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KAROL MORSZTYN (1914-1993) DYREKTOR NACZELNY 

CENTRALNEGO BIURA KONSTRUKCYJNEGO 

MASZYN ELEKTRYCZNYCH W KATOWICACH 1951-1955 
 

 
Karol Morsztyn uro-
dził się 9 października 
1914 r. w Wiedniu. Do 
roku 1920 mieszkał w 
Krakowie, gdzie jego 
ojciec Izydor był na-
uczycielem w szkole 
powszechnej. W latach 
1924 – 1932 mieszkał 
w Stryju, tam w gim-
nazjum matematyczno-
przyrodniczym zdał 

maturę z wynikiem bardzo dobrym. W roku 
1932 wstąpił na Wydział Mechaniczny, Oddział 
Elektryczny, Politechniki Lwowskiej. W trakcie 
studiów należał do lewicowych (komunistycz-
nych) organizacji: 
- Organizacja Młodzieży Socjalistycznej (OMS) 
„ Życie”,  (Lewica Akademicka), 
- Międzynarodowa Organizacja Pomocy Re-
wolucjonistom (MOPR), 
- Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy 
(KPZU). 
Organizacje te podlegały Komunistycznej Partii 
Polski (KPP) i w II Rzeczpospolitej były niele-
galne. KPP i ww. organizacje zostały rozwią-
zane w roku 1938. (W czasie okupacji sowiec-
kiej wschodniej części Polski, w latach 1939-
1941, działacze MOPR i KPZU zostali wywie-
zieni do ZSRR i tam w większości wymordo-
wani). 
Podczas 1,5 rocznej przerwy w studiach praco-
wał w elektrowni Rafinerii Galicja. Dyplom in-
żyniera elektryka Politechniki Lwowskiej,  
z wynikiem celującym, uzyskał  w roku 1940. 
W czasie wojny przebywał w Związku Radziec-
kim, pracował w fabryce maszyn elektrycznych 
CHEMZ w Charkowie, a następnie jako kie-
rownik działu energetycznego „trustu” węglo-
wego. Rodzeństwo i rodzice Karola Morsztyna 
zginęli podczas wojny w obozach. W roku 1946 
wrócił z żoną Stefanią do Polski i zamieszkał  
w Katowicach. Od maja 1946 do 31 grudnia 
1948 pracował i pełnił funkcje v-ce Dyrektora  

 
Zjednoczenia Przemysłu Maszyn Elektrycz-
nych, które mieściło się w Katowicach przy ul. 
Mariackiej 23. Dyrektorem Zjednoczenia był 
prof. Z. Gogolewski. Od 1 stycznia 1949 Zjed-
noczenie to zostało przeniesione do Warszawy. 
W tym samym budynku w Katowicach  zostało 
powołane (08. 12. 1948 r.) Centralne Biuro 
Konstrukcyjne Maszyn Elektrycznych 
(CBKME – obecnie Instytut Napędów i Maszyn 
Elektrycznych KOMEL). Organizatorem i Dy-
rektorem został mianowany Zygmunt Gogo-
lewski, a  v-ce Dyrektorem Technicznym Karol 
Morsztyn. Prof. Zygmunt Gogolewski w roku 
1951, w trybie nagłym, z przyczyn polity-
cznych, został odwołany ze stanowiska Dyre-
ktora CBKME, a na stanowisko Dyrektora Na-
czelnego  CBKME został powołany Karol Mor-
sztyn i pełnił tę funkcję do stycznia 1956 roku. 
Od 1.02.1949r. podejmuje równocześnie pracę 
w Politechnice Śląskiej w Katedrze Maszyn 
Elektrycznych na etacie st. asystenta. W roku 
1954 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego 
nadany Mu przez Centralną Komisję Kwalifi-
kacyjną (obecnie Centralna Komisja do Spraw 
Stopni i Tytułów). Od września 1954 r. do 
września 1955 r. był Rektorem Wieczorowej 
Szkoły Inżynierskiej w Katowicach. Od 1 paź-
dziernika 1955 r. Szkołę tę włączono do Poli-
techniki Śląskiej w Gliwicach, a prof. K. Mo-
rsztyn został mianowany prorektorem ds. Stu-
diów Wieczorowych tejże Uczelni. Także od 
01.10.1955r. został powołany przez Rektora 
Politechniki Śląskiej na Kierownika Katedry 
Maszyn Elektrycznych. W styczniu 1956 zwal-
nia stanowiska: dyrektora CBKME w Katowi-
cach i w Politechnice Śląskiej w Gliwicach, 
oraz przenosi się do Warszawy. Od 27 stycznia 
1956 r. został mianowany Dyrektorem Instytutu 
Elektrotechniki w Warszawie, funkcję tę pełnił 
do 15  czerwca 1957 r.  
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Jako Dyrektor CBKME wdrażał do produkcji  
w polskich fabrykach maszyn elektrycznych 
pierwszą powojenną serię silników indukcyj-
nych, maszyn synchronicznych oraz maszyn 
prądu stałego. Konstrukcja i technologia tych 
maszyn była opracowana w CBKME w oparciu 
o licencje Związku Radzieckiego. Wiązało się 
to z Jego częstymi wyjazdami do ZSRR. Karol 
Morsztyn był autorem wielu publikacji tech-
nicznych oraz książki: „Izolacja i technologia 
uzwojeń maszyn elektrycznych” wydanej przez 
PWT, Warszawa 1954 r., (stron 233). Był od-
znaczony Orderem Sztandaru Pracy I kl.,  
w 1949 r. 
W roku 1957 wyemigrował z rodziną, żoną Ste-
fanią i synem Jerzym (ur. 1950 w Katowicach) 
do Australii. Podjął pracę w Stowarzyszeniu 
Przemysłu Elektrotechnicznego Australii na 
stanowisku szefa Działu Badań i Rozwoju.  
W roku 1964 przeniósł się na Monash Univer-
sity w Melbourn i został zatrudniony na Wy-
dziale Elektrotechniki na etacie starszego wy-
kładowcy. Od 12 października 1970 r. otrzymał 
etat profesora elektrotechniki, na którym 
pracował do 31 grudnia 1979 r., to jest do czasu 
przejścia na emeryturę.  W latach 1972, 1974, 
1976, 1978 był kolejno wybierany Dziekanem 
Wydziału Elektrotechniki Monash University. 
Publikował m. in. w IEEE Transaction on Sys-
tems, Man, and Cybernetics (sierpień 1976 r.). 
W Australii urodził mu się drugi syn, Ron, 
który w 1976 roku dostał nagrodę naukową 
Monash University w dziedzinie medycyny  
i zdrowia.  

Karol Morsztyn zmarł w Australii w roku 1993. 
Koledzy, którzy pracowali z prof. Karolem 
Morsztynem w CBKME: śp. dr inż. Bronisław 
Śliwa i dr inż. Adam Różycki mówili zgodnie, że 
był dobrym fachowcem i niezwykle życzliwym 
człowiekiem. Bronisław Śliwa opowiadał mię-
dzy innymi takie zdarzenie. Jeden z inżynierów 
elektryków szukając pracy, wstąpił na ul. Ma-
riacką 23 do gabinetu Dyrektora CBKME.  
Z chwilą, gdy zobaczył K. Morsztyna cofnął się 
i chciał wyjść. Powód był następujący: studio-
wał on na Politechnice Lwowskiej na jednym 
roku akademickim z K. Morsztynem. W drugiej 
połowie lat 30-tych XX wieku na uniwersytetach 
polskich istniało tzw. getto ławkowe. Pisze  
o tym także profesor, matematyk Hugo Dyonizy 
Steinhaus w swoich Wspomnieniach i Zapi-
skach (Wrocław, 2002). Kolega poszukujący po 
wojnie pracy w CBKME był jednym z gorliw-
ców, który dbał o to, aby K. Morsztyn siedział  
w ławkach takiego getta. Dyrektor K. Morsztyn 
z radością go przywitał i zagadnął, że cieszy się 
widząc go, tak przecież dużo kolegów ze stu-
diów zginęło w czasie wojny. Pytał go jak prze-
żył wojnę i jak się znalazł w Katowicach, czy 
ma mieszkanie? Zatrudnił go w CBKME i za-
łatwił mu mieszkanie w centrum Katowic. Dr 
inż B. Śliwa, gawędziarz, nie byłby sobą, gdyby 
nie porozmawiał na ten temat z dyr. K. Morszty-
nem. Okazji miał kilka, gdyż razem wyjeżdżali 
na delegacje  do ZSRR w sprawach związanych 
z licencją maszyn elektrycznych. Na pytanie  
B. Śliwy, co myśli o wspomnianym koledze ze 
studiów, dyr. K. Morsztyn odpowiedział: „ko-
lego, dzisiaj to jest inny człowiek, przeżyliśmy 
wojnę i ucieszyłem się widząc go. Nie mogę się 
mścić na nim  za  nieprzemyślane zachowanie  
z lat młodzieńczych”. Ten inżynier, (dzisiaj już 
nie żyje), pracował w KOMEL-u do chwili 
przejścia na emeryturę.   
W tym roku mija setna rocznica urodzin prof. 
Karola Morsztyna, był on drugim z kolei dy-
rektorem CBKME. Pracował w CBKME 8 lat, 
w tym 3 lata pełnił funkcję v-ce dyrektora ds. 
technicznych i 5 lat funkcję dyrektora; zapewnił 
Firmie rozwój, tym samym zasłużył na naszą 
pamięć. 
 


