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ELEKTROENERGETYCY POLSCY

W dniu 11 czerwca br. zmarł doc. dr inż. Jerzy Kuli-
kowski, wybitny specjalista w dziedzinie maszyn elektrycz-
nych i transformatorów, wieloletni pracownik Instytutu 
Energetyki.

Jerzy	Kulikowski	urodził	się	12	października	1927	r.	w	Kol-
nie.	 Jego	 ojciec	 Franciszek	 był	 urzędnikiem	 państwowym.	
W 1932 r. wraz z rodziną zamieszkał w Ostrołęce, gdzie uczęsz-
czał do szkoły podstawowej. W 1938 r. zmarł jego Ojciec osie-
rocając	 czworo	 dzieci.	 Po	 wybuchu	 II	 wojny	 światowej	 matka	
z dziećmi zamieszkała w Ostrowi Mazowieckiej. W latach 1942-
1944	Jerzy	pracował	w	Nadleśnictwie	w	Ostrowi	Mazowieckiej	
jako robotnik leśny i jednocześnie – wobec braku możliwości 
uczęszczania do szkoły – uczył się samodzielnie, przerabiając 
materiał	 klas	 gimnazjalnych.	 Po	 zakończeniu	wojny,	w	 1945	 r.	
został	przyjęty	do	IV	klasy	Ogólnokształcącego	Gimnazjum	i	Li-
ceum w Ostrowi Mazowieckiej, gdzie uzyskał w lipcu 1946 r. 
świadectwo dojrzałości. 

W	1946	 r.	Jerzy	Kulikowski	 rozpoczął	studia	na	Wydzia-
le	Elektrycznym	Politechniki	Łódzkiej,	uzyskując	w	1951	r.	dy-
plom magistra inżyniera elektryka. W czasie studiów, w latach 
 1949-1950 pracował w Zakładzie Energetycznym w Łodzi na 
stanowisku technika, w wymiarze ½ etatu. W latach 1950-1953 
pracował	na	Politechnice	Łódzkiej,	początkowo	w	Katedrze	Ma-
tematyki na stanowisku asystenta, a w latach 1953-1964 w Ka-
tedrze Maszyn Elektrycznych i Transformatorów, początkowo 
na stanowisku starszego asystenta, a później na stanowisku 
adiunkta. W latach 1953 – 1956 pracował dodatkowo w wymia-
rze	½	etatu	w	Pracowni	Modernizacji	 i	Wykorzystania	Maszyn	
Elektrycznych Instytutu Energetyki, która mieściła się w Ło-
dzi.		W	kilkunastoletnim	okresie	pracy	na	Politechnice	Łódzkiej	
prowadził działalność dydaktyczną obejmującą: wykłady, ćwi-
czenia audytoryjne i laboratoryjne oraz prowadzenie prac dy-
plomowych.	Ponadto		zajmował	się	pracą	naukowo-badawczą	
polegającą m.in. na przeprowadzaniu prób zwarciowych, które 
doprowadziły do opracowania nowoczesnych metod obliczania 
sił zwarciowych i wytrzymałości dynamicznej transformatorów. 
Istotnym wynikiem tych prac było opracowanie programu kom-
puterowego umożliwiającego wyznaczanie rozkładu i wartości 
sił	 w	 uzwojeniach	 transformatorów	w	 czasie	 zwarć.	 Program	
ten został wykorzystywany w pracach konstrukcyjnych Fabryki 
Transformatorów ELTA. 

W	1963	r.	Jerzy	Kulikowski	obronił	pracę	doktorską	pt.	„Ob-
liczanie osiowych sił zwarciowych w transformatorach z cylin-

drycznymi uzwojeniami, przy zastosowaniu maszyny cyfrowej, 
ze szczególnym uwzględnieniem wpływu wymiarów okna i prą-
dów w uzwojeniach umieszczonych na sąsiedniej kolumnie na 
wartość tych sił”, uzyskując	12	grudnia	1963	r.	na	Politechnice	
Łódzkiej	 stopień	 naukowy	 doktora	 nauk	 technicznych.	 Praca	
doktorska	Jerzego	Kulikowskiego	została	wyróżniona	w	Ogólno-
polskim	Konkursie	Polskiego	Towarzystwa	Elektrotechniki	Teo-
retycznej	i	Stosowanej.	

W	1964	r.,	na	mocy	przeniesienia	służbowego,	dr	inż.	Jerzy	
Kulikowski został zatrudniony w Zakładzie Elektrycznym Instytu-
tu Energetyki w Warszawie na stanowisku adiunkta naukowo-ba-
dawczego. W 1965 r. otrzymał od Ministra Energetyki nominację 
na stanowisko samodzielnego pracownika naukowo-badawcze-
go, a w 1973 r. na stanowisko docenta w Instytucie Energetyki. 
W	latach	1966-1969	kierował	Pracownią	Eksploatacji	Generato-
rów	w	Zakładzie	Elektrycznym,	a	od	1981	 r.	Pracownią	Trans-
formatorów	w	Zakładzie	Wysokich	Napięć.	Jego	działalność	na-
ukowo-badawcza polegała na: określaniu wymagań dla nowych 
typów transformatorów, ocenie nowych rozwiązań konstrukcyj-
nych, określaniu wymaganych sposobów eksploatacji transfor-
matorów, ustalaniu wymagań technicznych dla ważnych w pol-
skiej energetyce transformatorów i autotransformatorów wielkiej 
mocy	na	najwyższe	napięcia	(750,	400,	220	kV/kV),	opiniowanie	
założeń technicznych do projektów transformatorów blokowych 
wielkiej mocy. 

Docent	 Jerzy	Kulikowski	 także	bardzo	aktywnie	uczestni-
czył w działalności Instytutu sprawując funkcję wiceprzewodni-
czącego jego Rady Naukowej. W latach od 1977 do 1997 był 
redaktorem naczelnym Biuletynu Instytutu Energetyki, ukazują-
cego się na łamach miesięcznika Energetyka. Kolegium Biule-
tynu	tworzyli:	doc.	dr	inż.	Zbigniew	Białkiewicz,	dr	inż.	Wiesław	
Czaplak,	 Daniela	 Demjaniuk	 (sekretarz	 redakcji),	 doc.	 dr	 inż.	
Andrzej	Przyłuski	 i	doc.	dr	 inż.	Ryszard	Ziółkowski.	Doc.	Jerzy	
Kulikowski pracował w Instytucie Energetyki do 1997 r., kiedy to 
przeszedł na emeryturę.  

Jerzy	 Kulikowski	 jest	 autorem	 lub	 współautorem	 ponad	
60 publikacji krajowych i zagranicznych, w tym dwóch książek 
(Uzwojenia transformatorów energetycznych, WNT, 1982 r. i Po-
radnik inżyniera elektryka, tom 2, rozdział 4 – Transformatory, 
WNT, 1995 r.). Do najważniejszych publikacji należą m.in. Zagad-
nienia cieplne w transformatorach (CIGRE,	1990	r.),	Zachowanie 
się hermetyzowanych transformatorów rozdzielczych w eksplo-
atacji, wydanie Energetyka (1988 r.)
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Doc.	 Jerzy	Kulikowski	 był	w	 latach	1981-1997	 członkiem	
Sekcji	 Maszyn	 Elektrycznych	 Komitetu	 Elektrotechniki	 Polskiej	
Akademii Nauk. W latach 1973-1995 był członkiem Komitetu 
Studiów	nr	12,	Transformatory	CIGRE.	Brał	też	udział	w	pracach	
Komisji Normalizacyjnej Energetyki, jako współautor nowelizacji 
normy	PN-/E-06040	–	Transformatory.	W	latach	1977-2012	był	
członkiem	Rady	Programowej	czasopisma	Energetyka.

W	dowód	uznania	za	wybitne	osiągnięcia	zawodowe	Jerzy	
Kulikowski został uhonorowany Złotą Odznaką „Zasłużony dla 
Energetyki” (1986 r.) oraz odznaczeniami państwowymi: Złotym 
Krzyżem Zasługi (1988 r.) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia	Polski,	(1997	r.).	

Jerzy	Kulikowski	był	wieloletnim	członkiem	Stowarzyszenia	
Elektryków	Polskich.

Na	uwagę	zasługuje	piękna	karta	życia	rodzinnego	Jerzego	
Kulikowskiego. W 1952 r. zawarł związek małżeński z Danutą 
Pachowską.	 Danuta	 i	 Jerzy	 doczekali	 się	 dwojga	 dzieci,	 trzy-
naściorga	wnuków	 i	 dziewięciorga	 prawnuków.	 Stworzyli	 dużą	
rodzinę, w której więzi rodzinne nacechowane były wzajemną 
życzliwością,	 szacunkiem	 i	miłością,	a	Jerzy	stanowił	dla	mło-
dych pokoleń wzór do naśladowania. Zmarł w domu rodzinnym, 
otoczony miłością  i troskliwą  opieką najbliższych.

Śp.	Jerzy	Kulikowski	został	pochowany	w	dniu	15	czerw-
ca	br.	na	Cmentarzu	Wawrzyszewskim	w	Warszawie.
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