 1932r. czynnie 
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uczestniczył w pracach Akademii Nauk Technicznych, 

jako członek korespondent. W Katedrze tej pracowali 

m.in.: doc. inż. Maurycy Altenberg, asystent w latach 

1909–11 i docent w l. 1930-40, inż. Kazimierz Ko-

pecki, z-ca ayst. w l. 1927/28, po wojnie profesor 

Politechniki Gdańskiej. 

Profesorowie – elektrycy pełnili odpowiedzialne 

funkcje we władzach Politechniki Lwowskiej. I tak: 

prof. Roman Dzieślewski w roku akad. 1901/1902 

pełnił funkcje rektora, a w roku 1902/1903 funkcję 

prorektora. 

Trzydzieści lat później w roku akad. 1931/32 

funkcję rektora, a w następnych roku prorektora pełnił 

prof. Gabriel Sokolnicki. 

Na podkreślenie zasługuje znaczny wkład Poli-

techniki Lwowskiej w obsadę Katedr odrodzonej 

Polski oraz rola jaką spełnił profesor Politechniki 

Lwowskiej Ignacy Mościcki, a od 1925r. profesor 

Politechniki Warszawskiej, piastujący w latach 1926–

1939 godność Prezydenta II Rzeczypospolitej. 

Lata wojenne przyniosły dwukrotną zmianę oku-

pantów ale Politechnika Lwowska kontynuowała dzia-

łalność w tych trudnych warunkach, jako uczelnia 

polska. Rok 1945 był ostatnim rokiem funkcjonowania 

uczelni. Rozpoczął się proces repatriacji. Pracownicy 

naukowi Politechniki Lwowskiej oraz absolwenci 

Uczelni, którzy w wyniku wojny przenieśli się na 

Ziemie Odzyskane do Wrocławia, Gliwic czy Gdańska 

podjęli wysiłek odbudowy Polski ze zniszczeń wojen-

nych i odtworzenia kadr profesorskich nowych uczel-

ni. W grupie osób, których dotknęła konieczność exo-

dusu znalazło się szereg członków przedwojennego 

Oddziału Lwowskiego SEP, którzy aktywnie włączyli 

się w tworzenie historii swoich „nowych” Oddziałów. 

Podsumowanie 

Życie naukowe i zawodowe elektrotechników 

lwowskich od początku dwudziestego wieku skupione 

było w Sekcji Elektrotechnicznej Towarzystwa Poli-

technicznego we Lwowie, która starała się obudzić 

aktywność elektrotechników w Galicji. 

Jedną z pierwszych prac Sekcji była sprawa 

ujednostajnienia słownictwa elektrotechnicznego w Ga-

licji i następnie porozumienie się z elektrotechnikami 

z Kongresówki celem ustalenia jednolitego polskiego 

słownictwa elektrotechnicznego. Rezultatem prac cią-

gnących się od 1908r. było wydanie w 1911r. „Słow-

niczka elektrotechnicznego” niemiecko-polskiego i po-

ruszenie tej sprawy na V Zjeździe Techników Polskich 

we Lwowie 1920r. 

Z innych wydawnictw wymienić należy „Prze-

pisy bezpieczeństwa” (1911r.) i pierwszą „Statystykę 

elektrowni miejskich” w Galicji (1912r.). 

Podczas V Zjazdu techników polskich utworzono 

oddzielną sekcję elektrotechniczną Zjazdu, którą w ten 

sposób można uważać za pierwszą próbę ogólnopol-

skiego zjazdu elektrotechników. 

Poza kursami dla monterów i instalatorów wystą-

piono z inicjatywą utworzenia Wydziału Elektro-

technicznego w Politechnice Lwowskiej i Oddziału 

Elektrotechnicznego Państw. Szkoły Przemysłowej we 

Lwowie. Jedną z najważniejszych spraw nad którą 

intensywnie w Sekcji pracowano, była sprawa elek-

tryfikacji Galicji. W 1912r. podniesiono ze strony 

Sekcji w Sejmie galicyjskim potrzebę utworzenia 

krajowego biura elektrotechnicznego, które by zajęło 

się racjonalnym wyzyskaniem odłogiem leżących sił 

naturalnych kraju. Sprawa ta odbiła się szerokim 

echem w prasie i Sejmie aż znalazła odgłos w uchwa-

łach Nadzwyczajnego Zjazdu Techników Polskich 

w Warszawie 1917r. i doprowadziła do powołania 

Urzędu Elektryfikacyjnego w Warszawie. 

W swoich pracach Sekcja Lwowska była ener-

gicznie wspierana przez Sekcję Elektrotechniczną przy 

Krakowskim Towarzystwie Technicznym, która pow-

stała później i miała podobny program co Lwowska. 

Kontakt z kolegami z innych dzielnic Polski był 

nader utrudniony, tak że elektrotechnika rozwijała się 

odrębnie w trzech dzielnicach. Doprowadziło to do 

różnych nieraz poglądów, do rozbieżności w słow-

nictwie; zaznaczyć jednak należy, że dążności poro-

zumiewania się ze strony Galicji stale istniały. 

Sekcja Lwowska wraz z Krakowską po zjedno-

czeniu Polski przyczyniły się wydatnie do zjednocze-

nia polskich elektrotechników, w kolejnych latach jako 

Koła i Oddziały SEP pracowały wspólnie i harmo-

nijnie nad rozwojem elektryki w Polsce. 

Należy wskazać na zauważalny w tabeli 1 oraz na 

rys. 1 prawie nieustanny przyrost liczby członków Ko-

ła i Oddziału Lwowskiego SEP, którzy stanowili istot-

ną część członków indywidualnych Stowarzyszenia. 

W ciągu blisko 40-letniej zorganizowanej dzia-

łalności Sekcji, Koła i Oddziału Lwowskiego SEP 

wyróżniło się aktywnością szereg działaczy, spośród 

których należy wymienić kolejnych przewodniczących 

i prezesów Kolegów: Józefa Tomickiego (1906, 1907, 
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1912, 1913, 1919-1923), Tadeusza Gayczaka (1908, 

1909, 1911, 1916, 1917) Aleksandra Rotherta (1910, 

1914, 1915), Romana Januszkiewicza (1918), Kazi-

mierza Idaszewskiego (1924,1925), Mariana Dziewoń-

skiego (1926, 1927), Adama Ebenberga (1928, 1929), 

Konrada Knausa (1930–1933 i 1937–1939) i Gabriela 

Sokolnickiego (1934-1936). 

Elektrycy lwowscy włożyli olbrzymi wkład w prace 

nad tworzeniem polskiego słownictwa elektrycznego. 

Należy też wymienić w szczególności zaangażowanie 

inż. Kazimierza Drewnowskiego w ramach Sekcji Elek-

trotechnicznej Towarzystwa Politechnicznego około 

1908r., który po przeniesieniu się do Warszawy od 1917r. 

pełnił funkcję przewodniczącego Centralnej Komisji 

Słownictwa Elektrotechnicznego powołanej w trakcje 

Nadzwyczajnego Zjazdu Techników Polskich. 

Przez szereg lat działalności CKSE, która od 1919r. 

weszła w skład Stowarzyszenia aktywnie pracował 

prof. G. Sokolnicki, natomiast przy redagowaniu tomu 

I „Słownictwa elektrotechnicznego polskiego” i zeszy-

tu I „Definicji elektrycznych” współpracowali m.in. 

prof. St. Fryze i prof. Wł. Krukowski ze Lwowa. 

Prof. Gabriel Sokolnicki aktywnie pracował 

w Głównej Komisji Przepisowej SEP, która w 1937r. 

została przekształcona w Centralną Komisję Norma-

lizacji Elektrotechnicznej. 

Prof. G. Sokolnicki jako przewodniczący organi-

zował prace tej komisji i kierował pracami przepi-

sowymi. Centralna Komisja posiadała 22 komisje i 47 

podkomisji przepisowych, które grupowały ok. 400 

specjalistów ze wszystkich gałęzi elektrotechnicznych 

i dziedzin pokrewnych. Ofiarna i wytrwała praca tych 

kolegów dała piękne wyniki. W myśl porozumienia 

z Polskim Komitetem Normalizacyjnym do II wojny 

Tabela 1 

Liczba członków O/Lwowskiego SEP i całego Stowarzyszenia w latach 1922–1939 

Rok 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 

Liczba członków 
O/Lwowskiego 

44 37 42 47 48 56 58 55 89 87 86 92 88 85 85 72 57 61 

Liczba członków 
SEP 

314 322 334 342 358 371 404 447 596 649 736 796 910 987 1023 1130 1137 1414 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Liczba członków O/Lwowskiego SEP i całego Stowarzyszenia w latach 1922–1939 
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światowej wydano 84 Polskich Norm Elektrotech-

nicznych (PNE) opracowanych przez SEP. 

Elektrycy lwowscy skupieni w Kole i Oddziale 

Lwowskim SEP swoją aktywnością zawodową oraz sto-

warzyszeniową wpisali się trwale w historię Stowarzy-

szenia, a szereg z nich wyróżnionych zostało najwyższą 

Godnością Członka Honorowego SEP. Godność tą na-

dano dla następujących Kolegów związanych ze środo-

wiskiem lwowskim: Ignacy Mościcki (1930), Bronisław 

Tyszka (1939), Kazimierz Krulisz (1939), Kazimierz 

Drewnowski (1959), Gabriel Sokolnicki (1969), Kazi-

mierz Kopecki (1972), Jan Trojak (1981), Władysław 

Przybyłowski (1987), Konstanty Wołkowiński (1987), 

Stanisław Fryze (1989), Roman Asler (1990), Antoni 

Plamitzer (1990) i Jan Paweł Nowacki (2006). 
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Część II. 

Sylwetki zasłużonych elektryków lwowskich 

 

 

 

Inż. Maurycy ALTENBERG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maurycy Altenberg urodził się 20 kwietnia 1876r. 

w Warszawie. Po ukończeniu gimnazjum we Lwowie, 

gdzie jako uczeń brał udział w ruchu socjalistycznym 

i uczęszczał na zebrania Stowarzyszenia „Siła”, roz-

począł w Berlinie studia wyższe w zakresie nauk 

matematycznych. W tym czasie współpracował z re-

dakcją Gazety Robotniczej i w związku z tym został 

przez pruskie władze wydalony jako uciążliwy cudzo-

ziemiec. Wówczas zapisał się na Wydział Mecha-

niczny Politechniki Lwowskiej, na którym w 1893r. 

uzyskał dyplom inżyniera. Następnie studiował w In-

stytucie Elektrotechnicznym Monteflore w Leodium 

(Belgia). Studia w Belgii ukończył jako inżynier elek-

tryk razem z Vladimirem Listem, późniejszym pro-

fesorem Politechniki na Brnie (Czechosłowacja) i od 

1933r. członkiem honorowym SEP. Praktykował w za-

kładach wodnych Szwajcarii i w laboratorium uniwer-

syteckim we Fryburgu pod kierunkiem prof. Ignacego 

Mościckiego, również późniejszego członka honoro-

wego SEP (od 1930r.) 

Z tego okresu pracy pochodzi ich wspólna o stra-

tach dielektrycznych w kondensatorach pod wpływem 

działania prądów przemiennych, ogłoszona w Rozpra-

wach Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akade-

mii Umiejętności (t. XLIV, ser. A, Kraków 1904r.). 

W latach 1910–1911 był asystentem prof. Aleksandra 

Rotherta w Politechnice Lwowskiej. 

Bezpośrednio przed pierwszą wojną światową i w la-

tach jej trwania inż. Maurycy ALtenberg pracował 

w firmie „Siemens” we Lwowie, a później w Wiedniu. 

Po wojnie pracowałw Podkarpackim Towarzystwie 

Elektrycznym (elektryfikacja powiatu drohobyckiego, 

miasta Stryja i Sambora), a później w przedsiębiorst-

wie „Małopolska” w Borysławiu. Z kolei został dy-

rektorem Zakładu Elektrycznego Okręgu Lwowskiego 

„ZEOL”, który powstał ze wspólnej inicjatywy i jego 

ówczesnego dyrektora Miejskich Zakładów Elektrycz-

nych (MZE) inż. Stanisława Franciszka Kozłowskie-

go. Równocześnie pełnił funkcje referenta techniczno-

gospodarczego MZE we Lwowie. Od 1931r. wykładał 

w Politechnice Lwowskiej gospodarkę elektryczną, 

a w 1940r. przestał pracować zawodowo poświęcając 

się całkowicie pracy naukowej po nominacji na pro-

fesora tej politechniki. 

W latach swej pracy zawodowej M. Altenberg 

poświęcał również czas nauce interesując się głównie 

problemami wykorzystania sił wodnych do elektryfi-

kacji oraz zagadnieniem taryf elektrycznych. Z dzie-

dzin tych opracował wiele publikacji w Przeglądzie 

Elektrotechnicznym, Czasopiśmie Technicznym (Lwów) 

i Przeglądzie Technicznym oraz referatów na zjazdy 

techniczne polskie i międzynarodowe. Był współau-

torem publikacji zbiorowej pt. Elektryfikacja ziemi 

kresowskiej (1937), autorem artykułów w czasopiśmie 

czeskim Elektrotechnicky Obzor (nr 25/1931), w wy-

dawnictwie zjazdowym elektrotechników czechosło-

wackich (ESC) pt. Elektrotechnika po Polsku (1933). 

Przygotował referaty na III Międzynarodowy Kongres 

Związku Elektrowni w Brukseli (1930) i na walne 

zgromadzenia członków Związku Elektrowni Polskich. 

Wynikiem pracy pedagogicznej inż. Maurycego 

Altenberga jako wykładowcy w Politechnice Lwow-
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skiej była wydana przez Oddział Lwowski SEP 

w 1936r. jego książka pt. Gospodarka elektryczna – 

pierwsza tego rodzaju publikacja polska, przeznaczona 

nie tylko dla studentów elektryków ale dla inżynierów 

i ekonomistów. Poza tym wspólnie z inż. S. Koz-

łowskim opublikował pracę pt. Działalności elektry-

fikacyjna m. Lwowa (1937). 

Inż. M. Alteberg brał czynny udział w pracach 

i zjazdach Związku Elektrowni Polskich oraz Stowa-

rzyszenia Elektryków Polskich, jak również w zagra-

nicznych kongresach Związku Wytwórców i Rozdziel-

ców Energii Elektrycznej (Union Intedationale des 

Producteurs et Distributeurs d’Energie Electrique – 

INIPEDE) w Rzymie (1926) i Paryżu (1928). Był on 

członkiem rady nadzorczej spółdzielni „Polskie Elek-

trownie” w Warszawie, która zaopatrywała elektrownie 

w różnego rodzaju artykuły i sprzęt elektrotechniczny. 

Był członkiem Stowarzyszenia Członków Kongresów 

Gospodarki Wodnej w Polsce (1931). W latach 1938/39 

był członkiem Komisji Gospodarki Elektrycznej w Pol-

skim Komitecie Energetycznym. Od 1902r. należał do 

Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie, gdzie 

w 1908r. był współzałożycielem Sekcji Elektrotechnicz-

nej. W tym Towarzystwie miał wiele wykładów i od-

czytów w latach 1904–1916 oraz był członkiem komitetu 

redakcyjnego , jego organu pt Czasopismo Techniczne. 

Wspólnie z innymi zabiegami o utworzenie osobnego 

wydziału elektrycznego w Politechnice Lwowskiej. 

Inż. M. Altenberg był czynnym członkiem Sto-

warzyszenia Elektryków Polskich, członkiem Komisji 

Rewizyjnej i wiceprezesem Oddziału Lwowskiego SEP 

należał do grona aktywnych autorów Przeglądu Elek-

trotechnicznego. Zmarł we Lwowie 31 grudnia 1941r. 
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Tadeusz Brűck urodził się we Lwowie 13 grudnia 

1909r., jako jedyne dziecko Mariana – aktora teatral-

nego i Heleny z d. Hučen. 

Po ukończeniu szkoły powszechnej i gimnazjum 

realnego we Lwowie, studiował w latach 1929–1936 

na Wydziale Mechanicznym Oddziału Elektrotech-

nicznego Politechniki Lwowskiej. Po wykonaniu pracy 

dyplomowej „Obliczenie generatora bocznikowego” 

zdał 8 czerwca egzamin dyplomowy z wynikiem bar-

dzo dobrym. 

Pracę zawodową rozpoczął w styczniu 1936r. 

przed uzyskaniem dyplomu, jako asystent w Labo-

ratorium Elektrotechnicznym Politechniki Lwowskiej 

przy Katedrze Pomiarów Elektrotechnicznych prof. 

Włodzimierza Krukowskiego. Wśród asystentów znaj-

dował się również Władysław Walloni – późniejszy 

kierownik Działu Studiów i Projektów ZEOPd. Paweł 

Jan Nowicki późniejszy profesor Politechniki Wroc-

ławskiej i Kazimierz Kopecki – późniejszy profesor 

Politechniki Gdańskiej. 

W czerwcu 1937r. inż. T. Brűck przeniósł się na 

Śląsk i rozpoczął pracę w Polskich Zakładach Sie-

mens, Oddział w Katowicach w gmachu przy ul. 

Powstańców (obecnie nr 34, w którym mieści się Hut-

nicze Przedsiębiorstwo Remontowe) jako inżynier pro-

jektujący i ofertowy. Szefem Katowickiego Oddziału 

był wtedy inż. Seweryn Kamiński, członek zarządu 

Oddziału Zagłębia Węglowego SEP w 1938r., ojciec 

Andrzeja – późniejszego profesora Politechniki Ślą-

skiej. 
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Po wybuchu wojny T. Brűck przeniósł się do 

Warszawy, gdzie pracował od 01.03.1940r. w War-

szawskim Biurze Siemens-Halske jako referent tech-

niczny aż do powstania warszawskiego, a następnie 

w Krakowskim Oddziale Siemensa od listopada 1944r. 

do 17 stycznia 1945r. tj. do wkroczenia wojsk sowiec-

kich. Następnie przeprowadził likwidację tego Od-

działu z ramienia przedsiębiorstwa Polskie Linie Elek-

trycznie Dalekosiężne w Krakowie. W okresie 1.03.–

14.04.1945r. był kierownikiem biura technicznego 

Państwowych Zakładów Robót Elektrycznych w Kra-

kowie. 

W kwietniu 1945r. wraca na Śląsk i podejmuje 

pracę jako kierownik Wydziału Zaopatrzenia i Zbytu 

w Południowym Zjednoczeniu Przemysłu Elektrotech-

nicznego w Katowicach, a po jego likwidacji zostaje 

w listopadzie 1945 r. zastępcą kierownika Oddziału 

Katowickiego Centrali Handlowej Przemysłu Elektro-

technicznego w Warszawie. 

1 sierpnia 1947r. rozpoczyna pracę w energetyce 

w Śląskich Zakładach Elektrycznych ŚLĄZEL, jako 

kierownik Działu Ogólnego Wydziału Rozbudowy. 

ŚLĄZEL był jednym z zakładów Zjednoczenia Ener-

getycznego Zagłębia Węglowego (ZEZW). Dyrekto-

rem ŚLĄZELU był wówczas inż. Władysław Boho-

siewicz, a dyrektorem ZEZW – inż. Józef Michejda. 

Inż. T. Brűck kierując Działem Ogólnym Wy-

działu Rozbudowy w ciągu krótkiego czasu doskonale 

zorganizował i bardzo usprawnił pracę tego działu, 

wykazując dużą samodzielność, inicjatywę, szybką 

orientację i odwagę w podejmowaniu decyzji. Pomoc-

ne mu było duże doświadczenie nabyte w dotychcza-

sowych pracach, praktyka handlowo-administracyjna, 

a przede wszystkich umiejętność współpracy i właś-

ciwe podejście do współpracowników. 

01.06.1949r. objął stanowisko kierownika Od-

działu Planowania i zastępcy szefa Działu Planowania 

inż. Wł. Perkowskiego w Dyrekcji Inwestycji Zjedno-

czenia Energetycznego Okręgu Górnośląskiego (ZEOG) 

po likwidacji ŚLĄZELU. 01.02.1952r. został przenie-

siony do pracy w Biurze Projektowo-Konstrukcyjnym 

ZEOPd., a w 1955 został kierownikiem Sekretariatu 

KOPI, zwanym później Wydziałem Oceny Dokumen-

tacji i funkcję tę pełnił do czasu przejścia na emeryturę 

30.04.1975r. Do 30.09.1980r. pracował nadal na 

ćwierć etatu jako specjalista ds. dokumentacji tech-

nicznej. 

Był bardzo sumienny, dokładny i posiadał duży 

zasób wiadomości fachowych, tak że jego wkład 

w przygotowanie dokumentacji wielu ważnych inwe-

stycji zarówno elektrownianych jak i sieciowych był 

wielki. W okresie kierowania przez niego Sekre-

tariatem KOPI odbyły się cztery tysiące posiedzeń 

Komisji (do 28.02.1974r.), tzn. średnio dwa posie-

dzenia tygodniowo. Był to olbrzymi wysiłek ale też 

i jego efekty były widoczne. Według opinii wielu 

inwestorów – inwestycje SEOPd. miały najlepiej przy-

gotowaną dokumentację. 

Równolegle z pracą zawodową działał w SEP, 

którego członkiem był od 1936r. oraz ROW NOT 

Katowice od 1947r. Piastował wiele funkcji stowa-

rzyszeniowych. W 1948r. był członkiem Zarządu, 

a w 1949r. sekretarzem Oddziału Zagłębia Węglowego 

(OZW) SEP. W latach 1958-1960 był pierwszym prze-

wodniczącym, a w latach 1960–1964 wiceprzewodni-

czącym nowo powstałej Sekcji Energetycznej Oddzia-

łu, której członkiem pozostał do 1980r. W latach 

1965–66 prowadził w OZW referat szkoleniowo-

odczytowy, a w latach 1967-68 Fundusz Pomocy 

Koleżeńskiej. W okresie 1969-77 był przewodniczą-

cym, a w 1978-80 członkiem Komisji Odznaczeń 

OZW, w latach 1981-84 członkiem Sądu Koleżeń-

skiego OZW. Jednocześnie przez wiele lat był człon-

kiem Centralnego Kolegium Sekcji Energetycznej. 

W latach pięćdziesiątych był stałym przedsta-

wicielem OZW SEP w Komisji Energii Jądrowej 

WKP NOT w Katowicach. Z jej ramienia brał udział 

w listopadzie 1960r. w międzynarodowej konferencji 

zorganizowanej przez Kammer der Technik w Berlinie 

na temat „Izotopy w technice i przemyśle”. Od 1962r. 

był tłumaczem z jęz. angielskiego i niemieckiego 

w Izbie Rzeczoznawców SEP, a od 1972r. – zwery-

fikowanym członkiem Zespołu Tłumaczy Tekstów 

Technicznych NOT. 

Jego pasją były prace redakcyjne. Był długoletnim 

członkiem Rady Programowej i Kolegium Redakcyjnego 

miesięcznika Energetyka. Jak większość inżynierów jego 

pokolenia przykładał wielką wagę do czystości i po-

prawności języka polskiego, toteż powierzano mu wie-

lokrotnie opracowania redakcyjne rozmaitych artykułów 

i wydawnictw książkowych. Często prowadził dyskusje 

na temat niektórych terminów czy sformułowań, nawet 

z uznanymi w tej dziedzinie autorytetami. Znany był 

zainicjowany przez niego spór „szkoły śląskiej”, repre-

zentowanej przez inżynierów ZEOPd. ze „szkołą war-

szawską” reprezentowaną przez redakcję „Przeglądu 
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Elektrotechnicznego” o termin „system” czy „układ” 

elektroenergetyczny. Zwyciężył pogląd szkoły śląskiej 

i dziś powszechnie stosuje się termin system energetycz-

ny. Dbałość o kulturę polskiego języka technicznego 

starał się zaszczepić wśród młodych inżynierów. 

Był wszechstronnie oczytany i miał rozległe za-

interesowania. Można się było od niego dowiedzieć 

wielu ciekawych rzeczy. Na przykład zaufanym oso-

bom wypożyczał dwudziestokilkustronicowy maszy-

nopis z opisem złożenia do grobu ciała nieznanego 

żołnierza, począwszy od ekshumacji ciał pięciu żołnie-

rzy z cmentarza Orląt Lwowskich, wylosowania jed-

nych zwłok przez matkę, która straciła syna w obronie 

Lwowa i opisu uroczystości pogrzebowych zarówno 

we Lwowie jak i Warszawie, połączonych z wielkimi 

manifestacjami polskiego społeczeństwa. 

Obdarzony ciętym językiem i dużym poczuciem hu-

moru cieszył się, gdy delegacje ze wschodu, a zwłaszcza 

Ukrainy składały wieńce na Grobie Nieznanego Żoł-

nierza poległego w obronie polskiego Lwowa. 

Za zasługi w pracy zawodowej i stowarzysze-

niowej odznaczony był Krzyżem Kawalerski Orderu 

Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką 

1000-Lecia Państwa Polskiego, Złotymi Odznakami 

„Zasłużony dla Energetyki”, „Zasłużonemu w Rozwo-

ju Woj. Katowickiego”, Złotymi i Srebrnymi Odzna-

kami Honorowymi SEP i NOT oraz Medalem im. prof. 

Pożaryskiego. 

Z małżeństwa z Magdaleną Rot miał nieżyjącego 

już syna Michała Tomasza. Zmarł 24 września 1982r. 

w Katowicach i pochowany został tamże na cmentarzu 

przy ul. H. Sienkiewicza. 

 

 

 

 

 

Mgr inż. Adam DĄBROWSKI 
 

 

Urodził się 5 października 1908r. we Lwowie, 

Ukończył Politechnikę Lwowską – Wydział Elektryczny. 

W 1932r. podjął pracę w Zakładzie Energetycznym 

Okręgu Lwowskiego jako kierownik budowy sieci i 

podstacji. W 1938r. przeniósł się do Okręgowych Za-

kładów Energetycznych Tarnów, gdzie pracował do 

wybuchu wojny jako kierownik elektryfikacji Mielca. 

W latach wojny wykonywał samodzielnie różne 

prace elektryczne. 

W 1945r. przeniósł się do Wrocławia, z którym 

związał się na stałe. Do 1954r. pracował przy odbudo-

wie Elektrowni Miejskiej (Głównej), sieci elektrycznej 

i rozdzielni – jako kierownik działu inwestycji. 

Równocześnie udzielał się na Politechnice Wroc-

ławskiej, jako adiunkt w Katedrze Systemów Energe-

tycznych, a także jako wykładowca przedmiotów tech-

nicznych w I Liceum Mechanicznym. Jest autorem 

skryptu akademickiego „Pomiary elektryczne”(1954). 

Z inicjatywy kierownika katedry, profesora Jana 

Kożuchowskiego, utworzono w 1949r. Zakład Elektro-

energetyki Politechniki Wrocławskiej, którego kierow-

nikiem technicznym został mgr inż. Adam Dąbrowski. 

Zakład ten szybko się rozwijał i został przemianowany 

w 1956r. na Instytut Elektroenergetyki Politechniki 

Wrocławskiej. W Instytucie tym, pod bezpośrednim 

kierownictwem inż. Adama Dąbrowskiego, projekto-

wano i wykonywano urządzenia automatyki dla kot-

łów i turbin Elektrociepłowni (Poznań, Łódź), elek-

trowni przemysłowych i hut. Specjaliści zatrudnieni 

w Instytucie projektowali i nadzorowali wykonywanie 

aparatury z zakresu miernictwa elektroenergetycznego, 

zabezpieczeń i automatyki, a także wykonywali po-

miary dotyczące identyfikacji i automatyzacji krajowe-

go systemu energetycznego. 

Do 1959r. Adam Dąbrowski pełni funkcję 

zastępcy dyrektora ds. technicznych w Zakładzie 

Elektroenergetyki Politechniki Wrocławskiej. 

W 1959r. powrócił do energetyki zawodowej. 

W Zakładach Energetycznych Okręgu Dolnośląskiego 

we Wrocławiu utworzono Okręgowe Laboratorium Ener-

getyki, którego kierownikiem został inż. A. Dąbrowski. 

Po okresie szybkiego rozwoju Laboratorium zostało prze-

kształcone w Zakład Automatyki i Aparatury Precyzyjnej 

i podporządkowane Zakładowi Remontowemu Energe-

tyki – Wrocław. W wyniku dalszego rozwoju w 1970r. 

utworzono samodzielny Zakład Aparatury Pomiarowo – 

Regulacyjnej (ZAPR) w ramach organizacyjnych „Ener-

gopomiaru” – Gliwice. W zakładzie tym inż. Dąbrowski 
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pełnił funkcję Głównego Inżyniera – Zastępcy Dyrektora. 

Na ten okres przypada znaczący rozwój zakładu. Młoda 

kadra pod ojcowską opieką inż. Dąbrowskiego realizuje 

ambitne zadania, uwieńczone uruchomieniem na obiek-

tach wielu typów aparatury pomiarowej i automatyki, 

która jeszcze do dziś pracuje w wielu zakładach ener-

getycznych i elektrowniach w kraju.  

Po kolejnej reorganizacji – 1973r. ZAPR zostaje 

przekształcony w Zakład Doświadczalny Automatyki 

Energetycznej – Instytutu Automatyki Systemów 

Energetycznych (IASE), a inż. A. Dąbrowski pełni 

funkcję pełnomocnika dyrektora ds. kontroli jakości. 

W zakładzie tym pracuje aż do przejścia na eme-

ryturę (31.12.1974r.). 

Od początku 1975r. pracuje jeszcze przez kilka 

lat w wymiarze ½ etatu, jako konsultant – specjalista 

techniczny w Centrum Naukowo – Produkcyjnym 

Automatyki Energetycznej. Opiekuje się młodymi ab-

solwentami szkół średnich i politechniki. 

Za zasługi dla energetyki i szkolnictwa został 

wyróżniony licznymi odznaczeniami: Krzyżem Kawa-

lerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem 

Zasługi, Medalem X-lecia PRL oraz odznakami: XV-

lecia Dolnego Śląska, Budowniczego Wrocławia, Za-

służonego dla Energetyki. 

Zmarł 20 października 1999r. i został pochowany 

na cmentarzu św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida we 

Wrocławiu. 

 

 

 

 

 

Prof. inż. Kazimierz DREWNOWSKI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urodził się 4 marca 1881r. w Stanisławowie. 

W roku 1899 uzyskał świadectwo dojrzałości w IV 

Gimnazjum we Lwowie, w 1903r. dyplom inżyniera 

budowy maszyn Szkoły Politechnicznej. Uzupełniają-

ce studia elektrotechniczne odbył w Politechnice 

Związkowej w Zurychu i w 1905r. uzyskał dyplom 

inżyniera elektryka. W latach 1905–1909 pracował 

w założonej przez Ignacego Mościckiego wytwórni 

kondensatorów elektrycznych we Fryburgu w Szwaj-

carii oraz w oddziałach firmy Siemens-Schuckert 

w Wiedniu i we Lwowie. Specjalizację w dziedzinie 

wysokich napięć oraz radiotelegrafii uzyskał na Po-

litechnice w Darmstadt w Niemczech. Od roku 1907 

do 1914 był adiunktem prof. Dzieślewskiego w Ka-

tedrze Elektrotechniki Szkoły Politechnicznej we Lwo-

wie, w latach 1911–1914 jednocześnie profesorem 

elektrotechniki w lwowskiej Szkole Przemysłowej. 

W latach tych był też czynne we Lwowskim To-

warzystwie Politechnicznych jako jego sekretarz prze-

wodniczący Sekcji Elektrotechnicznej, którą zainicjo-

wał i zorganizował w roku 1908. Z jego inicjatywy 

powstała w roku 1908 Komisja Słownictwa Elektrycz-

nego, a wydany po kilku latach słownik elektrotech-

niczny był częściowo jego dziełem. 

W I wojnie światowej uczestniczył jako oficer 

Legionów Polskich. Po odzyskaniu w 1918r. niepo-

dległości został szefem służby łączności w Naczelnym 

Dowództwie Wojska Polskiego. Następnie do 1922r. – 

w stopniu pułkownika – był komendantem Oficerskiej 

Szkoły Artylerii i Inżynierii w Warszawie. Mianowany 

w 1916r. profesorem Politechniki Warszawskiej, wy-

kładał podwaliny elektrotechniki oraz miernictwo elek-

tryczne. Był współinicjatorem powstania Wydziału 

Elektrycznego (1921) oraz twórcą i długoletnim kie-

rownikiem zakładu miernictwa elektrycznego i wyso-
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kich napięć, a także pierwszego w Polsce laboratorium 

wysokich napięć (1923). Był dwukrotnie dziekanem 

Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, 

we wrześniu 1939r. natomiast został wybrany rekto-

rem Uczelni. W latach okupacji bez przerwy brał 

czynny udział w działalności konspiracyjnej, areszto-

wany przez gestapo w 1942r. przeszedł prof. Drew-

nowski przez Pawiak oraz obozy koncentracyjne na 

Majdanku i Dachau. Niemałych przykrości doznał po 

wojnie, w okresie stalinizmu. 

Bogaty dorobek publikacyjny prof. K. Drewnow-

skiego obejmuje ponad 150 pozycji, głównie z dzie-

dziny wysokich napięć i miernictwa elektrycznego. Ze 

szkoły naukowej prof. Drewnowskiego wyszli m.in. 

tak znakomici kontynuatorzy jego dzieła, jak pro-

fesorowie Janusz Lech Jakubowski, Jerzy Skowroński 

i Stanisław Szpor. 

Pomimo wielkiego obciążenia pracami organiza-

cyjnymi, dydaktycznymi i naukowymi w Politechnice 

Warszawskiej profesor K. Drewnowski poświęcał 

w latach międzywojennych wiele energii na działal-

ność w organizacjach elektrotechnicznych. Był czynny 

jako współorganizator Stowarzyszenia Elektryków 

Polskich oraz Centralnej Komisji Słownictwa Elek-

trycznego, do której należał od samego początku, tj. od 

roku 1917r. Jego opracowania działów słownictwa: 

elektrotechniki teoretycznej, miernictwa elektrycznego 

i techniki wysokich napięć należały do pierwszych 

w tej komisji. 

Profesor K. Drewnowski nawiązał już w latach 

1923–1924 współpracę polskiej elektrotechniki z or-

ganizacjami naukowo-zawodowymi i normalizacyjny-

mi międzynarodowymi: z Międzynarodową Komisją 

Elektrotechniczną i z Międzynarodową Komisją Oświe-

tleniową. Z jego inicjatywy powstał do tej współpracy 

w roku 1924 Polski Komitet Elektrotechniczny. 

Wybitny udział profesora K. Drewnowskiego w pra-

cach Komitetu został podkreślony na Walnym Zgro-

madzeniu Stowarzyszenia Elektryków Polskich w roku 

1932 przez ustępującego przewodniczącego Komitetu 

profesora Staniewicza. 

Międzynarodowa Konferencja Wielkich Sieci 

Elektrycznych w Paryżu była szczególnie ulubionym 

miejscem działalności profesora K. Drewnowskiego. 

Profesor był obecny na wszystkich sesjach międzywo-

jennych. Jego sprawozdania zwięzłe, lecz zawierające 

wiele ciekawych informacji, ukazywały się w „Prze-

glądzie Elektrotechnicznym”. Pierwszy referat z Pol-

ski, opracowany przez profesora K. Drewnowskiego, 

był na sesji MKWSE w roku 1925. Na sesji w roku 

1931 było już 5 referatów polskich, w tym 4 profesora 

K. Drewnowskiego lub jego współpracowników. Rów-

nież na późniejszych sesjach MKWSE znaczna część 

referatów polskich pochodziła z Zakładu Miernictwa 

Elektrycznego i Wysokich Napięć. Na sesji MKWSE 

w roku 1927 prof. K. Drewnowski został wybrany na 

wiceprezesa tej organizacji, a w następnych latach 

przyczynił się znacznie do jej wzmocnienia i nadania 

charakteru stałego. Na sesji w roku 1931 należał do 

grona organizatorów MKWSE jako stowarzyszenia 

stałego, występując jako przedstawiciel Stowarzysze-

nia Elektryków Polskich. Został wówczas wybrany na 

wiceprezesa Konferencji. 

Również Międzynarodowa Komisja Elektrotech-

niczna, utworzona do prac nad przepisami międzyna-

rodowymi, była terenem wydatnej działalności pro-

fesora K. Drewnowskiego, najpierw jako łącznika 

nawiązującego stosunki, później jako sekretarza gene-

ralnego Polskiego Komitetu Elektrotechnicznego, jako 

wiceprezesa PKE do spraw międzynarodowych, wresz-

cie – po włączeniu PKE do Stowarzyszenia Elektry-

ków Polskich – jako przewodniczącego PKE. Profesor 

K. Drewnowski był w latach międzywojennych czyn-

ny na licznych posiedzeniach Międzynarodowej Ko-

misji Elektrotechnicznej, a w roku 1933 został prze-

wodniczącym Komitetu nr 3 Symboli tej instytucji. 

Reprezentował też SEP w Komitecie Międzynarodo-

wego Słownika Elektrotechnicznego. Podjął starania 

o wciągnięcie języka polskiego do tego słownika. 

Profesor Drewnowski był odznaczony Krzyżem 

Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Niepodle-

głości, Krzyżem Walecznych i Oficerskim Krzyżem 

Francuskiej Legii Honorowej. Był znakomitym ta-

ternikiem. Jego imieniem nazwano przejście stromym 

żlebem w północno-wschodniej ścianie Zachodniego 

Kościelca – Komin Drewnowskiego. Zmarł nagle 

w 1952r. w wieku 71 lat w Zakopanem. Pochowany 

został na Cmentarzu Zasłużonych w Zakopanem. 
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Prof. inż. Roman DZIEŚLEWSKI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urodził się 18 stycznia 1863r. w Tarnowie. Po 

ukończeniu Szkoły Realnej w Jarosławiu, studiował na 

Wydziale Budowy Maszyn Szkoły Politechnicznej we 

Lwowie. W roku 1883 uzyskał dyplom inżyniera. 

W latach 1882–1884 był asystentem katedry geodezji 

u prof. Zbrożka. Równolegle odbywał praktykę w przed-

siębiorstwie budowlanym. Po rezygnacji z asystentury 

uzyskał stypendium Wydziału Krajowego na dalsze 

studia za granicą 1884–1886. Słuchał wykładów w Aka-

demii Górniczej oraz Politechnice Berlińskiej, gdzie 

został asystentem profesora elektrotechniki i mechani-

ki dr Slaby’ego. (Podczas pobytu w Niemczech prze-

kręcono jego nazwisko na Zdzisławski, co udało mu 

się sprostować tuż przed śmiercią). Równolegle praco-

wał także w przemyśle, kolejno w Berlinie, w Win-

terhur w Szwajcarii, następnie we Lwowie, w warszta-

tach inż. Rychnowskiego. W latach 1887–1889 odbył 

służbę wojskową w austriackiej marynarce wojennej, 

po czym dalsze dwa lata pracował jako inżynier 

budowy maszyn w Wieliczce. W roku 1891 został 

powołany jako profesor elektrotechniki w Szkole Po-

litechnicznej we Lwowie. Był pierwszym profesorem 

elektrotechniki na ziemiach polskich. Od tej chwili, 

przez lat 33, wykładał elektrotechnikę ogólną na 

Wydziale Budowy Maszyn. W latach 1901–1902 był 

rektorem Politechniki, w roku 1905/06 dziekanem 

Wydziału. W niełatwych warunkach stworzył prawie 

z niczego laboratorium elektrotechniczne. Przyczynił 

się walnie do stworzenia oddziału elektrotechnicznego 

na Wydziale Budowy Maszyn. Zgromadził w tym cza-

sie współpracowników naukowych, przyszłych profe-

sorów Uczelni: Gabriela Sokolnickiego, Kazimierza 

Idaszewskiego i Kazimierza Drewnowskiego. W miarę 

rozwoju oddziału i zakresu nauczania im właśnie 

przekazywał kolejno wyodrębnione już dziedziny 

elektrotechniki, zachowując dla siebie podstawy, tzn. 

elektrotechnikę ogólną. Był doskonałym wykładowcą. 

Jasno i ze swadą przedstawiał słuchaczom problemy 

dyscypliny naukowej. 

Przez całe życie pracował czynniej społecznie. Za 

zasługi położone dla rozwoju Towarzystwa Politech-

nicznego został powołany w 1907r. na jego członka 

honorowego. Jako rektor Uczelni zasiadał w Sejmie 

Krajowym w charakterze posła. Przez 16 lat był ak-

tywnym członkiem Rady m. Lwowa. Jako założyciel 

(1915r.), następnie prezes demokratycznego Związku 

Pracowników Państwowych przyczynił się w dużej 

mierze do realizacji wielu znaczących postulatów 

Związku. 

Zmarł 8 sierpnia 1924r. we wsi Kasinów pod 

Iwacewiczami na Polesiu. Zwłoki Zmarłego przewie-

ziono do Lwowa i pochowano w grobowcu rodziny 

Zdzisławskich na Cmentarzu Łyczakowskim. 
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Prof. dr inż. Stanisław FRYZE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urodził się 1 grudnia 1885r. w Krakowie. Tamże 

uczęszczał do szkół i złożył egzamin maturalny. 

W roku 1911 wstąpił na oddział elektrotechniczny 

przy Wydziale Mechanicznym Szkoły Politechnicznej 

we Lwowie. Przedtem odbył już jednak kilkuletnią 

praktykę przemysłową w firmie Siemens-Schuckert-

werke. Jednocześnie ze studiami wyższymi podjął 

pracę w Państwowej Szkole Przemysłowej we Lwo-

wie, początkowo jako nauczyciel zawodu, następnie 

jako profesor i wreszcie na stanowisku kierownika 

Wydziału Elektromechanicznego. Wybuch I wojny 

światowej opóźnił zakończenie studiów i dyplom 

inżyniera otrzymał dopiero w 1917r.  

W roku 1923 otrzymał w Politechnice Lwow-

skiej, u prof. Dzieślewskiego jako promotora dyplom 

nauk technicznych za pracę – Nowa teoria ogólnego 

obwodu elektrycznego. Był to pierwszy w Polsce do-

ktorat z nauk elektrycznych. W roku 1925, po śmierci 

prof. Dzieślewskiego, został powołany na katedrę 

elektrotechniki ogólnej. Rozpoczął wtedy, trwający do 

końca życia, okres nieprzerwanej, wytężonej i zawsze 

dynamicznej pracy profesorskiej. W okresie pracy na 

Politechnice Lwowskiej opublikował kilkanaście zna-

czących prac naukowych w językach polskim, nie-

mieckim i francuskim. W roku 1932, na Międzyna-

rodowym Kongresie Elektryków w Paryżu, referował 

pracę własną Moc rzeczywista, urojona i pozorna 

w układach o odkształconych przebiegach napięcia 

i prądu. Przyniosła mu ona szerokie uznanie. Bardzo 

bogata, a przy tym przede wszystkim pionierska, była 

też w tym czasie praca prof. Fryzego nad jednolitym 

syntetycznym ujęciem i uporządkowaniem wielu za-

gadnień elektrotechniki. Wprowadził – jako pierwszy 

w Polsce – metodę symboliczną do analizy układów 

jedno- i wielofazowych o przebiegach sinusoidalnych. 

Uporządkował i uprościł technikę układania równań 

i analizę obwodów, przez wprowadzenie strzałek kie-

runkowych. Wzbogacił ogólną teorię obwodu o ogólną 

teorię transfiguracji, rozszerzenie praw Kirchhoffa, za-

sadę wyodrębnienia i pojęcie środka ciężkości ukła-

dów trójfazowych. 

Doskonały wykładowca, prowadził wykład nie-

zwykle jasno i plastycznie. Sala wykładowa była wy-

pełniona na jego wykładach zawsze po brzegi. Oprócz 

studentów elektryków przychodzili na nie słuchacze 

innych kierunków studiów Uczelni oraz słuchacze 

spoza Politechniki. Profesor urządzał też specjalne 

wykłady publiczne, cieszące się zawsze ogromnym 

powodzeniem. Podsumowaniem niejako tej wielolet-

niej działalności profesora jako kierownika katedry 

elektrotechniki ogólnej Politechniki Lwowskiej był 

3-tomowy skrypt, liczący 2 445 stron tekstu i 2 498 

rysunków. Ukazywał się częściami, w latach od 1927 

do 1934r. 

Od początku swej działalności na stanowisku kie-

rownika Katedry Elektrotechniki prof. Fryze formował 

swoisty, fizykalny sposób podejścia, badania i przed-

stawiania zagadnień elektrotechniki. Tworzył podsta-

wy lwowskiej szkoły elektrotechnicznej, z której wy-

szli m.in. jako najwybitniejsi – Paweł Jan Nowacki, 

przyszły członek rzeczywisty PAN, po wojnie zaś 

Stefan Węgrzyn, również członek rzeczywisty PAN. 

Po wejściu wojsk radzieckich do Lwowa, we 

wrześniu 1939r., na wiecu zorganizowanym w hallu 

Politechniki przez władze radzieckie, wystąpił z upo-

ważnienia rektora jako przedstawiciel całego grona 

profesorskiego z pamiętnym, odważnym przemówie-

niem. Nie żądajcie od nas dzisiaj objawów radości 

zawołał. Stwierdził, że wierzymy głęboko, iż klęska 

nasza zostanie pomszczona, że odparty zostanie osta-

tecznie najazd hitleryzmu, że w Berlinie zatknięte zo-

staną sztandary obrońców wolności. 

W styczniu 1945r. znalazł się prof. Fryze w gro-

nie sześciu profesorów Politechniki Lwowskiej aresz-
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towanych przez NKWD i wywiezionych do Donbasu. 

Po ciężkich przejściach powrócił jesienią tegoż roku 

do Lwowa, w czerwcu 1946r. natomiast, w ramach 

ostatniego repatriacyjnego lwowskich pracowników 

nauki, przeniósł się do Gliwic. Objął Katedrę Podstaw 

Elektrotechniki na Politechnice Śląskiej. W tym sa-

mym roku został członkiem Akademii Nauk Tech-

nicznych w Warszawie. Objął też w tym roku funkcję 

dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Ślą-

skiej. Rozbudowywał intensywnie poruczony sobie za-

kład naukowy. W roku 1949 wprowadził do wykładów 

katedry rachunek operatorowy i niebawem ukazał się 

pod redakcją Profesora pierwszy w Polsce skrypt z tej 

dziedziny. Przy katedrze powstały dwa nowe zakłady: 

elektrotechniki teoretycznej i teorii regulacji. Rozsze-

rzyły się kontakty z przemysłem i zakres problemów 

naukowych rozwiązywanych przez katedrę dla prze-

mysłu. W roku 1952 profesor został powołany na 

członka tytularnego, w roku 1957 zaś na członka 

rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk. W roku 1953 

otrzymał Państwową Nagrodę Naukową za całokształt 

działalności w dziedzinie elektrotechniki, Polskie To-

warzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej 

powołało go zaś na członka honorowego. 

Profesor Fryze zmarł 3 marca 1964r. w Gliwi-

cach. 

W uznaniu wybitnej i twórczej pracy w dziedzi-

nie elektryki na polu naukowym, technicznym, peda-

gogicznym oraz zawodowym i społecznym władze Po-

litechniki Śląskiej i Wydziału Elektrycznego w setną 

rocznicę urodzin prof. S. Fryzego w 1985 roku, na-

zwały Jego imieniem gmach Wydziału Elektrycznego 

przy ulicy Akademickiej 10. Prof. S. Fryze, który cenił 

w nauce i w życiu takie wartości, jak prawda i pa-

triotyzm w 1989 roku uzyskał pośmiertnie godność 

Członka Honorowego SEP. Ponadto w uznaniu wybit-

nych zasług Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów 

SEP w 1999 roku ustanowił Medal im. Profesora 

Stanisława Fryzego, a rok 2009 obchodzony był jako 

Rok Profesora Stanisława Fryze. 

 

 

 

 

 

Inż. Tadeusz GAYCZAK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urodził się 18 października 1880r. w Białce Kra-

kowskiej. Ukończył gimnazjum św. Anny w Krako-

wie, a potem Wydział Budowy Maszyn Politechniki 

Lwowskiej (1904), gdzie był przez pewien czas asy-

stentem. Następnie inż. Gayczak przez wiele lat pra-

cował na stanowisku naczelnika warsztatów głównych 

Polskich Kolei Państwowych we Lwowie, a potem 

dyrektora oddziałów Zakładów Mechanicznych L. Zie-

leniewski S. A., a mianowicie: fabryki maszyn rolni-

czych, kotłów i pomp we Lwowie oraz fabryki budo-

wy wagonów w Sanoku. W tym czasie zajmował się 

zagadnieniami elektrycznego spawania łukowego w za-

stosowaniu do naprawy i budowy różnych konstrukcji 

stalowych, m.in. kotłów parowych i cylindrów parowo-

zowych. Jako naczelnik Warsztatów Głównych PKP 

we Lwowie popierał wybitnie zastosowanie nowej 

techniki jaką wówczas było spawanie. Z dużym 

poczuciem odwagi i odpowiedzialności zainicjował 

wykonanie na próbę nowej komory ogniowej kotła 

parowozowego z blachy stalowej całkowicie spawanej 

acetylenem. Na te tematy opublikował szereg facho-

wych artykułów i publikacji. 

Na początku 1930r. inż. T. Gayczak przeniósł się 

do Bydgoszczy, gdzie był członkiem zarządu i dyrek-
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torem naczelnym fabryki „Kabel Polski” S.A. pierw-

szej krajowej fabryki kabli ziemnych i przewodów. 

Jako przedstawiciel tej fabryki utrzymywał ścisły 

kontakt z organizacjami reprezentującymi wszystkie 

krajowe fabryki kabli i przewodów, a mianowicie: 

Centralnym Biurem Sprzedaży Przewodów „Centro-

przewód” jako członek jego rady nadzorczej oraz Biu-

rem Ewidencyjnym Polskich Fabryk Kabli Ziemnych 

jako przedstawiciel grupy krajowej w międzynaro-

dowym kartelu kablowym w Londynie (International 

Cable Development Council). Był także w kontakcie 

z Towarzystwem Kabli Dalekosiężnych w Warszawie. 

Reprezentował również fabrykę kabli w Bydgoszczy – 

jako członka zbiorowego – na walnych zgromadze-

niach SEP oraz w Polskim Związku Przedsiębiorstw 

Elektrotechnicznych.  

W końcu 1937r. został prezesem zarządu nowo 

utworzonego Towarzystwa dla Eksportu Kabli i Przewo-

dów w Warszawie, jako organizacji wspólnej czterech 

polskich fabryk kabli i przewodów w celu stopniowej 

eliminacji importu oraz zapoczątkowania i rozszerzenia 

eksportu wyrobów przemysłu krajowego. 

Oprócz pracy zawodowej inż. T. Gayczak zaj-

mował się czynnie różnymi pracami społecznymi w wie-

lu organizacjach. Od 1906r. należał do Towarzystwa 

Politechnicznego we Lwowie, w którym był człon-

kiem wydziału głównego, sekretarzem i zastępcą 

sekretarza (1910–1915), współzałożycielem Sekcji 

Elektrotechnicznej (1908), a potem zastępcą przewod-

niczącego również po jej przekształceniu w Koło 

Lwowskie SEP w końcu 1919r. W Towarzystwie 

Politechnicznych był członkiem Komisji słownictwa 

elektrycznego, która w 1909r. opracowała ok. 300 

terminów polskich z odpowiednikami niemieckimi 

przedłożonych w 1910r. na V Zjeździe Techników 

Polskich we Lwowie, a następnie wydanych jako 

„Słowniczek elektrotechniczny niemiecko-polski” 

(1911). Wygłosił wiele odczytów m.in. o istocie i zna-

czeniu elektrowni okręgowych w Galicji. Był współ-

tłumaczem wiedeńskich „Przepisów bezpieczeństwa 

urządzeń elektrycznych” (1911) oraz współautorem 

„Memoriału w sprawie rozwoju elektrotechniki w Ga-

licji i potrzeby założenia Krajowego Biura Elektro-

technicznego”, zatwierdzonego przez Wydział Główny 

Towarzystwa Politechnicznego i przedłożonego Sej-

mowi Galicyjskiemu przez rektora Politechniki Lwow-

skiej w 1912r. Uczestniczył z zjeździe założycielskim 

Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w 1919r. 

w Warszawie. Był zastępcą przewodniczącego Od-

działu Lwowskiego, a następnie członkiem Oddziałów 

Bydgoskiego i Warszawskiego SEP. Brał udział w V 

i VI Zjeździe Techników Polskich we Lwowie (1910) 

i Krakowie (1912), na których wygłosił referaty o za-

stosowaniu silników Diesla i statystyce elektrowni. 

Był członkiem Komisji naukowej komitetu wyko-

nawczego Kongresu Międzynarodowego poświęcone-

go sprawom tramwajownictwa, kolejnictwa dojazdo-

wego i ruchu autobusowego w Warszawie w 1930r.; 

zabierał wówczas głos w dyskusji na temat budowy 

metalowych pudeł wozów tramwajowych spawanych 

elektrycznie w okresie, gdy zdania były podzielone, 

czy pudła drewniane są lepsze od metalowych. 

W pionierskim okresie rozwoju budownictwa kablo-

wego w oparciu o krajowe dostawy i wykonawstwo 

wygłosił w Stowarzyszeniu Teletechników Polskich 

odczyt o produkcji telefonicznych kabli dalekosięż-

nych w Polsce z punktu widzenia gospodarczego 

(1933). Podczas VII Walnego Zgromadzenia SEP 

w Bydgoszczy w 1935r. był członkiem komitetu wy-

stawy elektrotechnicznej. Był członkiem Muzeum 

Techniki i Przemysłu w Warszawie, prezesem Związ-

ku Pracodawców Województwa Pomorskiego w Byd-

goszczy, prezesem Towarzystwa Angielsko-Polskiego 

Czerwonego Krzyża. Uczestniczył w Pierwszym Pol-

skim Kongresie Inżynierów we Lwowie (1937r.). 

Inż. Tadeusz Gayczak opublikował wiele prac 

z dziedziny elektrotechniki i spawania elektrycznego 

w postaci artykułów w czasopismach fachowych (np. 

Mechanik, Czasopismo Techniczne) oraz w innych 

wydawnictwach, np. „Wykłady z zakresu kotłów 

parowych” (1926), w „Podręczniku inżynierskim” pod 

red. prof. S. Bryły. Wydał także odrębne broszury: 

„O niebezpieczeństwie elektryczności” oraz „O po-

trzebie zakładania i znaczeniu elektrowni okręgo-

wych” (1911) i „O elektrycznym spawaniu metali” 

(odbitka z Mechanika 1922), „O łukowym spawaniu 

elektrycznym”. Był redaktorem pracy zbiorowej pt. 

„Spawanie elektryczne” (wyd. PKP Warsztaty Głów-

ne, Lwów 1925r.). 
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Prof. inż. Wacław GÜNTHER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urodził się 5 lipca 1884r. w Siedlcach, po ukoń-

czeniu gimnazjum klasycznego w 1905r. w Jałcie na 

Krymie w tymże roku rozpoczął studia na Wydziale 

Budowy Maszyn Szkoły Politechnicznej we Lwowie. 

Studia te zakończone uzyskaniem dyplomu inżyniera 

mechanika kontynuował następnie w Instytucie Elek-

trotechnicznym Montefiore w Liège w Belgii, zdoby-

wając w 1912r. dyplom inżyniera elektryka. Praktykę 

przemysłową odbył w dziale budowy maszyn elek-

trycznych w Zakładach Brown Boveri w Baden koło 

Zurychu, w Szwajcarii. Od roku 1911 był asystentem 

katedry elektrotechniki ogólnej, kierowanej przez prof. 

Dzieślewskiego w Szkole Politechnicznej we Lwowie. 

W roku 1913 został adiunktem, w r. 1914 zaś płatnym 

docentem kolei elektrycznych. 

Podczas I wojny światowej pracował w biurze 

kablowym Miejskich Zakładów Elektrycznych we 

Lwowie i był zatrudniony przy zamianie wszystkich 

instalacji w mieście z prądu stałego na prąd prze-

mienny. W roku 1917 objął wykłady z Teorii Maszyn 

Elektrycznych na Politechnice Warszawskiej, które 

prowadził do czasu wstąpienia do wojska w roku 

1918. W wojsku, po krótkim pobycie na froncie, pełnił 

m.in. funkcję szefa Sekcji Maszynowo-Elektycznej 

Instytutu Wojskowo-Technicznego, szefa Głównego 

Zakładu Inżynieryjno- Saperskiego, dyrektora nauk 

w Kościuszkowski Obozie Szkolnym Saperów i na-

stępnie przez parę lat był wykładowcą elektrotechniki 

i urządzeń elektryczny w Oficerskiej Szkole Inżynierii, 

pełniąc równocześnie funkcję adiunkta Katedry Mier-

nictwa Elektrycznego w Politechnice Warszawskiej. 

Po zwolnieniu z wojska w stopniu podpułkow-

nika saperów w 1929r. otrzymał stanowisko inżyniera 

w firmie Polskie Zakłady Brown-Boveri w Warszawie, 

gdzie pracował m.in. nad instalacją w fabryce w Żych-

linie urządzenia do pomiarów magnetycznych blachy 

transformatorowej i twornikowej: później był tam kie-

rownikiem działu instalacyjnego. W roku 1931 prze-

szedł na bardziej samodzielne stanowisko do firmy 

„Towarzystwo Kabli Dalekosiężnych”, gdzie pracował 

ok. 5 lat. Podczas tej pracy po przejściu całkowitej 

praktyki produkcji kabli dalekosiężnych w fabryce 

„Skody” na Okęciu w Warszawie i następnie przy 

robotach w terenie, kierował pracami przy pomiarach 

końcowych kabli telefonicznych, m.in. na trasie War-

szawa-Mysłowice z odgałęzieniami do Cieszyna i Ru-

dy Śląskiej z wyjątkiem odcinka Warszawa – Łowicz 

oraz w sieci górnośląskiej. Na początku 1936r. został 

powołany na stanowisko dyrektora Biura Elektryfi-

kacji w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, na którym 

to stanowisku pozostawał do chwili wybuchu wojny 

w 1939r. 

Podczas wojny od lutego 1940r. pracował w Związ-

ku Elektrowni Polskich na stanowisku inżyniera. 

Oprócz tego powołany został przez profesorów Po-

litechniki Warszawskiej do objęcia wykładów Elektro-

techniki i Urządzeń Elektrycznych na Wydziale Me-

chanicznym w utworzonej przez okupacyjne władze 

niemieckie tzw. Państwowej Wyższej Szkole Tech-

nicznej w Warszawie, pod pokrywką której były kon-

tynuowane w znacznej mierze właściwe prace zam-

kniętej przez Niemców Politechniki Warszawskiej. 

Po Powstaniu Warszawskim w 1944r. znalazł się 

w Krakowie i tam na początku 1945r. został powołany 

na stanowisko członka zarządu ówczesnej prowizo-

rycznej organizacji „Polskie Linie Elektryczne Dale-

kosiężne”, pracując jednocześnie nad organizacją Poli-

techniki. W końcu 1945r. został mianowany kontrak-

towym profesorem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 

obejmując równocześnie dziekanat Wydziału Elek-

trycznego. Po przeniesieniu w następnym roku do 

Wrocławia na stanowisko profesora zwyczajnego przy 

Katedrze Elektrotechniki Ogólnej łączył swe obowiąz-

ku na obu tych uczelniach aż do śmierci w 1953r. 
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Obok pracy zawodowej i dydaktyczno-naukowej 

prof. Wacław Günther był niezwykle czynny w pra-

cach społecznych. Był członkiem-założycielem Sekcji 

Elektrotechnicznej przy Towarzystwie Politechnicz-

nym we Lwowie w 1908r. wchodził w skład Komisji 

słownictwa elektrycznego. W czerwcu 1919r. brał 

udział w I Zjeździe Elektrotechników Polskich w War-

szawie, na którym powołano do życia Stowarzyszenie 

Elektryków Polskich. W pierwszym zarządzie Pol-

skiego Komitetu Elektrotechnicznego w 1924r. był 

zastępcą sekretarza generalnego PKE prof. Kazimierza 

Drewnowskiego .Był członkiem prezydium Polskiego 

Komitetu Energetycznego i członkiem Komisji Gos-

podarki Elektrycznej tego Komitetu, a także w roku 

1930 przewodniczącym Komisji Symboli Polskiego 

Komitetu Elektrotechnicznego. Jako przedstawiciel 

Ministerstwa Spraw Wojskowych w 1926r. brał udział 

w obradach Państwowej Rady Elektrycznej w sprawie 

udzielenia koncesji na elektryfikację kraju przez 

„American Eurepean Utilities Corporation”. 

Prof. Wacław Günther wydał drukiem pracę pt. 

„Motor elektryczny, jego znaczenie i zastosowanie” 

(Lwów 1917r.) oraz skrypt powielany pt „Rachunek 

symboliczny w elektrotechnice” (1951). Wiele jego 

artykułów było opublikowanych na łamach „Przeglądu 

Elektrotechnicznego” (np. o pomiarach przesłuchu 

w kablach telefonicznych, PT 1936 z. 4, 6-7) oraz w 

„Czasopiśmie Technicznym” (Lwów). Ponadto miał 

on w swoim dorobku piśmienniczym kilka skryptów 

i pomocy do wykładów, m.in. pracę pt. „Zastosowanie 

rachunku wektorowego i symbolicznego do elektro-

techniki”, która zaginęła podczas Powstania War-

szawskiego.  

Prof. Wacław Günther był odznaczony m.in. Or-

derem Odrodzenia Polski IV Kl., Krzyżem Walecz-

nych, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem za Dłu-

goletnią Służbę. Zmarł nagle na serce 9 lipca 1953r. 

podczas pobytu wypoczynkowego na terenie Szwaj-

carii Kaszubskiej na Pomorzu. Został pochowany 

w Kościerzynie. 

 

 

 

 

 

Prof. dr inż. Kazimierz IDASZEWSKI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urodził się 16 stycznia 1878r. w Nochowie (woj. 

poznańskie). Po ukończeniu szkoły średniej w Śremie, 

rozpoczął studia wyższe w 1898r. na Wydziale Me-

chaniczno-Elektrycznym Politechniki w Braunschweig 

(Niemcy). Po uzyskaniu w styczniu 1903r. dyplomu 

inżyniera elektryka podjął pracę najpierw w labora-

toriach uczelni, po czym w roku 1903/04 pracował już 

w Szkole Politechnicznej we Lwowie jako asystent 

katedry elektrotechniki pod kierunkiem prof. Dzieś-

lewskiego. W roku 1904 obronił pracę doktorską na 

Politechnice w Braunschweig, po czym podjął pracę 

w Dynamowerk koncernu Siemens-Schuckert w Berli-

nie. Pracował w zakładzie doświadczalnym (Prüffeld), 

potem w biurze obliczeń maszyn prądu stałego. 

W roku 1920 powrócił do kraju i otrzymał nominację 

na profesora nadzwyczajnego w Politechnice Lwow-

skiej oraz kierownictwo katedry pomiarów elektro-

technicznych. W organizację i rozwój katedry i labo-

ratorium włożył niezwykle dużo wysiłku i starań. 

Ponadto, po przeniesieniu się prof. Rotherta w roku 

1909/10 do Warszawy, przejął po nim również 

dyscyplinę maszyny elektryczne. W roku 1930, 

w związku z objęciem przez prof. Krukowskiego ka-

tedry pomiarów elektrotechnicznych, stanął na czele 
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nowo powołanej katedry maszyn elektrycznych, już od 

1924r. jako profesor zwyczajny Uczelni. Rozwojowi 

tej katedry poświęcił ogromny, uwieńczony dużym 

sukcesem wysiłek. W latach II wojny światowej pra-

cował niezmiennie, do 1944r. na tym samym stanowis-

ku w ramach Lwowskiego Politechnicznego Instytutu 

oraz Staatliche Technische Fachkurse. W roku 1944 

przeniósł się do Krakowa, następnie do Gliwic, z zada-

niem zorganizowanie Wydziału ELektrycznego Poli-

techniki Sląskiej ale już w lipcu 1945r. przeniósł się do 

Wrocławia i przystąpił do organizowania Wydziału 

Elektromechanicznego Politechniki Wrocławskiej jako 

pierwszy jego Dziekan oraz kierownik katedry pomia-

rów elektrotechnicznych. Była to praca, w obliczu 

ogromnych trudności kadrowych, pionierska. 15 listo-

pada 1945r. prof. Idaszewski swym wykładem otwo-

rzył pierwszy rok akademicki 1945/46 Uczelni. Był to 

zarazem pierwszy wykład akademicki w polskim już 

Wrocławiu. W roku 1946 wręczono pierwszy dyplom 

magisterski na Wydziale oraz pierwszy doktorat 

przyznany przez Uczelnię przyszłego jej profesorowi 

Władysławowi Kołkowi. Jemu to przekazał niebawem, 

bo już w 1947r.katedrę maszyn elektrycznych, stojąc 

sam na czele katedry pomiarów elektrycznych. Dźwi-

gał na swych barkach ogromne pensum dydaktyczne, 

aby umożliwić ciągłość szkolenia. W roku 1954 

nakładem Państwowego Wydawnictwa Naukowego 

wydał Maszyny prądu stałego, w 1955 zaś Pomiary 

elektryczne. W uznaniu zasług naukowych został 

odznaczony Krzyżem Kawalerskim (1950), następnie 

Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski 

(1958), w 1951r. został powołany na członka zwy-

czajnego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. 

W roku 1960, w wieku 82 lat, przeszedł w stan 

spoczynku. Zmarł we Wrocławiu 14 stycznia 1965r. 

 

 

 

 

 

 

Prof. inż. Stanisław JASILKOWSKI 
 

 

Urodzony w 1892r. w Czernowcach na Bukowi-

nie, ukończył tam gimnazjum w 1912r. Dyplom inży-

niera elektryka uzyskał na Wydziale Mechanicznym 

Politechniki Lwowskiej w 1924r. Wraz z wybuchem 

I wojny światowej został wcielony do wojska austriac-

kiego. Jako jeniec wojenny przebywał w Rosji do 

1920r. W tym czasie był czynny w budowie urządzeń 

elektrycznych w Taszkiencie, następnie w latach 

1918–1920 był kierownikiem belgijskiego towarzyst-

wa eksploatującego w Taszkiencie miejskie koleje 

elektryczne oraz elektrownię. Po powrocie do kraju 

rozpoczął w 1920r. studia na Politechnice Lwowskiej, 

na oddziale elektrotechnicznym. W roku 1922/23 prze-

szedł do katedry pomiarów elektrotechnicznych, 

kierowanej podówczas przez prof. Idaszewskiego. 

W roku 1926/27 został adiunktem tej katedry. W roku 

1925, jako stypendysta Ministerstwa Wyznań Religij-

nych i Oświecenia Publicznego wyjechał na półroczny 

staż przemysłowy do zakładów Brown Boveri w Szwaj-

carii. Po powrocie do kraju prowadził wykłady zlecone 

z techniki wysokich napięć oraz kolei elektrycznych 

dla oddziału elektrycznego, nadto wykład z zasad 

elektrotechniki dla oddziału maszynowego. W roku 

1938 opuścił Politechnikę Lwowską. 

Inżynier Jasilkowski wykonał projekty elektryfi-

kacji miast Zborów i Brody, brał udział w pracach 

Komisji Technicznej Ministerstwa Komunikacji ds. 

elektryfikacji warszawskiego węzła kolejowego, był 

też konsultantem S.A. Azot w Jaworznie oraz wielu 

elektrowni miejskich. Zmarł w 1938r.  

 

 

 

 

 

 

 



 

CZASOPISMO TECHNICZNE 31 

Prof. zw. dr inż. Andrzej JELLONEK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urodził się 31.07.1907r. w Krakowie. Studia 

wyższe ukończył na Wydziale Elektrycznym Poli-

techniki Lwowskiej w 1931r. z tytułem inżyniera 

elektromechanika. Po absolutorium pracował (1931–

1934) w Laboratorium Radiotechnicznym na stano-

wisku początkowo młodszego, a potem starszego asy-

stenta-cały czas przy Katedrze Fizyki. Równolegle do 

tych zajęć prowadził wykłady na kursach monterskich 

w Państwowej Szkole Przemysłowej we Lwowie. Od 

1934r. przeniósł się do Państwowych Zakładów Tele – 

i Radiotechnicznych w Warszawie, gdzie pracował 

jako konstruktor samodzielny, a następnie starszy kon-

struktor. Wiosną 1938r. pojechał na praktykę, koniecz-

ną w celu uruchomienia tworzonego wówczas Od-

działu Prac nad Falami Bardzo Krótkimi. W lutym 

1939r. inż. A. Jellonek wrócił na Politechnikę Lwow-

ską jako adiunkt (Laboratorium Radiotechniczne) i wy-

kładowca „pomiarów radiotechnicznych”, zachowując 

jednak w PZTiR stanowisko doradcy technicznego. Po 

przemianowaniu Politechniki na Lwowski Instytut 

Politechniczny pracował jako asystent w Katedrze 

Radiotechniki (prof. Janusz Groszkowski) Lwowskie-

go Instytutu Politechnicznego – prowadząc jak po-

przednio Laboratorium Radiotechniczne i wykładając 

przedmiot „pomiary radiotechniczne”. 

Po zajęciu Lwowa przez Niemców A. Jellonek 

wyjechał do Warszawy i podjął pracę w Laboratorium 

Badań Fizycznych zakładów Philipsa, którego kierow-

nikiem był prof. Sołtan. Prowadził badania i prace 

konstrukcyjno-modelowe z zakresu dużej częstotli-

wości. Równocześnie wykładał radiotechnikę na kur-

sach fabrycznych dla inżynierów i techników. Po 

Powstaniu Warszawskim i całkowitym zniszczeniu za-

kładów Philipsa A. Jellonek przeniósł się do Kra-

kowskiego Oddziału tej firmy. 

Po zakończeniu wojny A. Jellonek wrócił w mar-

cu 1945r. do pracy naukowo-dydaktycznej jako ad-

iunkt Politechniki Śląskiej z tymczasową siedzibą 

w Krakowie. 

Po dwóch miesiącach przeniósł się jednak do 

Wrocławia, gdzie pracował jako adiunkt „zjednoczo-

nych” wówczas uczelni (Politechniki i Uniwersytetu), 

a później (1 września 1945r.) wykładowca „zasad ra-

diotechniki”. Pracę zaczynał odgruzowując, szkląc, 

remontując dachy, inwentaryzując aparaturę i zbiory 

biblioteczne. Wkrótce zaczęli mu pomagać Zbigniew 

Orzeszkowski, student Politechniki Gdańskiej (przy-

szły profesor Politechniki Wrocławskiej), grupa stu-

dentów starszych, którzy przybyli do Wrocławia by 

ukończyć studia i młodszych – je rozpoczynających. 

1 stycznia 1946r. A. Jellonek został powołany na 

stanowisko profesora nadzwyczajnego, a 1 czerwca 

1946r. otrzymał już nominację. (Na początku 1946r., 

na podstawie odtworzonych, a częściowo i zachowa-

nych wyników swych badań na Politechnice Lwow-

skiej, obronił pracę doktorską – promotor prof. J. Grosz-

kowski – i otrzymał tytuł doktora nauk technicznych). 

Tytuł profesora zwyczajnego otrzymał 1 czerwca 

1962r. 

Technika w okresie jego życia rozszerzyła się 

ogromnie, ale równocześnie podzieliła się na wiele 

wąskich specjalności. On wybrał metrologię – naukę 

o miarach i mierzeniu. Z metrologią związał się od 

chwili rozpoczęcia pracy zawodowej na Politechnice 

Lwowskiej, kiedy to zainteresowania swoje skierował 

na oscyloskop katodowy jako przyrząd pomiarowy. 

Z tego okresu pochodzą jego pierwsze publikacje. Od 

1946r. kieruje Katedrą Radiotechniki, którą przekszt-

ałcił w 1953r. w jedyną wówczas w Polsce Katedrę 

Miernictwa Elektronicznego. Katedra ta w 1968r. zo-

stała przekształcona w Instytut Metrologii Elektrycz-

nej, którym kierował do 1977r. Już w 1954r. prof. 

A. Jellonek – jako współautor – publikuje artykuły pt. 

„Przyrządy pomiarowe bez błędów subiektywnych” 
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stanowiący pierwszą w kraju publikację z zakresu 

miernictwa cyfrowego. Wizytówką prac prowadzo-

nych pod kierunkiem A. Jellonka jest podręcznik 

„Miernictwo radiotechniczne”, który stał się elemen-

tem promującym ośrodek wrocławskiej szkoły mier-

nictwa elektrotechnicznego do rangi wiodącej jednost-

ki w dziedzinie metrologii w kraju. Potwierdzeniem 

prymatu w dziedzinie metrologii ośrodka stworzonego 

we Wrocławiu na Politechnice Wrocławskiej przez 

prof. A. Jellonka jest liczba wypromowanych przez 

niego doktorów. Było ich ponad 20 i w przeważającej 

większości byli i są oni obecnie profesorami. 

Jednocześnie przez jego działalność naukową, jak 

i całość działalności organizacyjnej przewijał się wą-

tek humanistyczny, bowiem wychowany był na utwo-

rach Młodej Polski i echach postromantycznych. 

Uważał, że na konstrukcji bolesnych historycz-

nych uprzedzeń nie można wychowywać nowych po-

koleń. W swoim postępowaniu kierował się przy-

jaznym współdziałaniem przy zachowaniu krytycyzmu 

i prawa do odrębności, niekiedy zgoła odmiennych 

poglądów. Z wielką troską odnosił się do kadry 

nauczającej wychowującej na uczelniach, bowiem 

uważał, że to ona jest odpowiedzialna za stan i przy-

szłość techniki polskiej, ale i za rozwój i odrębność 

polskiej kultury. Ogromy wpływ na środowisko nauki 

i rozwój poszczególnych osób miała liczba zawsze 

chętnych i życzliwie wykonywanych wnikliwych 

recenzji, konsultacji i indywidualnych porad. 

Pomagał wszystkim, również tym o odmiennych 

przekonaniach światopoglądowych czy politycznych, 

wyrażając tą drogą swój podziw za ich uczciwość 

i pracę. Wierzył, ze historia sprawiedliwie to wszystko 

oceni. Był przeciwnikiem szybkich pochopnych ocen. 

Był bez reszty oddany Uczelni, żył jej życiem i z po-

korą wobec niej. Współdziałał z Kołem Stowarzy-

szenia Elektryków Polskich przy Instytucie Metrologii 

Elektrycznej, organizując wspólnie seminaria, na któ-

rych były prezentowane prace doktorskie i propozycje 

prac habilitacyjnych. 

Rezygnował z wielu zaszczytów, potrafił składać 

ofiarę z jednych wartości dla wartości innych. 

W uznaniu zasług otrzymał w 1981r. doktorat 

honoris causa Politechniki Wrocławskiej. Odznaczony 

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Zło-

tym Krzyżem Zasługi (dwukrotnie), Medalem 10-lecia 

PRL, Medalem „Za wybitne zasługi dla rozwoju 

Politechniki Wrocławskiej” oraz Złotą Odznakę Sto-

warzyszenia Elektryków Polskich. 

Zmarł w 1998r. i został pochowany na cmentarzu 

parafialnym przy ul. Bujwida. 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr inż. Kazimierz KOPECKI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urodził się 28 kwietnia 1904r. w Morawsku koło 

Jarosławia. Studia wyższe odbył na Wydziale Mecha-

nicznym Politechniki Lwowskiej. W okresie studiów, 

w roku 1927/28 był zastępcą asystenta w katedrze 

pomiarów i maszyn elektrycznych, kierowanej przez 

prof. Idaszewskiego. W roku 1928 uzyskał dyplom 

inżyniera elektryka i rozpoczął pracę w Pomorskiej 

Elektrowni Krajowej Gródek, z siedzibą w Toruniu. 

W roku 1938 objął stanowisko dyrektora Miejskich 

Zakładów Energetycznych w Toruniu. Lata wojny 

1940–1944 spędził jako robotnik w Elektrowni Miej-

skiej w Krakowie. 
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Po oswobodzeniu Gdańska, w 1945r., jako dele-

gat Ministerstwa Oświaty wziął udział w odbudowie, 

organizacji i uruchomieniu Politechniki Gdańskiej. 

W roku 1946 został nominowany profesorem nadzwy-

czajnym. W latach 1945–50 był organizatorem i pierw-

szym dziekanem Wydziału Elektrycznego. W latach 

1949–1952 był również organizatorem i pierwszym 

dziekanem Wydziału Elektrycznego powołanej do ży-

cia przy Politechnice Gdańskiej Wieczorowej Szkoły 

Inżynierskiej. W roku 1950 uzyskał stopień doktora 

nauk technicznych na podstawie pracy Podział strat 

w zespołach elektro-energetycznych. W roku 1958 otrzy-

mał tytuł profesora zwyczajnego. Przez 24 lata kie-

rował katedrą urządzeń elektrycznych, sieci i gospo-

darki elektrycznej Politechniki Gdańskiej, w 1969r. 

natomiast, gdy utworzono w Uczelni Instytut Elektro-

energetyki i Automatyki, został jego dyrektorem. 

W roku 1974 przeszedł w stan spoczynku. 

Poprzednio, w latach 1951–54 oraz 1954–56 peł-

nił obowiązki prorektora ds. nauczania: w 1954r. przej-

ściowo, potem od 1960 do 1966r. był rektorem Uczel-

ni. W ciągu dwóch 4-letnich kadencji zasiadał jako 

poseł w Sejmie PRL. Pracował w Naczelnej Organi-

zacji Technicznej (NOT) jako przewodniczący Pol-

skiego Komitetu Gospodarki Energetycznej i otrzymał 

członkowstwo honorowe Stowarzyszenia Elektryków 

Polskich. 

Z dorobku naukowego prof. Kopeckiego wymie-

nić należy przede wszystkich wydaną przez Komitet 

Elektryfikacji Polski PAN, w 1960r., monografię, 

w której zostały sformułowane kryteria wyboru roz-

wiązań optymalnych, z uwzględnieniem rozkładów 

czasowych i dynamiki wzrostu, a także publikację na 

temat niezawodności wielkich systemów oraz mono-

grafię wydaną przez Komitet Badań i Prognoz PAN –

Polska 200. 

Prace prof. Kopeckiego dotyczą głównie eko-

nomiki energetyki kompleksowej, modeli optymali-

zacyjnych rozwoju i zarządzania wielkimi systemami 

prognozowania długoterminowego, niezawodności sys-

temu energetycznego, zagadnień substytucji i doboru 

nośników energetycznych, źródeł energii szczytowej 

oraz zagadnień ochrony środowiska naturalnego. 

Profesor Kopecki był przewodniczącym Komitetu 

Problemów Energetyki PAN. Wraz z zespołem Ko-

mitetu opracował w 1979r. ekspertyzę energetyczną 

dla Prezydium PAN. Uniwersytet Manchester nadał 

mu w 1970r. The Honorary Fellowship of the Institute 

of Science and Technology, Politechnika Gdańska 

w 1978r. natomiast doktorat honoris causa. W roku 

1973 otrzymał Medal im. Mikołaja Kopernika, nadany 

mu przez Polską Akademię Nauk, w 1974r. tytuł 

Zasłużony Nauczyciel PRL, został wreszcie odznaczo-

ny Orderem Budowniczych Polski Ludowej. 

Zmarł 11 marca 1984r. w Gdańsku – Oliwie i tam 

został pochowany. 

 

 

 

 

 

Prof. dr inż. Andrzej Karol KORDECKI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urodził się 28 grudnia 1912r. w Wieliczce. Studia 

ukończył w Lwowskim Instytucie Politechnicznym 

jako inżynier elektryk (1941r.). Pracował w Katedrze 

Maszynoznawstwa Politechniki Lwowskiej zaczynając 

od asystenta wolontariusza (1937r.), a kończąc na po. 

docenta (1945r.). Po zakończeniu wojny przeniósł się 

do Wrocławia, gdzie pracował w Politechnice Wro-

cławskiej jako adiunkt Katedry Pomiarów Elektrycz-
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nych i Katedry Elementów Maszyn (1945–1947), za-

stępca profesora i profesor nadzwyczajny Katedry 

Maszyn Elektrycznych (1948–1968), kierownik Kate-

dry Maszyn Elektrycznych (1946–1968), dziekan Wy-

działu Elektrycznego (1954–1958 i 1962–1964) pro-

rektor (1964–1968), profesor zwyczajny i dyrektor 

Instytutu Układów Elektromaszynowych (1968–1979) 

oraz profesor w tymże Instytucie (1980–1983). Na 

tejże Politechnice obronił pracę doktorską (1958r.) 

oraz otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego (1959r.) 

i zwyczajnego (1969r.). 

Równolegle z pracą w szkolnictwie wyższym pra-

cował w rzemiośle i przemyśle maszyn elektrycznych. 

Był kierownikiem warsztatów naprawczych maszyn 

elektrycznych we Lwowie (1943–1944) i w Katowi-

cach (1945). Był dyrektorem Zakładu Remontowo-

Szkoleniowego M-21 maszyn elektrycznych we Wro-

cławiu (1946–1948) oraz głównym konstruktorem 

(1949–1952) i doradcą technicznym (1953–1961) 

w Dolnośląskich Zakładach Wytwórczych Maszyn 

Elektrycznych we Wrocławiu. 

Był współtwórcą wysokonapięciowych suchych 

transformatorów elektrycznych, elektrycznych silni-

ków asynchronicznych wielkich mocy i elektrycznych 

maszyn prądu stałego wielkich mocy. 

Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Elek-

trotechniki Teoretycznej i Stosowanej, członek Stowa-

rzyszenia Elektryków Polskich (od 1946r.), Wrocław-

skiego Towarzystwa Naukowego (od 1964r.) Polskiego 

Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowa-

nej (od 1965r.) Conference Internationale des Grands 

Réceaux ukowego (od ŕ Haute Tension (od 1958r.) oraz 

członek Sekcji Maszyn Elektrycznych Komitetu Elek-

trotechniki Polskiej Akademii Nauk (od 1962r.) 

Odznaczenia i nagrody: Krzyże Oficerski i Ka-

walerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji 

Edukacji Narodowej, tytuł „Zasłużony nauczyciel PRL”, 

medale: 10-, 30- i 40-lecia PRL, Odznaka Budowni-

czego Wrocławia, złote odznaki honorowe: Stowarzy-

szenia Elektryków Polskich, Stowarzyszenia Inżynie-

rów i Techników Przemysłu Hutniczego, Naczelnej 

Organizacji Technicznej. Otrzymał również 5-krotnie 

nagrody resortowe I stopnia. 

Zmarł 7 października 2001r. 

 

 

 

 

 

Prof. Włodzimierz KRUKOWSKI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Włodzimierz Ludwik Krukowski urodził się 19 

września 1887r. w Radomiu. Jego ojciec – Antoni – 

był prawnikiem, a matka – Helena z Chmielewskich – 

córką urzędnika miejskiego. Antoni Krukowski wraz 

z rodziną wyemigrował za pracą do Rosji, a następnie 

rodzina przeniosła się do Narwy w Estonii. W 1905r. 

Włodzimierz ukończył gimnazjum humanistyczne 

w Narwie. 

Jesienią 1905r. zapisał się na Wydział Matema-

tyczno-Fizyczny Uniwersytetu w Petersburgu. Wkrót-

ce jednak zorientował się, że bardziej odpowiadają mu 

nauki techniczne i postanowił – za zgodą rodziców – 

przenieść się na politechnikę zagraniczną. Wybrał 

politechnikę w Darmsztadzie. W pierwszych latach 

studiów Krukowski pracował u profesora fizyki Zei-

siga, przygotowując pracę na konkurs naukowy Poli-

techniki Darmsztadzkiej „Badania możliwości zasto-

sowania wahadła poziomego do określenia średniego 

ciężaru gatunkowego ziemi”. Po ukończeniu tej pracy 

Krukowski otrzymał asystenturę przy Instytucie Sej-
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smograficznym w Darmsztadzie, a następnie został 

asystentem Instytutu Fizycznego Politechniki. 

W czasie pracy w Instytucie Sejsmograficznym 

napisał pracę „Tablice współrzędnych dla stacji sej-

smograficznej Darmstadt-Jugenhein oraz mapa linii 

równych odległości i równego azymutu”, wydruko-

waną w 1908r. Pod koniec studiów wykonał pracę 

u profesora W. Petersena „Właściwości kondensatora 

cylindrycznego przy wysokim napięciu i różnych 

stopniach ekscentryczności wewnętrznego cylindra”, 

która została również nagrodzona na konkursie i za-

liczona jako praca dyplomowa. W 1912r. – jeszcze 

przed uzyskaniem dyplomu został przyjęty do labo-

ratorium elektrotechnicznego wielkiej fabryki liczni-

ków Siemens-Schuckert w Norymberdze przez dr. inż. 

A. Möllingera. 

W 1913r. – po złożeniu egzaminów dyplomo-

wych – Włodzimierz Krukowski otrzymał dyplom 

inżyniera z odznaczeniem (świadectwo dyplomowe 

z 18 lipca 1913r.). Od 1 stycznia 1918r. został kierow-

nikiem laboratorium elektrotechnicznego, gdzie rozpo-

czął samodzielną pracę naukową. 9 grudnia 1918r. – 

na podstawie rozprawy „Zjawiska w tarczy licznika 

indukcyjnego i kompensatora prądu zmiennego jako 

środek pomocniczy do ich badania” otrzymał stopień 

doktora inżyniera. Egzaminy związane z uzyskaniem 

doktoratu złożył z odznaczeniem. Dysertacja ukazała 

się jako oddzielna książka w 1920r. (w wydaniu 

J. Springera). Praca ta, która jest słusznie uważana za 

bardzo ważną w dziedzinie miernictwa elektrotech-

nicznego, stanowiła podstawę do teoretycznego i prak-

tycznego rozwoju budowy liczników indukcyjnych 

energii elektrycznej. 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Wło-

dzimierz Krukowski zwrócił się do polskich władz, 

aby zgłosić swoje prawa do obywatelstwa polskiego, 

pozostając nadal w Norymberdze na stanowisku 

kierownika laboratorium elektrotechnicznego, aż do 

początku 1926r. jako obywatel polski. 

Pod kierownictwem Włodzimierza Krukowskiego 

i na podstawie jego projektów laboratorium elektro-

techniczne fabryki liczników w Norymberdze zostało 

po wojnie przebudowane i na nowo wyposażone 

w taki sposób, że uznano je powszechnie za wzorowe 

i godne naśladowania. Wiele urządzeń (jak kompen-

satory prądu zmiennego, urządzenia do badania drutu 

używanego do fabrykacji przyrządów oraz inne zesta-

wy badawcze) zostało zbudowanych wg planów i po-

mysłów Krukowskiego. 

Współpraca naukowo-techniczna – zarówno z au-

torytetami w dziedzinie elektrotechniki, jak i z wybit-

nymi specjalistami w zakresie pomiarów precy-

zyjnych, a także doskonałe opanowanie techniki 

pomiarów najwyższej dokładności zaowocowały 

współpracą z Głównym Urzędem Miar oraz były 

bardzo istotne w jego późniejszej pracy w labo-

ratorium politechniki oraz pracy twórczej i pedago-

gicznej w kraju. 

Włodzimierz Krukowski pierwszy raz po wojnie 

przyjechał do Polski w 1920r. Spotkał się z rodzicami 

i siostrą. W tym samym roku rozpoczął stałą współ-

pracę z GUM. Był też doradcą naukowym Urzędu oraz 

członkiem Komisji Elektrycznej. W wyniku jego dzia-

łań zostały opracowane bardzo szczegółowe projekty 

wszystkich urządzeń laboratoriów. 

Tęsknota za ojczyzną spowodowała, że w lutym 

1926r. Krukowski wrócił do kraju na (gorsze) stano-

wisko kierownika biura technicznego, proponowane 

mu przez Polskie Zakłady Siemens. Równolegle pisał 

powszechnie znaną dziś książkę „Grundzüge der 

Zähler-technik (Podstawy techniki licznikowej), która 

została napisana na zlecenie Związku Elektryków 

Niemieckich (VDE). Nie ulega wątpliwości, że zle-

cenie tego rodzaju pracy przez VDE cudzoziemnowi – 

Polakowi świadczy o olbrzymim autorytecie, doświad-

czeniu i wiedzy Włodzimierza Krukowskiego. W tak 

poważnym wydawnictwie jak J. Springer wydał trzy 

książki w języku niemieckim. 

Bilans osiągnięć do 1925r. to szereg pracy ogło-

szonych drukiem oraz wiele wynalazków (ok. 40 pa-

tentów i wzorów zastrzeżonych prawnie). Niektóre 

patenty obowiązywały w wielu krajach. W latach 

1927–1928 podjął wykłady na Politechnice War-

szawskiej. 

W 1930r. został mianowany członkiem rady 

Państwowych Zakładów Tele– i Radiotechnicznych 

w Warszawie. Również w 1930r. latem Krukowski 

został oddelegowany na zjazd Międzynarodowej Ko-

misji Elektrycznej (IEC) do Skandynawii, gdzie był 

członkiem Komitetu Studiów Pomiarowych, a następ-

nie został stałym polskim delegatem do tego komitetu. 

Na wiosnę 1930r. Wydział Mechaniczny Poli-

techniki Lwowskiej zwrócił się do Włodzimierza Kru-

kowskiego z propozycją objęcia Katedry Pomiarów 

Elektrycznych. Zaproponowano mu stanowisko profe-

sora zwyczajnego. Inicjatorem powołania Krukowskie-
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go na katedrę był profesor Politechniki Lwowskiej, dr 

inż. Kazimierz Idaszewski. Jesienią nominacja została 

podpisana i Krukowscy przenieśli się do Lwowa. 

Ambicją Włodzimierza Krukowskiego było aby stu-

denci jak najwięcej korzystali z wykładów i ćwiczeń. 

Laboratorium było nastawione na pomiary o naj-

wyższej precyzji i od 1933 roku opracowywano w nim 

międzynarodowe wzorce elektryczne wysokiej klasy. 

Znamienną cechą indywidualności Włodzimierza Kru-

kowskiego było jego zamiłowanie do eksperymentu 

w najszerszym tego słowa znaczeniu – mieszczącym 

w sobie również pomiar, jako najszlachetniejszy jego 

rodzaj. Zawsze łączył teorię z eksperymentem, uwa-

żając ten ostatni za decydujący sprawdzian teorii. 

Wychował wielu metrologów – elektryków, m.in. An-

drzeja Jelonka, Jarosława Kuryłowicza, Artura Metala 

oraz Konstantego Bielańskiego (po wojnie profesorów 

politechniki we Wrocławiu, Poznaniu i Gliwicach). 

Życie rodzinne Krukowskiego upływało bardzo 

szczęśliwie. Małżeństwo było bezdzietne, ale bardzo 

dobrane, oparte na wzajemnym zrozumieniu i zau-

faniu. Włodzimierz Krukowski należał do środowiska 

ludzi postępowych pod względem politycznym i spo-

łecznym. Był znany z wyznawania zasad tolerancji 

i demokracji. 

Włodzimierz Krukowski od chwili powrotu do 

kraju brał żywy udział w pracach Stowarzyszenia 

Elektryków Polskich (w latach 1934–1937 jako czło-

nek Zarządu Głównego SEP, w latach 1936–1937 jako 

wiceprezes Oddziału Lwowskiego). Był stałym człon-

kiem Komisji Przepisowej, która uchwalała i wyda-

wała normy dotyczące jakości aparatury eklektycznej 

oraz przepisy regulujące sposoby i warunki prze-

prowadzania instalacji elektrycznych. Jako członek 

Zarządu SEP, prof. Włodzimierz Krukowski brał 

udział we wszystkich przedsięwzięciach związanych 

z działalnością Stowarzyszenia. Polska była jednym 

z nielicznych krajów, które zajmowały się opracowy-

waniem dokładnych przepisów. W latach 1930–1939 

ukazało się szereg prac na temat pomiarów, w szcze-

gólności pomiarów oporu ogniw, na temat podstawo-

wych wzorców i jednostek elektrycznych, fabrykacji 

przyrządów i urządzeń mierniczych oraz na temat 

dokładności. 

W 1934r. Krukowski został członkiem korespon-

dentem, a od końca 1934r. – członkiem czynnym 

Akademii Nauk Technicznych. W latach 1939–1941 – 

po zajęciu Lwowa przez Rosjan – był prorektorem ds. 

nauki Lwowskiego Instytutu Politechnicznego. Napi-

sał wówczas pracę o historii liczników elektrycznych 

(która zaginęła w maszynopisie). W tym czasie otrzy-

mał też propozycję wydania książki o licznikach w ję-

zyku rosyjskim, lecz nie zdążył jej napisać wskutek 

tragicznej śmierci. 

Bezpośrednio po zajęciu Lwowa przez Niemców, 

w nocy z 3 na 4 lipca 1941r, został aresztowany przez 

feldgestapo (organ Wehrmachtu) i natychmiast nad 

ranem rozstrzelany, w jarze ulicy Wileckiej we Lwo-

wie, wraz z liczną grupą polskich uczonych. Kru-

kowski w chwili śmierci był człowiekiem w pełni sił – 

miał 54 lata i cieszył się dobrym zdrowiem. Miał 

perspektywę długiej i twórczej pracy naukowej i spo-

łecznej. 

Monografia o życiu i dziełach Włodzimierza Kru-

kowskiego jest skromnym pomnikiem dla tego zasłu-

żonego człowieka o nieskazitelnym charakterze i twór-

czym umyśle. Jest on z pewnością jedną z najwybit-

niejszych postaci polskiej elektrotechniki – pozostawił 

po sobie 23 prace z dziedziny elektrotechniki i ponad 

60 patentów. Jego najważniejsze prace naukowe to: 

– „Liczniki energii elektrycznej” (1930r. wyd. 

polskie 1955r.); 

– „Der Wechselstromkompensator” („Kompensator 

prądu zmiennego”, 1920r.); 

– „Nowe metody pomiaru oporności ogniw” (1934r.); 

– „Podstawowe jednostki elektryczne i ich wzor-

ce” (1933r.); 

– „Zadania poszczególnych pracowni badawczych 

w dziedzinie miernictwa elektrotechnicznego” 

(1937r.). 

Twórczość naukowa Włodzimierza Krukowskie-

go jest bogata i różnorodna ale główne dziedziny, 

którymi się zajmował to wzorce i pomiary precyzyjne, 

liczniki i przyrządy oraz metody pomiarowe. 

Prof. Włodzimierz Krukowski bardzo zasłużył się 

elektrotechnice polskiej nie tylko przez swoje działa 

i prace, nie tylko przez organizację laboratoriów – to 

wszystko już dziś przeszło do chlubnych kart historii 

nauki polskiej – ale także dzięki temu, że jego wy-

chowankowie kształcili następne pokolenia polskich 

elektryków. 
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Prof. inż. Roman KURDZIEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 2.09.1904r. w Przemyślu, w 1922r. ukoń-

czył IX Gimnazjum we Lwowie, po czym wstąpił na 

oddział elektrotechniczny Wydziału Mechanicznego 

Politechniki Lwowskiej. W roku 1930 otrzymał dy-

plom inżyniera elektryka. Już w latach 1927–1944 

pełnił obowiązki zastępcy asystenta prof. Fryzego 

w katedrze elektrotechniki ogólnej. W roku 1930/31 

wykładał w Szkole Przemysłowej we Lwowie. W la-

tach 1932–36 był kierownikiem elektrowni w Koło-

myi. W latach 1937-39 kierował ruchem elektrycznym 

w Kopalniach Soli Potasowej, a w latach 1939–1944 

był głównym energetykiem Kopalni Kałusz-Hołyń. Za 

okupacji niemieckiej był dwukrotnie aresztowany, po 

ukończeniu działań wojennych przeniósł się na Dolny 

Śląsk. Pracował w ramach grupy operacyjnej nad 

budową elektrowni w Czechnicy, następnie w Biurze 

Projektowania Zjednoczenia Energetycznego Okręgu 

Dolnośląskiego. Wykonał wiele projektów urządzeń 

elektrycznych dla elektrowni Legnica i Głogów, a tak-

że projekt rozdzielni linii Bolesławice-Wizów. Jedno-

cześnie, już od 1945r. był adiunktem Politechniki 

Wrocławskiej i wykładał urządzenia elektryczne. Od 

roku 1949 był kierownikiem katedry urządzeń elek-

trycznych, po śmierci prof. Güntera w 1953r. objął 

katedrę elektrotechniki ogólnej. W roku 1955 został 

docentem, w 1959r. zaś profesorem nadzwyczajnym, 

w roku 1970 profesorem zwyczajnym Politechniki 

Wrocławskiej. W latach 1952–1955 był dziekanem 

Wydziału Elektrycznego, w latach 1959–1965 prorek-

torem ds. studiów dla pracujących. Po zmianach struk-

turalnych Uczelni był zastępcą dyrektora Instytutu 

Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii. Był 

członkiem Komitetu Elektrotechniki PAN, członkiem 

Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Stowarzy-

szenia Elektryków Polskich i Polskiego Towarzystwa 

Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. 

Profesor R. Kurdziel był autorem wielu publikacji 

naukowych, skryptów i podręczników akademickich, 

m.in. Działania cieplne i dynamiczne prądów zwarcio-

wych, s. 395, 1957; Podstawy elektrotechniki, s. 679, 

WNT, 1965; z współautorami Przyrządy rozdzielcze 

wysokiego napięcia, s. 268, PWN, 1952; z współauto-

rami Urządzenia elektryczne niskiego napięcia, s. 164, 

PWN, 1953. 

Profesor Roman Kurdziel zmarł po przejściu na 

emeryturę w 1978r. 
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Mgr inż. Bronisław LIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronisław Lis urodził się 17.10.1899r. w Łuka-

wicy (pow. Lesko) jako syn Jana – funkcjonariusza 

kolei i Honoraty z Dobrowolskich. 

Do szkoły powszechnej i gimnazjum klasycznego 

uczęszczał w Samborze. Maturę zdał z odznaczeniem 

w 1919r. Następnie w latach 1919–1926 studiował na 

Oddziale Elektrotechnicznym Wydziału Mechaniczne-

go Politechniki Lwowskiej. Dyplom uzyskał 09.01.1926r. 

wykonawszy jako pracę dyplomową obliczenie motoru 

szeregowego 25 kM, 500V, 500 obr/min. 

Pracę zawodową rozpoczął przed dyplomem w Ak-

cyjnym Towarzystwie Elektrycznym we Lwowie, gdzie 

w okresie 16.08.1925 – 31.08.1926r. wykonywał pro-

jekty instalacji elektrycznych dla miast i nadzorował 

ich montaż. Potem w okresie 01.04.1926 – 30.06.1927 

pracował w Biurze Technicznym inż. Stefana Do-

brzańskiego we Lwowie przy projektowaniu, montażu 

i sporządzaniu kosztorysów urządzeń elektrycznych 

wn i nn. 

Następnie w okresie 01.07.1927 – 15.05.1946r. 

był zatrudniony w miejskich Zakładach Elektrycznych 

(MZE) we Lwowie kolejno jako: inżynier w centrali 

na Persenkówce przy projektowaniu linii 35 kV ze 

Lwowa do stacji pomp wodociągowych w Karaczy-

nowie, kierownik stacji cechowniczej (legalizacji) licz-

ników, zastępca kierownika Biura Sieci, kierownik 

Biura Sprzedaży Prądu i w latach 1944–1946 jako kie-

rownik Elektroinspekcji. 

W 1934r., pracując w Biurze Sprzedaży Prądu de-

legowany był do elektrowni w Łodzi, Warszawie, Gdy-

ni, Bydgoszczy, Poznaniu, Krakowie, Częstochowie 

i Piotrkowie dla zapoznania się z organizacją sprzedaży 

energii elektrycznej. W wyniku tego nastąpiła gruntow-

na reorganizacja Biura Sprzedaży Prądu MZE Lwów. 

W październiku 1934r. Związek Elektrowni Pol-

skich zorganizował 1 ogólnokrajową konferencję, po-

święconą organizacji sprzedaży energii elektrycznej. 

W wyniku uchwał tej konferencji powołano stałą 

komisję zajmującą się tymi sprawami i działająca 

w latach 1935–1938. B. Lis został jej członkiem jak 

również członkiem analogicznej Komisji utworzonej 

przy Związku Miast Polskich w Warszawie. W 1938r. 

studiował to zagadnienie w Elektrowni Okręgowej 

w Zagłębiu Dąbrowskim w Będzinie – Małobądzu. 

Oprócz pracy w MZE B. Lis zajmował się projek-

towaniem, sprawowaniem nadzoru, kierowaniem mon-

tażem w innych przedsiębiorstwach. Prace te prowa-

dził początkowo pod kierownictwem prof. Gabriela 

Sokolnickiego. Powstały wtedy projekty dalekosięż-

nych linii wn (m.in. Lwów – Nagórzany) oraz nowych 

urządzeń elektrycznych w elektrowniach w Złoczowie 

i Tomaszowie Lubelskim. Ponadto był rzeczoznawcą 

i doradcą technicznym elektrowni w Dolinie, Dro-

howyżu, Jaworznie, Krakowie i Turce nad Stryjem. 

W latach 1928–1934 był ponadto nauczycielem przed-

miotów elektrycznych w Szkole Zawodowo – Do-

kształcającej im. St. Staszica we Lwowie dla termi-

natorów instalacji elektrycznych. 

Dnia 17.06.1946r. przybył na Śląsk opuściwszy 

Lwów. Tu został zatrudniony z dniem 29.08.1946r. 

początkowo na stanowisku inżyniera – inspektora eko-

nomicznego w Zjednoczeniu Energetycznym Zagłębia 

Węglowego (ZEZW), a następnie, do 31.12.1950r. 

jako kierownik działu Sprzedaży Energii w ZEOG. 

Dodatkowo powierzono mu funkcję kierownika Od-

działu Przyrządów Pomiarowych. 

Dnia 01.01.1951r. powołany został autonomiczny 

Zakład Zbytu Energii (w ramach Zakładów Ener-

getycznych Okręgu Południowego – następcy ZEOG), 

z dyrektorem Władysławem Bohosiewiczem, a B. Lis 

został kierownikiem Działu Użytkowania Mocy i Ener-

gii Elektrycznej tego Zakładu. W tym czasie wy-

stępował dotkliwy deficyt mocy i energii elektrycznej. 

B. Lis kierował działem zajmującym się ustalaniem 
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mocy i energii dla poszczególnych zakładów prze-

mysłowych. Była to bardzo niewdzięczna i trudna 

praca i trzeba było dłużej znajomości procesów 

produkcyjnych i hierarchii potrzeb, by tak dysponować 

niedostatecznym zasobem mocy i energii, by ich 

przydział otrzymały zakłady o kluczowej produkcji, 

a jednocześnie by ogólne straty wskutek niedostarcze-

nia dostateczniej ilości energii były jak najmniejsze. 

Z dniem 31.03.1958r. ZZE został włączony do ZEOPd., 

a B. Lis został kierownikiem Sekcji Użytkowania 

Energii Elektrycznej i Taryf w Dziale Technicznej Ob-

sługi Odbiorców, a 01.01.1964r. głównym specjalistą 

ds. strat energii elektrycznej w Dziale Przesyłu. Tam 

pracował aż do przejścia na emeryturę. 

W latach powojennych był członkiem Komisji 

Badania Strat przy Centralnym Zarządzie Energetyki 

(CZE). W ogólne zagadnienie strat stało się jednym 

z głównych tematów, którymi zajmował się w czasie 

pracy w energetyce śląskiej po wojnie. Z tej dziedziny 

opracował kilka instrukcji wydanych przez Komisję 

Badania Strat i zatwierdzonych do stosowania przez 

CZE. 

We wrześniu 1947r. inż. Józef Michejda ów-

czesny dyrektor naczelny ZEZW powołał do życia 

kwartalnik pt. „Biuletyn Techniczny Zjednoczenia 

Energetycznego Zagłębia Węglowego”, a B. Lis został 

jego naczelnym redaktorem. Biuletyn ten został prze-

mianowany w 1949r. początkowo na dwumiesięcznik, 

a następnie miesięcznik „Energetyka”, który od 1958r. 

stanowił wspólny organ Ministerstwa Górnictwa i Ener-

getyki oraz SEP (obecnie tylko SEP). B. Lis pełnił 

funkcję redaktora naczelnego aż do 1975r. Poświęcił 

wiele pracy i starań dla rozwoju tego czasopisma 

i zwiększeniu jego nakładu. Dbał bardzo o czystość 

języka polskiego publikowanych artykułów i pod tym 

względem „Energetyka” zajmowała jedno z pierw-

szych miejsc wśród czasopism technicznych, a on sam 

był powoływany do opracowania redakcyjnego wielu 

poważnych wydawnictw, np. 16.01.1958r. był powo-

łany do zespołu redakcyjnego wydawnictw i publikacji 

Komitetu Elektryfikacji Polski PAN. 

Poza pracą w redakcji Energetyki opublikował 

kilka książek z dziedziny racjonalnego użytkowania 

energii elektrycznej, przeznaczonych dla szerokich 

kręgów inżynierów i techników, napisanych zrozu-

miale i przejrzyście, piękną polszczyzną. Książki te 

cieszyły się dużą popularnością i były wielokrotnie 

wznawiane. Należą do nich: „Straty energii w sieciach 

elektrycznych” (1953, 1962 i 1967r.) „Gospodarka 

energią elektryczną w zakładach przemysłowych” 

(1955, 1963r.) i inne. 

Do SEP wstąpił w 1926r. we Lwowie. W latach 

1928–1934 pełnił obowiązki sekretarza Oddziału Lwow-

skiego. Po osiedleniu się na Śląsku (w Bytomiu) 

wstąpił do OZW i figuruje na pierwszej liście człon-

ków Oddziału opublikowanej 07.11.1946r. w Prze-

glądzie Elektrotechnicznym. W kadencji 1947r. był 

członkiem Zarządu OZW pełniąc funkcję sekretarza. 

Jako redaktor czasopisma organu – SEP bardzo 

dbał o to, by wprowadzony przez niego dział „Z życia 

SEP” zawierał stałe aktualne wiadomości dotyczące 

Stowarzyszenia i by żadne ważniejsze wydarzenie 

w działalności SEP nie zostało w „Energetyce” pomi-

nięte. Jako redaktor naczelny „Energetyki” wchodził 

w skład Rady Czasopism Elektrycznych SEP. 

Za pracę zawodową i stowarzyszeniową od-

znaczony był Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym 

i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą i Srebrną Odznaką 

SEP i NOT i innymi. 

Zmarł 3 września 1975r. po krótkiej, gwałtowanie 

rozwijającej się chorobie i został pochowany na 

Cmentarzu w Krakowie. 

Pozostawił żonę Klaudię z Chruścielów i córkę 

Renatę. 

 

 

 

 

 

Prof. Artur METAL 
 

 

Urodził się w 1907r. we Lwowie. Studia wyższe 

odbył na Oddziale Elektrycznym Politechniki Lwow-

skiej w latach 1926–1931. W 1932r. rozpoczął pracę 

na Politechnice Lwowskiej w Katedrze Pomiarów Elek-

trycznych (u prof. Idaszewskiego). W latach 1959–

1968 pracował na Politechnice Szczecińskiej, również 
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w Katedrze Miernictwa Elektrycznego, jako profesor 

zwyczajny i kierownik Katedry. Następnie przeniósł 

się na Politechnikę Poznańską, do analogicznej Ka-

tedry Miernictwa Elektrycznego, gdzie pracował jako 

kierownik Katedry (1969–1972) i kierownik Zakładu 

w Instytucie Elektroniki (1972–1977). 

Prof. Metal pracował również w przemyśle: w fa-

bryce liczników energii elektrycznej „Kontakt” we 

Lwowie jako konstruktor (1935–1937), w fabryce 

mierników ZIP Krasnodar-Omsk jako zastępca na-

czelnego konstruktora (1941–1945) oraz w fabryce 

liczników energii elektrycznej „Pafal” w Świdnicy 

jako naczelny konstruktor (1947–1952). W następnych 

latach zajmował się głównie metodyką projektowania 

mierników elektromechanicznych, publikując wyniki 

prac w dwu podstawowych dla tej dziedziny czasopis-

mach „Archiv für Technische Messen” oraz „pomiary, 

Automatyka, Kontrola”. 

Prof. Metal pracował również w latach 1953–

1962 jako kierownik pracowni w Instytucie Elektro-

techniki we Wrocławiu, a potem w Szczecinie. Współ-

pracował też z Zakładem Metrologii Elektrycznej 

Głównego Urzędu Miar od 1934 do 1986r. (Polski 

Komitet Normalizacji i Miar); zwłaszcza jako członek 

Rady ds. Metrologii tegoż Komitetu od 1975r. 

Ogółem posiadał 43 publikacje, w tym wiele 

wspólnych z prof. Żuchowskim dotyczące m.in. meto-

dyki projektowania mierników elektromechanicznych, 

miernictwa dynamicznego, zawieszeń taśmowych 

w miernikach oraz dydaktyki metrologii elektrycznej. 

Zmarł 21 stycznia 1997r. 

 

 

 

 

 

 

Prof. zw. Ignacy MOŚCICKI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urodził się w 1867r. Specjalista elektrochemii, 

autor licznych prac naukowych i wynalazków, członek 

Akademii Nauk Technicznych, prezes Polskiego 

Towarzystwa Chemicznego, członek honorowy SEP 

i Związku Inżynierów Chemików RP, prezydent Rze-

czypospolitej Polskiej (1926–1939). 

Ignacy Mościcki pochodził z rodziny szlachec-

kiej, której majątek Mościcka (na Mazowszu) należał 

do Mościckich od XV w. Jego dwaj pradziadowie 

walczyli w legionach Dąbrowskiego. W powstaniu 

listopadowym w 1831r. brał udział jego dziad – Wa-

lenty, zaś ojciec – Faustyn kierował oddziałem strzel-

ców i kosynierów w powstaniu styczniowym w 1863r. 

Ignacy Mościcki urodził się w Mierzanowie (na 

Mazowszu 01.12.867r. jako syn Faustyna i Stefanii z 

Bojanowskich. Dzieciństwo spędził w domu rodzin-

nym, a następnie po ukończeniu szkół średnich 

w Płocku i Warszawie studiował na Wydziale Chemii 

Politechniki w Rydze (1887–1891), gdzie również dzia-

łał w korporacji studenckiej „Welecja”. 

Po studiach I. Mościcki powrócił do Warszawy 

i podjął działalność w ruchu niepodległościowym, jako 

działacz II Proletariatu. Był m.in. zaangażowany 

w przygotowywany zamach na generała-gubernatora 

warszawskiego – Josifa W. Hurkę. Ścigany przez wła-

dze carskie, I. Mościcki był zmuszony opuścić War-

szawę i w 1892r. wyemigrował do Anglii, gdzie 

uczestniczył w pracach na rzecz niepodległości Polski; 

nawiązał wówczas osobisty kontakt z Józefem Pił-

sudskim. 

W czasie 5-letniego pobytu w Londynie I. Moś-

cicki zajmował się m.in. fizykochemią, próbował także 
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innych zawodów. W 1897r. przeniósł się do Fryburga 

w Szwajcarii, gdzie na tamtejszym uniwersytecie – 

jako asystent prof. Józefa Wierusz-Kowalskiego – pro-

wadził badania w dziedzinach technologii nieorganicz-

nej i chemii. Opracował w tym czasie przemysłową 

metodę otrzymywania kwasu azotowego na drodze 

syntezy tlenków azotu z powietrza w łuku elektrycz-

nym i zbudował w Chippis fabrykę kwasu azotowego 

opartej na tej metodzie. Prof. I. Mościcki zajmował się 

również badaniami niektórych zagadnień z zakresu 

elektrotechniki wysokich napięć i skonstruował pierw-

sze kondensatory elektryczne wysokonapięciowe, wy-

twarzane następnie we. 

Po powrocie do kraju w 1912r. został powołany 

na stanowisko prof. chemii fizycznej i elektrochemii 

technicznej (Szkoła Politechniczna we Lwowie). Wy-

kładał tamże technologię chemiczną nieorganiczną, 

chemię fizyczną, elektrochemię techniczną oraz wy-

brane działy techniki wysokich napięć. 

W szybkim czasie doprowadził do zorganizowa-

nia w Szkole Politechnicznej we Lwowie laboratorium 

elektrochemicznego co w dużej mierze było możliwe 

dzięki przewiezieniu z Fryburga licznych urządzeń. 

Jednocześnie profesor I. Mościcki zajmował się tech-

nologią wielkiego przemysłu chemicznego, a także 

prowadził pracę badawcze z zakresu przemysłu nafto-

wego. Szczególnie interesował się tworzeniem placó-

wek naukowych i laboratoriów w polskich uczelniach 

oraz kształceniem kadry specjalistów w dziedzinie 

elektrochemii technicznej i przemysłowej. W 1916r. 

był inicjatorem powstania i został kuratorem Instytutu 

Badań Naukowych i Technicznych „Metan” we Lwo-

wie, przekształconego następnie w 1922r. w Chemicz-

ny Instytut Badawczy (CHiB), który w 1928r. został 

przeniesiony do Warszawy. 

Po odzyskaniu niepodległości Polski w 1918r. 

I. Mościcki położył duże zasługi przy tworzeniu pol-

skiego przemysłu chemicznego. Dzięki przyznaniu 

Polsce (w drodze plebiscytu) części Górnego Śląska 

a w tym Chorzowa, gdzie istniała poniemiecka fabryka 

związków azotowych, mimo wywiezienia przez Niem-

ców całej dokumentacji, polska ekipa – której prze-

wodził prof. I. Mościcki szybko uruchomił fabrykę 

i zwiększyła się jej wydajność. Z inicjatywy prof. 

I. Mościckiego w latach 1927–30 zbudowano w Moś-

cicach pod Tarnowem Państwową Fabrykę Związków 

Azotowych, w oparciu o własną, oryginalną techno-

logię I. Mościckiego, stanowiącą wówczas najwyższy 

poziom światowy. Fabryka było wyposażona we włas-

ną elektrownię zasilającą również okręg tarnowski. 

Oprócz działalności dla przemysłu prof. I. Moś-

cicki kontynuował równocześnie pracę dydaktyczną 

i naukową. W latach 1915–1917 był dziekanem Wy-

działu Chemicznego Szkoły Politechnicznej we Lwo-

wskiej, a w 1921r. uczelnia ta nadała mu doktorat 

honoris causa za zasługi na polu naukowym i prze-

mysłu. W czerwcu 1925r. prof. I. Mościcki został 

przez Senat wybrany rektorem Politechniki Lwow-

skiej; nie objął jednak tej funkcji, gdyż jesienią tego 

roku powołano go na kierownika Katedry Elektro-

chemii Technicznej Politechniki Warszawskiej, z ty-

tułem prof. Honorowego. 

Prace naukowo-badawcze I. Mościckiego wyróż-

niały się oryginalnym podejściem do rozwiązywanych 

problemów, opanowaniem technologii i znajomością 

zagadnień konstrukcyjnych oraz aparaturowych. Do 

najistotniejszych jego osiągnięć należy załączyć opra-

cowanie i wprowadzanie do przemysłu metody pro-

dukcji kwasu azotowego drogą syntezy tlenków azotu 

z powietrzem wysoko napięciowego pieca elektrycz-

nego z koncentrycznymi elektrodami i łukiem elek-

trycznym wirującym pod wpływem pola magnetycz-

nego i była stosowana przez szereg lat do wytwarzania 

kwasu azotowego i nawozów azotowych. Rozwiązania 

prof. I. Mościckiego w tej dziedzinie wysunęły go na 

czołowe miejsce wśród badaczy konstruktorów na 

świecie. 

Prof. I. Mościcki opracował również oryginalną 

metodę absorpcji uzyskiwanych tlenków azotu w wie-

żach okresowo zalewanych cieczą absorbującą. W związ-

ku z syntezą tlenku azotu, prof. I. Mościcki opracował 

pierwsze na świecie elektryczne kondensatory wysoko 

napięciowe, które do czasu zastosowania kondensato-

rów z dielektrykiem papierowym okazały się przy-

datne także do innych celów, np. w radiostacjach 

(m.in. min były zastosowane na wieży Eiffla w Pary-

żu) oraz jako ochronniki w elektrycznych liniach na-

powietrznych. Prof. I. Mościcki wykonał pionierskie 

prace w zakresie wytrzymałości dielektryków. Wy-

jaśnił znaczenie wyładowań krawędziowych przy 

przebiciu oraz wykazał wpływ strat dielektrycznych na 

wytrzymałość elektryczną materiałów. Zajmował się 

także zagadnieniami przepięć i ochrony przeciwprze-

pięciowej. Niektóre dostrzeżone przez prof. I. Moś-

cickiego zjawiska, np. związek wyładowań powierzch-

niowych z pojemnością właściwą dielektryka zostały 
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później potwierdzone przez innych badaczy i ujęte we 

wzory funkcjonalne. Prof. I. Mościcki uzyskał także 

ciekawe rozwiązania wynikające ze jego badań nad ro-

pą naftową i jej przetwarzaniem, m.in. rozdzielaniem 

naturalnych emulsji ropy destylacją zachowawczą 

wydzielanie gazoliny z gazu ziemnego, chlorowaniem 

metanu i pirogenezą węglowodorów naftowych. 

Pod koniec lat 30-tych zajmował się problemem 

oczyszczania i ulepszania powietrza w pomieszcze-

niach; wynalazł urządzenie wytwarzające zjonizowane 

powietrze, m.in. przeznaczone dla szpitalnictwa i miesz-

kalnictwa. 

Prace I. Mościckiego były publikowane w cza-

sopismach naukowych i technicznych w kraju i za-

granicą. Prof. I. Mościcki uzyskał liczne patenty, nie 

tylko polskie lecz i zagraniczne na wynalazki z dzie-

dziny chemii i elektrotechniki; większość z nich za-

stosowano w przemyśle. Za osiągnięcia na polu nau-

kowym prof. Mościcki otrzymał wiele wyróżnień 

i tytułów dr. Honoris causa, zarówno w uczelniach 

krajowych jak i zagranicznych. Był członkiem Polskiej 

Akademii Umiejętności, Towarzystwa Naukowego 

Warszawskiego, Polskiego Towarzystwa Naukowego 

we Lwowie, prezesem Polskiego Towarzystwa Che-

micznego, współzałożycielem i członkiem honorowym 

Akademii Nauk Technicznych a także członkiem ho-

norowym Muzeum Techniki i Przemysłu oraz Insty-

tutu Naukowego Organizacji i Kierownictwa. W pol-

skim Towarzystwie Politechnicznym we Lwowie był 

współzałożycielem Sekcji Elektrotechnicznej i delega-

tem do Państwowej Rady Elektrycznej w Warszawie. 

W Stowarzyszeniu Elektryków Polskich był członkiem 

Zarządu Oddziału Lwowskiego; w 1930r. otrzymał 

godność członka honorowego SEP a w 1934r. – człon-

ka honorowego Związków Inżynierów Chemików RP. 

W 1926r. został wybrany prezydentem Rzeczy-

pospolitej Polskiej. Aczkolwiek od tego czasu nie 

prowadził badań naukowych, jednak interesował się 

i popierał prace nad rozwojem polskiej myśli nauko-

wej, a w szczególności śledził działalność ChiB-u i kra-

jowego przemysłu – zwłaszcza fabryki w Mościcach 

i w COP. Staraniem profesora I. Mościckiego został 

stworzony fundusz kultury narodowej, który dawał 

możliwość korzystania ze stypendiów zagranicznych 

polskim uczonym. Profesor I. Mościcki także podpisał 

dekret o budowie Biblioteki Narodowej w Warszawie. 

 Po agresji Niemiec hitlerowskich na Polskę, we 

wrześniu 1939r. I. Mościcki – wraz z grupą przedsta-

wicieli ówczesnego rządu – opuścił Polskę i udał się do 

Rumunii, gdzie został internowany. Tamże 30.09.1939r. 

zrzekł się urzędu prezydenta RP, umożliwiając tym 

samym stworzenie nowego rządu na emigracji. Sam – 

ponieważ miał również obywatelstwo szwajcarskie – 

został wkrótce zwolniony i wyjechał do Szwajcarii, 

gdzie przebywał przez cały okres II wojny światowej 

aż do śmierci. W ostatnich latach życia kontynuował 

przedwojenne prace dotyczące urządzeń do kondycjo-

nowania powietrza. Wyniki tych prac pozwalają uznać 

profesora I. Mościckiego za prekursora klimatyzacji. 

Prof. I. Mościcki był odznaczony m.in. Orderem 

Orła Białego, Krzyżem Wielkim i Krzyżem Koman-

dorskim z gwiazdą Orderu Polonia Restituta, Krzyżem 

Niepodległości z Mieczami, a także wieloma odzna-

czeniami zagranicznymi, w tym francuską Legią Ho-

norową I klasy i Belgijskim Orderem Leopolda I. 

Zmarł w Szwajcarii 2 października 1946 i został 

pochowany w Versoix pod Genewą. W 1984r. w Alei 

Zasłużonych na cmentarzu Powązkowskim w Warsza-

wie umieszczono skromną tablicę symboliczną, po-

święconą pamięci I. Mościckiego. W 1981r., zgodnie 

z wolą I. Mościckiego, zachowane pamiątki, doku-

menty i materiały, dotyczące jego działalności, zostały 

przekazane do Archiwum OO. Paulinów na Jasnej 

Górze w Częstochowie. 

W 1993 szczątki Ignacego Mościckiego przewie-

ziono (z inicjatywy prezydenta Lecha Wałęsy i pry-

masa Józefa Glempa) do Polski i złożono w krypcie 

prezydenckiej bazyliki archikatedralnej św. Jana 

w Warszawie. 
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Urodził się 25 czerwca 1905r. w Berlinie, w ro-

dzinie pracownika poczty. Tamże uczęszczał do szko-

ły podstawowej i średniej. W roku 1919, w czasie 

trwających jeszcze walk powstania wielkopolskiego, 

przekradł się do Poznania, tam kontynuował naukę 

w gimnazjum matematyczno-przyrodniczym i zdał 

w 1924r. egzamin maturalny. W tym samym roku prze-

niósł się do Lwowa i rozpoczął studia na oddziale 

elektrotechnicznym Wydziału Mechanicznego Poli-

techniki Lwowskiej. W roku 1928 został asystentem 

w katedrze miernictwa elektrycznego. W roku 1929 

uzyskał dyplom inżyniera elektryka i awansował na 

starszego asystenta. Jednocześnie zdobywał praktykę 

w budowie elektrowni, linii wysokich napięć oraz 

rozdzielni. W roku 1930, w celu zdobycia większego 

doświadczenia inżynierskiego, wyjechał do Berlina do 

Zakładów Siemens-Schuckerwerke. Zaznajamiał się z bu-

dową maszyn elektrycznych i prostowników rtęcio-

wych, następnie uczestniczył w projektowaniu i budo-

wie linii wysokiego napięcia. W roku 1935 wrócił na 

Politechnikę Lwowską i objął stanowisko adiunkta 

w katedrze maszyn elektrycznych. W roku 1937 na 

podstawie rozprawy Nowy sposób obliczania linii 

dalekosiężnych przy pomocy wykresów mocy ze szcze-

gólnym uwzględnieniem toru zamkniętego, uzyskał 

dyplom doktora nauk technicznych. Ogłosił też kilka 

innych przyczynków w czasopismach krajowych. 

W 1938 roku przeniósł się na Śląsk i pracował w Pol-

skich Zakładach Siemensa w Katowicach. Elektryfi-

kował tu wiele obiektów przemysłowych. Wyjechał 

też na kilka miesięcy do Wielkiej Brytanii, wizytując 

zakłady przemysłu elektrotechnicznego i odbierając – 

jako ekspert Ministerstwa Komunikacji – sprzęt dla 

elektryfikowanego wtedy warszawskiego węzła kole-

jowego. W 1939r. został dyrektorem technicznych 

Fabryki Kabli i Drutu w Będzinie. 

Wraz z wybuchem drugiej wojny światowej ukry-

wał się w Krakowie, po czym w styczniu 1940r. prze-

kradł się przez Słowację na Węgry, aby stąd prze-

dostać się przez Jugosławię i Włochy do Francji. 

Zgłosił się ochotniczo do Wojska Polskiego, otrzymał 

stopień podporucznika czasu wojny, ale wobec złego 

stanu zdrowia został skierowany jako pełnomocnik 

wojskowy do francuskich zakładów zbrojeniowych. 

Ranny podczas ewakuacji do Wielkiej Brytanii; 

nauczał fizyki i matematyki w polskim gimnazjum 

w dzielnicy Ealing w Londynie. Stamtąd został „wy-

pożyczony” przez sztab Wojska Polskiego do dyspo-

zycji angielskiego Ministerstwa Lotnictwa i rozpoczął 

pracę w Royal Aircraft Establishment w Farnborough, 

w departamencie radiowym. Zdobył wkrótce stopień 

Senior Scientific Officer i został szefem laboratorium 

urządzeń radiowych. W tej nowej dziedzinie 

opracował wiele zagadnień teoretycznych, projektował 

i budował nowe urządzenia i wypróbowywał ich dzia-

łanie w praktyce, w stacjach naziemnych i w samo-

lotach. Efektem tych prac były nowe patenty, a także 

publikacje. Po zakończeniu wojny nie mógł, ze wzglę-

du na rodzaj pracy spełnianej podczas wojny, po-

wrócić zaraz do kraju. Zanim otrzymał w 1947r. zgodę 

na powrót do kraju wykładał elektrotechnikę w City 

and College na Uniwersytecie Londyńskim. 

Po powrocie do Polski, w styczniu 1947r. podjął 

pracę w energetyce jako szef działu studiów w Cen-

tralnym Zarządzie Energetyki w Warszawie i jedno-

cześnie na Politechnice Wrocławskiej jako kierownik 

katedry maszyn elektrycznych. Opracował trzyletni 

i sześcioletni plan elektryfikacji Polski, uczestniczył 

w odbudowie systemu energetycznego. Opublikował 

wiele artykułów z dziedziny energetyki i elektryfi-

kacji, a także 2 książki Linie dalekosiężne i, wspólnie 

z Zygmuntem Skoczyńskim, Zwarcie w wysokonapię-

ciowych układach energoelektrycznych. 

Profesor kursował co tydzień między Warszawą 



 

CZASOPISMO TECHNICZNE 44 

a Wrocławiem. W roku 1951 objął katedrę elektro-

techniki teoretycznej, w 1953r. katedrę miernictwa 

elektrycznego na Politechnice Warszawskiej. Był to 

okres najbardziej intensywnej pracy dydaktycznej pro-

fesora, który wykładał elektrotechnikę teoretyczną, 

elektronikę przemysłową, automatykę i miernictwo 

elektryczne na Politechnikach Warszawskiej i Łódz-

kiej, maszyny elektryczne i elektronikę przemysłową 

natomiast we Wrocławiu. Był wspaniałym wykła-

dowcą. Jednocześnie wydał dwutomowy Atlas kon-

strukcji maszyn elektrycznych (wspólnie z A. Kordec-

kim i E. Stankiewiczem), nadto Transformatory oraz 

wielką liczbę artykułów z dziedziny wykładanych przez 

siebie działów elektrotechniki. To wszystko bez prze-

rywania pracy w Centralnym Zarządzie Energetyki. 

W roku 1954 został prof. Nowacki kierownikiem 

Zarządu Elektrotechniki PAN. W 1955r. otrzymał no-

minację na profesora zwyczajnego Politechniki War-

szawskiej. Od 1956 roku był członkiem koresponden-

tem, od 1961r. zaś członkiem rzeczywistym Polskiej 

Akademii Nauk. W tym czasie wzrasta na świecie 

zainteresowanie dla sprawy automatycznej regulacji 

i automatyzacji procesów przemysłowych. Mając za-

równo świetne przygotowanie matematyczne oraz zna-

jomość wszystkich niemal działów elektrotechniki 

i elektroenergetyki, jak również duże doświadczenie 

w dziedzinie elektroniki, prof. Nowacki łączy swoje 

umiejętności i wykorzystuje je w studiach nad teorią 

i praktyką automatycznej regulacji. W krótkim czasie 

stał się w tej dziedzinie autorytetem, uczestniczył 

czynnie w konferencjach naukowych z dziedziny 

automatyki, ogłaszał w kraju i za granicą wiele orygi-

nalnych prac na ten temat, a także – wspólnie z Lud-

gerem Szklarskim i Henrykiem Góreckim – dwuto-

mową monografię Podstawy teorii układów regulacji 

automatycznej. Został przewodniczącym Komitetu 

Automatyki i Cybernetyki Technicznej PAN oraz 

członkiem Prezydium Polskiego Komitetu NOT ds. 

Pomiarów i Automatyki. Był jednym z sześciu 

założycieli International Federation of Automatic 

Control (IFAC); w 1963r. został wybrany 

wiceprezydentem, w 1966 natomiast prezydentem 

IFAC. W roku 1969 zorganizował światowy kongres 

IFAC w Warszawie. Już wcześniej, w 1958r. został 

członkiem korespondentem Królewskiej Szwedzkiej 

Akademii Nauk Technicznych i otrzymał honorowy 

medal tej Akademii za specjalne zasługi w rozwoju 

nauki o automatycznej regulacji. 

Gdy zaczęła się rozwijać energetyka jądrowa, 

wówczas zainteresowania Profesora skierowały się 

w tym kierunku. Był współautorem kompleksowego 

planu perspektywicznego wykorzystania energetyki 

jądrowej w Polsce. Jeszcze ściślej zajął się tematyką 

wykorzystania energii atomowej, gdy w 1958r. został 

powołany na stanowisko naczelnego dyrektora Insty-

tutu Badań Jądrowych. Za jego kadencji Instytut 

rozrósł się do dużej, prężnej placówki o osiągnięciach 

znaczących w świecie. Swoje osobiste zainteresowanie 

kierował na zagadnienia techniki reaktorowej, wyko-

rzystania izotopów w automatyce przemysłowej, jak 

również miernictwa promieniowania radioaktywnego. 

Jednocześnie ze stanowiskiem dyrektora naczelnego 

Instytutu objął prof. Nowacki katedrę energetyki ją-

drowej na Politechnice Warszawskiej. Nieco później 

skierował swoje zainteresowania na zagadnienia plaz-

my, a zwłaszcza na wykorzystanie plazmy dla celów 

praktycznych, jak np. generatory magnetogazodyna-

miczne, plazmowe źródła światła i urządzenia spawal-

nicze. Tematykę tę rozwijał podczas rocznego pobytu 

w Instytucie Badań Jądrowych w Saclay (Francja), 

gdzie wykładał fizykę i technikę plazmy. Opublikował 

w tym czasie kilkanaście artykułów naukowych, głów-

nie w czasopismach francuskich oraz obszerną mo-

nografię na temat teorii i zastosowań plazmy nisko-

temperaturowej. Również w dziedzinie energetyki 

jądrowej zajmował eksponowane stanowiska na forum 

międzynarodowym. Był między innymi delegatem Pol-

ski w Międzynarodowej Agencji Atomowej (IAEA) 

w Wiedniu, w latach 1968–1969 natomiast wiceprze-

wodniczącym Komisji ONZ ds. opracowania techno-

logii energetyki jądrowej dla krajów rozwijających się. 

Efektem tej pracy było m.in. opracowanie The 

feasibility of nuclear power in developing countries 

(wyd. ONZ, Genewa 1969). 

W roku 1970, ze względu na pogarszający się 

stan zdrowia, przeszedł na mniej wyczerpujące sta-

nowisko – kierownika Stacji Naukowej PAN w Pa-

ryżu. Pozostał na tym stanowisku do 1975r., gdy 

przeszedł na emeryturę. Po powrocie z Paryża był 

nadal aktywny naukowo. Nurtowały go wciąż nowe 

problemy energetyki; oryginalne prace dotyczące za-

stosowania w gospodarce wodoru i metanolu były 

chyba ostatnimi, które zapisał na swoje dobro w prze-

bogatym dorobku naukowym życia (Wodór i metanol 

oraz węglowodory syntetyczne z węgla dla gospodarki 

narodowej, 1979). 
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Dorobek naukowy prof. Pawła J. Nowackiego 

obejmuje ponad 130 publikacji naukowych, mono-

grafii i podręczników, w tym około 50 w językach 

obcych. Był promotorem ponad 20 prac doktorskich. 

Za zasługi naukowe był odznaczony Orderem Sztan-

daru Pracy I i II klasy oraz Krzyżem Komandorskim 

z Gwiazdą i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia 

Polski. Był laureatem indywidualnej Państwowej Na-

grody Naukowej I stopnia oraz indywidualnej nagrody 

I stopnia Państwowej Rady ds. Wykorzystania Energii 

Atomowej. Otrzymał też Medal im. Mikołaja Koper-

nika za zasługi dla Polskiej Akademii Nauk oraz 

medale – polski i francuski, im. Marii Curie-Skło-

dowskiej oraz wiele innych odznaczeń honorowych. 

Paweł Jan Nowacki był jednym z najwybitniej-

szych i najbardziej zasłużonych uczonych polskich 

swojej epoki. Owoce jego działalności stanowią trwały 

wkład w naukę polską i światową. 

Zmarł 23 maja 1979r. w Warszawie. 

 

 

 

 

 

 

Doc. dr inż. Izaak ROSENZWEIG 
 

 

Urodził się 25 stycznia 1907r. w rodzinie urzędni-

czej w Wieliczce pod Krakowem. Tam też uczęszczał 

do szkoły realnej i uzyskał świadectwo dojrzałości 

(1924r.). Studia wyższe odbył na Oddziale Elektro-

technicznym Wydziału Mechanicznego Politechniki 

Lwowskiej, otrzymując w 1930r. dyplom inżyniera 

elektryka. Po rocznej praktyce w fabryce maszyn 

i urządzeń elektrycznych Elin w Weitz (Austra) prze-

szedł do pracy naukowej i dydaktycznej w Poli-

technice Lwowskiej, kolejno przez szczeble asystenta, 

starszego asystenta (1933) i docenta, w ramach Lwow-

skiego Instytutu Politechnicznego (1940). 

W roku 1939 otrzymał stopień doktora nauk tech-

nicznych za rozprawę Symboliczny wielowymiarowy 

rachunek wektorowy jako metoda analizy układów 

wielofazowych. Razem z profesorem Steinhausem opra-

cował propozycje nowej metody taryfikacji energii 

elektrycznej, opartej na pojęciu tzw. mocy kwadra-

towej, która uwzględnia zarówno zużycie energii, jak 

i stopień nierównomierności poboru energii. Opraco-

wał też przystosowane do tej taryfy schematy licz-

ników elektrycznych. We współpracy z firmą prze-

mysłu naftowego Pionier wykonał wiele teoretycz-

nych i doświadczanych prac badawczych w dziedzinie 

geofizyki stosowanej. Należał do prekursorów badań 

geofizycznych metodami elektrycznymi. 

Po objęciu Politechniki Lwowskiej, jesienią 1939r., 

przez władze radzieckie, rozpoczął wykłady z techniki 

wysokich napięć, a w następnym roku również wykła-

dy z prostowników elektrycznych oraz ćwiczenia w la-

boratorium wysokich napięć. W roku 1940 wykonał 

badania korozyjności gruntu na trasach nowo budo-

wanych rurociągów gazowych w rejonie Daszawy, 

Lwowa i Drohobycza wg własnej metody elektrycznej. 

Doktora Rosenzweiga cechowały duża inicjatywa 

badawcza i ożywiona działalność naukowa. Doskonały 

teoretyk, posiadał wszechstronną wiedzę w dziedzinie 

nauk elektrycznych. 

W lipcu 1941r., po zajęciu miasta przez armię 

hitlerowską, został niebawem aresztowany i stracony. 
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Prof. inż. Gabriel SOKOLNICKI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urodził się 7 lutego 1877r. w Kaszewach Koś-

cielnych, pow. Kutno. W roku 1894 ukończył Wyższą 

Szkołę Rzemieślniczą w Łodzi, działającą na prawach 

szkoły realnej. Studia wyższe odbył na politechnice 

w Darmstadt (Niemcy), na Wydziale Elektrotechnicznym, 

uzyskując w 1900r. dyplom inżyniera elektryka. W latach 

1901–1903 był asystentem prof. Dzieślewskiego w Ka-

tedrze Elektrotechniki Ogólnej Szkoły Politechnicznej we 

Lwowie. W latach 1908–1910 był kierownikiem technicz-

nym przedsiębiorstwa, którego był jednocześnie współ-

właścicielem – Sokolnicki i Wiśniewski – Fabryka Elek-

trotechniczna i Zakład Instalacyjny we Lwowie. W latach 

od 1910 do 1913 był dyrektorem przedsiębiorstwa Ak-

cyjne Towarzystwo Elektryczne, przedtem Sokolnicki 

i Wiśniewski. W roku 1910 założył też Sokolnicki Biuro 

Porad i Projektów Elektrotechnicznych i uzyskał w 1916r. 

tzw. upoważnienie rządowe i tytuł inżyniera cywilnego. 

W ramach tej działalności opracowywał i następnie rea-

lizował projekty przebudowy elektrowni i sieci, projekty 

nowych sieci miejskich i stacji transformatorowych, pro-

jekty linii dalekonośnych i projekt elektryfikacji okolic 

Lwowa, nadto szkicowy projekt elektryfikacji Poznań-

skiego. Wreszcie, w 1929r. powstał pod kierownictwem 

Profesora projekt elektryfikacji Polski, jako projekt ogólny 

wyzyskiwania najważniejszych źródeł energii i głównych 

państwowych linii przemysłowych, oparty na obliczeniu 

przypuszczalnego zapotrzebowania energii na okres lat 

trzydziestu. Pracami swymi objął prof. Sokolnicki m.in. 

Centralny Okręg Przemysłowy, aglomeracje miejsko-prze-

mysłowe Lwowa, Łodzi, Poznania i Warszawy, przemysł 

i energetykę lokalną Chodorowa, Drohobycza, Gródka 

i Łazisk, wreszcie energetykę Białegostoku, Kołomyi i Lu-

blina, a także uzdrowisk, jak np. Buska, Ciechocinka, 

Krynicy i Zakopanego. Prace te świadczyły o prawdziwej 

szkole naukowo-technicznej znakomitego elektroenergety-

ka, jakim był prof. Gabriel Sokolnicki. 

Równolegle, już w 1913r. rozpoczął działalność 

dydaktyczną w Szkole Politechnicznej we Lwowie. 

Wykładał encyklopedię elektrotechniki dla Wydziałów 

Architektury, Chemii i Inżynierii, nadto oświetlenie 

elektryczne i przenoszenie siły oraz projekty i koszto-

rysy urządzeń elektrycznych dla Oddziału Elektro-

technicznego. W styczniu 1917r. został mianowany 

kierownikiem grupy elektrotechnicznej Centrali Kra-

jowej dla Gospodarczej Odbudowy Galicji. 

W roku 1921 docent prywatny, Gabriel Sokol-

nicki został mianowany profesorem nadzwyczajnym 

i kierownikiem świeżo powołanej do życia Katedry Urzą-

dzeń Elektrycznych Politechniki Lwowskiej. W roku 

1925 został profesorem zwyczajnym. W roku 1928/29 

był dziekanem Wydziału Mechanicznego, w roku 

1931/32 rektorem Uczelni. 

Od roku 1924 prof. Sokolnicki brał udział w pra-

cach Polskiego Komitetu Elektrotechnicznego doty-

czących norm i przepisów, w tym od 1929r. w cha-

rakterze przewodniczącego Głównej Komisji Przepi-

sowej, od 1930r. natomiast przewodniczącego Komisji 

Gospodarki Elektrycznej Polskiego Komitetu Energe-

tycznego. Od roku 1937 był też przewodniczącym 

Centralnej Komisji Normalizacyjnej SEP, którego był 

współzałożycielem w 1919r. Był wreszcie jednym 

z założycieli Sekcji Elektrotechnicznej Polskiego To-

warzystwa Politechnicznego we Lwowie (1901). 

W roku 1922 prof. Sokolnicki został członkiem ko-

respondentem, w 1938r. zaś członkiem czynnym Aka-

demii Nauk Technicznych w Warszawie. W tym samym 

roku został odznaczony za pracę naukową Krzyżem Ko-

mandorskim Orderu Odrodzenia Polski, w 1969r. otrzy-

mał godność członka honorowego Stowarzyszenia Elek-

tryków Polskich. Po II wojnie światowej pozostał we 

Lwowie na stanowisku profesora zwyczajnego dyscypli-

ny elektryczne stacje, sieci i systemy Lwowskiego In-

stytutu Politechnicznego. W roku 1965 przeszedł w stan 

spoczynku. Zmarł 2 czerwca 1975r. we Lwowie. 
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Inż. Józef TOMICKI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony w Poznańskim dnia 22 stycznia 1863r. 

Józef Tomicki po ukończeniu Wydziału Elektrotech-

nicznego Politechniki w Karlsruhe, studiował filozofię 

w Bonn, po czym rozpoczął działalność techniczną. Brał 

udział w budowie kolei Wiedeń-Baden, następnie w bu-

dowie miejskiej kolei podziemnej w Budapeszcie; wresz-

cie w roku 1894 powierzono mu z ramienia firmy Siemens 

i Halske, kierownictwo budową tramwajów elektrycznych 

we Lwowie. Mianowany przez zarząd miejski dyrektorem 

tego przedsiębiorstwa, osiedla się tam na stałe i aż do 

końca życie bierze nadzwyczaj czynny udział w organizo-

waniu przedsiębiorstw elektrycznych miejskich. Pod jego 

okiem rozrasta się sieć tramwajowa, wprowadza się oś-

wietlenie elektryczne miasta, buduje się nową elektrownię 

miejską o wysokim napięciu, urządzoną wg najnowszych 

wymagań techniki. 

Nie ogranicza On jednak swej działalności ani do te-

rytorium Lwowa ani do zakresu spraw ściśle zawodowych. 

Jasny, otwarty umysł, rzadka prawość charakteru, duży 

zasób doświadczenia i wiedzy, gorące umiłowanie kraju, 

niezwykła energia zjednały Mu uznanie w szerokich ko-

łach społeczeństwa. Walki wyzwoleńcze, Legiony Polskie 

mają w nim gorącego zwolennika. Niezapomnianą kartą 

pozostanie zorganizowanie opieki nad legionistami, ucie-

kającymi z niewoli austriackiej, przyjmowanie ich do elek-

trowni i tramwajów, ukrywanie ich przed okiem policji 

i wojska austriackiego. W przełomowych chwilach pow-

stania Państwa Polskiego, podczas walk z Ukraińcami 

o Lwów, pozostaje na placówce, osłaniając elektrownię le-

żącą w linii frontu i stale ostrzeliwaną przez nieprzyjaciela. 

Codziennie dojeżdża na miejsce, sprawdzając z troską stan 

szkód wyrządzonych przez pociski artyleryjskie. Za to 

został nagrodzony Krzyżem Walecznych. 

Nieomal w przededniu zawieszenia broni spotyka go 

ciężki cios, na polu walki ginie jego jedyny syn, mło-

dzieniec, rokujący najpiękniejsze nadzieje. Nieszczęście to 

jednak nie złamało J. Tomickiego; ojczyzna odzyskuje byt 

niepodległy, przez to otwiera się ogromne pole do pracy; 

a mało jest ludzi chętnych do niej i zdatnych; nie uchyla się 

więc od pracy na różnych placówkach. Przewodniczy na 

pierwszym zjeździe Elektrowni Polskich w Krakowie, jest 

wiceprezesem Związku Elektrowni Polskich oraz Związku 

Przedsiębiorstw Tramwajowych i kolei dojazdowych 

w Polsce; jest członkiem Państwowej Rady Elektrycznej, 

Państwowej Rady Kolejowej i Rady Nadzorczej Stowa-

rzyszenia Dozoru Kotłów w Warszawie; był członkiem 

Zarządu Głównego Stow. Elektryków Polskich, Prezesem 

Lwowskiego Koła Stowarzyszenia Elektrotechników Pol-

skich. Przed wojną był czynnym na polu życia organi-

zacyjno-zawodowego. Piastuje przez kilka lat godność 

wiceprezesa Towarzystwa Politechnicznego; należy do 

grona założycieli w 1908r. Sekcji Elektrotechnicznej tego 

Towarzystwa, która później przekształciła się w Koło 

Lwowskie Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich. 

Brał też czynny udział w życiu przemysłowym; na-

leżał różnymi czasy do zarządów licznych spółek akcyj-

nych, dążących do elektryfikacji kraju lub stworzenia 

przemysłu elektrycznego, jako: Siła i Światło. Polskie To-

warzystwo Elektryczne, Siersza-Wodna, Polskie Zakłady 

Elektr. Brown-Boveri, Polskie Towarzystwo Akumulato-

rowe itd. Był poza tym wiceprezesem Międzynarodowego 

Towarzystwa Tramwajowego. 

Wstręt do zbytniej kompromisowości, duży zasób 

odwagi cywilnej w połączeniu z prawdomównością 

mógłby mu raczej przysparzać niechętnych; ktokolwiek 

jednak miał sposobność zetknięcia się z Nim bliżej, nie 

mógł oprzeć się uroku Jego inteligencji, wielkiej kultury, 

połączonej z ujmującą prostotą i bijącą od tej postaci 

szlachetnością. Wstrząśnienie moralne z powodu straty 

syna, i wieloletnia wytężona praca wywołały i rozwinęły 

chorobę serca, która w dn. 22 stycznia 1925r. położyła kres 

przedwczesny życiu tego dobrego Polaka, zacnego i po-

żytecznego obywatela. 
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Doc. inż. Władysław WALLONI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Władysław Walloni urodził się 19 marca 1903r. 

w Sokołowie pow. Kolbuszowa jako syn Ludwika – 

sędziego i Marii z Pankiewiczów – nauczycielki. 

Do szkoły powszechnej uczęszczał w Sokołowie, 

a do gimnazjum klasycznego w Bochni. Tam zdał eg-

zamin dojrzałości 02.07.1921r. i rozpoczął studia na 

Oddziale Elektrotechnicznym Wydziału Mechanicz-

nego Politechniki Lwowskiej. Trudne warunki ma-

terialne zmusiły go do podjęcia jednocześnie pracy 

zawodowej. W okresie 01.11.1925–31.07.1926 był za-

stępca asystenta przy Katedrze Fizyki prof. Czesława 

Reczyńskiego, a następnie w okresie 01.10.1926–

31.07.1928 również zastępcą asystenta przy Katedrze 

Pomiarów Elektrotechnicznych u prof. Kazimierza 

Idaszewskiego. W latach 09.09.1928–30.11.1931 pra-

cował łączenie przez półtora roku jako inspicjent 

techniczny budowy sieci elektrycznej w kierownictwie 

Przebudowy Państwowego Zakładu Zdrojowego w Kry-

nicy. W tym czasie przerwał studia i pracę na jeden 

rok z powodu choroby. Dyplom inżyniera elektrotech-

niki z odznaczeniem otrzymał 12.06.1933r. 

Po dyplomie pracował jeszcze przez rok (01.10.1933–

15.06.1934) na Politechnice Lwowskiej jako asystent 

przy Katedrze Urządzeń Elektrycznych kierowanej 

przez wybitnego energetyka profesora Gabriela Sokol-

nickiego. Oprócz prowadzenia zajęć dydaktycznych ze 

studentami uczestniczył w wykonywanych przez pro-

fesora projektach i ekspertyzach małych elektrowni 

i sieci. 

Pracę w przemyśle rozpoczął w 1934r. w Pol-

skich Zakładach SIEMENS w Katowicach jako inży-

nier projektowy i akwizytor. Był to początek okresu 

największego rozwoju tej placówki w Katowicach, 

która przejęła dotychczasowe Biuro w Sosnowcu 

i większość spraw centrali warszawskiej Siemensa. 

W ten sposób placówka katowicka stała się faktyczną 

centralą Polskich Zakładów Siemens (mimo, że ofi-

cjalnie siedzibą centrali była Warszawa) i obejmowała 

swym działaniem cały obszar południowej Polski aż 

do Krakowa, Przemyśla i Lwowa. Władysław Walloni 

zajmował się projektowaniem napędów elektrycznych 

(m.in. wykonał projekt części elektrycznej kolejki 

linowej na Kasprowy Wierch), zabezpieczeniem turbo-

zespołowi linii przesyłowych, stacjami prostowników, 

rozdzielniami, a ponadto elektrycznymi kolejkami 

w podziemiach kopalń. Do 1939r. często bywał dele-

gowany do Zakładów Siemensa w Niemczech i Austrii 

dla zapoznania się z najnowszymi urządzeniami pro-

dukowanymi przez tamtejsze zakłady wytwórcze. 

W okresie okupacji pracował nadal jako inżynier 

projektowy w Zakładach Siemensa, zwanymi wtedy 

Siemens – Elektrizitäts- AG, początkowo w Warsza-

wie (15.11.1939–31.03.1940), a następnie w Krakowie 

(01.04.1940–15.01.1945). Na początku 1945r. powró-

cił do Katowic podejmując pracę w Zakładach Sie-

mens – Katowice. Przekonawszy się, że ich likwidacja 

jest tylko kwestią niedługiego czasu złożył podanie 

o przyjęcie do Zjednoczenia Energetycznego Zagłębia 

Węglowego i został zatrudniony 01.05.1945r. w pod-

ległym ZEZW przedsiębiorstwie ŚLĄZEL na stano-

wisku inżynieria, a po kilku miesiącach na stanowisku 

inspektora technicznego, zastępcy dyrektora technicz-

nego. Jego wielka pracowitość, wiedza techniczna 

i doświadczenie spowodowały, że 01.07.1948r. otrzy-

mał nominację na dyrektora technicznego Ślązelu, 

a 30.11.1948r. na pełniącego obowiązki dyrektora na-

czelnego Podokręgu Katowice, jak się nazywał Ślązel 

w ramach powstałego z reorganizacji ZEZW – Zjed-

noczenia Energetycznego Okręgu Górnośląskiego. 

W okresie 01.06.–31.10.1949 pełnił funkcję szefa (tzn. 

dyrektora) działu elektrowni zawodowych ZEOG, a od 

01.10.1949 kierownika działu dokumentacji ZEOG. 

Wreszcie 01.02.1952r. został kierownikiem Działu 

Studiów i Projektów ZEOPd i na stanowisku tym 
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pracował aż do przedwczesnej śmierci, przy czym 

nazwa działu ulegała zmianom przy kolejnych reor-

ganizacjach na Biuro Projektowo – Konstrukcyjne, Biu-

ro Studiów i projektów itp. Biuro znajdowało się 

w pionie dyrektora inwestycyjnego, którym wtedy był 

inżynier Olgierd Chełmicki. 

W czasie pracy w wydziale technicznym Ślązelu 

stworzył zalążek służby zabezpieczeń przekaźnikowych, 

który potem tak wspaniale rozwinął się w ZEOPd, 

stając się jednym z najsilniejszych ośrodków tego typu 

w kraju. 

W tym okresie przed energetyką stał ogrom za-

dań. Jednym z nich było utworzenie polskiego systemu 

elektroenergetycznego i właśnie Władysław Walloni 

był jednym z wybitniejszych współtwórców tego sy-

stemu. W drugiej połowie lat czterdziestych najpoważ-

niejszym zalążkiem tego systemy był okręg górnoślą-

ski i tu jego działalność doprowadziła do rozbudowy 

połączeń sieciowych między istniejącymi elektrow-

niami, pracującymi do tej pory indywidualnie (z pew-

nymi wyjątkami). Odziedziczona po Niemcach sieć 

pracowała głównie na napięciu 60 kV, z nielicznymi 

pracującymi oddzielnie liniami 110 kV. Zasadniczym 

układem koncepcyjnym Władysława Walloniego było 

utworzenie jednolitego, silnie powiązanego wewnętrz-

nie systemu z absolutną dominacją i rozbudową linii 

110 kV. Całość konfiguracji tego systemu 110/60 kV 

jest niewątpliwie jego dziełem. 

Na początku lat pięćdziesiątych nastąpił wielki 

wzrost awaryjności sieci 60 kV. Przeprowadzone z je-

go inspiracji oraz Służby Izolacji i Przepięć ZEOPd 

pomiary, wykonane przez dyplomantów Katedry Sieci 

Elektrycznych Politechniki Śląskiej wykazały uszko-

dzenia glazury izolatorów. Przeprowadzona wymiana 

tych izolatorów, a przy okazji przejście w niektórych 

przypadkach z napięcia 60 kV na 110 kV, rozwiązało 

problem. 

W tym czasie Władysław Walloni zajmował się 

przede wszystkim sprawami urządzeń i układów elek-

trycznych. Organizował i szkolił młodych inżynierów, 

głównie absolwentów Politechniki Śląskiej, z którą 

utrzymywał ścisły kontakt (z Katedrą Sieci Elektrycz-

nych prof. Jasickiego i Katedrą Elektrowni profesora 

Nehrebeckiego) i wdrażał ich do prac eksploatacyj-

nych i koncepcyjnych. 

Utworzenie w 1949r. Działu Dokumentacji Tech-

nicznej, którego został szefem spowodowane było pla-

nowanym w okresie 1950–1955 uruchomieniem nowych 

urządzeń wytwórczych o łącznej mocy około 1000 MW 

zainstalowanych w ośmiu – elektrowniach, a wśród 

nich – nowo budowlanej Elektrowni Jaworzno II. 

Przygotowanie i zatwierdzenie dokumentacji tech-

nicznej do tak wielkiego programu inwestycyjnego 

wymagało wielkiego wysiłku całego zespołu tym się 

zajmującego. Współpracownikami Władysława Wallo-

niego byli doświadczeni energetycy m.in. Tadeusz 

Boück, Roman Sobek, Polikarp Stachurski, Tadeusz 

Tomaszkiewicz. 

Z dniem 01.02.1952r. Dział Dokumentacji został 

przekształcony w Dział Studiów i Projektów (a później 

w Biuro Studiów i Projektów), o zwiększonej obsa-

dzie. Było to znowu spowodowane planowanym uru-

chomieniem w okresie 1955–1965 elektrowni: Bla-

chownia, Skawina, Halemba i pierwszych etapów 

elektrowni: Łagisza, Siersza. Program ten, znacznie 

większy i trudniejszy niż poprzedni przewidywał za-

stosowanie bardzo nowoczesnych rozwiązań z bokami 

o mocy po 100 i 120 MW i bloków wysokoparame-

trowych w Elektrowni Blachownia. Ponadto w 1952r. 

podjęte zostały prace studialne i projektowe dla zu-

pełnie nowej wówczas dziedziny energetyki, jakim 

było scentralizowane ciepłownictwo. Jako pierwsza 

miała być zbudowana EC Bielsko, a następnie cie-

płownia Tychy. 

W latach 1966–1970 prowadzone były prace 

przygotowawcze do budowy kolejnych elektrowni 

systemowych: Rybnik i Jaworzno III oraz rozbudowy 

elektrowni: Łagisza, Siersza i Łaziska i budowy 

elektrowni pompowo – szczytowej Porąbka – Żar. 

Projektowane elektrownie należało połączyć z sys-

temem energetycznym i tak go zaplanować i rozbudo-

wać by możliwa była praca z wykorzystaniem najeko-

nomiczniejszych elektrowni i by w przypadku awarii 

w którejś elektrowni nie nastąpiło ograniczenie dosta-

wy mocy do odbiorców. Władysław Walloni osobiście 

kierował pracami Sekcji Systemowej Biura Studiów, 

zajmującej się tymi problemami. W latach 1956–1970 

wybudowano na terenie ZEOPd 722 km linii 220 kV, 

2 297 km linii 110 kV i 4714,5 km linii średnich napięć. 

Wielką zasługą Władysława Walloniego było 

podjęcie się i kierowania pracami przygotowawczymi 

dla tak licznych i różnorodnych obiektów energe-

tycznych. Jako elektryk nie miał w dotychczasowej 

praktyce do czynienia z ciepłownictwem, ale dzięki 

wielkiej pracowitości i wrodzonym zdolnościom pro-

blematykę tę opanował w krótkim czasie. 
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W związku z powyższymi pracami uczestniczył 

w licznych wyjazdach zagranicznych związanych 

z projektowaniem i dostawą maszyn i urządzeń dla 

elektrowni: Skawina, Blachownia, Siersza oraz dla 

elektrociepłowni i hydroelektrowni. Wyjazdy te miały 

miejsce zarówno do krajów zachodnich (Anglia, Fran-

cja, Niemcy) oraz wschodnich – Jugosławii i ZSRR. 

Jego udział w tych delegacjach ze względu zarówno na 

wielką wiedzę i doświadczenie jak i biegłą znajomość 

języków niemieckiego i rosyjskiego był bardzo aktyw-

ny, a jego zdanie miało decydujące znaczenie przy 

podejmowaniu decyzji. 

Był człowiekiem bardzo skromnym i o wielkiej 

kulturze osobistej. Od początku pracy w energetyce 

należał do ścisłego kierownictwa technicznego. Koor-

dynował prace dotyczące rozbudowy i perspektyw 

rozwojowych energetyki ZEOPd i miał znaczący 

wpływ na decyzje realizacyjne. Wielkim zaufaniem 

i szacunkiem cieszył się również w kierownictwie cen-

tralnych władz energetyki w Warszawie i w licznych 

biurach projektowych, z którymi przyszło mu współ-

pracować. 

Jego bezpośredni zwierzchnik, a zarazem przy-

jaciel dyrektor Olgierd Chełmicki taką wystawił mu 

opinię: „Inżynier Walloni jest długoletnim pracow-

nikiem energetyki, dając się poznać w tym okresie 

jako bardzo wybitny fachowiec. Na stanowisku kie-

rownika Biura Studiów i Projektów przygotowuje 

koncepcje rozwoju systemu energetycznego Okręgu 

Południowego, które ze względu na skoncentrowanie 

przemysłu i bazy produkcji energii elektrycznej wyma-

gają wyjątkowej wnikliwości, znajomości charakteru 

odbiorców oraz specyficznych warunków miejsco-

wych. Proponowane przez niego rozwiązania nace-

chowane są zawsze wyraźnym postępem technicznym 

oraz oceną ekonomiczną. 

Wszechstronne wiadomości, jakie cechują wy-

mienionego pozwalają na jego osobisty dodatkowy 

wkład w zakresie wprowadzenia postępowych roz-

wiązań w dziedzinach pokrewnych energetyce, jak na 

przykład: hydrauliczny transport węgla, racjonalne 

użytkowanie mułów i przerostów węglowych. Wymie-

niony przyczynił się wybitnie do przyjęcia w naszej 

energetyce koncepcji budowy elektrowni wodnych 

„szczytowo – pompowych”. 

Oprócz pracy zawodowej brał czynny udział 

w pracach różnych Komisji, Komitetów i Zespołów 

Naukowo – Technicznych. 

W 1954r. był członkiem Komitetu Roboczego 

PKN, w 1957r. członkiem Komisji ds. Konsultacji 

Rozbudowy Krajowego Systemu Energetycznego. 

W latach 1957–1962 członkiem Komitetu Elektryfi-

kacji Polski PAN, w którym współpracował z czo-

łowymi energetykami polskimi: L. Nehrebeckim, 

K. Kopeckim, Z. Jasickim i wieloma innymi. Jako 

członek KOELPO, prowadzącego działalność studial-

ną nad perspektywicznym rozwojem kraju, był z jed-

nej strony – pracownikiem „nieformalnego ścisłego 

prezydium” tego Komitetu, z drugiej zaś – pracow-

nikiem Biura Studiów Elektryfikacji Polski – kilku-

nastoosobowej grupy specjalistów z ZEOPd, Politech-

niki Śląskiej, Energopomiaru i innych – wykonującej 

ważne merytoryczne opracowania studialne. W 1961r. 

był członkiem Komisji Planu Perspektywicznego 

MGiE, w latach 1961–1969 był członkiem Rady Na-

ukowej Instytutu Energetyki w Warszawie, a z jej ra-

mienia – opiekunem naukowym Zakładu Sieci Roz-

dzielczych IEn w Katowicach. W latach 1963–1964 

był członkiem Rady Naukowej Instytutu Automatyki 

Systemów Energetycznych we Wrocławiu. Ponadto 

członkiem Sekcji Systemowej Komitetu Energetyki 

PAN, członkiem Zespołu Problemowego Komisji 

Głównej Energetyki i wielu innych. 

Do SEP wstąpił w roku 1935 do Oddziału Za-

głębia Węglowego w Katowicach. W 1938r. brał 

udział w X Walnym Zgromadzeniu SEP w Gdyni i na 

Bałtyku. Dnia 21.01.1946r. wziął udział w organiza-

cyjnym zebraniu dla reaktywowania po wojnie OZW. 

Został wybrany do pierwszego powojennego Zarządu 

Oddziału, w którym w kadencji 1946r. pełnił funkcję 

sekretarza. Brał udział w pracach Centralnej Komisji 

Normalizacji Elektrotechnicznej w Komisjach: III – 

Przepisów budowy i ruchu jako członek i XVII – 

Przyrządów wysokich napięć – jako przewodniczący. 

W okresie 1966–1970 przez kilka kadencji był człon-

kiem Sądu Koleżeńskiego. Za zasługi w pracy zawo-

dowej i stowarzyszeniowej odznaczony był Orderem 

Sztandaru Pracy I kl. (1955), Medalem X lat PRL 

(1956), Złotą Odznaką Zasłużonemu w Rozwoju Woj. 

Katowickiego oraz Złotą Odznaką Honorową SEP. 

Zmarł 22 marca 1969r. i pochowany został 

w grobowcu rodzinnym na cmentarzu w Tarnowie. 

Pozostawił żonę Stefanię z d. Gawron. 
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LVOV SECTION OF THE ASSOCIATION OF POLISH 

ELECTRICAL ENGINEERS 
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anniversary of the Association of Polish Electrical Engineers (SEP) 

 

Abstract 

 Summary of the activities of the Lvov electrical engineers gathered in the Electrical Section of the Polish 

Polytechnic Society, in Lvov Branch of the Polish Association of Electrical Technicians and in Lvov Section 

of the Association of Polish Electrical Engineers (SEP) was presented in the paper. Profiles of the persons 

of merit among Lvov electrical engineers were recalled. 
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