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Streszczenie: W pracy krótko przedstawiono zastosowanie urządzeń elektrycznych od roku 1784 oraz rozwój 
szkolnictwa ponadśredniego w Częstochowie o profilu elektrycznym. Opisano utworzenie po II Wojnie 
Światowej pierwszych szkół wyższych w mieście oraz Szkoły Inżynierskiej, przemianowanej w 1955 roku na 
Politechnikę Częstochowską. Przedstawiono powstanie w 1951 roku Katedry Elektrotechniki w tej szkole oraz 
jej rozwój. Przedstawiono działania elektryków zrzeszonych w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich, pracow-
ników uczelni oraz włodarzy przemysłu Okręgu Częstochowskiego zmierzające do utworzenia Wydziału 
Elektrycznego. Pokazano również działania zmierzające do pozyskania wykładowców oraz przygotowania 
struktury materialnej wydziału. Omówiono przyjęcia na studia dzienne i wieczorowe w 1966 roku oraz im-
matrykulację przyjętych studentów oraz pierwszy wykład na nowootwartym wydziale.  

 

Abstract: In this paper briefly describes the use of electrical appliances since 1784 and the development of 
post-secondary education in Czestochowa profile electric. Describes the creation after World War II the first 
universities in the city and the School of Engineering, renamed in 1955 at the Technical University of 
Czestochowa. Presented uprising in 1951, the Department of Electrical Engineering at the school and its 
development. The activities electricians are members of the Association of Polish Electrical Engineers, 
university staff and governors industry District of Czestochowa efforts to create the Department of Electrical 
Engineering. Also shown efforts to acquire lecturers and prepare material structure of the department. 
Describes the admission day and evening in 1966 and matriculation enrolled students and the first lecture at 
the newly opened department.  
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Zastosowanie prądu elektrycznego 

w Częstochowie i okolicy 

Pierwszymi biernymi urządzeniami elektrycz-
nymi stosowanymi na ziemiach polskich były 
piorunochrony. Jeden z pierwszych założony 
został na szczycie wieży jasnogórskiej w 1784 
roku, a pomysłodawcą i nadzorcą wykonawców 
był ksiądz pijar Józef Herman Osiński, znany 
Ojcom Paulinom wykładowca fizyki w starym 
Kolegium Pijarskim w nieodległym Wieluniu 
(szkoły stojącej wówczas na bardzo wysokim 
poziomie)1. Należy dodać, że wtedy pioruno-
chron jasnogórski, był prawdopodobnie najwy-
żej zawieszonym tego typu urządzeniem elek-
trycznym w Europie (poziomem odniesienia 
wysokości zawieszenia był rynek miejski mia- 

 
 
 

sta przyklasztornego Częstochówka – obecny 
Rynek Wieluński w Częstochowie). W 1852 
roku wzdłuż Drogi Żelaznej Warszawsko-Wie-
deńskiej wybudowano dwie linie telegrafu 
elektromagnetycznego, a stację „telegrafową”  
 

1. Stanisław Chądzyński ks. Szkoła OO. Pijarów w Ra-

dziejowie i w Włocławku, (Włocławek: Drukarnia Dyece-
zalna, 1911), 6. 
2. Aleksander Gąsiorski. „Telegraf elektromagnetyczny na 
Drodze Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej w Częstocho-
wie i okolicy do 1864 roku”, Zeszyty Naukowe Wydziału 

Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej 43 
(2015), 145-146.  
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umieszczono na częstochowskim dworcu kole-
jowym. Ta linia telegraficzna, przerywana 
wielokrotnie w 1863 roku przez powstańców 
Powstania Styczniowego była pierwszym urzą-
dzeniem elektrycznym, celowo niszczonym na 
ziemiach polskich przez człowieka2. 
Dzięki rozbudowie linii telegraficznych w Eu-
ropie, od 1856 roku mieszkańcy Częstochowy 
mogli porozumieć się telegraficznie z miastami 
europejskimi, a od 1866 roku (po położeniu 
pierwszego kabla oceanicznego) również  
z Ameryką.  
Prąd elektryczny w formie społecznie użytecz-
nej pojawił się na ziemi częstochowskiej bardzo 
wcześnie, bo już w 1887 roku (a więc w okresie 
kiedy zaczął występować również na zachodzie 
Europy), wraz z powstaniem w Częstochowie 
stacji elektrycznej i miejskiej sieci elektrycznej 
oświetlenia ulicznego3. W Częstochowie 
pierwszą niewielką zakładową sieć telefoniczną 
zbudowano w Fabryce Papieru i Młynach 
Walcowych K. Ginsberga i Kohna na przełomie 
lat 1882-18834. Miejska sieć telefoniczna 
powstała stosunkowo późno, bo w ostatnich 
latach XIX wieku. Od 1909 roku energia 
elektryczna była rozprowadzana odpłatnie do 
mieszkań, sklepów oraz zakładów rzemieślni-
czych. W roku wybuchu pierwszej wojny 
światowej używanie energii elektrycznej w go-
spodarstwie domowym (oświetlenie, żelazka, 
kuchenki elektryczne, wentylatory, dzwonki  
u drzwi) czy zakładzie przemysłowym (napędy 
maszyn i urządzeń) było w Częstochowie 
czymś zupełnie normalnym. Początkowo opie-
kę nad działającymi stacjami elektrycznymi 
sprawowali inżynierowie technolodzy absol-
wenci rosyjskich instytutów (szkół wyższych) 
oraz inżynierowie elektrotechnicy, kształceni na 
Politechnice Lwowskiej oraz w politechnikach 
niemieckich, francuskich i belgijskich. 
 

Kursy samokształcenia w latach 1914  

- 1917 

Początków przyszłego celowego kształcenia 
elektryków na ziemi częstochowskiej należy 
doszukiwać się w kursach samokształcenia  
w Częstochowie organizowanych podczas pier-
wszej wojny światowej (lata 1914-1917), na 
których to prowadzono wykłady na trzech kie-
runkach, stanowiących wydziały kursów: hu-
manistycznym, przyrodniczym i technicznym.  
Z wykładów mogły korzystać osoby mające 
wykształcenie średnie. Na kursy zapisało się 
ponad 500 słuchaczy, przy czym na wydział 

techniczny zaledwie 18 osób. Fizykę oraz na-
ukę o elektryczności na kursach prowadził Wa-
cław Płodowski. Wielu słuchaczy tych kursów 
zasiliło szeregi studentów już w wolnej Polsce5. 
Po pierwszej wojnie światowej utworzono  
w Polsce kilka uczelni technicznych. 
Lokalizacja tych szkół wyższych uwzględniała 
tylko ośrodki o dużych tradycjach kulturalnych 
i wszechstronnie rozwiniętym przemyśle.  
W Częstochowie żadnej państwowej ani pry-
watnej szkoły wyższej w dwudziestoleciu mię-
dzywojennym nie utworzono. 
 

Tajne kursy akademickie w Częstocho-

wie w latach 1943 -1945 

W czasie drugiej wojny światowej część pra-
cowników zlikwidowanego przez okupanta 
Uniwersytetu Poznańskiego znalazła czasowe 
miejsce pobytu w Częstochowie. Pod patrona-
tem powołanego tutaj tajnego Uniwersytetu 
Ziem Zachodnich udało się zorganizować i uru-
chomić dwa wydziały: medycyny i polonistyki. 
Po powstaniu warszawskim, w połowie paź-
dziernika 1944 roku, znaczna liczba naukow-
ców wyższych szkół stolicy, Wilna i Lwowa 
wraz z rodzinami tymczasowo osiedliła się  
w Częstochowie. Pozwoliło to na rozszerzenie 
liczby kierunków prowadzonych zajęć uniwer-
syteckich. Uruchomiono w tym okresie między 
innymi wydział politechniczny (listopad-gru-
dzień 1944 r.), kierowany przez prof. dra Tade-
usza Woyno. Miał on sekcje mechaniki, elek-
trotechniki i chemii. Wydział ten wkrótce zasi-
lili: prof. dr Witold Pogorzelski i prof. dr Kazi-
mierz Zarankiewicz z Politechniki Warszaw-
skiej, dr Włodzimierz Ścisłowski, doc. dr Ze-
non Waraszkiewicz, inż. Stanisław Król, inż. 
Roman Sobolski, inż. Aleksy Piątkiewicz, prof. 
dr Stanisław Łukasiewicz (późniejszy organi-
zator polskiej Politechniki Gdańskiej) z Poli-
techniki Lwowskiej i inni6. Liczba słuchaczy 
tego wydziału przekroczyła 100 osób. Słucha-
czy kursów akademickich rekrutowano na pod-
stawie matur przedwojennych lub zaświadczeń  
 
3. Aleksander Gąsiorski. „Elektryczne oświetlenie Czę-
stochowy w latach 1887-1927 (prąd stały)”. Przegląd 

Elektrotechniczny 91/4 (2015),153-154]. 
4. Jerzy Błażej Mazik. O Częstochowskich pocztach lat 

minionych opowieści, (Częstochowa: Drukarnia „Gryf”, 
2013), 125. 
5. Aleksander Gąsiorski. Politechnika Częstochowska 

1949 – 1999, Od Szkoły Inżynierskiej w Częstochowie do 

Politechniki Częstochowskiej. (Częstochowa: Wydawni-
ctwo Politechniki Częstochowskiej, 1999), 679. 
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o złożeniu egzaminu dojrzałości w czasie woj-
ny.  
Na wszystkich wydziałach kursów studiowało 
ponad 500 osób w czasie wojny oraz ponad 700 
osób bezpośrednio po wojnie. Około 60% stu-
diujących stanowiła młodzież miejscowa. Zaję-
cia odbywały się w czasie wojny na kompletach 
w mieszkaniach prywatnych, natomiast po 
wojnie od 6 lutego 1945 roku w udostępnio-
nych pomieszczeniach częstochowskich szkół 
średnich i podstawowych. Kursy te z chwilą 
powstania po wojnie wyższego szkolnictwa 
państwowego były zaliczane jako lata studiów 
na uczelniach humanistycznych i technicznych  
i pozwoliły ich uczestnikom na dokończenie 
studiów uniwersyteckich lub politechnicznych. 
Po zakończeniu wojny nauczyciele akademiccy 
prowadzący zajęcia na kursach w zdecydowa-
nej większości opuścili Częstochowę, zasilając 
powstające uczelnie na ziemiach odzyskanych. 

 

Powołanie i funkcjonowanie wyższej 

szkoły technicznej w Częstochowie 

Duże zainteresowanie młodzieży w Częstocho-
wie kursami akademickimi oraz kursami samo-
kształceniowymi z czasów pierwszej wojny 
światowej wpłynęło na to, że intelektualne elity 
społeczeństwa rozpoczęły starania o powołanie 
w Częstochowie wyższej uczelni. Ze względu 
na wybitnie przemysłowy charakter miasta mo-
gła to być tylko uczelnia ekonomiczna lub 
techniczna. W 1945 roku udało się powołać  
w mieście prywatną Wyższą Szkołę 
Administracyjno-Handlową (przekształconą na-
stępnie w państwową Wyższą Szkołę Ekono-
miczną), którą do 1960 roku, to jest do chwili 
ostatecznego rozwiązania, opuszczały wykwali-
fikowane kadry ekonomiczne7. Przemysł 
częstochowski odczuwał ciągły brak inżynie-
rów mechaników, metalurgów, włókienników  
i elektryków. Społeczeństwo miasta postano-
wiło podjąć działania zmierzające do rozwiąza-
nia tej kwestii. Projekt powołania wyższej 
szkoły technicznej w Częstochowie został wy-
sunięty już w 1946 roku przez Zarząd Miejski  
i Izbę Przemysłowo-Handlową przy poparciu 
stronnictw politycznych. W grudniu tego roku 
powołano Obywatelski Komitet Utworzenia 
Wyższej Szkoły Technicznej w Częstochowie8. 
Na zebraniu komitetu 28 stycznia 1947 roku 
zaproponowano utworzenie wydziałów: me-
chanicznego, hutniczego, włókienniczego, 
chemicznego (z działem farbiarskim) i elek-
trycznego. Pomysłodawcą utworzenia wydziału 

elektrycznego na powstającej uczelni był inż. 
Antoni Grabowski - dyrektor trzech często-
chowskich spółek elektroenergetycznych pozo-
stających pod zarządem państwowym. Spółki te 
borykały się ze straszliwym brakiem wykształ-
conej kadry inżynierów elektryków. Jednak 
przygotowany przez komitet projekt urucho-
mienia szkoły wielowydziałowej spotkał się ze 
zdecydowanym sprzeciwem kilku członków 
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. 
Przedstawiony w sierpniu 1947 roku nowy 
projekt uczelni technicznej z jedynym wydzia-
łem mechanicznym oraz opracowany w paź-
dzierniku 1947 roku program studiów otrzymał 
we wrześniu 1948 roku pozytywne opinie Sek-
cji Technicznej Rady Głównej Szkolnictwa 
Wyższego9. W dniu 11 stycznia 1949 roku Mi-
nisterstwo Oświaty nadesłało do Zarządu Miej-
skiego pismo zezwalające na otwarcie  
w Częstochowie państwowej wyższej szkoły 
technicznej. Program organizacji szkoły wraz  
z kosztorysem przedłożono do zatwierdzenia 1 
marca 1949 roku. Program przewidywał uru-
chomienie trzech wydziałów: mechanicznego, 
elektrycznego, włókienniczego, przy czym na 
początkowych semestrach studia miały być re-
alizowane wspólnie dla wszystkich wydziałów. 
Życie Częstochowy opublikowało i poddało 
pod dyskusję wstępny program nauczania  
w Szkole Inżynierskiej w Częstochowie (Życie 
Częstochowy, wyd. B, nr 62 (604) z 4 marca 
1949 r., s. 3). Na młodszych latach studiów  
w części I Nauki teoretyczne, proponowano 
przedmiot: Elektrotechnika - zasady prądów 

silnych, Budowa przyrządów elektrycznych  
i Budowa przyrządów elektrycznych pomiaro-

wych, a w części II Nauka o maszynach i urzą-
dzeniach w przemyśle metalowym, przedmiot: 
Silniki elektryczne. Zarządzeniem z 17 lipca 
1949 roku (pismo L dz. IV st. - 9199/49) Mini-
sterstwo Oświaty zatwierdziło projekt urucho-
mienia w roku akademickim 1949/1950 Szkoły 
Inżynierskiej w Częstochowie z Wydziałem 
Mechanicznym o trzech oddziałach: ogólno-
konstrukcyjnym, ruchowo-energetycznym i ele-
ktrycznym (prądy silne), mianując dra inż. 
Jerzego Kołakowskiego pełnomocnikiem mini-
stra do spraw szkoły. 
______________________________________ 
6. Gąsiorski, Politechnika Częstochowska, 103-107. 
7. Gąsiorski, Politechnika Częstochowska,108-110. 
8. Gąsiorski. Politechnika Częstochowska, 138-140. 
9. Gąsiorski. Politechnika Częstochowska, 141.  
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Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 listopada 
1949 roku w sprawie utworzenia Szkoły Inży-
nierskiej w Częstochowie (Dz. U. RP Nr 61,  
z 19 grudnia 1949, poz. 480) powoływało 
Szkołę Inżynierską jako wyższą szkołę zawo-
dową z Wydziałem Mechanicznym. Zgodnie  
z zaleceniami ministra, pierwszego naboru na I 
rok studiów na Wydział Mechaniczny dokony-
wano na 3 oddziały, w tym również na oddział 
elektryczny (prądy silne). Od 12 do 17 września 
przeprowadzono zapisy, a od 20 września do 24 
września 1949 roku egzaminy wstępne do 
Szkoły Inżynierskiej w Częstochowie. Rozpo-
rządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego  
i Nauki z 12 lipca 1950 r. (Dz. U. RP nr 35 z 23 
sierpnia 1950 r., poz. 317) utworzono w Szkole 
Inżynierskiej w Częstochowie wydziały Meta-
lurgiczny i Włókienniczy. 
W utworzonych bądź restytuowanych od 1945 
roku technicznych szkołach wyższych w War-
szawie, Gliwicach, Łodzi, Krakowie, Gdańsku  
i innych miastach wydziały elektryczne już fun-
kcjonowały. Ze względu na niewielkie możli-
wości pozyskania choć części ocalałej po pożo-
dze wojennej kadry nauczycieli akademickich 
(elektryków), prowadzących już od 4 lat wy-
kłady i ćwiczenia z przedmiotów elektrotech-
nicznych w innych uczelniach technicznych 
kraju, tego właśnie kierunku studiów (oddziału) 
wówczas w powstającej uczelni w Częstocho-
wie nie udało się uruchomić. 

 

 
Rys. 1. Od lewej: Pierwszy znak Szkoły Inży-

nierskiej w Częstochowie, Zdjęcie pierwszego 

plakatu naboru studentów, Znak Katedry Elek-

trotechniki Szkoły Inżynierskiej w Częstochowie  

Uchwała nr 701 Rady Ministrów z 3 września 
1955 roku (Monitor Polski 1955 r., Nr 83, poz. 
987) w sprawie zmian organizacyjnych w wyż-
szym szkolnictwie technicznym - paragraf 1 
punkt 1 - przemianowała Szkołę Inżynierską w 
Częstochowie na Politechnikę Częstochowską. 
Uchwała nr 700 Prezydium Rządu z 3 września 
1955 roku (Monitor Polski 1955 r., Nr 83, poz. 
989) upoważniła wszystkie istniejące wydziały 
Politechniki Częstochowskiej do nadawania 
dyplomów ukończenia studiów drugiego stop-
nia (czyli do nadawania tytułu magistra inży-
niera odpowiedniej specjalności). 
 

Powstanie Katedry Elektrotechniki na 

Wydziale Mechanicznym 

Przedmioty „elektrotechniczne” były wykła-
dane od początku funkcjonowania szkoły na 
niższych latach studiów, na razie bez konkret-
nego przypisania prowadzących zajęcia.  Kate-
dra Elektrotechniki formalnie została powołana 
przez rektora szkoły dr inż. Jerzego Kołakow-
skiego od 1 września 1951 roku na Wydziale 
Mechanicznym z kierownikiem mgr inż. Stani-
sławem Makanem. Pierwszymi jej pracowni-
kami byli: zastępca profesora mgr inż. Stani-
sław Makan, zastępca profesora mgr inż. An-
toni Grabowski, asystent inż. Jan Szudej, za-
stępca asystenta (student) Rościsław Juszczuk, 
laborant Zdzisław Chruściński. W 1952 roku 
katedrę zasilili: adiunkt mgr inż. Marian Zych, 
starszy asystent Romuald Wierzcholski oraz 
starszy instruktor inż. Lucjan Czajkowski,  
a w 1953 roku asystent inż. Andrzej Krzycki. 
Wraz z rozwojem katedry kolejno rozpoczynali 
pracę: w 1954 roku zastępca profesora mgr inż. 
Bolesław Misiewski, w 1955 roku asystent mgr 
inż. Józef  Dancewicz, w 1956 roku zastępca 
profesora dr inż. Jan Gottfried, w 1957 roku 
asystenci: mgr inż. Zdzisław Kita, mgr inż. Ta-
deusz Kmiecik, mgr inż. Stefan Skurzyński oraz 
pracownik administracyjny Halina Plucik,  
w 1958 roku pracownicy naukowo-techniczni: 
Zygmunt Krakowski i Janusz Wójcik10.  
Swoje pomieszczenia Katedra Elektrotechniki 
otrzymała w Gmachu Głównym szkoły, to zna-
czy w ciągu czterystumetrowego budynku po-
koszarowego (koszary 27. Pułku Piechoty II 
Rzeczypospolitej) przy ul. J.H. Dąbrowskiego. 
Z otrzymanych dwóch pokoi na pierwszym 
piętrze o łącznej powierzchni 60 m2 większy  
z nich przeznaczono na salę laboratoryjną, 
mniejszy na gabinet dla pracowników. Z uwagi 
na drewniane stropy budynku wybudowanego  
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w pierwszych latach XX wieku, ćwiczenia 
laboratoryjne ograniczały się do zestawu 10 
tzw. „ćwiczeń stołowych” (realizowanych na 
stołach laboratoryjnych) i 2 ćwiczeń maszyno-
wych (realizowanych na starym silniku elek-
trycznym asynchronicznym pierścieniowym, 
ustawionym na środku pokoju na drewnianym 
postumencie). Ostatnie z wymienionych ćwi-
czeń polegały na pomiarze rezystancji uzwojeń 
silnika i pomiarze izolacji11.  
Od roku akademickiego 1952/1953 Katedra 
Elektrotechniki obsługiwała wszystkie wy-
działy szkoły. Wykłady z podstawowych 
przedmiotów elektrotechnicznych na Wydziale 
Mechanicznym były prowadzone przez kierow-
nika katedry, na Wydziale Metalurgicznym 
przez zastępcę profesora mgr inż. Antoniego 
Grabowskiego, na Wydziale Włókienniczym 
przez zastępcę profesora mgr inż. Bolesława 
Misiewskiego, który ponadto prowadził nie-
które wykłady z przedmiotów zawodowych. 
 

Katedra Elektrotechniki jako jednostka 

Wydziału Metalurgicznego 

Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego 
z 11 lutego 1953 roku (Monitor Polski 1953, nr 
A16, poz. 227) został ustalony schemat organi-
zacyjny uczelni. Zatwierdzone zostały katedry  
i zakłady istniejące dotychczas na mocy zarzą-
dzeń wewnętrznych oraz ich przydział do po-
szczególnych wydziałów. Jednocześnie Wy-
dział Mechaniczny został przemianowany na 
Wydział Budowy Maszyn. Zgodnie z tym za-
rządzeniem, Katedra Elektrotechniki (kierownik 
Stanisław Maria Makan) z zakładami Podstaw 
Elektrotechniki (kierownik Bolesław Misie-
wski) oraz Urządzeń i Napędów Elektrycznych 
(kierownik Stanisław Maria Makan) została 
umieszczona na Wydziale Metalurgicznym12.  
W 1953 roku Katedra Obrabiarek Wydziału 
Budowy Maszyn opuściła w zimie swoje po-
mieszczenia w Gmachu Głównym uczelni, 
przenosząc się do nowo wybudowanych pawi-
lonów Wydziału Budowy Maszyn. Do po-
mieszczeń pracowniczych oraz laboratorium 
po tej katedrze (obecnie pomieszczenia In-
stytutu Informatyki Teoretycznej 
______________________________________ 
10. Zygmunt Biernacki red. Szkic monograficzny Wydziału 

Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej na jubileusz 

jego XX-lecia, (Częstochowa: Wydział Elektryczny       
Politechniki Częstochowskiej, 1986), 7-8. 
11. Biernacki. Szkic monograficzny, 7.  
 

i Stosowanej) przeniosła się Katedra Elektro-
techniki. Przejęte pomieszczenia znajdowały się 
na parterze, a stanowiły je: duża sala laborato-
ryjna (około 120 m2), pokoje dla pracowników 
(około 30 m2), pomieszczenia na warsztat me-
chaniczny (około 20 m2) oraz małe pomiesz-
czenie (około 7 m2) przeznaczone na magazyn  
i ciemnię fotograficzną. W ten sposób powstała 
możliwość właściwego zorganizowania labo-
ratoriów dla dwóch prowadzonych wówczas 
przez katedrę przedmiotów: Elektrotechnika 

ogólna oraz Napędy i urządzenia elektryczne na 
wszystkich wydziałach uczelni. W dużej sali 
zaprojektowano i wykonano instalację elek-
tryczną zasilającą osiem stanowisk laboratoryj-
nych stołowych oraz zespoły maszynowe 
umieszczone na betonowych fundamentach. 
Nowe laboratoria przyjęły studentów od 1 paź-
dziernika 1954 roku. Od tego dnia, po rezygna-
cji mgr inż. Stanisława Makana, kierownikiem 
Katedry Elektrotechniki został zastępca profe-
sora mgr inż. Bolesław Misiewski13.  

 

 
  

 
Rys. 2. Laboratorium Maszyn Elektrycznych 

Katedry Elektrotechniki znajdujące się w Gma-

chu Głównym Politechniki Częstochowskiej. 

Zdjęcia z 1959 roku i z 1966 roku 
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Rozwój Katedry Elektrotechniki na Wy-

dziale Metalurgicznym 

Nastąpiły także zmiany w składzie pracowni-
ków katedry. W 1955 roku odszedł na emery-
turę mgr inż. Stanisław Makan, a w 1956 roku 
mgr inż. Antoni Grabowski przeniósł się do 
Katedry Elektroenergetyki Politechniki Łódz-
kiej. Jak powiedziano to wcześniej, w 1956 
roku pracę w Politechnice Częstochowskiej 
rozpoczął, otrzymując stanowisko zastępcy pro-
fesora, mgr inż. Jan Gottfried, były pracownik 
Instytutu Energetyki w Katowicach.  
Zastępca profesora mgr inż. Jan Gottfried, po 
obronie pracy doktorskiej na Politechnice War-
szawskiej i uzyskaniu w 1959 roku stopnia do-
centa, został z dniem 1 października 1959 roku 
kierownikiem Katedry Elektrotechniki. W skład 
Katedry Elektrotechniki wchodziły wówczas 
dwa zakłady: Podstaw Elektrotechniki (kierow-
nik zastępca profesora mgr inż. Bolesław Mi-
siewski) oraz Urządzeń i Napędów Elektrycz-
nych (kierownik dr inż. Jan Gottfried). W 1959 
roku katedra zatrudniała docenta (doc. dr inż. 
Jan Gottfried), zastępcę profesora (mgr inż. 
Bolesław Misiewski), dwóch adiunktów (mgr 
inż. Zdzisław Kita, mgr inż. Adam Winnicki), 
asystenta (mgr inż. Józef Dancewicz), asystenta 
technicznego (mgr inż. Stefan Skurzyński), 
prowadzącego ćwiczenia laboratoryjne (mgr 
inż. Rościsław Juszczuk), starszego instruktora 
(inż. Lucjan Czajkowski) i instruktora (Zdzi-
sław Chruściński). 
Do funkcjonującego od początku istnienia jed-
nostki laboratorium elektrotechniki ogólnej  
i działającego od 1960 roku laboratorium ma-
szyn i napędów elektrycznych (prądów niskich) 
w 1961 roku dołączyło laboratorium miernic-
twa i urządzeń elektrycznych. Wzrastające za-
potrzebowanie na automatyzację procesów pro-
dukcyjnych w przemyśle spowodowało powo-
łanie przez rektora Politechniki Częstochow-
skiej w 1960 roku w Katedrze Elektrotechniki 
trzeciego zakładu - Zakładu Automatyki (kie-
rownik mgr inż. Józef Dancewicz). Zorganizo-
wano również laboratorium automatyki. 
 
______________________________________ 
12. Aleksander Gąsiorski. Od Katedry Elektrotechniki do 

Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej. 

Szkic monograficzny w 50-lecie Katedry Elektrotechniki 

(1951-2001) i 35-lecie Wydziału Elektrycznego Politech-

niki Częstochowskiej (1966-2001), (Częstochowa: 
Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. 2001), 18. 
13. Gąsiorski. Od Katedry Elektrotechniki, 18.  

W tym okresie władze uczelniane zawsze z du-
żą życzliwością odnosiły się do Katedry Ele-
ktrotechniki. Przykładem tego było przekaza-
nie katedrze drugiej sali (w Gmachu Głównym 
uczelni przy ul. J.H. Dąbrowskiego na pierw-
szym piętrze - w tej sali funkcjonowało labora-
torium automatyki Katedry Elektrotechniki),  
a po likwidacji Wydziału Włókienniczego Po-
litechniki Częstochowskiej przekazanie do uży-
tku pawilonu w podwórzu w ciągu gmachów 
pokoszarowych przy ulicy J.H. Dąbrowskiego 
(tzw. „folwark”)14 .  

 
  

   

Rys. 3. Laboratoria Elektrotechniki i Urządzeń 

Elektrycznych Katedry Elektrotechniki znajdu-

jące się w Gmachu Głównym Politechniki Czę-

stochowskiej (1966 rok)  
 

W czerwcu 1960 roku ukazał się pierwszy Ze-
szyt Naukowy Politechniki Częstochowskiej 
Seria: Nauki Podstawowe (redakcja Jan Gott-
fried), w którym zaczęto publikować prace na-
ukowe pracowników uczelni z szeroko pojętej 
elektrotechniki. Od początku lat sześćdziesią-
tych w katedrze funkcjonowała również pod-
ręczna biblioteka. 
W październiku 1962 roku katedrę zasilił mgr 
inż. Zygmunt Biernacki, pozyskany z Huty im. 
B. Bieruta w Częstochowie. Należy dodać, że 
pracownicy katedry pełnili również funkcje we 
władzach wydziałów: w latach 1952-1954 mgr 
inż. Antoni Grabowski był prodziekanem Wy-
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działu Metalurgicznego, a w latach 1954-1956 
prodziekanem Wydziału Budowy Maszyn,  
w latach 1958-1960 zastępca profesora mgr inż. 
Bolesław Misiewski był prodziekanem Wy-
działu Metalurgicznego, a w latach 1961-1962 
tę funkcję pełnił doc. dr inż. Jan Gottfried.  
W latach 1964-1966 docent dr inż. Jan Gott-
fried pełnił funkcję dziekana Wydziału Meta-
lurgicznego15 . 

Politechnika Częstochowska na drodze 

do likwidacji 

Po likwidacji w 1961 roku Wydziału Włókien-
niczego, Politechnika Częstochowska mająca 
dwa wydziały (Wydział Budowy Maszyn i Wy-
dział Metalurgiczny) i posiadająca słabe popar-
cie władz politycznych Województwa Kato-
wickiego (było to jedyne województwo posia-
dające dwie politechniki na Śląsku w Gliwicach 
i w Częstochowie), otrzymująca z ministerstwa 
coraz niższe limity przyjęć studentów na studia 
dzienne i wieczorowe, w opinii wielu, zmie-
rzała prostą drogą w stronę likwidacji. Władze 
uczelni, a szczególnie rektor prof. dr inż. Wa-
cław Sakwa, postanowiły zaradzić tym trendom 
likwidacyjnym poprzez rozwój, czyli otwar-
ciem nowego wydziału. Na uczelni istniały 
dwie dziedziny techniki nie posiadające wła-
snych wydziałów a posiadające przyzwoitą ka-
drę i w miarę dobre laboratoria, było to budow-
nictwo i elektrotechnika (należy dodać, że  
w miarę dobra kadra naukowo-dydaktyczna  
i posiadane laboratoria jeszcze nie pozwalały na 
utworzenie wydziału). Większą mobilność  
i możliwości oddziaływania wykazywali elek-
trotechnicy i dlatego postanowiono utworzyć 
Wydział Elektryczny. 
Głównym animatorem tych działań był kie-
rownik Katedry Elektrotechniki, a później urzę-
dujący dziekan Wydziału Metalurgicznego doc. 
dr inż. Jan Gottfried. W istniejących wtedy wa-
runkach politycznych myśl utworzenia wy-
działu formalnie powinna „zakiełkować” poza 
uczelnią tym bardziej, że na początku lat sześć-
dziesiątych w rozbudowujących się elektro-
energetyce i przemyśle częstochowskim oraz 
przemyśle i elektroenergetyce nieodległych:  
Śląska,  Łodzi   i   Krakowa  odczuwano 
______________________________________ 
14. Gąsiorski. Od Katedry Elektrotechniki, 18. 
15. Gąsiorski. Od Katedry Elektrotechniki, 20. 
16. Aleksander Gąsiorski. 50 lat Oddziału Stowarzyszenia 

Elektryków Polskich w Częstochowie, (Częstochowa: Wy-
dawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2001), 101. 

i artykułowano duży brak inżynierów elektry-
ków różnych specjalności. 
 

Wniosek o utworzenie Wydziału Elektry-

cznego  

Formalne wystąpienie „czynnika społecznego” 
o utworzenie Wydziału Elektrycznego zreali-
zowane zostało w następujący sposób. Na ze-
braniu sprawozdawczo-wyborczym oddziału 
częstochowskiego Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich (SEP) w dniu 14 kwietnia 1962 roku  
w trakcie dyskusji nad brakami wykształconej 
kadry elektryków w regionie częstochowskim, 
wieloletni członek stowarzyszenia doc. dr inż. 
Jan Gottfried zgłosił wniosek „(...) otworzyć 

Wydział Elektryczny przy Politechnice Często-

chowskiej”. Wniosek ten znalazł formalne od-
zwierciedlenie w punkcie 13 dokumentu 
„Wnioski z Walnego Zebrania Oddziału Stowa-

rzyszenia Elektryków Polskich z dnia 14 kwiet-

nia 1962 r.”, który przyjął brzmienie:  
„Wystąpić do odpowiednich władz o utworzenie 

wydziału elektrycznego przy Politechnice Czę-

stochowskiej mając na względzie pilne potrzeby 

tutejszego terenu na kadrę techniczną”. Wnio-
sek ten otrzymał silne wsparcie największego  
w oddziale Koła Zakładowego SEP przy Za-
kładzie Energetycznym Częstochowa (bo tam 
braki inżynierów-elektryków były najbardziej 
odczuwalne) oraz obietnicę rzeczywistej po-
mocy16.  

Nieformalne poparcie istniejącego wnio-

sku, stworzenie przychylnej atmosfery 

dla otwarcia wydziału   

Braki wykształconej kadry inżynierów elektry-
ków utrudniały, a nawet hamowały rozwój 
elektroenergetyki zawodowej, przemysłowej  
i planowe budowy linii elektroenergetycznych. 
Istniejące samodzielne Zakłady Energetyczne, 
szczególne te zjednoczone w Zakładach Ener-
getycznych Okręgu Południowego (ZEOPd)  
w Katowicach zgłaszały bez przerwy braki ka-
drowe na stanowiskach inżynierów i techników 
elektryków-elektroenergetyków. Zarząd Okręgu 
Południowego w Katowicach zwracał się z nie-
ustającymi prośbami do Ministra Górnictwa  
i Energetyki o przydzielenie sił fachowych, nie-
zbędnych do utrzymania przesyłu, produkcji 
energii i rozwoju sieci. Prośby były bezsku-
teczne, ponieważ krajowe uczelnie w niewy-
starczającej liczbie kształciły tego typu specja-
listów.  
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Dlatego propozycja powołania Wydziału Elek-
trycznego na Politechnice Częstochowskiej 
spotkała się z doskonałym przyjęciem zarówno 
w Zarządzie Zakładów Energetycznych Okręgu 
Południowego (ZEOPd) w Katowicach, jak  
i również w Ministerstwie Górnictwa i Energe-
tyki, bo przynajmniej w części rozwiązywała 
problem. Dyrektorami ZEOPd w Katowicach, 
w czasie powstawania Wydziału Elektrycznego 
byli: mgr inż. Bolesław Bartoszek (do 1963 rok, 
późniejszy wiceminister resortu Górnictwa  
i Energetyki), następnie mgr inż. Tadeusz Dą-
browski, obaj bardzo pomocni w działaniach 
organizacyjnych i zawsze pozytywnie ustosun-
kowani do sprawy powstania wydziału. Osobą 
szczególnie wspierającą powstanie wydziału  
i jego dalsze działanie był Naczelnik Eugeniusz 
Warta z ZEOPd w Katowicach. Ówczesny Mi-
nister Górnictwa i Energetyki Jan Mitręga, 
członek KC PZPR oraz poseł na Sejm PRL 
wsparł częstochowską inicjatywę. Ponieważ 
wcześniej wielokrotnie na posiedzeniach rządu 
przedstawiał sprawy braków kadrowych  
w swoim resorcie, dlatego w połowie 1962 roku 
omawiając braki kadrowe w elektroenergetyce, 
przedstawił sposób złagodzenia tego problemu 
poprzez otwarcie nowego wydziału elektrycz-
nego na politechnice w Częstochowie, prowa-
dzącego studia dzienne dla młodzieży pomatu-
ralnej i studia wieczorowe dla doświadczonych 
fachowców - praktyków. Omawiając plany per-
spektywiczne rozwoju elektroenergetyki, jed-
nocześnie podniósł możliwość skierowania tam 
wykształconej kadry do budowy nowych blo-
ków i linii elektroenergetycznych, co realnie 
zwiększyłoby przesył energii elektrycznej ze 
Śląska na północ kraju, a nawet umożliwiło jej 
sprzedaż za granicę. Takie postawienie sprawy 
zyskało pełne poparcie prezesa Rady Ministrów 
Józefa Cyrankiewicza i Ministra Szkolnictwa 
Wyższego Henryka Golańskiego (zastąpionego 
od 14 grudnia 1965 r. przez prof. dr Henryka 
Jabłońskiego, który po połączeniu w dniu 11 
listopada 1966 roku dwóch stanowisk Ministra 
Oświaty z Ministrem Szkolnictwa Wyższego 
został Ministrem Oświaty i Szkolnictwa Wyż-
szego), mógł przystąpić do działania. Jednocze-
śnie, jako członek Komitetu Centralnego PZPR, 
Jan Mitręga przedstawiając tam podobnie sytu-
ację perspektyw planowego rozwoju elektro-
energetyki i pozyskania dla niej wykształco-
nych kadr,  również uzyskał dla tej sprawy po-
parcie centralnych władz partyjnych, które 
szybko zmieniło nastawienie Komitetu Woje-

wódzkiego PZPR w Katowicach do sprawy 
powstania wydziału i dalszego rozwoju Poli-
techniki Częstochowskiej.   
Działania te stworzyły dobrą atmosferę u ów-
czesnych władz centralnych i władz politycz-
nych kraju dla sprawy powstania Wydziału 
Elektrycznego w Politechnice Częstochowskiej. 
Był podstawą do podjęcia zdecydowanych for-
malnych działań w Częstochowie, a do pomocy 
w organizacji wydziału włączyli się częstocho-
wscy inżynierowie wszystkich specjalności. Po 
oficjalnych rozmowach z rektorem Politechniki 
Częstochowskiej profesorem Wacławem Sakwą 
(który początkowo nie chciał wyrazić zgody na 
propozycję szybkiego powołania nowego wy-
działu motywując to przede wszystkim brakiem 
docentów elektryków), delegacja przeprowa-
dziła wstępne rozmowy w Ministerstwie Szkol-
nictwa Wyższego. Wstępnie otrzymano ustną 
odpowiedź pozytywną, pod warunkiem speł-
nienia określonych warunków organizacyjnych 
i kadrowych. Poproszono również o formalne 
wystąpienie o otwarcie wydziału, koniecznie  
z poparciem władz administracyjnych miasta, 
powiatu, organizacji inżynierskich, zakładów 
przemysłowych i czynników społecznych.  
 

Przygotowanie formalnego wniosku  

o otwarcie Wydziału Elektrycznego  

Na początku 1963 roku, główny animator działań 
zmierzających do powstania wydziału,  doc. dr 
inż. Jan Gottfried przystąpił do przygotowywa-
nia formalnego pisma, którego treść wielokrot-
nie zmieniano (cyzelowano). Władze miasta 
Częstochowy, kierownictwa zakładów przemy-
słowych, stowarzyszenia i organizacje działa-
jące w mieście oraz sami technicy i inżyniero-
wie elektrycy zrzeszeni w Stowarzyszeniu 
Elektryków Polskich Oddział w Częstochowie 
za pośrednictwem Naczelnej Organizacji Tech-
nicznej (pismo 1125/NOT/63), wystąpili  
w maju 1963 roku z formalną pisemną prośbą 
do Ministra Szkolnictwa Wyższego o powoła-
nie Wydziału Elektrycznego w Politechnice 
Częstochowskiej w miejsce będącego w likwi-
dacji Wydziału Włókienniczego. Prośbę tę pod-
pisali imiennie między innymi przedstawiciele 
elektroenergetyki zawodowej i przemysłowej, 
dyrektorzy miejscowych zakładów włókienni-
czych, huty żelaza i wielu innych przedsię-
biorstw częstochowskiego okręgu przemysło-
wego oraz przedstawiciele instytucji państwo-
wych, oświatowych, spółdzielczych i rzemieśl-
ników.  
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Warunki powstania wydziału  

Odpowiedzią na to pismo było sformułowanie 
pod koniec 1963 roku formalnych warunków 
powstania nowego wydziału. Departament Stu-
diów Technicznych Ministerstwa Szkolnictwa 
Wyższego wymagał: 
• opracowania perspektywicznego planu stu-

diów i przewidywanych specjalności,  
• określenia struktury wydziału, proponowa-

nych katedr oraz (imiennie) przyszłego per-
sonelu naukowego, dydaktycznego i tech-
nicznego, 

• opracowania planu laboratoriów oraz ich wy-
posażenia,  

• opracowania planu zapotrzebowania na po-
mieszczenia do celów dydaktycznych, na-
ukowych i administracyjno-socjalnych.  

Dokładne opracowanie koncepcji i dostarczenie 
jej w wyznaczonym terminie do ministerstwa, 
najpóźniej do końca 1965 roku było warunkiem 
powołania wydziału i przyznania odpowiednich 
kredytów na budowę budynków. Gdyby wa-
runki były spełnione a  koncepcja była dostar-
czona przed terminem, wtedy wydział mógłby 
być wcześniej otwarty17. W trakcie bieżących 
prac, wykonane opracowania mogły być kon-
sultowane z ekspertami ministerstwa. Organi-
zatorom, nie znającym czekającego ich ogromu 
prac wydawało się, że zarysowywała się realna 
szansa utworzenia wydziału na koniec 1964 
roku. Od razu przystąpiono do pracy. Zamie-
rzeń tych, mimo pomocy Rektora Politechniki 
Częstochowskiej prof. dr inż. Wacława Sakwy, 
władz miasta, zakładów przemysłowych czę-
stochowskiego okręgu przemysłowego oraz 
pomocy członków NOT i SEP, nie dało się  
w ówczesnych warunkach zrealizować (gospo-
darka planowa – wszystko zaplanowane na dłu-
gie okresy naprzód) w nierealnie krótkim ter-
minie, dlatego spełnienie kryteriów minister-
stwa (kadra i dobrze wyposażona baza mate-
rialna) było niemożliwe, a otwarcie wydziału, 
mimo bardzo intensywnie prowadzonych dzia-
łań, przeciągało się. 

Powołanie organizatora wydziału  

Jeszcze w październiku 1963 roku w RKP NOT 
w Częstochowie odbyła się narada na temat 
utworzenia Wydziału Elektrycznego Politech-
niki Częstochowskiej. Na tej naradzie zapropo-
nowano również utworzenie (jeszcze przed po-
wstaniem Wydziału Elektrycznego) studiów 
wieczorowych inżynierskich i magisterskich 

uzupełniających. Członkowie oddziału SEP  
w Częstochowie prowadzili z władzami Polite-
chniki Częstochowskiej negocjacje w sprawie 
utworzenia wieczorowego kursu magisterskiego 
dla inżynierów elektryków. Ze względu na 
przewidywane otwarcie w najbliższym czasie 
Wydziału Elektrycznego negocjacje te zostały 
zawieszone, za zgodą obu stron18.  
Po przeprowadzeniu niezbędnych konsultacji 
politycznych i społecznych w województwie 
oraz w środowisku akademickim, rektor Poli-
techniki Częstochowskiej prof. dr inż. Wacław 
Sakwa w dniu 25 stycznia 1964 roku przysłał 
do doc. dr inż. Jana Gottfrieda pismo (R-
25a/1/63/64) o następującej treści: „Zgodnie  

z planami Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego 

oraz w myśl ostatnich ustaleń, które podjęto  

w K.W. PZPR w Katowicach, i Departamencie 

Studiów Technicznych M. S. Wyż. w Politech-

nice naszej ma być kreowany Wydział Elek-

tryczny. W związku z powyższym powierza 

Panu”…. „jego organizację”
19.  

Na początku 1964 roku władze uczelni zorgani-
zowały Zespół ds. powołania Wydziału Elek-
trycznego w Politechnice Częstochowskiej. 
Oprócz władz uczelni członkami zespołu byli 
wszyscy pracownicy Katedry Elektrotechniki 
oraz wszyscy członkowie Koła SEP przy Poli-
technice Częstochowskiej. Zespołowi przewod-
niczyli kolejni rektorzy uczelni: prof. dr inż. 
Wacław Sakwa do 1965 roku oraz doc. dr inż. 
Jan Grajcar od 1965 roku. Zespół działał do 
chwili zakończenia pierwszego naboru, to jest 
do września 1966 roku. Jednak główny ciężar 
prac spadł na organizatora Wydziału, pracow-
ników Katedry Elektrotechniki Wydziału Me-
talurgicznego Politechniki Częstochowskiej, 
oraz istniejące od 15 lutego 1959 roku Koło 
Zakładowe SEP przy Politechnice Częstochow-
skiej, któremu przewodniczył pracownik Kate-
dry Elektrotechniki mgr inż. Tadeusz Kmiecik. 

Działania zmierzające do pozyskania ka-

dry dla wydziału 

Ponieważ pozyskanie dodatkowej kadry było 
warunkiem „sine qua non”, dlatego doc. dr inż. 
Jan Gottfried  od  razu zajął się wyszukiwaniem  

____________________________________ 
17. Jan Gottfried. Powstanie Wydziału Elektrycznego Po-

litechniki Częstochowskiej. Materiały II Konferencji na-
ukowo-technicznej Metody i Systemy Komputerowe  
w Automatyce i Elektronice (II MSKAE’97). (Częstocho-
wa: Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny, 
1997), 3. 
18. Gąsiorski. 50 lat Oddziału, 106. 
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kadry naukowo-dydaktycznej elektryków. Pod-
stawowym kryterium był stopień doktora oraz 
dobre perspektywy na dalszą działalność na-
ukowo-badawczą. Dodatkową zachętą miały 
być nowe mieszkania dla kadry nowopowstają-
cego wydziału oferowane przez Uczelnię,  
a w zasadzie Prezydium Miejskiej Rady Naro-
dowej w Częstochowie, stosunkowo duże  
i w dobrych punktach miasta. Do chwili formal-
nego utworzenia wydziału, pozyskani praco-
wnicy wyrażali warunkową zgodę na zatrud-
nienie. Jednak chętnych kandydatów o odpo-
wiednich kwalifikacjach nie było w nadmia-
rze20.   
   

Przyjęcie planów perspektywicznych 

oraz założeń dotyczących kierunków 

kształcenia i struktury wydziału  

Na przełomie lat 1963-1964, powstał również 
perspektywiczny plan utworzenia i rozwoju 
Wydziału Elektrycznego do 1981 roku, opra-
cowany przez pracowników Katedry Elektro-
techniki i członków Koła Zakładowego SEP 
przy Politechnice Częstochowskiej. W założe-
niach, wynikających z potrzeb statystycznych 
inżynierów elektryków, Wydział Elektryczny 
miał się stać najliczniejszą (obok Wydziału Bu-
dowy Maszyn) jednostką uczelni. W 1964 roku, 
w perspektywicznym planie rozwoju Politech-
niki Częstochowskiej wpisano realny termin 
uruchomienia Wydziału Elektrycznego uczelni 
na rok akademicki 1967/1968. W planie tym 
umieszczono również budowę budynków dla 
Wydziału Elektrycznego i Wydziału Metalur-
gicznego Politechniki Częstochowskiej w latach 
następnych. 
Powstający wydział w planach ukierunkowano 
na kształcenie silnoprądowców na studiach 
dziennych magistrów inżynierów, na studiach 
wieczorowych inżynierów na specjalizacji (dziś 
kierunku) Elektrotechnika Przemysłowa na spe-
cjalnościach dyplomowania: Elektroenergetyka 
oraz Przetwarzanie i użytkowanie energii elek-
trycznej. Jednolite dzienne studia  magisterskie 
miały trwać 5,5 roku, wieczorowe studia inży-
nierskie miały trwać przez okres 4,5 roku, przez 
5 dni tygodnia przez 4 godziny dziennie.  
Do specjalizacji dostosowano zespół planowa-
nych katedr. Zaplanowano utworzenie nastę-
pujących Katedr: Matematyki B, Elektrotech-
niki  Teoretycznej,  Miernictwa  Elektrycznego, 
______________________________________ 
19. Gottfried. Powstanie Wydziału Elektrycznego, 2. 
20. Gottfried. Powstanie Wydziału Elektrycznego, 7-8. 

Maszyn Elektrycznych, Aparatów Elektrycz-
nych i Przyrządów Rozdzielczych, Automatyki 
Przemysłowej, Elektroniki Przemysłowej, Elek-
tryfikacji Zakładów Przemysłowych, Elektro-
energetyki. Wszystkie katedry wraz z propono-
waną obsadą zostały przez Ministerstwo Szkol-
nictwa Wyższego wcześniej zaakceptowane. 
Należy dodać, że wraz z rozpoczęciem roku 
akademickiego 1966/1967 na Wydziale Elek-
trycznym funkcjonowały tylko cztery Katedry: 
Matematyki B (kierownik dr Czesław Ginalski), 
Maszyn Elektrycznych (kierownik dr inż. Miro-
sław Dąbrowski), Elektroenergetyki (kierownik 
doc. dr inż. Jan Gottfried)  i Automatyki Prze-
mysłowej (kierownik – vacat). Pozostałe kate-
dry były w trakcie organizacji oraz przepro-
wadzki już pozyskanej kadry z innych uczelni 
do Częstochowy. Jest oczywiste, że przeniesie-
nie za porozumieniem stron nie odbywało się 
natychmiast, gdyż pozyskani pracownicy mu-
sieli pozamykać swoje sprawy w poprzednim 
miejscu pracy.  
 

Powstawanie nowych laboratoriów 

Już w 1963 roku  przystąpiono do organizacji 
nowych laboratoriów i pracowni naukowych. 
Opracowano ich zakresy badawcze oraz po-
trzeby aparaturowe, wzorując się na już istnie-
jących laboratoriach podobnego typu w innych 
uczelniach krajowych. Pracownicy Katedry 
Elektrotechniki uczestniczyli w wyszukiwaniu 
producentów, przygotowaniu zamówień, a na-
stępnie zakupach aparatury dla laboratoriów  
i pracowni naukowych nowego wydziału. Wa-
runki gospodarcze funkcjonowania kraju (go-
spodarka planowa) zmuszały organizatorów 
wydziału do zamawiania aparatury i urządzeń  
z dużym wyprzedzeniem. Szybkość realizacji 
zamówień mogła przyspieszyć tylko pomoc 
energetyki i przemysłu. Dzięki zrozumieniu 
problemu i ich działaniom, laboratoria wydziału 
otrzymały ponad 60% aparatury ze znacznym 
przyśpieszeniem czasowym. Komplet nowocze-
snej aparatury dla przedmiotów związanych  
z elektroenergetyką Zakłady Energetyczne 
Okręgu Południowego przekazały powstają-
cemu wydziałowi w darze wraz z całym wypo-
sażeniem dla sal laboratoryjnych. Otwierane 
laboratoria umieszczano w gmachu głównym 
politechniki.  
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Projekt budowy pawilonów dla powsta-

jącego wydziału  

Na zebraniu pracowników Zakładu Elektro-
techniki i Koła Zakładowego SEP przy Poli-
technice Częstochowskiej w dniu 3 czerwca 
1964 roku przedyskutowano wstępne założenia 
do projektu budynków dla Wydziału Elektrycz-
nego wraz z wyposażeniem. Po konsultacjach  
i dyskusji przyjęto wybudowanie wielkokubatu-
rowych budynków wydziału (z salami wykła-
dowymi oraz laboratoriami dydaktycznymi, na-
ukowymi i pracowniami naukowymi) z wypo-
sażeniem laboratoriów (infrastruktura, sprzęt 
techniczny, aparatura), w zabudowie typu pa-
wilonowego. W przygotowanych następnie za-
łożeniach projektowych budynków Wydziału 
Elektrycznego pokazano potrzeby powierzch-
niowe dla sal wykładowych, ćwiczeniowych, 
seminaryjnych, laboratoriów dydaktycznych, 
naukowych (badawczych), pracowni oraz po-
mieszczeń pracowniczych socjalnych, holów, 
korytarzy i innych. Wykonano też zestawienie 
potrzebnych mebli (szafy, stoły, ławki, biurka, 
krzesła, fotele i inne) oraz aparatów niezbęd-
nych do wyposażenia laboratoriów łącznie z ich 
wyceną i uwzględnieniem możliwości produk-
cyjnych. Dokonano również wstępnego za-
twierdzenia elektrycznej mocy zainstalowanej 
oraz zatwierdzenia warunków technicznych  
w Zakładzie Energetycznym Częstochowa  
i w Urzędzie Telekomunikacyjnym Częstocho-
wa. W styczniu 1965 roku gotowe założenia 
projektowe (wytyczne) budynków Wydziału 
Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej 
przesłano do Ministerstwa Szkolnictwa Wyż-
szego w Warszawie. (Należy dodać, że projekt 
był przygotowany tak dobrze, że na wniosek 
ministerstwa, w październiku 1965 roku zle-
cono tej samej grupie osób z Częstochowy 
opracowanie założeń projektowych dla bu-
dynku Wydziału Elektrycznego i Biblioteki 
Głównej nowo powstałej Wyższej Szkoły Inży-
nierskiej w Zielonej Górze). Zatwierdzenia za-
łożeń projektowych przez Ministerstwo Szkol-
nictwa Wyższego dokonano, po zapoznaniu się 
z koreferatem dziekana Wydziału Elektrycz-
nego Politechniki Śląskiej w Gliwicach doc. dr 
inż. Mieczysława Plucińskiego dotyczącym 
przyjętych założeń oraz po uwzględnieniu de-
zyderatów Biura Projektów „Miastoprojekt 

Południe” Katowice (jak przyszłego głównego 
projektanta budynków przewidywano kierow-
nika pracowni wielobranżowej architekta mgr 

inż. Jerzego Gottfrieda – prywatnie brata doc. 
dr inż. Jana Gottfrieda). W drugim kwartale 
1965 roku pracownicy Katedry Elektrotechniki 
i członkowie Koła Zakładowego SEP przy Po-
litechnice Częstochowskiej wzięli udział  
w opracowaniu szczegółów technicznych za-
twierdzonych uprzednio założeń projektowych 
budowy pawilonów Wydziału Elektrycznego. 
Dla prawidłowego funkcjonowania, według 
obowiązujących wówczas norm, wydział powi-
nien posiadać budynki o kubaturze 80 000 m3, 
w których mogłoby funkcjonować 9 katedr dla 
studiów dziennych i studiów wieczorowych dla 
1500 studentów. W pierwszym etapie budowy 
planowano przeznaczyć 30 mln zł na budynki  
o kubaturze 30 000 m. W listopadzie 1965 roku 
założenia szczegółowe w postaci wielostroni-
cowego opracowania, zostały przywiezione do 
Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego w War-
szawie do zatwierdzenia. Ówczesny wicemini-
ster Szkolnictwa Wyższego prof. dr Bronisław 
Minc (znany profesor ekonomii politycznej so-
cjalizmu) przyjmując w Warszawie wymagane 
opracowania, po ich wstępnym przeglądnięciu 
obiecał (pod warunkiem pozytywnej opinii eks-
pertów o opracowanych założeniach szczegó-
łowych), powołanie wydziału w najbliższym 
czasie i przyznanie mu 40 milionów złotych na 
budowę pierwszej części jego budynków.  
W niedługim czasie po złożeniu materiałów 
urzędnicy ministerstwa wskazali ustnie 1966 
rok jako rok uruchomienia wydziału. Po za-
twierdzeniu założeń szczegółowych przez mini-
sterstwo, na początku 1966 roku, przystąpiono 
do dokładnego opracowania koncepcji realiza-
cyjnej wydziału wraz ze wszechstronnym  
i szczegółowym uzasadnieniem. Tę dużą i ter-
minową pracę wykonali również członkowie 
koła SEP działającego przy uczelni. Należy do-
dać, że pod koniec 1966 roku, po zebraniu opi-
nii od ekspertów, Komitet Opiniodawczy Pro-
jektów Inżynierskich Ministerstwa Oświaty  
i Szkolnictwa Wyższego pozytywnie zaopinio-
wał koncepcję realizacyjną pawilonów wydzia-
łu.   

 

Pomoc organizacji inżynierskich i elek-

troenergetyki dla powstającego wydziału  

W 1965 roku Zakład Energetyczny Często-
chowa przeznaczył 0,5 mln zł na wyposażenie 
powstającego wydziału. Zaproponowano rów-
nież, aby zbędną aparaturę elektryczną zakłady 
przemysłowe regionu częstochowskiego prze-
kazały nieodpłatnie powstającemu wydziałowi.  
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Z inicjatywy członka częstochowskiego od-
działu SEP, dyrektora Zakładu Energetycznego 
Częstochowa, inż. Ludwika Kowalskiego  
w 1966 roku przy Komitecie Miejskim PZPR  
w Częstochowie powołano komitet do realizacji 
bieżących potrzeb Wydziału Elektrycznego Po-
litechniki Częstochowskiej w zakresie budowy  
i wyposażenia. Realnie zakładano, że pierwszy 
rok Wydziału Elektrycznego rozpocznie kształ-
cenie w 1967 roku ze stanem 300 studentów 
studiów dziennych i wieczorowych. 
Na walnym zebraniu oddziału częstochow-
skiego SEP w dniu 18 marca 1966 roku, doc. dr 
inż. Jan Gottfried, poinformował o tym, że  
w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Szkol-
nictwa Wyższego Nr 4 z 16 marca (który od 
dnia następnego ma być rozsyłany do szkół 
wyższych) umieszczono zarządzenie o powoła-
niu wydziału Wydział Elektryczny w Politech-
nice Częstochowskiej, który ma rozpocząć 
działalność od roku akademickiego 1966/1967, 
przyjmując 75 osób na jednolite studia dzienne. 

 

 

Rys. 4. Zdjęcia od góry: makieta wszystkich 

pawilonów Wydziału Elektrycznego zaprojek-

towanego przez śląskiego architekta Jerzego 

Gottfrieda oraz zdjęcie zrealizowanej trzeciej 

części tego założenia architektonicznego (1986 

rok).   
 

Obecny na tym zebraniu, ówczesny rektor Poli-
techniki Częstochowskiej docent dr inż. Jan 
Grajcar zaapelował o pomoc przy budowie bu-
dynków i wyposażeniu wydziału. Uważano za 
konieczne uruchomienie studiów wieczorowych 
po to, aby technicy elektrycy praktycy z re-
gionu, znajdującego się z dala od innych ośrod-
ków akademickich, mogli podnieść i uzupełnić 
swoje wykształcenie. Zarząd Oddziału SEP 
poinformował, że podjął decyzję o przekazaniu 
całej kwoty uprzednio przeznaczonej w 1965 
roku na nagrody na rzecz rozwoju Politechniki 

Częstochowskiej. Zebranie podjęło uchwałę  
o udzieleniu wszelkiej możliwej pomocy ze 
strony oddziału SEP władzom Politechniki 
Częstochowskiej w szybkim i sprawnym uru-
chomieniu Wydziału Elektrycznego. Szczegól-
nie dużo miejsca zajęła sprawa uruchomienia 
wydziału we wnioskach z walnego zebrania,  
w szczególności poprzez: 
1. .„Wpływanie poprzez koła zakładowe SEP  

w dyrekcjach przedsiębiorstw regionu często-

chowskiego, celem przekazania środków finan-

sowych na zakup aparatury (...) oraz przekaza-

nie potrzebnej dla Wydziału Elektrycznego apa-

ratury. 

2. Czynić starania, aby Zakład Energetyczny 
Częstochowa jako zbiorowy członek SEP i jeden 

z najbardziej zainteresowanych zakładów  

w rozwoju Wydziału Elektrycznego zrealizował 

w swoich planach inwestycyjnych w latach 67-

70 - budowę urządzeń zasilających energetycz-

nych dla potrzeb projektowanych budynków 

Wydziału Elektrycznego. 

3. Rozwinięcie propagandy dla spopularyzo-

wania potrzeb Politechniki Częstochowskiej  

u władz związkowych i stowarzyszeniowych  

w celu spowodowania rozszerzenia uchwały 

Rady Ministrów o przekazywanie niezbędnej 

aparatury i dotacji również dla Politechniki 

Częstochowskiej. 

4. Kontynuować starania celem utworzenia 

studiów inżynierskich i magisterskich wieczo-

rowych na Wydziale Elektrycznym w r. 1966/67 

poprzedzone kursem przygotowawczym. 

5. Wystąpić do Zarządu Głównego SEP  

o upoważnienie przekazywania nadwyżek  

z działalności szkoleniowej na rozbudowę wy-

działu Elektrycznego].” 

Na zakończenie wniosków stwierdzono: 
„Walne Zebranie Oddziału Częstochowa SEP 

wyraża podziękowanie kierownictwu Politech-

niki, a w szczególności J.M. Rektorowi doc. dr 

[inż.] Janowi Grajcarowi oraz Dziekanowi 

Wydz . Metalurgicznego doc. dr [inż.] Janowi 

Gottfriedowi za wielki wkład w powołanie  

i zorganizowanie Wydz. Elektrycznego przy Po-

litechnice Częstochowskiej. Jednocześnie zobo-

wiązuje nowo wybrany Zarząd do wystąpienia 

do Zarządu głównego SEP o przyznanie J.M. 

Rektorowi - doc. dr [inż.] Garajcarowi tytułu 

honorowego członka SEP.”
21.  
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Rys. 5. Dziekan-założyciel Wydziału Elektrycz-

nego Politechniki Częstochowskiej doc. dr inż. 

Jan Gottfried oraz rozmowa profesorów: Cze-

sława Ginalskiego (matematyka) i Jana 

Gotffrieda w sali Senatu uczelni (2001 rok) 
 

Powołanie Wydziału Elektrycznego  

w Politechnice Częstochowskiej  

Działania organizatora Wydziału Elektrycz-
nego, a także poparcie udzielone projektowi 
utworzenia Wydziału Elektrycznego w Poli-
technice Częstochowskiej przez Ministerstwo 
Górnictwa i Energetyki, Komitety PZPR,  
a także wszystkie liczące się siły w Częstocho-
wie oraz spełnienie postawionych kryteriów 
otwarcia wydziału przez jego organizatorów 
spowodowało, że Ministerstwo Szkolnictwa 
Wyższego powołanie Wydziału Elektrycznego 
Politechniki Częstochowskiej planowane  
w planie perspektywicznym uczelni na rok aka-
demicki 1967/1968 roku przesunęło na rok aka-
demicki 1966/1967. Zarządzenie Ministra 
Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 marca 1966 
roku (Nr DT-I-3/3/66) w sprawie zmian organi-
zacyjnych w Politechnice Częstochowskiej 

(DzUMSzW 1966 Nr 4 z 16 marca poz. 30) 
utworzyło od 1 marca 1966 roku Wydział 
Elektryczny w Politechnice Częstochowskiej. 
Na nowo powstałym wydziale ustanowiono 
osiem katedr: Matematyki B, Elektrotechniki 
Teoretycznej, Miernictwa Elektrycznego, Ma-
szyn Elektrycznych, Aparatów Elektrycznych  

i Przyrządów Rozdzielczych, Automatyki Prze-
mysłowej, Elektryfikacji Zakładów Przemysło-
wych, Elektroniki Przemysłowej. Katedrę 
Elektrotechniki z Wydziału Metalurgicznego 
przeniesiono na Wydział Elektryczny i prze-
kształcono w Katedrę Elektroenergetyki. 
W ramach Wydziału Metalurgicznego przemia-
nowano Katedrę Matematyki na Katedrę Ma-
tematyki A (od 1 marca 1966 roku). Wydział 
Elektryczny Politechniki Częstochowskiej do 
wybudowania własnych budynków, miał po-
czątkowo funkcjonować w różnych pomiesz-
czeniach Gmachu Głównego Politechniki Czę-
stochowskiej przy ul. J.H. Dąbrowskiego  
w Częstochowie. Zapadały kolejne decyzje. 
Minister Szkolnictwa Wyższego swoim pismem 
z dnia 30 czerwca 1966 roku (Nr DT-II-
2b/17/66) powołał doc. dr inż. Jana Gottfrieda 
na stanowisko Dziekana Wydziału Elektrycz-
nego Politechniki Częstochowskiej na lata 
szkolne 1966/1967 – 1968/1969 z ważnością od 
dnia 1 lipca 1966 roku. Zarządzeniem Ministra 
Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 września 1966 
roku (Nr DT-I-3/3/66) w sprawie zmian organi-
zacyjnych w niektórych politechnikach i wyż-
szych szkołach zawodowych, (DzUMSzW 
1966 Nr 11 z 28 września poz. 106). utworzono 
od 1 czerwca 1966 roku na Wydziale Elek-
trycznym Politechniki Częstochowskiej Wie-
czorowe Studium Zawodowe.   
 

Pierwszy nabór studentów na powstały 

Wydział Elektryczny 

Dzięki działaniom resortu energetyki już na po-
czątku 1966 roku nadeszły z ministerstwa in-
formacje o przygotowywaniu decyzji prawnej  
o otwarciu Wieczorowego Studium Zawodo-
wego na powstającym wydziale, która miała 
zostać podpisana krótko po formalnej decyzji  
o utworzeniu wydziału. Koło Zakładowe SEP 
przy Politechnice Częstochowskiej objęło pa-
tronat nad studium wieczorowym (inżynier-
skim) na powstającym Wydziale Elektrycznym 
Politechniki Częstochowskiej. Na normalnie 
prowadzoną rekrutację w marcu i kwietniu 
1966 roku na Wieczorowe Studium Zawodowe 
na Wydziale Elektrycznym wpłynęło zaledwie 
11 podań, w związku z tym pod koniec 
kwietnia 1966 roku Koło SEP przy Politechnice 
______________________________________ 
21. Aleksander Gąsiorski. „35 lat Wydziału Elektrycznego 
Politechniki Częstochowskiej      1966-2001”, Zeszyty Na-

ukowe Politechniki Częstochowskiej Nr 153, Elektrotech-

nik 16.       cz. 1, (Częstochowa: 2001), 7-8. 
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Częstochowskiej, poprzez ogniwa SEP wys-
tąpiło z apelem o powiadomienie chętnych na 
studia i przeprowadziło werbunek na studia 
poprzez koła zakładowe SEP. Akcja ta 
zakończyła się pełnym sukcesem i zwiększyła 
liczbę chętnych do 55 osób (przy planowanym 
naborze wynoszącym 50 osób). Egzamin 
wstępny poprzedził kurs przygotowawczy  
z matematyki i fizyki. Na studia dzienne 
zakwalifikowano również 51 osób (przy limicie 
wynoszącym 50 osób). Należy dodać, że okres 
uruchomienia studiów dziennych (jednolitych 
magisterskich) i wieczorowych (inżynierskich) 
był niezwykle ciężką próbą dla pracowników 
powstałego wydziału. Uczestniczyli oni w egza-
minach wstępnych, sporządzili do końca lipca 
1966 roku (wraz z przypisaniem sal) plan zajęć 
dla pierwszego roku studiów dziennych i wie-
czorowych, zorganizowali i przygotowali 
wszystkie zajęcia dla lat pierwszych, przygoto-
wywali wykłady, ćwiczenia i nowe stanowiska 
laboratoryjne22  

 

   

 
Rys. 6. Tablica na ścianie ufundowanych labo-

ratoriów wydziału oraz dziekan Wydziału Elek-

trycznego Politechniki Częstochowskiej, wygła-

sza na inauguracji roku akademickiego 

1966/11967 referat „Zagadnienia przesyłu 

energii w jego historycznym rozwoju” 

______________________________________ 
22 Gąsiorski. „35 lat Wydziału Elektrycznego”, 8. 
 

Pierwsze zajęcia na Wydziale Elektrycz-

nym Politechniki Częstochowskiej 

W czwartek, dnia 1 września 1966 roku o go-
dzinie 16,00 w Sali PP (Przodowników Pracy) 
Gmachu Głównego Politechniki Częstochow-
skiej rozpoczęto pierwsze zajęcia dla studentów 
studiów wieczorowych. W poniedziałek dnia 3 
października 1966 roku odbyła się uroczysta 
inauguracja roku akademickiego 1966/1967  
w Sali Filharmonii Częstochowskiej. Studenci 
pierwszego roku zostali immatrykulowani,  
a wykład inauguracyjny nt. „Zagadnienia prze-

syłu energii w jego historycznym rozwoju”, 
wygłosił dziekan Wydziału Elektrycznego doc. 
dr inż. Jan Gottfried. We wtorek dnia 4 paź-
dziernika 1966 roku, w Sali Przodowników 
Pracy w Gmachu Głównym uczelni o godzinie 
8,15, rozpoczęto pierwsze zajęcia dla studiów 
dziennych. Pierwszymi zajęciami dla obu ty-
pów studiów był wykład z matematyki dr Cze-
sława Ginalskiego. 
 

 
                   

 
Rys. 7. Logo (znak) Wydziału Elektrycznego 

Politechniki Częstochowskiej oraz odnowione 

pawilony wydziału w 2016 roku 
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