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KASPER BRZOSTOWICZ – AN EDUCATOR, A PRINCIPAL, AN ELECTRICIAN 

 
Streszczenie: Niniejsza publikacja przybliża biografię Kaspra Brzostowicza – okresy jego pracy jako zastępcy 
nauczyciela w Gimnazjum w Sanoku, nauczyciela i profesora w Gimnazjum w Jaśle oraz dyrektora Szkoły 
Realnej w Krośnie. Przedstawia działalność społeczną oraz publicystyczną Brzostowicza. Prezentuje i cha-
rakteryzuje jego publikacje dotyczące zjawiska indukcji elektromagnetycznej i prądu indukcyjnego. Wykazuje 
tym samym jego zasługi dla potomności jako pedagoga, społecznika, a także badacza zjawiska indukcji elek-
tromagnetycznej.   
 

Abstract: The article outlines the biography of Kasper Brzostowicz. It includes the periods of his work as the 
substitute of a teacher in Junior High School in Sanok, the teacher and the professor in Junior High School in 
Jasło and the principal of the Secondary School in Krosno. The attention was drawn to social and journalistic 
activities of Brzostowicz. His publications concerning the phenomenon of electromagnetic induction and eddy 
current were described profoundly. It was depicted that he deserved credit for posterity as an educator, a social 
activist and a researcher on the phenomenon of electromagnetic induction. 
 
Słowa kluczowe: Kasper Brzostowicz, Szkoła Realna w Krośnie, indukcja elektromagnetyczna, prąd induk-
cyjny 
Keywords: Kasper Brzostowicz, Secondary School in Krosno, electromagnetic induction, eddy current 
 
Kasper Brzostowicz urodził się 7 I 1852 r.  
w Stanach w powiecie Nisko. Po ukończeniu 
studiów matematycznych pracował jako nau-
czyciel domowy. 1 VII 1884 r. zdał egzamin 
nauczycielski z matematyki i fizyki. Wkrótce 
potem, 14 X 1884 r. Rada Szkolna Krajowa 
mianowała go zastępcą nauczyciela w Gimna-
zjum w Sanoku. Uczył tam matematyki, fizyki, 
języka polskiego, a doraźnie także geografii  
i propedeutyki. W roku szkolnym 1885/86 opie-
kował się pracownią fizyczną, a w roku 
1887/88 – biblioteką. Jako egzaminowany za-
stępca nauczyciela przez 7 lat oczekiwał na 
zwolnienie się odpowiadającej mu posady na-
uczycielskiej. Otrzymał ją 24 VI 1891 r. od Mi-
nistra Wyznań i Oświaty w Gimnazjum w Jaśle. 
Uczył w nim matematyki i fizyki, a doraźnie 
także psychologii. Opiekował się pracownią fi-
zyczną. W październiku 1894 r. uzyskał stabili-
zację w zawodzie i tytuł profesora. Gdy na 
mocy dekretu cesarskiego z 14 VIII 1900 r. 
powstała Szkoła Realna w Krośnie, okazał się 
najlepszym kandydatem na jej kierownika1. 

                                                      
1 H. Kopia, Spis nauczycieli szkół średnich w Galicji 

oraz Polskiego Gimnazjum w Cieszynie na podsta-
wie nadesłanych tabel konskrypcyjnych, Lwów 
1909, s. 6, Sprawozdanie Dyrekcyi Szkoły Realnej 

7 IX 1900 r., przy współpracy z burmistrzem 
miasta dr Feliksem Czajkowskim i starostą dr 
Stanisławem Nowosieleckim, zorganizował 
uroczyste otwarcie nowej placówki. Na po-
czątku utworzył klasę pierwszą, w roku szkol-
nym 1901/02 – drugą, a później kolejne. Uzy-
skał zgodę dyrektora Seminarium Nauczyciel-
skiego Męskiego Jana Krawczyka na udostęp-
nienie nowemu zakładowi kilku pomieszczeń. 
Po roku zorganizował przeprowadzkę do bu-
dynku kasarni wojskowej, co także było roz-
wiązaniem prowizorycznym. Gdy zakład miał 
już dwie klasy, 22 IV 1902 r. cesarz Franciszek 
Józef I mianował Brzostowicza dyrektorem2. 
Dzięki współpracy dyrektora z lokalnymi wła-
dzami, w marcu 1904 r. rozpoczęła się budowa 
nowego gmachu dla Szkoły Realnej. Druga 
przeprowadzka odbyła się 15 VIII 1905 r.,  
a uroczyste otwarcie obiektu posiadającego 11 
sal lekcyjnych i całe potrzebne zaplecze – we 
wrześniu.  

                                                                               
(dalej używamy: Spr. Dyr. Szk. Realn.) w Krośnie 
za rok szkolny (dalej używamy: za r. szk.) 1907, 
Krosno 1907, s. 35, 37. 

2 Spr. Dyr. Szk. Realn. w Krośnie za r. szk. 1907, 
Krosno 1907, s. 39. 
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W roku szkolnym 1905/06 zakład liczył sześć 
klas, a rok później, po powstaniu siódmej, zo-
stał skompletowany. Jego dyrektor w maju 
1907 r. zorganizował pierwszy egzamin doj-
rzałości, a po zakończeniu nauki, w końcu 
czerwca wydał pierwsze sprawozdanie szkolne.  
W zależności od potrzeb w zarządzanej przez 
siebie szkole Brzostowicz uczył matematyki, 
geometrii, rysunku geometrycznego, geografii, 
a w niektórych latach, ze względu na liczne 
obowiązki pozaszkolne, zwalniany był z pro-
wadzenia zajęć dydaktycznych. W 1910 r. 
przeniesiony został z VII do VI rangi służbo-
wej. 
W 1908 r. widząc, że szkoły realne cieszą się 
mniejszym uznaniem niż gimnazja, poparł pro-
jekt Rady Powiatowej w Krośnie skierowany do 
galicyjskiego Sejmu Krajowego, aby prze-
kształcić krośnieńską szkołę średnią w gimna-
zjum. Jednak przed I wojną światową planów 
tych nie udało się zrealizować.  
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, 
Brzostowiczowi przypadł zaszczyt przyjęcia 
Ślubowania na Wierność Państwu Polskiemu 
od podwładnych oraz dokonania zmiany nazwy 
placówki z Cesarsko-Królewskiej Szkoły Real-
nej na Państwową Szkołę Realną w Krośnie. 
Realizując ogólnopolską reformę szkolnictwa 
średniego od 1 IX 1921 r. zaczął przekształcać 
Szkołę Realną w Gimnazjum o dwóch typach 
klas: humanistycznych i matematyczno-przy-
rodniczych. Placówka otrzymała wtedy imię 
Mikołaja Kopernika3.  
W 1905 r. Brzostowicz doprowadził do zareje-
strowania Towarzystwa Bursy Gimnazjalnej, 
które liczyło ponad 40 członków. Celem strate-
gicznym stowarzyszenia było zgromadzenie 
środków na budowę internatu. Do 1913 r. ze-
brano prawie 17000 koron umieszczonych na 
książeczkach Kasy Oszczędności i Towarzy-
stwa Zaliczkowego. Było to jednak za mało na 
rozpoczęcie budowy. Z odsetek od posiadanego 
kapitału Towarzystwo udzielało pomocy bied-
nym uczniom4. 
W czasie pełnienia funkcji dyrektora Kasper 
Brzostowicz wydał 11 sprawozdań szkolnych, 
w których obok informacji urzędowych za-

                                                      
3 Informacje na podstawie sprawozdań szkolnych 
Szk. Realn. w Krośnie za lata (dalej używamy: za l.) 
1907 – 1917/18. 
4 T. Ochenduszko, Bursy dla młodzieży szkół 

średnich i ich organizatorzy w Galicji w okresie 
autonomii, Rzeszów 2011, s. 48. 

mieszczał artykuły naukowe swoich pracowni-
ków. 15 X 1923 r. przeszedł w stan spoczynku.  
Pracę dyrektora Szkoły łączył z innymi obo-
wiązkami. Od 1903 r. na prawach członka zwy-
czajnego wchodził w skład Towarzystwa dla 
Popierania Nauki Polskiej. Rok później został 
członkiem Wydziału Towarzystwa Spożywców 
w Krośnie. W latach 1903 – 1905 był człon-
kiem, a w latach 1906, 1908 – 1918 zastępcą 
dyrektora Komisji Egzaminacyjnej na Nauczy-
cieli i Nauczycielki Szkół Ludowych w Kro-
śnie. Przewodniczył też Komisji Egzaminacyj-
nej dla Czeladników. W latach 1903 – 1921 
jako reprezentant zawodu nauczycielskiego był 
członkiem Rady Szkolnej Okręgowej w Kro-
śnie, a w latach 1905 – 1918 jako delegat Rady 
Szkolnej Krajowej wchodził w skład Wydziału 
Szkoły Przemysłowej Uzupełniającej w Kro-
śnie. Ponadto, w latach 1913-18 był zastępcą 
przewodniczącego Rady Nadzorczej Towarzy-
stwa Zaliczkowego w Krośnie i w tym samym 
okresie zastępcą dyrektora Kasy Oszczędności 
w Krośnie. Był członkiem Rady Miejskiej  
w Krośnie, a nawet przewodniczącym Kółka 
Rolniczego. Współpracował z dyrektorami in-
nych szkół realnych, z Radą Szkolną Krajową  
i jej delegatami, a także z krajowymi inspekto-
rami odpowiedzialnymi za szkoły średnie5 oraz 
za szkoły przemysłowe i przemysłowe uzupeł-
niające. W sprawach bieżących kontaktował się 
z inspektorem Janem Nepomucenem Franke6. 
Działając na podstawie upoważnienia Rady 
Szkolnej Krajowej z 9 X 1907 r. w kierowanej 
przez siebie szkole umożliwił zdobywanie wy-
kształcenia dziewczętom. W maju i czerwcu 
1912 r. pierwsza prywatystka Janina Jugendfe-
inówna zdała z wyróżnieniem egzamin dojrza-
łości. W roku szkolnym 1912/13 do szkoły za-
pisanych było 6 prywatystek, a w roku 1916/17 
– 107. 
Po śmierci Stanisława Wyspiańskiego 17 XII 
1907 r. zorganizował akademię celem uczcze-

                                                      
5 Do szkół średnich zaliczano wtedy gimnazja  

i szkoły realne. 
6 Informacje na podstawie analizy sprawozdań 

szkolnych Szk. Realn. w Krośnie za l. 1907 – 
1917/18 oraz Szematyzmów Królestwa Galicyi  
i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem 
za l. 1900 – 1914.  

7 Spr. Dyr. Szk. Realn. w Krośnie za r. szk. 1912, 
Krosno 1912, s. 55, za r. szk. 1913, Krosno 1913, 
s. 64-68, za r. szk. 1916/17, Krosno 1917, s. 71-74. 
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nia poety8. W 1909 r. włączył szkołę do ogólno-
krajowych obchodów 60. rocznicy śmierci  
i 100. rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego, 
wzbogacając obchody miejskie wieczorkiem 
przygotowanym przez uczniów, a sprawozdanie 
szkolne i Księgę Pamiątkową ku uczczeniu set-
nej rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego 
dwoma artykułami nauczycieli9. 
Razem z kilkoma nauczycielami w 1903 r. zor-
ganizował prywatne lekcje zbiorowe dla dziew-
cząt, celem przygotowania ich do matury skła-
danej w Seminarium Nauczycielskim Męskim 
w Krośnie. Na tych niekoncesjonowanych kur-
sach był najpierw nauczycielem, a od roku 
szkolnego 1906/07 kierownikiem. Po uzyskaniu 
dla nich prawa publiczności, w roku 1907/08 
został kierownikiem Prywatnego Seminarium 
Nauczycielskiego Żeńskiego w Krośnie i funk-
cję tę pełnił do roku 1922/23. W lipcu 1922 r. 
doprowadził do przejęcia szkoły na własność 
przez Towarzystwo Prywatnego Seminarium 
Nauczycielskiego Żeńskiego w Krośnie10.  
Brzostowicz starał się, aby jego doświadczenia 
dydaktyczne służyły nie tylko uczniom, z któ-
rymi pracował na co dzień, ale także młodzieży 
innych szkół. W 1893 r. wydał pierwszą część 
podręcznika Początki arytmetyki i algebry – 
przeznaczonego dla klasy I i II gimnazjum,  
a dwa lata później część drugą – przeznaczoną 
dla klasy III i IV. W latach 1893/94 – 1896/97 
książki te stopniowo wyparły podręczniki do 
arytmetyki oraz do arytmetyki i algebry Zającz-
kowskiego. Doczekały się kilku wydań i do-
piero po roku 1903/04 zostały stopniowo zastą-
pione przez bardziej przystępne książki Igna-
cego Kranza11.  

                                                      
8 Spr. Dyr. Szk. Realn. w Krośnie za r. szk. 1908, 

Krosno 1908, s. 71. 
9 T. Ochenduszko, Udział nauczycieli i uczniów 

galicyjskich szkół średnich w obchodach 
sześćdziesiątej rocznicy śmierci i setnej rocznicy 
urodzin Juliusza Słowackiego /w:/ Prace 
historyczno-archiwalne, t. XXVII, Rzeszów 2015, 
s. 207. 

10 Spr. Dyr. Prywatnego Seminarium Nauczyciel-
skiego Żeńskiego w Krośnie z okazji dziesięciole-
cia szkoły w Państwie Polskiem i dwudziestopię-
ciolecia istnienia szkoły, Miejsce Piastowe 1928,  
s. 4-5. 

11 Podręczniki w poszczególnych szkołach średnich 
wprowadzano i wycofywano stopniowo i dlatego 
zaobserwować można różnice jednego, dwóch, a 
nawet trzech lat. 

W 1885 r. w Sprawozdaniu Dyrekcji Gimna-
zjum w Sanoku zamieścił Brzostowicz artykuł 
Pedagogika i dydaktyka ze względu na ich za-
dania i środki. Opierając się na poglądach zna-
nych pedagogów: Carla Fridricha von Näg-
elsbacha, Herberta Spencera, Wilhelma Schra-
dera, Augusta Adama Jeske, Edwarda Em-
mensa, Hermana Kerna i innych oraz na wła-
snych przemyśleniach, opisał m.in. relacje po-
między pedagogiką a dydaktyką, ich zadania 
oraz rolę w wychowaniu. Poruszył kwestie 
środków wychowawczych rozwijających i po-
wstrzymujących, czyli karcących. Przeanalizo-
wał znaczenie poszczególnych przedmiotów 
szkolnych dla nauczania (dydaktyki) i wycho-
wania (pedagogiki). Dostrzegł rolę szkoły jako 
instytucji, w której skupiają się wszystkie 
środki konieczne do ogólnego wykształcenia 
młodzieży. Rozważania zakończył wnioskiem, 
że ze względu na ostateczny cel, jakim jest 
wszechstronne wychowanie młodego czło-
wieka, dydaktyka i pedagogika muszą działać 
razem i wzajemnie się uzupełniać12.  
Kasper Brzostowicz od strony dydaktycznej pa-
sjonował się matematyką, natomiast dwoma in-
nymi dziedzinami – pedagogiką i fizyką – także 
od strony naukowej. W galicyjskich gimnazjach 
ranga fizyki była znacznie mniejsza niż języ-
ków klasycznych, języka polskiego, historii czy 
też matematyki. Nie zawsze była oddzielnym 
przedmiotem. Bywały okresy, że uczono jej  
w ramach nauk przyrodniczych, bądź w klasach 
młodszych (od I do IV) w ramach nauk przy-
rodniczych, a dopiero w starszych (od V do 
VIII) jako samodzielnego przedmiotu. W kla-
sach młodszych przeznaczano na fizykę 2 go-
dziny w drugim semestrze klasy III i 3 w klasie 
IV, natomiast w starszych – po 3 godziny  
w klasie VII i VIII. Jednym z działów fizyki 
była elektryczność. Ogólnej wiedzy z tej dzie-
dziny dostarczano uczniom w klasie IV, a po-
wtarzano i uszczegółowiano materiał w klasie 
VIII. W obu klasach nauczyciel miał możliwość 
pracować z młodzieżą nad wszystkimi 
kwestiami związanymi z elektrycznością przez 
5 – 7 tygodni.  
Zauważyć należy, że dla większości nauczycieli 
fizyka była pobocznym kierunkiem, z którego 
zdawali egzamin nauczycielski, a kierunkiem 

                                                      
12 K. Brzostowicz, Pedagogika i dydaktyka ze 

względu na ich zadania i środki /w:/ Spr. Dyr. 
Gimnazyum (dalej używamy: Gimn.)  w Sanoku za 
r. szk. 1885, Sanok 1885, s. 1-19. 
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głównym – historia natury (obecnie przyroda 
czy też biologia). Jeżeli kierunkiem głównym 
były matematyka z fizyką, to ten drugi przed-
miot traktowany był często jako drugoplanowy. 
Nie należy się dziwić, że nauczycieli pasjona-
tów uczących fizyki nie było zbyt wielu, a tych, 
którzy fascynowali się elektrycznością i publi-
kowali na ten temat, zaledwie kilku: Kasper 
Brzostowicz, Wincenty Frank, Józef Miczyński, 
Bazyli Sanat i Władysław Żłobicki13. Najwięk-
szą aktywność na tym polu przejawiał ten 
pierwszy. W sprawozdaniach Gimnazjum  
w Sanoku zamieścił on trzy publikacje: w roku 
1888 Metody i przyrządy służące do wykazania 
i mierzenia prądów indukowanych, w roku 
1890 Prawa indukcji, a w roku 1891 O prądach 
indukowanych. 
Pierwszy artykuł zawierał wstęp i cztery roz-
działy: Elektroindukcja, Magnetoindukcja, 
Prądy indukowane wyższorzędne i Natężenie 
prądu indukowanego. Na początku Brzostowicz 
wyłożył na czym polega zjawisko indukcji od-
kryte przez Michaela Faradaya w 1831 r. 
Wprowadził podstawową terminologię uży-
waną w jego opisie. Wyjaśnił różnicę między 
elektroindukcją (czy voltaindukcją) a magne-
toindukcją, wówczas powszechnie stosowanymi 
określeniami zjawiska uwzględniającymi spo-
sób wzbudzania prądu. Odnotował, w jakich 
publikacjach znajdują się wyniki badań na-
ukowców zajmujących się indukcją, które po-
mogły mu w przygotowaniu rozprawy. 
W rozdziale pierwszym Brzostowicz opisał 
eksperymenty Faradaya, które doprowadziły do 
odkrycia zjawiska elektroindukcji. W doświad-
czeniach tych prąd indukowany był w obwodzie 
pobocznym na skutek zmian prądu w obwodzie 
głównym i chociaż wzbudzony prąd był słaby, 
o jego istnieniu świadczyły wychylenia igły 
astatycznej galwanometru w obwodzie induk-
cyjnym lub magnesowanie się igły stalowej 
umieszczonej wewnątrz cewki indukcyjnej. Na-
stępnie Brzostowicz opisał przyrządy, które 
skonstruowano w celu wytwarzania i badania 
prądów indukcyjnych: przyrząd sankowy Du 
                                                      
13 E. Jankisz, Bibliografia rozpraw zawartych  

w sprawozdaniach szkolnych za lata 1843 – 1998 
w zbiorach Biblioteki Głównej WSP w Rzeszowie, 
cz. I, Rzeszów 2000, s. 62-64, W. Frank, gdy 
pasjonował się elektrycznością – pracował  
w Gimn. Franciszka Józefa we Lwowie, J. Miczy-
ński – w  I Gimn. w Nowym Sączu, B. Sanat –  
w Gimn. w Brzeżanach, a W. Żłobicki – w Gimn. 
w Podgórzu. 

Bois Reoymonda wraz z młoteczkiem Wagnera, 
rozłącznik Dovego oraz udoskonalenie tego 
rozłącznika dokonane przez Wiedemanna.  
W doświadczeniach tych wzbudzany prąd wy-
krywany był w oparciu o skutki fizjologiczne, 
chemiczne, termiczne oraz świetlne, jakie wy-
woływał14.  
W rozdziale drugim autor przedstawił doświad-
czenia Faradaya, w których prąd indukcyjny 
wytwarzany był przy użyciu elektromagnesów 
lub magnesów. Opisał między innymi ekspery-
ment Faradaya ze wzbudzaniem prądów indu-
kowanych w przewodnikach ciekłych (elektro-
litach) oraz badania magnetoindukcji wywoły-
wanej przez magnetyzm ziemski. Następnie 
przedstawił doświadczenia Faradaya, W. We-
bera, J. Plückera, w których prąd wzbudzany 
był przez obracający się magnes. Opisał też ba-
dania Webera nad wytwarzaniem prądu indu-
kowanego pod wpływem diamagnetyzmu oraz 
prace badawcze Faradaya z indukowaniem 
prądu w bryłach przewodzących (tarczach, 
krążkach itp.)15. 
W rozdziale trzecim Brzostowicz zaprezento-
wał czytelnikom doświadczenia prowadzone 
przez J. Henry’ego i C. Matteuciego wykazu-
jące, że prąd indukowany może wytwarzać 
prądy uboczne zwane prądami indukowanymi 
wyższorzędnymi16.  
Natomiast w części ostatniej autor opisał słow-
nie i przy pomocy wzorów matematycznych 
cztery metody mierzenia natężenia prądu indu-
kowanego: elektrolityczną (wykorzystującą 
woltametr), magnetodynamiczną (z użyciem 
busoli stycznych, busoli wstaw, aparatu Wie-
demanna, magnetometru Webera i galwanome-
tru), elektrodynamiczną (w oparciu o elektro-
dynamometr Webera) oraz termiczną (z wyko-
rzystaniem termometru powietrznego Riessa  
i przyrządu skonstruowanego przez Lenza). 
Znajdziemy tu też opis doświadczenia E. Ed-
lunda sprawdzające prawo Joule’a dla prądu 
indukowanego17. 
Zaprezentowana publikacja adresowana była do 
zainteresowanych uczniów wyższych klas szkół 
średnich oraz do nauczycieli przedmiotów ści-

                                                      
14

 K. Brzostowicz, Metody i przyrządy służące do 
wykazania i mierzenia prądów indukowanych /w:/ 
Spr. Dyr. Gimn. w Sanoku za r. szk. 1888, Sanok 
1888, s. 37-44. 

15
 Ibidem, s. 44-51. 

16 Ibidem, s. 51-53. 
17 Ibidem, s. 53-65. 
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słych. Przedstawiała historyczny rozwój wiedzy 
o indukcji elektromagnetycznej, porządkowała 
ją i ukazywała aktualny jej stan. Treści w niej 
zawarte mogły być pomocne dla uczniów przy-
gotowujących referaty, a nauczycielom dawać 
wskazówki przy przeprowadzaniu doświadczeń 
na lekcjach fizyki oraz zachęcać ich do podej-
mowania badań naukowych dotyczących elek-
tryczności.  
Swoje rozważania kontynuował Brzostowicz  
w artykule Prawa indukcji wydanym w Sanoku 
dwa lata później. Artykuł składał się z dwóch 
nie zatytułowanych części. W pierwszej autor 
opisał liczne doświadczenia i sformułowane na 
ich podstawie prawa indukcji. Zaczął od omó-
wienia zasad określania kierunku prądu induk-
cyjnego który, jak wykazały doświadczenia, 
zmienia się w zależności od tego, czy przewod-
nik indukcyjny zbliża się, czy oddala od ma-
gnesu, elektromagnesu lub przewodnika głów-
nego. Jako ogólną zasadę służącą do określania 
kierunku prądu indukcyjnego podał prawo 
sformułowane przez E. Lenza18. Następnie opi-
sał kilka eksperymentów, których celem było 
zbadanie – jakie czynniki mają wpływ na siłę 
elektromotoryczną indukcji oraz natężenie 
prądu indukcyjnego. Przytoczył dokładne opisy 
metod pomiarowych, zaprezentował wyniki 
pomiarów i sformułowane prawa doświad-
czalne, m. in. opis czterech doświadczeń Lenza, 
w których badał on zależność indukowanej siły 
elektromotorycznej od parametrów cewki in-
dukcyjnej (liczby zwojów, średnicy cewki, gru-
bości drutu i rodzaju materiału, z którego wy-
konano cewkę). Kolejno podany został opis do-
świadczenia L. Hermanna i sformułowane przez 
niego prawo indukcji dla elektrolitów, a także 
opis doświadczenia Ch. Matteucciego, który  
w celu odkrycia praw indukcji skonstruował in-
dukcjometr różnicowy. Następnie Brzostowicz 
przedstawił badania porównawcze praw ma-
gnetoindukcji i voltaindukcji, jakie prowadzili 
niezależnie W. Weber i Felici. Podał dwa prawa 
rozszerzające prawa Lenza na zagadnienia vol-
taindukcji oraz opisał sprawdzające je doświad-
czenia Buffa. Pierwszą część rozprawy zakoń-
czył prezentacją teoretycznych rozważań Lenza 
na temat maksymalnej wartości jaką może osią-

                                                      
18 Obecnie piszemy H. Lenz, bo Heinrich Friederich 

Emil Lenz; w lit. rosyjskiej Emil Christianowicz 
Lenz. 

gnąć natężenie prądu w cewce indukcyjnej na 
skutek zwiększania liczby zwojów19. 
Druga część artykułu dotyczyła zagadnień teo-
retycznych wymagających biegłej znajomości 
rachunku różniczkowego i całkowego. Brzo-
stowicz przedstawił w niej teoretyczne rozwa-
żania G. Fechnera na temat oddziaływań prą-
dów indukowanych oraz rozwijające je oblicze-
nia W. Webera, których rezultatem było wy-
prowadzenie wzoru pokazującego zależność 
SEM indukcji od takich czynników jak: szyb-
kość zmian natężenia prądu głównego, czy 
szybkość ruchu przewodnika indukcyjnego. 
Dalsza część zawiera dyskusję tego wzoru (na-
zywanego tu ogólnym wzorem na prawo elek-
troindukcji) dla różnych przypadków i podkre-
ślenie zgodności wyników teoretycznych z do-
świadczeniami, a także z wynikami prac  
F. Neumana. Następnie Brzostowicz zaprezen-
tował teoretyczne wyprowadzenia A. Wüllnera,  
a także wyprowadzenia praw elektroindukcji  
i magnetoindukcji sposobem J. Stefana  
i N. Umowa. Uzyskane wyniki dawały zgod-
ność z doświadczeniami20.  
Drugi artykuł Brzostowicza miał charakter bar-
dziej naukowy, a jego dokładne studiowanie 
wymagało znajomości wyższej matematyki. 
Był z pewnością adresowany do pasjonatów fi-
zyki, nauczycieli akademickich, chociaż miał 
też wartość dydaktyczną, gdyż zapoznawał 
uczniów z metodami pracy fizyków.  
Ostatni artykuł z tej serii O prądach indukowa-
nych podzielił Brzostowicz na dwa rozdziały: 
Praca prądu głównego podczas indukcji oraz 
Zależność skutków działania prądu indukowa-
nego od czasu jego trwania. Zaczął od opisu 
metody badania pracy prądu głównego opartej 
na pomiarze ilości ciepła wydzielanego w ob-
wodzie. Następnie szczegółowo opisał badania 
E. Edlunda, które wykonywane były w dwóch 
grupach. Pierwsza grupa doświadczeń doty-
czyła pomiarów pracy w warunkach wzbudza-
nia prądu poprzez zmianę natężenia prądu 
głównego, w drugiej serii wzbudzanie odby-
wało się poprzez ruch obwodu indukcyjnego 
względem obwodu głównego. Wyniki badań 
potwierdziły, że praca prądu głównego zależy 
od zastosowanego sposobu wzbudzania prądu 
indukcyjnego. Dalej Brzostowicz przedstawił 

                                                      
19 K. Brzostowicz, Prawa indukcyi /w:/ Spr. Dyr. 
Gimn. w Sanoku za r. szk. 1890, Sanok 1890, s. 1-
17. 
20 Ibidem, s. 17-37. 
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teoretyczne uzasadnienie prawa Edlunda. Za-
prezentował też doświadczenia A. Waltenhofe-
na, który zastosował odmienną metodę pomiaru 
pracy prądu głównego, wykorzystując korbowy 
dynamometr Krafta21.  
W drugiej części artykułu prześledził kolejno 
różne skutki działania prądu indukowanego: 
elektromagnetyczne, chemiczne, cieplne, elek-
trodynamiczne, magnetyczne i fizjologiczne 
(skurcz mięśni), analizując je pod kątem ich 
zależności od natężenia i czasu trwania prądów 
różniczkowych. W zakończeniu wskazał na 
wyniki prac H. Helmholtza i W. Beetza po-
święcone badaniu skutków fizjologicznych prą-
dów indukcyjnych22. Artykuł trzeci, podobnie 
jak drugi, adresowany był do osób, które pasjo-
nowały się elektrycznością i mogły twórczo 
włączyć się do jej badania. Po jego przeczyta-
niu można wyciągnąć wniosek, że autor zamie-
rzał swoją pracę kontynuować. Przerwał ją naj-
prawdopodobniej z powodu zmiany miejsca 
zatrudnienia. 
We wszystkich trzech rozprawach autor ukazał 
czytelnikom z jakim mozołem rodziła się i roz-
wijała wiedza o zjawisku indukcji elektroma-
gnetycznej. Współczesny czytelnik może mieć 
wątpliwości czy prace Brzostowicza mają cha-
rakter naukowy, czy jedynie opisują stan wie-
dzy o indukcji w końcu lat 80. XIX wieku. Jed-
nak pamiętać należy, że w II połowie XIX stu-
lecia porządkowanie wiedzy i przekazywanie 
jej na różnym poziomie przystępności tzw. sze-
rokiej publiczności, uznawane było za naukę. 
Ponadto zgodnie z wytycznymi Ministra Wy-
znań i Oświaty z 1850 r. i z 9 VI 1875 r. głów-
nym celem zamieszczania artykułów w spra-
wozdaniach szkolnych było „popieranie ruchu 
naukowego” w szkołach średnich23. Artykuły 
Brzostowicza to zadanie realizowały bez wąt-
pienia, a ich autor zasługuje na to, aby nazywać 
go „elektrykiem”. 
Za swoją działalność zawodową i pozazawo-
dową Kasper Brzostowicz odznaczony został 
przez państwo austrowęgierskie m.in. brązo-
wym medalem jubileuszowym dla sił zbroj-
nych, pamiątkowym medalem jubileuszowym 

                                                      
21 K. Brzostowicz, O prądach indukowanych /w:/ 

Spr. Dyr. Gimn. w Sanoku za r. szk. 1891, Sanok 
1891, s. 1-15. 

22 Ibidem, s. 16-20. 
23 T. Ochenduszko, Kadra kierownicza gimnazjów 

galicyjskich w okresie autonomii, Rzeszów 2015, 
s. 199 – 200. 

dla urzędników i sług cywilnych oraz krzyżem 
jubileuszowym dla urzędników i sług cywil-
nych. Po przejściu na emeryturę wyjechał do 
rodzinnej miejscowości Stany, gdzie zmarł 3 VI 
1924 r. Pochowany został na cmentarzu w Kro-
śnie. 
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