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Nakładem Wydawnictwa „Śląsk” uka-
zało się w roku 2012 albumowe wydanie 
zatytułowane Historia Elektrotechniki au-
torstwa Stefana Gierlotki1), rodowitego Ka-
towiczanina, absolwenta Politechniki Ślą-
skiej, doktora nauk technicznych, radnego 
Rady Miasta Katowice.

Książka ukazała się w roku dwudzie-
stolecia wydawnictwa.

W bogato ilustrowanym albumie 
przedstawiono 14 rozdziałów głównych 
i 6 pomocniczych. Rozdziały główne no-
szą tytuły:
•	 Rozwój	nauki	o	elektryczności
•	 Ogniwa	elektryczne
•	 Miernictwo	elektryczne
•	 Maszyny	elektryczne
•	 Transformatory
•	 Projektowanie	i	budowa	maszyn	elektrycznych
•	 Trakcja	elektryczna
•	 Oświetlenie	elektryczne
•	 Elektrownie	i	linie	przesyłowe
•	 Urządzenia	elektrotermiczne
•	 Teleelektryka
•	 Przemysł	elektryczny
•	 Bioelektryka
•	 Pierwsze	politechniczne	katedry	elektryki	

Książkę uzupełniają biografie wybitnych elektryków (36 po-
staci), zestawienie laureatów nagród Nobla związanych z elek-
trycznością, kalendarium elektrotechniki, indeks nazwisk, spis 
literatury i streszczenie w języku niemieckim. 

Rzeczywiście największą ozdobą książki jest imponują-
cy zestaw fotografii, zwłaszcza czarno-białych ilustracji (ska-
nów litografii) przedstawiających różnego rodzaju aparaty 
i maszyny elektryczne z XIX i początku XX wieku. Ilustracje 
pochodzą, jak podano, ze zbiorów własnych i stanowić mogą 
dowód elektrotechnicznych zainteresowań Autora. Zamiesz-
czenie jednak tak dużej liczby fotografii bez podania nazwisk 
autorów zdjęć budzić może obawy co do naruszenia praw 
autorskich.

Wyrażając uznanie i radość z faktu ukazania się publikacji 
o tematyce związanej z historią elektrotechniki, dziedziny techni-
ki i nauki, jaka była i jest jednym z głównych nośników postępu 

1) Stefan Gierlotka, Historia Elektrotechniki, „Ślask” Sp. z o.o. Wydawnictwo 

Naukowe, Katowice, 2012, 239 stron, format: 200x270 mm

we wszystkich praktycznie obszarach dzia-
łania współczesnej ludzkości, wspomnieć 
jednak trzeba, że niektóre z przyjętych za-
łożeń, jak i sama koncepcja książki, a także 
niektóre zawarte w niej stwierdzenia i sfor-
mułowania budzić mogą wątpliwości czy 
też zastrzeżenia, zarówno co do zasadno-
ści jak i celowości. 

Pozwolę sobie niektóre wątpliwości 
wyszczególnić w niniejszym omówieniu 
tej pozycji, zdając sobie sprawę z tego, że 
niektóre z nich mogą wskazywać na po-
myłki Autora, mniej lub więcej świadome, 
czy też wydawnictwa, a inne mieć charak-
ter subiektywnych spostrzeżeń i uwag re-
cenzenta.

Zagadnienia składające się  
na elektrotechnikę i jej zastosowania

Na współcześnie rozumianą elektrotechnikę, jako dzie-
dzinę nauki i techniki, składają się zagadnienia związane z wy-
twarzaniem, przekształcaniem, przesyłaniem, rozdzielaniem, 
magazynowaniem i użytkowaniem energii elektrycznej. W ujęciu 
historycznym do elektrotechniki zaliczano także dziedziny zwią-
zane z badaniem i wykorzystywaniem elektryczności i elektro-
magnetyzmu (telefonia, telegrafia, radiotechnika). Dziedziny te 
przekształciły się, nie tyle z biegiem czasu, a przede wszystkim 
w wyniku dokonywanych odkryć i wynalazków (lampa elektrono-
wa, dioda, tranzystor), w samodzielne dyscypliny, takie jak tele-
komunikacja, czy przede wszystkim elektronika. Zajmują się one 
nie tyle problematyką związaną z energią elektryczną, ale z wy-
twarzaniem, przetwarzaniem i przesyłaniem sygnałów w postaci 
prądów i napięć elektrycznych, sygnałów początkowo analogo-
wych, dziś głównie cyfrowych. Wspomniane dyscypliny stały się 
podstawą, dzięki której rozwinęła się współczesna informatyka 
i teleinformatyka oraz inżynieria komputerów, dziedziny zajmu-
jące się dziś przetwarzaniem i przesyłem danych. Dziedziny te 
zrewolucjonizowały świat i stały się przyczyną sprawczą nie tylko 
dzisiejszej globalizacji, ale i wkroczenia w Kosmos.

Autor Historii elektrotechniki stanął więc przed trudnym nie-
wątpliwie wyborem, jaki przyjąć zakres czasowy omawianych za-
gadnień elektrotechniki i jakie omawiać wynalazki. Niestety wy-
boru, jakiego dokonał nie można uznać ani za jednoznaczny, ani 
za całkiem trafny. W efekcie mamy w książce mocno zróżnico-
wany i wymieszany zestaw zarówno zagadnień jak i zastosowań, 
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a do tego różne granice czasowe poszczególnych rozdziałów. 
Przykładem może być niezaliczenie transformatorów do maszyn 
elektrycznych, wprowadzenie rozdziału omawiającego projekto-
wanie jedynie maszyn elektrycznych, czy też różnice w zawarto-
ści spisu treści w języku polskim i niemieckim. 

Pominięto natomiast bardzo istotną, z punktu widzenia nie 
tylko elektrotechniki, w tym elektroenergetyki, ale i gospodarki 
narodowej wszystkich państw, problematykę programowania, 
projektowania i predykcji projektów elektryfikacji państw pod ko-
niec XIX stulecia i w XX wieku. 

Granice czasowe zarysu historii poszczególnych zagad-
nień są bardzo zróżnicowane. Niekiedy są to czasy najnowsze 
po 2000 roku, niekiedy zaś lata pięćdziesiąte ubiegłego wieku. 
Nie podano przy tym, czym się kierowano wybierając takie czy 
inne granice czasowe.

Za dość istotny brak uznać można także praktyczne pomi-
nięcie dorobku elektrotechniki teoretycznej, w tym teorii obwodów 
elektrycznych i wprowadzenie jedynie kilku wtrętów dotyczących 
zarówno metod matematycznych (np. Steinmetz, Fryze) jak i reguł 
czy praw fizycznych (np. Kirchhoff, Faraday, Maxwell, Ohm).

Usterki, pomyłki,  
braki redakcyjne i autorskie

W omawianej książce występuje wiele usterek, zwykłych 
pomyłek, jak i braków, zdaniem opiniującego zbyt wiele jak na 
dzieło, jakiego deklarowanym zadaniem miało być poszerzenie 
wiedzy o historyczny aspekt elektrotechniki.
1. Szczególne kontrowersje może budzić zamieszczenie 

w bardzo poważnym tonie informacji o tak zwanej baterii 
z Bagdadu oraz żarnikach na egipskich rysunkach naścien-
nych (s. 9). Wśród archeologów panuje pogląd, że są to 
przykłady tzw. archeologii eksperymentalnej. Pozwolę so-
bie wyrazić przekonanie, że zamieszczenie tych informacji 
w dziele, w jakim, jak pisze sam Autor, kierował się wszelki-
mi zasadami stosowanymi w pracach naukowych nie powin-
no mieć miejsca. Nota bene spory i wątpliwości dotyczące 
tego czy artefakty znalezione w 1936 r. w Iraku są bateriami 
wytwarzającymi prąd elektryczny toczą się nadal2). 

2) Wielu współczesnych archeologów twierdzi, że znalezione w 1936 r. arte-

fakty nie są bateriami elektrycznymi. Miedzy innymi Elizabeth Stone, ar-

cheolog z nowojorskiego Uniwersytetu Stonybrook uważa, że kluczowym 

problemem tzw. archeologii eksperymentalnej jest stwierdzanie, że coś było 

fizycznie możliwe, ale nie ma dowodów, że miało rzeczywiście miejsce. Eli-

zabeth Stone w wywiadzie ogłoszonym 23 marca 2012 r. i zatytułowanym 

Archaeologists Revisit Iraq (www.sciencefriday.com): „Myślę, że to nie jest 

bateria. Myślę, że ludzie, którzy twierdzą, że jest to bateria nie są naukow-

cami.” Mówi także o wielu trudnościach w interpretacji tych artefaktów, jako 

ogniw galwanicznych: 

•	 asfalt	 całkowicie	obejmuje	 cylinder	miedziany,	 elektrycznie	go	 izolując,	

więc nie można uzyskać prądu bez zmiany konstrukcji,

•	 brak	jest	jakichkolwiek	przewodów	czy	urządzeń	związanych	z	domnie-

manymi bateriami,

•	 uszczelka	bitumiczna	stanowi	hermetyczne	uszczelnienie,	co	jest	bardzo	

niewygodne w przypadku ogniwa galwanicznego wymagającego częste-

go uzupełniania elektrolitu.

 Twierdzi się, że znalezione naczynia mogły służyć do przechowywania zwo-

jów zawierających teksty pisane.

2. Niejednolicie potraktowano nazwy miejsc urodzenia elek-
trotechników niemieckich urodzonych na terenach obecnie  
wchodzących w skład Państwa Polskiego. Jestem zdania, 
że używanie współczesnych, polskich nazw miejscowości 
położonych na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski, 
na określenie miejsc urodzenia elektrotechników niemiec-
kich w czasach zaborów, kiedy ziemie te wchodziły w skład 
Królestwa Prus (1701 – 1871) czy Cesarstwa Niemieckiego 
(1871 – 1918), nie jest rozwiązaniem właściwym. Przykła-
dem może być Graf von Arco trojga imion, urodzony według 
książki w 1869 r. w Gorzycach koło Wodzisławia Śląskiego. 
Wieś Gorzyce nosiła wówczas nazwę Gorschütz, a Wodzi-
sław – Loslau. Prawdopodobnie cytowany elektrotechnik nie 
miał pojęcia o tym, że pochodził z okolic Wodzisławia. Z kolei 
w biografii Karla Ilgnera podano, tym razem, moim zdaniem 
właściwie, że był urodzony w 1862 r. „w Nysie, wówczas 
Neiβe in Oberschlesien”. Zwraca także uwagę fakt, że nazwy 
wspomnianych miejscowości używane są w sposób zróż-
nicowany, raz używa się nazwy niemieckiej obowiązującej 
w czasach życia opisywanego badacza niemieckiego, innym 
razem używa się współczesnej nazwy polskiej. 
Można także zwrócić uwagę, że zapis na stronie 69 mówią-
cy o tym, że „Układ Leonarda – Ilgnera został zastosowany 
w 1902 roku w Hucie Zabrze zwanej wtedy Donnersmarc-
khűtte in Hindenburg” jest niezgodny z prawdą historyczną, 
jako że huta Donnersmarcków rozpoczęła swoją działalność 
w 1782 roku, gdy wybudowano wielki piec. W roku 1852 uru-
chomiono w Zabrzu dwa wielkie piece do wytopu surówki 
i ta data uznawana jest za początek Huty Donnersmarck. 
Zmiana natomiast nazwy Zabrze na Hindenburg nastąpiła 
w roku 1915, po zwycięstwach w 1914 r. armii niemieckiej 
dowodzonej przez Paula von Hindenburga nad wojskami 
rosyjskim w Prusach Wschodnich, pod Tannenbergiem. 
Niezależnie od tego, jakie jest w tej sprawie stanowiska Au-
tora, jestem zdania, że niezgodności te obciążają redakcję 
i korektę.

3. Za nieporozumienie uznać można użycie terminu „prywatny 
docent Franciszek Dobrzyński” (s. 211). Jest to niewłaści-
wie przeniesiony z języka niemieckiego termin Privatdozent. 
Termin ten oznacza w krajach niemieckojęzycznych specy-
ficzną pozycję pracownika naukowego, który po uzyskaniu 
stopnia doktora uzyskał habilitację, a nie został zatrudniony 
na żadnym uniwersytecie na stanowisku profesora. Insty-
tucja Privatdozentów pojawiła się w Prusach na początku 
XIX wieku. Stosowana była także Cesarstwie Austriackim. 
W Polsce instytucja ta nie istnieje, jednak w pewnej mierze 
jej odpowiednikiem było stanowisko docenta. Na stanowi-
sku tym zatrudniane były osoby posiadające stopień nauko-
wy doktora habilitowanego. Obecnie osoby takie zatrudnia-
ne są na stanowisku profesora nadzwyczajnego, aczkolwiek 
nie dzieje się tak automatycznie i doktorzy habilitowani 
mogą być też zatrudnieni na stanowiskach adiunktów.3)

4. Informacja na stronie 203 mówiąca o tym, że „w 1919 roku 
utworzono Stowarzyszenie Elektryków Polskich” jest nie-
zgodna z prawdą. Nazwa utworzonego wówczas stowarzy-
szenia brzmiała Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich 

3) P. Wikipedia ze stycznia 2013
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i dopiero w roku 1928 podczas zjazdu w Toruniu została 
zmieniona na obecnie używaną nazwę Stowarzyszenie 
Elektryków Polskich.

5. Nagminnie używany jest zwrot „oparte o”. Na przykład na 
stronie 95 „konstrukcja była oparta o koleje konne”, „linie 
tramwajowe oparte o konstrukcje Siemensa”. Pomijając nie-
zgrabność takich sformułowań, zwrócić można uwagę, że 
„opierać się” (w znaczeniu przenośnym) można jedynie na 
czymś, a nie o coś.

6. Na stronie 205 zamieszczono fotografie trzech tablic ostrze-
gających przed zagrożeniami elektrycznymi, w języku pol-
skim, niemieckim oraz hebrajskim, angielskim i arabskim. 
Zdjęcia są bez podpisu, a więc bez wyjaśnienia, że w Pol-
sce już od wielu lat nie zaleca się stosować tablic z trupimi 
czaszkami.

tekarzu i popularyzatorze wiedzy technicznej, który wykupił 
udziały w warszawskiej firmie „Wichliński i Kamocki” produ-
kującej przewody i istniejącej trzy lata. Niczego nie ujmu-
jąc panu Wawrykiewiczowi jego związki z elektrotechniką 
i  jej historią nie były zbyt istotne. Brak natomiast wzmianki 
o genialnym konstruktorze Jacku Karpińskim, który w latach 
1970 – 1973 zaprojektował pierwszy w kraju minikompu-
ter – K-202, na układach scalonych małej i średniej skali 
integracji. Jednostka centralna wyposażona była w pamięć 
stałą i operacyjną, które można było rozszerzać. Mimo po-
czątkowego zainteresowania projekt został odrzucony przez 
peerelowską administrację. K-202 (widoczny na zdjęciu ze 
strony 193, bez podpisu) pracował z szybkością miliona 
operacji na sekundę (szybciej niż komputery osobiste 10 lat 
później). Zastosowano w nim nowatorskie na skalę krajo-
wą rozwiązanie powiększania pamięci poprzez adresowanie 
stronicowe, opracowane w Wielkiej Brytanii i USA na przeło-
mie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. 
Nie znaleziono także miejsca na wzmiankę o innym ge-
nialnym inżynierze elektroniku, urodzonym w 1929 roku 
w Warszawie, Stefanie Kudelskim, szwajcarskim elektroniku 
i wynalazcy pochodzenia polskiego, twórcy serii profesjonal-
nych magnetofonów Nagra, podstawowego typu magneto-
fonu używanego przez reporterów radiowych, telewizyjnych 
i studia filmowe na całym świecie, laureacie nagród ame-
rykańskiej Akademii Filmowej, doktorze honoris causa Poli-
techniki Federalnej w Lozannie.

3. Budzi zdziwienie, że nazwisko profesora Janusza 
 Groszkowskiego, wymienione tylko raz na stronie 212, 
związane jest jedynie z redakcją „Przeglądu Radiotech-
nicznego”. Przecież Janusz Groszkowski od 1929 roku 
był (najmłodszym) profesorem Politechniki Warszawskiej, 
uczonym o światowej sławie, o wszechstronnych zaintere-
sowaniach zarówno ogólnotechnicznych, humanistycznych 
oraz przyrodniczych. Przede wszystkim był znakomitym 
radioelektrykiem i elektronikiem. Wydał drukiem około 300 
prac naukowych i popularyzatorskich. W wielu późniejszych 
pracach innych uczonych o światowej sławie były wyko-
rzystywane jego wzory i wyprowadzenia. Groszkowski jest 
zaliczany również do pionierów w dziedzinie układów radio-
technicznych. Wniósł niemały wkład w opracowanie zasad 
działania i konstrukcji radaru. Napisał kilka prac z dziedziny 
wytwarzania i stabilizacji drgań elektrycznych oraz techno-
logii wysokiej próżni oraz lamp elektronowych. Jest twórcą 
metody analizy drgań elektrycznych nieliniowych (znanych 
jako metoda harmonicznych Groszkowskiego). Opracował 
oryginalną interpretację zmian indukcyjności w zależności 
od temperatury. Nie wszyscy wiedzą, że to właśnie dzię-
ki energii i poparciu Groszkowskiego doszło do zwołania 
w lutym 1930 r. pierwszego zjazdu krótkofalowców polskich 
w Warszawie i powołania Polskiego Związku Krótkofalow-
ców, gdzie został wybrany na pierwszego jego prezesa 
(choć nie był licencjonowanym krótkofalowcem). Podczas 
II wojny światowej opracował dla łączności Armii Krajowej 
proste nadajniki stabilizowane kwarcem oraz podjął uwień-
czone sukcesem prace nad rozszyfrowaniem systemu ste-
rowania latających bomb V1 i rakiet V2 przechwyconych 
przez AK, co umożliwiło prowadzenie skutecznej obrony 
przed atakami V-1 na Londyn.

Tabela 1 

Omyłki i błędy dostrzeżone w tekście i podpisach pod ilustracjami 
(kursywą oznaczono błędny tekst)

Numer 
strony Błędny tekst

27 zamiast słowa „laboratoryjny model” użyto słowa labolatoryjny 

43 woltomierz „labolatoryjny”

52
moduł galwanometru lusterkowego w kapeli olejowej,  
gneretor znaczników 

66
raz jest napisane prądnica Gramma,  
innym razem zaś razem prądnica Gramme’a 

66 w podpisie pod rysunkiem jest zapis mdel

79
wadliwa data w podpisie „Brama wystawy we Frankfurcie 1981 r.” 
zamiast 1891

99 lokomotywa eksplatowana 

134 elektrownia atomowa o mocy 50Mw

138

zapis mówiący o tym, że firma ABB była głównym producentem 
wyłączników i aparatury rozdzielczej w pierwszej połowie 
dwudziestego wieku jest fałszywy; ABB powstała w 1988 r. 
w wyniku fuzji dwóch dużych firm: ASEA (istniejącej od 1883 r.) 
i BBC (istniejącej od 1891r.);

187
na zdjęciu bez podpisu przedstawiony jest komputer K202, 
w tekście nie ma wzmianki o tym, co to za komputer

202 Teresiak Zdzidław

211
błędnie użyty rodzajnik; raz jest: „zadaniem powstałego École 
Polytechnique” a zaraz w następnym zdaniu: „Profesorami w 
powstałej École Polytechnique”

238
numeracja spisu literatury pojawia się przy pozycji [21], 
potem ginie aż do pozycji [44], pojawia się przy pozycji [45]  
i ginie po pozycji [48] 

Polscy uczeni i inżynierowie  
elektrotechnicy i elektronicy

1. W książce występuje 41 nazwisk polskich naukowców i in-
żynierów, mniej lub bardziej związanych z elektrotechniką 
czy elektroniką. Nie zabrakło też krótkiego omówienia twór-
cy pierwszego polskiego podręcznika fizyki z rozdziałami 
poświęconymi elektryczności i magnetyzmowi, czyli księdza 
Józefa Osińskiego, wymienionego także jako autor pierw-
szej książki o bezpieczeństwie elektrycznym.

2. Zastanawiające są kryteria, jakimi posłużył się Autor nie tyl-
ko w doborze omawianych postaci, ale i zakresie poświę-
conych ich dziełom wzmianek. Wspomniano na przykład 
o Edwardzie Wawrykiewiczu, inżynierze kolejnictwa, biblio-
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4. Dziwi także pominięcie wśród elektrotechników polskich 
profesora elektrochemii Ignacego Mościckiego. Położył on 
wielkie zasługi w dziedzinie elektrotechniki (technika wyso-
kich napięć i ochrona przepięciowa). Wykrył wyładowania 
powierzchniowe i opublikował prace z dziedziny wytrzyma-
łości dielektryków na przebicie. Opracował metodę i tech-
nologię produkcji tlenków azotu w łuku elektrycznym (1901- 
1904), rewelacyjną w skali światowej. Opracował również 
wysokonapięciowe kondensatory produkowane we Frybur-
gu przez ok. 20 lat pod nazwą kondensatorów Mościckie-
go. Produkował również opracowane przez siebie baterie 
wysokiego napięcia zasilające te kondensatory, na przykład 
baterię kondensatorową na 100 kV zainstalowaną na wieży 
Eiffla (1907). Ogłosił ponad 60 prac naukowych w językach 
polskim, francuskim i niemieckim. Był autorem 40 patentów 
polskich i zagranicznych. Otrzymał doktoraty honoris causa: 
Politechniki Lwowskiej, Politechniki Warszawskiej, Sorbony, 
uniwersytetów w Dorpacie, Fryburgu, Warszawie i Wilnie. 
Jest także Członkiem Honorowym Stowarzyszenia Elektry-
ków Polskich.

5. Krótka wzmianka o profesorze Janie Czochralskim umiesz-
czona jest w podrozdziale dotyczącym ogniw fotoelektrycz-
nych (s. 38). Dzisiaj jego nazwisko wiąże się z metodą otrzy-
mywania monokryształów, którą zapoczątkował w 1916 r., 
kiedy prowadził badania nad krystalizacją metali. Badał szyb-
kość krystalizacji metali przez zanurzanie kapilary w tyglu 
z roztopionym metalem i powolne jej przesuwanie ku górze. 
W wyniku procesu wyciągania cieczy z tygla i jej chłodzenia 
otrzymywał wykrystalizowany metal w postaci pręcika o śred-
nicy ok. 1 mm. Ten pomysł po wielu latach, w 1950 r., wyko-
rzystali amerykańscy uczeni G.K. Teal i J.B. Little z Bell Labs 
do wyciągania monokryształów germanu i metodę tę nazwali 
metodą Czochralskiego. Potem została ona zastosowana do 
krzemu, a następnie do otrzymywania wielu innych mono-
kryształów związków i roztworów stałych, stosowanych sze-
roko do dzisiaj w mikroelektronice. Właśnie ze względu na 
to szerokie zastosowanie metody krystalizacji i otrzymywania 
kryształów o najwyższej jakości strukturalnej nazwisko Jana 
Czochralskiego znalazło trwałe miejsce w literaturze nauko-
wej i technicznej i jest częściej cytowane w literaturze świa-
towej niż niejedno nazwisko laureata Nagrody Nobla. Każdy 
podręcznik technologii układów scalonych (nawet chiński) 
zaczyna się od prezentacji metody Czochralskiego.

6. Lista klinicznych zastosowań pól magnetycznych w medy-
cynie i rehabilitacji jest coraz większa. Medycyna fizykalna 
rozwija się bardzo dynamicznie, czego konsekwencją jest 
wykorzystanie jej w tych obszarach terapii, które do tej pory 
były zarezerwowane tylko dla leczenia farmakologicznego. 
Porównywalnie szybko do rozwoju wiedzy na temat zasto-
sowania pól magnetycznych rozwija się technika i urządze-
nia poszerzając w ten sposób możliwości generowania pól 
magnetycznych w wielu działach medycyny klinicznej i re-
habilitacji. Ostatnie lata przyniosły łączenie metod medycy-
ny fizykalnej, poprzez łączne stosowanie promieniowania 
optycznego nielaserowego (magnetoledoterapia), lasera 
(magnetolaseroterapia) oraz światła laserowego z fotouczu-
laczem (terapia fotodynamiczna). Również stosowanie tera-
pii zmiennym polem magnetycznym powoduje zmniejszenie 
dolegliwości bólowych pacjenta. Dla skuteczności terapii 

obok doświadczenia osób wykonujących terapię istotna jest 
również jakość używanego sprzętu. Znaczące przy tym są 
osiągnięcia absolwenta Wydziału Elektrycznego Politechniki 
Śląskiej, prof. dr hab. nauk med. Aleksandra Sieronia. Nie-
stety w omawianej książce temat ten nie występuje.

„Pierwsze politechniczne katedry elektryki”

1. Tytuł rozdziału „Pierwsze politechniczne katedry elektryki” nie 
odpowiada jego treści. W tekście przedstawiono zarys historii 
szkół politechnicznych w Europie Zachodniej, w Rosji i w Pol-
sce. Jeśli chodzi o Polskę, to przedstawiono dość szeroki zarys 
historii uczelni technicznych od czasów rozbiorowych poprzez 
II Rzeczpospolitą do czasów niemal współczesnych. 
Jako pierwszą na świecie wyższą szkołę politechniczną 
wymieniono w „Historii elektrotechniki” paryską École Poly-
technique założoną w 1794 r. Nie jest to całkiem ścisłe, jako 
że Lazare Carnot i Gaspard Monge założyli w czasie rewo-
lucji francuskiej, w 1794 roku, Ecole Centrale des travaux 
publics. Została ona przemianowana na École Polytechni-
que rok później. Stąd w różnych źródłach znaleźć można 
dwie daty założenia tej uczelni, różniące się o rok. Zwrócić 
można także uwagę, że w 1805 roku Napoleon Bonaparte 
przekształcił uczelnię w wojskową. Do dziś pozostaje ona 
w gestii francuskiego Ministerstwa Obrony, mimo że jest 
uczelnią cywilną (od 1970 r.). O palmę światowego pierw-
szeństwa ubiega się także Politechnika Czeska w Pradze4) 
( České vysoké učení technické v Praze - ČVUT), publiczna 
politechnika z siedzibą w Pradze założona w 1707 r. – naj-
starsza cywilna uczelnia techniczna na świecie.

2. W omawianym rozdziale Historii Elektrotechniki dużo miej-
sca poświęcono Politechnice Lwowskiej, sięgając do czasów 
Lwowskiej Akademii Technicznej powstałej w 1844 r., która 
nazwana została najstarszą uczelnią techniczną w Polsce. 
Niewątpliwie uczelnia ta, w której po raz pierwszy na ziemiach 
polskich rozpoczęto nauczanie elektrotechniki (1889 r.), 
i z której wywodził się pierwszy polski profesor elektrotechniki 
Roman Dzieślewski vel Zasławski, zasługuje na uznanie jej za 
bardzo ważną w kształceniu inżynierów elektryków.
Nie mniej wspomnieć trzeba, że za pierwszą polską wyż-
szą uczelnię techniczną uchodzi Szkoła Akademiczno-Gór-
nicza w Kielcach. Założona w 1816 r., miała na celu kształ-
cić fachowe kadry kierownicze dla zakładów przemysło-
wych, zwłaszcza branży górniczej i hutniczej, istniejących 
i przewidzianych do budowy, przede wszystkim w Zagłębiu 
Staropolskim.
Szczególny wkład w powstanie tej uczelni wniósł Stanisław 
Staszic, który nie tylko należał do grona czołowych inicjatorów 
jej utworzenia, ale sformułował profil działalności i podporząd-
kowanie organizacyjne. Sprzyjały temu predyspozycje intelek-
tualne tej wspaniałej postaci, a także piastowane stanowiska 
w strukturze administracyjnej Królestwa Polskiego. Jak wiado-
mo, Stanisław Staszic sprawował wówczas funkcję dyrektora 
Wydziału Przemysłu i Kunsztów w  Komisji Rządowej Spraw 
Wewnętrznych, czyli szefa krajowego przemysłu. Początkowo 

4)  http://www.eduteka.pl  (10-02-2013)
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językiem wykładowym wspomnianej Szkoły był język niemiec-
ki, ze względu na wykładowców przybyłych z uczelni niemiec-
kich, po kilku jednak latach dominować zaczął język polski.
W roku 1826 szkoła została przeniesiona do Warszawy, nie 
wznowiła jednak tam działalności i przestała istnieć. W tym też 
czasie z inicjatywy Stanisława Staszica powołano Radę Poli-
techniczną w celu zorganizowania w Warszawie Instytutu Po-
litechnicznego opartego na wzorze wiedeńskim i na początek 
nastąpiło w 1826 roku otwarcie w Warszawie Szkoły Przygoto-
wawczej do Instytutu Politechnicznego. W 1830 roku powstał 
w Warszawie Instytut Politechniczny. Po upadu Powstania 
Listopadowego zamknięto wszystkie szkoły wyższe w Króle-
stwie Polskim, w tym na 68 lat Instytut Politechniczny.
W dniu 8 czerwca 1898 roku wydany został dekret carski 
o powołaniu Warszawskiego Instytutu Politechnicznego im. 
cara Mikołaja II, z trzema wydziałami: Mechanicznym, Inży-
nieryjno-Budowlanym i Chemicznym. Na Wydziale Mecha-
nicznym powstała Katedra Elektrotechniczna wraz z labora-
torium prowadzona przez profesora Georgija (Jurija) Wulfa.5) 
Językiem nauczania był oczywiście język rosyjski.
Sporo na ten temat informacji znaleźć można w cytowanej 
w „Historii elektrotechniki” pozycji literatury, a mianowicie „Hi-
storii elektryki polskiej SEP” Tom I, WNT, Warszawa 1976.

3. Nie jest jasne, jakie były kryteria wyboru przez Autora po-
litechnik powstałych w Polsce po 1945 roku. Podano bo-
wiem wzmianki o Politechnikach: Wrocławskiej, Gdańskiej, 
Łódzkiej, Śląskiej i Poznańskiej. Nie ma natomiast informacji 

5) http://www.ee.pw.edu.pl (10-02-2013)

o Politechnikach: Krakowskiej, Szczecińskiej, Częstochow-
skiej, Rzeszowskiej, Białostockiej, Lubelskiej, Bydgoskiej, 
Radomskiej, Świętokrzyskiej, Opolskiej, Koszalińskiej, Zie-
lonogórskiej, a także WAT Warszawa. Na wszystkich tych 
uczelniach istnieją kierunki elektryczne i elektroniczne.
Rozdział zamyka krótka notatka poświęcona dziejom wyda-

wanych w dwudziestoleciu międzywojennym czasopism: „Prze-
glądu Elektrotechnicznego” z dodatkiem „Przegląd Radiotech-
niczny” oraz „Wiadomości Elektrotechnicznych”. Nie wspomniano 
o tym, że były to czasopisma Stowarzyszenia Elektryków Polskich. 
Nie wiadomo także, z jakich powodów Autor zdecydował się na 
milczenie o bardzo rozwiniętym czasopiśmiennictwie związanym 
z elektrotechniką w okresie powojennym. Czyżby ponad 65 lat ich 
wydawania nie należało do historii elektrotechniki?

Podsumowanie

Podjęcie tematu dotyczącego historii elektrotechniki i wy-
danie książki uznać można za niezbyt udaną, choć bardzo od-
ważną próbę zmierzenia się z bardzo ważną problematyką. Nie 
w pełni zdało egzamin także wydawnictwo, mimo że koncepcja 
graficzna książki jest bardzo interesująca. Można chyba poradzić 
Autorowi ponowne przemyślenie koncepcji dzieła i przygotowa-
nie drugiego, przerobionego wydania.

Tomasz E. Kołakowski

17 maja 2013 roku

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
oraz

Polskie Towarzystwo Informatyczne
zapraszają na tegoroczne obchody
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