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WYBITNI ŁÓDZCY ELEKTRYCY 

 
PROMINENT LODZ ELECTRICIANS 

 
Streszczenie: W artykule pokazani zostali łódzcy elektrycy,  którzy zapisali się nie tylko w kartach historii 
energetyki czy elektryki miasta, ale też w nauce i technice polskiej i światowej. Tak się składa, że każdy  
z nich, przed pracą na uczelni lub równolegle z nią, pracował w przemyśle elektrotechnicznym, był twórcą no-
wych rozwiązań technicznych i inicjatorem powstania nowych kierunków w produkcji. W znakomitej więk-
szości byli oni również członkami Stowarzyszenia Elektryków Polskich i wyróżnieni Honorowym Członko-
stwem SEP. 
 

Abstract: The article presents the Lodz electricians who sign up not only in the history books or electrical 
energy of the city, but also in science and technology Polish and world. Each of them, before working at the 
university worked in the electrical industry, was the creator of new technical solutions and the initiator of new 
trends in production. These people were also members of the Association of Polish Electrical Engineers and 
awarded honorary membership. 
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Starania o budowę pierwszej elektrowni miejs-
kiej w Łodzi czyniło kilka firm i towarzystw 
jeszcze w latach dziewięćdziesiątych XIX w. 
Wniosek o budowę elektrowni miejskiej w Ło-
dzi składało niemieckie Towarzystwo Akcyjne 
“Siemens & Halske” już w 1895 roku. Ale 
miało konkurenta – grupę kapitałową fabrykan-
tów łódzkich pod przewodnictwem – Juliusza 
Kunitzera. Do grupy tej należeli najwięksi 
przemysłowcy łódzcy: Scheibler, Heinzel, Ge-
yer, Grohmann oraz Anstadt.  
20 marca 1900 r. Towarzystwo „Siemens & Ha-
lske” uzyskało koncesję na budowę i eksploa-
tację elektrowni. Należy tu przypomnieć, że 
Łódź należała w Rosji do jednych z najważ-
niejszych ośrodków miejskich (obok Moskwy  
i Petersburga). Stąd specjalne zainteresowanie 
Łodzią – najszybciej rozwijającym się ośrod-
kiem miejskim w imperium rosyjskim. Dlatego 
też budowa elektrowni miejskiej nie była jedy-
nym projektem dotyczącym budowy elektrowni 
w Łodzi. W roku 1900 powstał projekt budowy 
elektrowni okręgowej w Rąbieniu (wioska 
przyległa do miasta). Projekt przewidywał  wy-
korzystanie lokalnego źródła energii -  torfu. 
Taka elektrownia powstała już niedaleko Mos-
kwy. Istniejące w obrzeżach miasta torfowiska, 
były korzystne dla lokalizacji elektrowni (okrę-
gowej) w Łodzi -  nie było potrzeby wożenia 
węgla ze Śląska. Propagatorem tej idei był 
ówczesny dyr. Elektrowni w Moskwie, czołowy 

inżynier niemieckiego Towarzystwa Elektry-
cznego Oświetlenia 1886 roku Robert Klasson.  
Pomimo uzyskania niezbędnych zezwoleń  
i uregulowania strony prawnej przez Towarzy-
stwo „Siemens & Halske”,  budowy elektrowni 
miejskiej  nie rozpoczęto. Licencję odstąpiono, 
powstałemu w 1886 roku niemieckiemu Towa-
rzystwu Elektrycznego Oświetlenia  z 1886r, 
które 25 maja 1906 roku rozpoczęło na placu 
przy ulicy Targowej nr 1 budowę elektrowni. 
18 września 1907 roku uruchomiono w Ele-
ktrowni Łódzkiej pierwszy z dwóch turboze-
społów o mocy 1,3 MW, który rozpoczął pracę 
zasilając sieć kablową obejmującą swym zasię-
giem znaczną część miasta. Datę tę można trak-
tować jako określającą rozpoczęcie działalności 
energetyki zawodowej w Łodzi. W 1939 roku 
elektrownia osiągnęła moc ponad 100 MW i na-
leżała do największych w Polsce, 
„Spadkobiercami” elektrowni łódzkiej były 
powstałe już po II wojnie światowej łódzkie 
elektrociepłownie, zakłady dystrybucji i prze-
syłu energii elektrycznej oraz zakłady przemy-
słu elektrotechnicznego, pracujące na rzecz ene-
rgetyki i elektryki krajowej. Kadra inżynieryj-
no-techniczna w tych zakładach wywodziła się  
z pracowników elektrowni. Również pierwsza 
kadra naukowa, powstałej w 1945 roku Po-
litechniki Łódzkiej w dużej części składała się  
z pracowników elektrowni i zakładów elektro-
technicznych okręgu łódzkiego. 
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Jest wielu łódzkich inżynierów elektryków  
i energetyków, którzy zasłużyli się zarówno  
w nauce, jak i w budowie nowych zakładów 
związanych z energetyką łódzką. Część  z nich 
jeszcze żyje. Byłoby bardzo kłopotliwe pomi-
nięcie któregokolwiek z nich. Dlatego też  
w artykule pokazani zostali nieżyjący już wy-
bitni łódzcy elektrycy, którzy zapisali się nie 
tylko w kartach historii elektryki polskiej  
i światowej. Tak się składa, że każdy z nich 
pracował w przemyśle elektrotechnicznym, 
pracował na Politechnice Łódzkiej, był twórcą 
nowych rozwiązań technicznych i inicjatorem 
powstania nowych kierunków w produkcji.  By-
li Oni również członkami Stowarzyszenia Ele-
ktryków Polskich  i większości wyróżnieni Ho-
norowym Członkostwem SEP. Szczupłość mie-
jsca nie pozwoliła na umieszczenie wszystkich, 
którzy na to zasługiwali, równie wybitnych 
naukowców i praktyków. 

Prof. Bolesław Konorski [1] 

Profesor Bolesław Konorski urodził się  14 
kwietnia 1892 w Łodzi. Ojciec Maksymilian 
był lekarzem, matka Anna z d. Kalecka wycho-
wywała dzieci (Bolesław miał dwie siostry)  
i zajmowała się domem. W latach 1900 – 1905   
B. Konorski uczęszczał do rosyjskiego gimna-
zjum klasycznego, z którego wystąpił w wyniku 
głośnego strajku szkolnego łódzkiej młodzieży. 
W 1906 roku wstąpił do polskiej Szkoły 
Handlowej w Łodzi, którą ukończył w 1908 
roku. Egzamin maturalny trzeba było zdać  
w Petersburgu i  Bolesław Konorski złożył go 

w 1909 roku  
w gimnazjum 
klasycznym.  
W tym samym 
roku wyjechał na 
studia matema-
tyczne do Mona-
chium, mając 
wśród swoich 
profesorów fizy-
ki samego Wil-
helma Roent-
gena, a następnie 
Arnolda Som-
merfelda.   

Już po roku studiów matematycznych na Uni-
wersytecie Monachijskim Bolesław Konorski 
zdał sobie sprawę, że jego prawdziwą pasją są 
studia techniczne i w 1911 roku wstąpił na 
Wydział Elektryczny Politechniki w Darmstadt 

(Niemcy). Studia przerwał wybuch  I wojny 
światowej. W 1914 r. udało mu się wyjechać do 
Wiednia, gdzie wstąpił na Politechnikę, pra-
cując jednocześnie jako konstruktor w Simmer-
inger Waggon und Maschinenbau A.G. Wy-
dział Elektryczny Politechniki Wiedeńskiej Bo-
lesław Konorski ukończył w 1918 roku z naj-
wyższym odznaczeniem, przyznawanym raz na 
trzy lata. Podjął pracę jako asystent w Katedrze 
Miernictwa Elektrycznego Politechniki Wiede-
ńskiej i już w 1919r. przygotowywał pod kie-
runkiem prof. Primavesi pracę doktorską pt. 
”Leerlaufstrom eines Dreiphasen – Mantel-
transformators”. Warunki życiowe sprawiły, że 
musiał przerwać pracę naukową i powrócić do 
Polski. Tu podjął m.in. pracę jako kierownik 
elektrowni i gazowni w Fabryce Wyrobów Ba-
wełnianych Poznańskiego w Łodzi, a w latach 
1921-1922 jako kierownik, w wytwórni apara-
tów fizycznych i optycznych „Ergon”. Kolej-
nym etapem w życiu Bolesława Konorskiego 
była praca w Zakładach Wyrobów  Bawełnia-
nych „Wola” w Warszawie, gdzie szybko awa-
nsował na stanowisko dyrektora technicznego. 
Będąc przez 17 lat inżynierem w wielkiej fabry-
ce, jednocześnie opublikował pracę o zastoso-
waniach nomografii do zagadnień inżynierskich 
w mechanice i elektrotechnice pt. „Hilfsbuch 
für Betriebsberechnungen”, a także 8 innych 
prac dotyczących innowacji technicznych i 4 
usprawnień organizacyjnych w fabryce. 
Wojnę spędził wraz z żoną w Zalesiu Dolnym, 
Warszawie i Jeziornie. Po wyzwoleniu już od 
marca 1945 roku inż. B. Konorski pracował 
jako naczelnik Wydziału w Departamencie  
Energetycznym Ministerstwa Przemysłu.  
Od momentu powołania do życia Politechniki 
Łódzkiej, inż. B. Konorski włączył się bardzo 
aktywnie w tworzenie Wydziału Elektrycznego 
oraz Katedry Podstaw Elektrotechniki, której 
był założycielem i pierwszym kierownikiem, aż 
do przejścia na emeryturę w 1962 r. Początko-
wo zatrudniony na stanowisku zastępcy profe-
sora, 15 grudnia 1946 r. uzyskał tytuł profesora 
nadzwyczajnego. 27 kwietnia 1947 r. obronił 
przed Radą Wydziału Elektrycznego Polite-
chniki Warszawskiej pracę doktorską na temat 
zastosowań nomografii w elektrotechnice teore-
tycznej. Tytuł naukowy profesora zwyczajnego 
uzyskał w 1956 roku. W latach 1948-1952   
prof. B. Konorski pełnił funkcję prorektora,  
a w latach 1952-1953 rektora Politechniki 
Łódzkiej.  
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Dorobek naukowy prof. B. Konorskiego obe-
jmuje około stu prac opublikowanych w kraju  
i za granicą, w tym wiele monografii z teorii 
elektryki  oraz tłumaczeń z języków obcych. 
Wniósł trwały wkład do elektrotechniki teore-
tycznej, m.in. uogólniając prawo Coulomba,  
a także uściślając i rozszerzając pojęcie poje-
mności cząstkowych w liniach elektroenerge-
tycznych. Wydał książkę poświęconą elemen-
tom teorii względności oraz relatywistycznej 
mechaniki i elektrodynamiki. Był autorem,  
a następnie redaktorem wielu wydań znanego  
i cenionego wśród inżynierów  „Kalendarzyka 
Elektrotechnicznego”. Jego kontynuacją był 
„Poradnik inżyniera elektryka”, który jako 
wydanie XI o objętości 1190 stron, ukazało się 
nakładem Wydawnictw Naukowo-Technicz-
nych w 1968 r. Najtrwalszym dziełem Profe-
sora jest jednak trzytomowy podręcznik pt.: 
„Podstawy elektrotechniki” i jego czwarta 
część „Teoria pola elektromagnetycznego”. 
Profesor B. Konorski był współzałożycielem,  
a następnie honorowym członkiem Polskiego 
Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej  
i Stosowanej, członkiem Rady Naukowej Insty-
tutu Podstawowych Problemów Techniki PAN 
oraz czynnym członkiem Łódzkiego Towarzy-
stwa Naukowego. W latach 1952-1957 był 
członkiem Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej. 
Za swoją działalność naukową Profesor otrzy-
mał Nagrodę Państwową. Został odznaczony 
przez Radę Państwa Krzyżem Kawalerskim Or-
deru Odrodzenia Polski. Profesor B. Konorski 
czynnie działał w Stowarzyszeniu Elektryków 
Polskich, którego członkiem był od 1931 
roku. Najtrwalszym śladem działalności w SEP 
jest opracowanie „Kalendarzyka Elektrotech-
nicznego”, który w latach 1933 -1938 doczekał 
się 6 wydań. Było to wydawnictwo niezwykle 
popularne wśród inżynierów. 
W 1987 roku, w uznaniu zasług Profesora Bo-
lesława Konorskiego, ówczesny Dziekan Wy-
działu Elektrycznego PŁ, prof. M. Pawlik od-
słonił w budynku Wydziału pierwszą tablicę 
pamiątkową, zapoczątkowując Galerię Zasłużo-
nych Wydziału. Profesor Bolesław Konorski 
zmarł 12 lutego 1986 roku. 

Profesor Witold Iwaszkiewicz [2] 

Profesor Witold Iwaszkiewicz urodził się 13 
grudnia 1903 r. w Mikołajówce, pow. Traszcza, 
woj. kijowskie. Uczęszczał do polskiego gim-
nazjum w Kijowie, a od 1920r., po przepro-
wadzeniu się z rodziną do Warszawy, do gim-

nazjum humanistycznego im. A. Mickiewicza 
w Warszawie, gdzie uzyskał maturę w roku 
1922. 
Studia odbywał na Wydziale Elektrycznym Po-
litechniki Warszawskiej. Już w czasie studiów 
przejawiał wyjątkowe zdolności organizatorskie 
i dydaktyczne. Kandydaci na studia politech-
niczne w latach 1923-1939 znali prof.  
W. Iwaszkiewicza jako świetnego wykładowcę 
na kursie przygotowującym do egzaminów 
wstępnych na Politechnikę Warszawską.  

Dyplom ukończe-
nia studiów otrzy-
mał na początku 
1933 r. W latach 
1927-1930 praco-
wał jako zastępca 
asystenta, a od 
września 1933 r. 
do września 1939 
na stanowisku sta-
rszego asystenta  
w Zakładzie Mier-

nictwa Elektrycznego i Wysokich Napięć Po-
litechniki Warszawskiej. W okresie okupacji 
nadal pracował w Zakładzie Miernictwa Ele-
ktrycznego PW. Politechnika Warszawska kon-
tynuowała wówczas swoją działalność pod naz-
wą Państwowa Wyższa Szkoła Techniczna  
w Warszawie). Jeszcze nie zakończyły się dzia-
łania wojenne, a przed inż. W. Iwaszkiewiczem 
stanęły nowe, trudne zadania. Był pierwszym 
pracownikiem naukowym, który od początku 
współpracował na terenie Łodzi z prof. B. 
Stefanowskim przy organizacji Politechniki 
Łódzkiej i Wydziału Elektrycznego. Profesor    
W. Iwaszkiewicz rozpoczął pracę w Politech-
nice Łódzkiej na stanowisku zastępcy profeso-
ra, a w lipcu 1946 r. otrzymał nominację na 
profesora nadzwyczajnego. Był członkiem pier-
wszego, ośmioosobowego zespołu samodzie-
lnych pracowników naukowych na Wydziale 
Elektrycznym.  
Po wyjeździe prof. J. Groszkowskiego do War-
szawy i objęciu funkcji dziekana przez prof. St. 
Kończykowskiego, prof. W. Iwaszkiewicz objął 
funkcję prodziekana Wydziału Elektrycznego. 
Trzy lata później, objął kierownictwo Wydzia-
łu, jako trzeci z kolei dziekan.  
Od początku utworzenia uczelni i Wydziału 
Elektrycznego istniała Katedra Miernictwa Ele-
ktrycznego, której organizatorem i kierowni-
kiem był prof. Iwaszkiewicz, Profesor stworzył, 
kosztem wielkich wysiłków, w najtrudniejszych 
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powojennych warunkach, wzorowe laborato-
rium miernictwa elektrycznego, wyposażone  
w niezbędną liczbę urządzeń pomiarowych. 
Prof. W. Iwaszkiewicz napisał wiele podrę-
czników z dziedziny miernictwa elektrycznego 
dla studentów Wydziału Elektrycznego, m.in. 
„Ćwiczenia laboratoryjne” (1946), „Labora-
torium Podstaw Elektrotechniki” (1948), „La-
boratorium Miernictwa Elektrycznego” (1949, 
1950 oraz poprawione wydanie w 1958 r.).  
Poza działalnością na uczelni prof. W. Iwasz-
kiewicz aktywnie uczestniczył w pracach 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Do 
1947 r. działał w Komisji Szkolenia oraz 
Komisji Wydawniczej SEP. Od 1948 r. był 
członkiem Komitetu Redakcyjnego SEP. Był 
także współautorem wydawanego przez SEP 
„Kalendarzyka Elektrotechnicznego” (pod re-
dakcją prof. B. Konorskiego), a następnie 
„Poradnika Inżyniera Elektryka”. 
W roku 1952/53 był prorektorem ds. nauczania 
Politechniki Łódzkiej. Jednak ciężka choroba – 
zawał serca – uniemożliwiła Mu na pewien czas 
kontynuowanie ambitnych zamierzeń. Po po-
wrocie do zdrowia ze zdwojoną energią i od-
daniem przystąpił do dalszej działalności nau-
kowo-badawczej. Był promotorem czterech 
prac doktorskich oraz recenzentem kilkunastu. 
Sprawował opiekę naukową i recenzował trzy 
rozprawy habilitacyjne. Przez kilkanaście lat 
przewodniczył Komisji Dydaktyczno-Progra-
mowej Wydziału Elektrycznego. Nawet po 
przejściu na emeryturę w 1974 r. nadal prowa-
dził seminaria dyplomowe i brał aktywny udział 
w różnych komisjach dziekańskich i rektors-
kich. Za zasługi w pracy dydaktyczno-wycho-
wawczej, naukowej i organizacyjnej był wyróż-
niony wieloma odznaczeniami państwowymi: 
Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski. 
Wydział Elektryczny uhonorował pamięć swe-
go współtwórcy prof. Witolda Iwaszkiewicza 
tablicą pamiątkową w Galerii Zasłużonych Wy-
działu. 
Profesor Witold Iwaszkiewicz zmarł w 1982 r.  

Profesor Eugeniusz Jezierski [2] 

Profesor Eugeniusz Jezierski urodził się 16 
kwietnia 1902 r. w Petersburgu w rodzinie in-
teligenckiej. Jego ojcem był Włodzimierz Prze-
mysław Jezierski - nauczyciel gimnazjalny, ma-
tką Bronisława z Szymkiewiczów - lekarz de-
ntysta, wykształcona   w stolicy carskiej Rosji. 
Dzieciństwo, a następnie wczesne lata mło-

dzieńcze spędził na terenie Rosji. Były to bu-
rzliwe czasy I woj-
ny światowej, re-
wolucji lutowej 
1917 r., a następ-
nie zamachu bol-
szewickiego w lis-
topadzie 1917 r., 
interwencji zewnę-
trznej i wojny do-
mowej w Rosji. 
Rodzina profesora 
E. Jezierskiego 
przemieszczała się, 

docierając aż do Chin, a następnie osiadła  
w Kiźlarze niedaleko  Groznego na Kaukazie. 
Po uzyskaniu matury w rosyjskojęzycznej szko-
le w Kiźlarze, młody abiturient został przyjęty 
na Politechnikę w Nowoczerkasku, gdzie stu-
diował jeden rok. Po odzyskaniu niepodległości  
rodzina Profesora znalazła się w centralnej 
Polsce. Kontynuując naukę, młody E. Jezierski  
odbywał studia w Warszawie. W 1929 r. ukoń-
czył Wydział Elektryczny Politechniki Warsza-
wskiej uzyskując tytuł inżyniera.  Inż. E. Je-
zierski, po studiach ukończył także podcho-
rążówkę w II Batalionie Balonowym stacjonu-
jącym w Jabłonnie  uzyskując stopień podpo-
rucznika. Loty odbywał pod komendą ówcze-
snego kapitana Franciszka Hynka, dwukrotnego 
zwycięzcy międzynarodowych zawodów balo-
nowych o puchar Gordon Benetta, rozgrywa-
nych w okresie międzywojennym. 
Jako młody nauczyciel akademicki, podjął pra-
cę na stanowisku wykładowcy w Państwowej 
Wyższej Szkole Budowy Maszyn i Elektro-
techniki w Poznaniu, w której przepracował 
pięć lat (1930 –1935).  
W 1935 r. inżynier E. Jezierski postanowił  
przenieść się do zakładu przemysłowego – fa-
bryki „Rohn – Zieliński” w Żychlinie, w której 
początkowo pełnił obowiązki kierownika stacji 
prób, a następnie konstruktora. Chciał bliżej po-
znać tajniki przemysłu elektromaszynowego, 
chociaż to przeniesienie wiązało się począ-
tkowo z obniżeniem dotychczasowych zarob-
ków. W tym czasie dyrektorem fabryki był in-
żynier Zygmunt Gogolewski, który po zakoń-
czeniu wojny został profesorem maszyn elek-
trycznych w Politechnice Śląskiej w Gliwicach.  
Po przegranej kampanii wrześniowej,  podporu-
cznik E. Jezierski został osadzony w niemie-
ckim obozie jenieckim. Szczęśliwym zbiegiem 
okoliczności, zwolniony z obozu jako praco-
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wnik fabryki pracującej na potrzeby wojenne, 
powrócił do pracy w Żychlinie. Uczestnicząc  
w akcji biernego oporu  przeciw okupantowi,  
z narażeniem życia organizował pomoc finan-
sową dla rodzin pracowników więzionych                      
i internowanych podczas wojny oraz sierot. 
Niezwłocznie po ustąpieniu Niemców, został  
w lutym 1945 r. powołany przez Radę Robo-
tniczą na dyrektora fabryki w Żychlinie. Fun-
kcję tę pełnił do listopada 1945 r., kiedy zapro-
ponowano Mu  przeniesienie do pracy naukowo 
- dydaktycznej w Politechnice Łódzkiej                      
i zamieszkanie w Łodzi. Prof. E. Jezierski pełnił 
na początku obowiązki kierownika Katedry 
Elektrotechniki Ogólnej, a następnie w 1946 r. 
przejął Katedrę Maszyn Elektrycznych po pro-
fesorze Bolesławie Dubickim, który po krótkim 
pobycie w Łodzi, powrócił do macierzystej 
Politechniki Warszawskiej. Prof. E. Jezierski 
przepracował  na Politechnice Łódzkiej  blisko 
26 lat.  Na emeryturę odszedł w 1971r.  
W latach 1948-1949 został wybrany Dziekanem 
Wydziału Elektrycznego, natomiast w latach 
1950-1953 pełnił obowiązki Prorektora ds. 
Nauki PŁ. Głęboka wiedza ogólna i techniczna 
Profesora znalazły uznanie także poza macie-
rzystą uczelnią. Od chwili powołania Polskiej 
Akademii Nauk, przez ponad dwadzieścia lat 
był członkiem Komitetu Elektrotechniki PAN. 
Pełnił w latach 1954-1968 funkcję przewodni-
czącego Rady Naukowej Instytutu Elektrote-
chniki w Warszawie – Międzylesiu, reprezen-
tował Polskę w latach 1956 –1970 w Komitecie 
Nr 12 – Transformatory, w ramach międzyna-
rodowej organizacji Conference Internationale 
des Grands Reseaux Electriques (CIGRE)  
w Paryżu. 
Przez kilka lat był członkiem Rady Nauki i Te-
chniki Komitetu Nauki i Techniki w War-
szawie. Był członkiem - założycielem w 1963 r. 
Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa  
Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Ja-
ko wieloletni, aktywny członek uzyskał w roku 
1972 Honorowe Członkostwo Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich. Do Stowarzyszenia 
wstąpił w 1930 r. W latach 1935 - 1939 był 
członkiem Komisji Normalizacyjnej Transfor-
matorów SEP i Komisji Odczytowej. Po woj-
nie, w latach pięćdziesiątych był przewodniczą-
cym Sądu Koleżeńskiego Oddziału Łódzkiego, 
a w latach 1972-1975 przewodniczącym Głów-
nego Sądu Koleżeńskiego. Był również człon-
kiem zwyczajnym Wydziału V Nauk Technicz-
nych Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. 

Pasją życiową Profesora były transformatory. 
Jeszcze w 1933 r. w Poznaniu opracował skrypt 
p.t.: „Transformatory”, który w rozwiniętej po-
staci książkowej powtórzył w 1935 r. jako pier-
wszy podręcznik z tej dziedziny. Systematyczne 
gromadzenie najnowszych osiągnięć w zakresie 
transformatorów, doprowadziło do wydania  
w 1956 r. dzieła w dwóch częściach: „Trans-
formatory, Podstawy Teoretyczne” i „Transfor-
matory, Budowa i Projektowanie”. Za tę mono-
grafię prof. E. Jezierski uzyskał nagrodę I-go 
stopnia Stowarzyszenia Elektryków Polskich. 
Wydanie kolejnego podręcznika akademickiego 
ukazało się w 1975 r.. 
W 1968  r. powstał zamiar wydania kolejnej 
dużej pracy na temat transformatorów. Zamiar 
ten zaplanowany bardzo szeroko ziścił się 
dopiero w latach 1979-1986 wydaniem czterech 
pozycji: „Budowa i obliczanie rdzeni transfor-
matorów”, (1979)„Uzwojenia transformatorów 
energetycznych” (1982), „Wytrzymałość ele-
ktryczna transformatorów” (1983) i „Kadzie, 
wyposażenie i transport transformatorów ene-
rgetycznych” (1986). W dorobku Profesora 
można doliczyć się blisko pięćdziesięciu zna-
czących publikacji, w tym trzynaście książek 
autorskich i współautorskich. Dzięki staraniom 
profesora E. Jezierskiego, nowoczesna fabryka 
transformatorów ELTA została zlokalizowana 
w Łodzi. Katedra Maszyn Elektrycznych i Tra-
nsformatorów, kierowana przez Profesora, brała 
udział w projektowaniu stacji prób i labora-
toriów nowej fabryki. Kadrę inżynieryjną fabry-
ki ELTA stanowiły roczniki specjalistów, abso-
lwentów Katedry. Prof. E. Jezierski za swoje 
osiągnięcia naukowe uzyskał nagrodę państwo-
wą II-go stopnia, nagrodę naukową miasta Ło-
dzi  oraz cztery nagrody Ministra Szkolnictwa 
Wyższego. Jego nazwisko znalazło się w Księ-
dze Zasłużonych Techników Łodzi. Został od-
znaczony m.in.: Orderem Sztandaru Pracy II 
klasy, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, 
Medalem 25–lecia PAN. Wyrazem zasług poło-
żonych dla uczelni było nadanie Mu w 1982 r. 
najwyższej godności akademickiej doktora 
„honoris causa” Politechniki Łódzkiej.  
W 1995 r., staraniem dyrekcji Instytutu Maszyn 
Elektrycznych i Transformatorów, została od-
słonięta tablica pamiątkowa z wizerunkiem  po-
piersia Profesora, która znajduje się w Galerii   
Zasłużonych  Wydziału.  
Profesor Eugeniusz Jezierski zmarł w Łodzi 15 
sierpnia 1990 roku. 
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Profesor Karol Przanowski [2] 

Profesor Karol Przanowski urodził się 3 wrze-
śnia 1908 r. w Warszawie. W 1933 r. ukończył 
studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki 
Warszawskiej, uzyskując dyplom inżyniera 

elektryka. Pierwszą 
pracę zawodową 
rozpoczął w Zjed-
noczeniu Elektro-
wni Okręgu Rado-

msko-Kieleckiego 
(tzw. ZEORK-u) 
jako kreślarz. 
Wkrótce jednak 
został Kierowni-
kiem Zespołu, któ-

ry w latach 1934-1939 projektował stacje ene-
rgetyczne dla linii Starachowice - Warszawa, 
ważnego dla kraju układu przesyłowego o na-
pięciu 150 kV: Rożnów - Mościce - Staracho-
wice - Warszawa. 
W czasie okupacji mgr inż. K. Przanowski zaj-
mował stanowisko Kierownika Wydziału Stacji 
Transformatorowych. Poza tym brał czynny 
udział w pracach konspiracyjnej grupy SEP, 
która pod kierunkiem prof. inż. J. Obrąpal-
skiego opracowywała projekt elektryfikacji po-
wojennej Polski. Bezpośrednio po wojnie inż. 
K. Przanowski został powołany na stanowisko 
Dyrektora Technicznego Zjednoczenia Energe-
tycznego Okręgu Radomsko-Kieleckiego. Na 
podstawie opracowanego wcześniej projektu 
elektryfikacji Polski, pod kierunkiem inż. K. 
Przanowskiego rozpoczęto w 1946 r.  
w ZEORK-u prace projektowe pierwszej 
polskiej linii przesyłowej 220 kV: Śląsk - Łódź 
- Warszawa. W 1948 r., po przeniesieniu się 
prof. St. Kończykowskiego, dotychczasowego 
kierownika Katedry Elektroenergetyki PŁ, inż. 
Karol Przanowski przejmuje jego funkcję. Jest  
to początek jego trzydziestoletniej owocnej 
pracy w uczelni. W 1949 r. uzyskuje tytuł pro-
fesora nadzwyczajnego, a w 1964r. tytuł profe-
sora zwyczajnego. 
Rozwój Katedry Elektroenergetyki P.Ł. w pier-
wszych latach jej istnienia jest przede wszys-
tkim zasługą Profesora Karola Przanowskiego. 
Szczególnie korzystna dla rozwoju pracy nau-
kowej i zawodowej w katedrze była okoli-
czność, że w Profesor obejmując w 1948 r. jej 
kierownictwo, był znanym w kraju elektroene-
rgetykiem, oraz że przez szereg dalszych lat 
pozostawał w dalszym ciągu pracownikiem 

energetyki zawodowej. W latach od 1949 do 
1957 prof. K. Przanowski kierował Łódzką 
Ekspozyturą Biura Projektów Energetycznych - 
Energoprojekt. 
W 1970 r. w ramach zmiany struktury organi-
zacyjnej uczelni, został utworzony Instytut Ele-
ktroenergetyki P.Ł. Dyrektorem tego Instytutu 
został prof. K. Przanowski i kierował nim do 
1976 r. 
Osobiste zainteresowania Profesora koncentro-
wały się na zagadnieniach współpracy sieci  
i systemów elektroenergetycznych oraz przesy-
le wielkich mocy. Z tej dziedziny napisał wię-
kszość  artykułów w czasopismach naukowych 
oraz 3 podręczniki akademickie: „Współpraca 
sieci i systemów elektroenergetycznych” 
(1972), „Przesył wielkich mocy elektrycznych” 
(1974), „Praca systemów elektroenergetycz-
nych” (1983). Jest również współautorem 
„Poradnika inżyniera elektryka” (1968), któ-
rego całość redagował we współpracy z prof. 
Bolesławem Konorskim. 
Profesor K. Przanowski położył duże zasługi 
dla rozwoju działalności naukowej w Katedrze  
i Instytucie Elektroenergetyki, na Wydziale Ele-
ktrycznym PŁ - jako Prodziekan i Dziekan tego 
Wydziału oraz w Politechnice Łódzkiej - przez 
dwie kadencje, jako jej Prorektor d/s Nauki. 
Profesor K. Przanowski był z wyboru człon-
kiem lub przewodniczącym 23 Komisji Nauko-
wych, m.in. członkiem Prezydium Komitetu 
Elektryfikacji Polski PAN, Przewodniczącym 
Komisji Systemu Elektroenergetycznego Pols-
ki, Przewodniczącym Sekcji Sieci i Systemów 
Elektroenergetycznych Komitetu Elektrotech-
niki PAN, długoletnim Członkiem Rady Nau-
kowej Instytutu Energetyki w Warszawie, czło-
nkiem ŁTN i przewodniczącym Wydziału V 
ŁTN. Był promotorem 8 pomyślnie zakoń-
czonych przewodów doktorskich oraz był wie-
lokrotnie powoływany jako recenzent rozpraw 
doktorskich i habilitacyjnych.  
Od 1938 roku był członkiem Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich, a od 1956 r. - także czło-
nkiem Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Za 
swą działalność zawodową prof. K. Przanowski 
był odznaczony m.in.: Złotym Krzyżem Zasłu-
gi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia  
i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą 
Odznaką SEP, Odznaką 1000-lecia Państwa 
Polskiego, Odznaką Zasłużonego dla Polite-
chniki Łódzkiej i Honorową Odznaką Miasta 
Łodzi. 
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Z końcem roku akademickiego 1977/78, po 45 
latach pracy zawodowej i 30 latach pracy  
w Politechnice Łódzkiej, prof. Karol Przanow-
ski przeszedł na emeryturę.  
Na wniosek Instytutu Elektroenergetyki PŁ,  
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informa-
tyki  i Automatyki uhonorował pamięć swego 
współtwórcy prof. Karola Przanowskiego, tabli-
cą pamiątkową odsłoniętą  w Galerii Zasłużo-
nych Wydziału w dniu 29 czerwca 1999 r.  
Profesor K. Przanowski zmarł w dniu 25 marca 
1997 r. 
Profesor Stanisław Dzierzbicki [3] 
 

Profesor Stanisław Dzierzbicki urodził się 11 
kwietnia 1910 r. w Kaliszu. Po przeniesieniu się 
rodziny do Lwowa, w 1928 r. ukończył gim-
nazjum przyrodniczo-matematyczne i podjął 
studia na Oddziale Elektrycznym Wydziału 

Mechanicznego 
Politechniki Lwo-
wskiej. Tam też  
w 1934 r., jeszcze 
jako student, roz-
począł swoją dzia-
łalność dydakty-
czną i naukową 
jako młodszy asy-
stent w Katedrze 
Maszyn Elektry-
cznych, pod kie-
runkiem znanego 
szerokiemu krę-
gowi elektryków                
prof. dr. K. Ida-

szewskiego. Po uzyskaniu dyplomu inżyniera 
elektryka (z wynikiem bardzo dobrym), w roku 
1935 awansował na starszego asystenta, a już  
w 1936 r. został adiunktem. Poza zajęciami na 
Politechnice opracował, w znacznej części sa-
modzielnie, wiele projektów energetycznych, 
jak np. elektryfikacji uzdrowiska Morsztyn. 
 W 1937 r. podjął pracę w Biurze Technicznym 
jedynej wówczas w Polsce Fabryki Aparatów 
Elektrycznych „K. Szpotański i S-ka" w War-
szawie. Jako jeden z czołowych konstruktorów 
inż. S. Dzierzbicki wdrażał licencje lub opra-
cowywał nowe w Polsce typy aparatów wyso-
kiego napięcia i uruchamiał ich produkcję.  
W czasie wojny pracował przy montażu apara-
tów niskiego napięcia, później ponownie  
w Biurze Technicznym, a w 1942 r. został kie-
rownikiem Działu Rozdzielni tejże fabryki. Był 
w tym czasie autorem kilku prac z dziedziny 

aparatów i urządzeń rozdzielczych oraz katalo-
gów wydanych drukiem do użytku wewnę-
trznego.  
W przededniu wyzwolenia Pragi, przed wybu-
chem powstania warszawskiego, Niemcy zarzą-
dzili ewakuację części fabryki Szpotańskiego  
i jej kadry na zachód. Do transportu kierowa-
nego do Niemiec został zabrany także inż. St. 
Dzierzbicki. Przy pierwszej okazji, w połowie 
sierpnia 1944 r., uciekł z transportu i do wy-
zwolenia ukrywał się we wsi Łazin pod Łowi-
czem. W marcu 1945 r. przeniósł się wraz z żo-
ną i matką do Łodzi, gdzie na polecenie Cen-
tralnego Zarządu Przemysłu Elektrotechni-
cznego zajmował się uruchamianiem działów 
montażowych Państwowej Fabryki Aparatów 
Elektrycznych w Łodzi, późniejszego „Eleste-
ru", a także katalogowaniem produkcji szeregu 
fabryk przemysłu elektrotechnicznego. Następ-
nie jako współwłaściciel, stworzył przedsię-
biorstwo robót instalacyjnych pod nazwą „Biu-
ro Techniczno - Handlowe inż. H. Urbanowicz  
i S-ka". Zarazem przyciągała Go powstająca 
Politechnika Łódzka, gdzie od 1.10.1945 r. ro-
zpoczął pracę jako pełnoetatowy starszy asys-
tent w Katedrze Elektroenergetyki na Wydziale 
Elektrycznym. Od początku organizował proces 
dydaktyczny w zakresie aparatów oraz przy-
rządów rozdzielczych i zabezpieczających nis-
kiego i wysokiego napięcia. Brał zarazem czyn-
ny udział w wielu pracach ogólnych zwią-
zanych z organizacją uczelni i jej zasilaniem 
energią elektryczną, współpracując blisko z pie-
rwszym Rektorem PŁ, prof. B. Stefanowskim. 
Podobnie jak we Lwowie, równocześnie z pracą 
w Politechnice Łódzkiej kierował w latach 
1946/48 montażami podstacji wysokiego 
napięcia i kilkudziesięciu instalacji niskiego na-
pięcia dla przemysłu włókienniczego. Wykonał 
szereg projektów przemysłowych instalacji  
i urządzeń elektroenergetycznych, Działał  
w XVII Komisji Urządzeń Wysokiego Napięcia 
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, a także 
był w latach 1945/48 członkiem Zarządu 
Oddziału Łódzkiego SEP. 
W 1952 r. uzyskał etat zastępcy profesora na 
podstawie jednomyślnej uchwały Rady Wy-
działu Elektrycznego. Od 1953 r. pozostawił so-
bie tylko 1/2 etatu w „Elektroprojekcie" pełniąc 
funkcję Głównego Projektanta. W 1955r. Cen-
tralna Komisja Kwalifikacyjna nadała Mu tytuł 
naukowy docenta. 
Na lata 1955/60 przypadł szczytowy okres roz-
budowy silnoprądowej bazy laboratoryjnej za-
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kładu przekształconego w 1957 r. w Katedrę 
Aparatów Elektrycznych. W 1962 r. doc. St. 
Dzierzbicki został wybrany Dziekanem Wy-
działu Elektrycznego, którą to funkcję pełnił do 
roku 1966, a w międzyczasie, w 1964 r. uzyskał 
tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego.  
W 1970 r. w wyniku reorganizacji Politechniki, 
prof. S. Dzierzbicki objął stanowisko dyrektora 
Instytutu Transformatorów, Maszyn i Aparatów 
Elektrycznych, utworzonego z trzech katedr  
(i największego wówczas na Politechnice 
Łódzkiej). W 1971 r. prof. S. Dzierzbicki uzy-
skał tytuł naukowy profesora zwyczajnego. 
Funkcję dyrektora Instytutu prof. S. Dzierzbicki 
złożył w 1974 r. w młodsze ręce, zachowując 
funkcję kierownika Zespołu do przejścia na 
emeryturę w 1980 r. Dorobek naukowy prof. S. 
Dzierzbickiego obejmuje 9 książek i skryptów, 
ponad 90 publikacji, a także kierownictwo  
i współautorstwo ponad 200 opracowań i ra-
portów badawczych dla przemysłu, w wyniku 
których opracowano i wdrożono do produkcji 
ok. 40 nowych konstrukcji aparatów niskona-
pięciowych. Prof. S. Dzierzbicki wypromował 8 
doktorów nauk technicznych, w Jego zespole 
opracowano 4 habilitacje. Był pomysłodawcą  
i organizatorem wielu konferencji krajowych  
i międzynarodowych, w tym cyklicznej konfe-
rencji „Switching Arc Phenomena" (od 1970 
r.), która weszła na stałe do grona 5 najwa-
żniejszych konferencji światowych z dziedziny 
wyładowań elektrycznych. Obraz Jego działal-
ności byłby niepełny bez przypomnienia bo-
gatej działalności stowarzyszeniowej prof. 
Dzierzbickiego. W latach 1964 - 1974 był Prze-
wodniczącym Centralnego Kolegium Sekcji 
Przemysłu Elektrotechnicznego przy Zarządzie 
Głównym SEP, w latach 1974 - 1981 Przewo-
dniczącym Wydziału V Nauk Technicznych 
Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, brał 
czynny udział w pracach innych organizacji 
(CIGRE, PKNIM, KNIT, NOT), był także 
przez wiele lat Członkiem Sekcji Aparatów 
Rozdzielczych, a następnie Sekcji Wielkich 
Mocy Komitetu Elektrotechniki PAN..  
Bogata działalność naukowa i organizatorska 
prof. S. Dzierzbickiego była wielokrotnie wyró-
żniana, m. in. Orderem Sztandaru Pracy II kla-
sy, Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, tytułem Zasłużonego Nau-
czyciela PRL, Honorową Odznaką miasta Ło-
dzi, licznymi medalami, odznaczeniami i nagro-
dami resortowymi, uczelnianymi oraz stowa-
rzyszeniowymi, w tym czterema nagrodami 

Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego oraz 
Nagrodą Miasta Łodzi. Na wniosek Instytutu 
Aparatów Elektrycznych PŁ, Wydział Elektro-
techniki, Elektroniki, Informatyki  i Automatyki 
uhonorował pamięć prof. Stanisława Dzierzbic-
kiego, tablicą pamiątkową w Galerii Zasłużo-
nych Wydziału. Prof. Stanisław Dzierzbicki 
zmarł po ciężkiej chorobie 27 września 1988 r. 

Profesor Czesław Jaworski 

Profesor Czesław Jaworski urodził się w War-
szawie 20 lipca 1905 r. W roku 1922 ukończył 
z odznaczeniem Gimnazjum Humanistyczne 
w Zamościu. Podjęte studia na Wydziale Elek-
trycznym Politechniki Warszawskiej przerwał 
zmuszony trudnymi warunkami materialnymi. 

Pracował w chara-
kterze montera  
w Elektrowni Wa-
rszawskiej, a w r. 
1929 w fabryce 
maszyn elektry-
cznych w Resita 
(Rumunia). Po 
odbyciu służby 
wojskowej w 
Szkole Podchorą-
żych w Modlinie 
kontynuuje studia, 

które ukończył w 1933 r. obroną pracy dy-
plomowej „Projekt elektryfikacji linii Jabłonna 
– Warszawa – Otwock”, pisanej pod opieką 
prof. Romana Podoskiego. Dziełu elektryfikacji 
polskich kolei poświęcił całe swoje życie. Po 
studiach podejmuje pracę w Polskich Kolejach 
Państwowych prowadząc budowę linii 35 kV 
zasilających podstacje trakcyjne węzła warsza-
wskiego. Organizuje i  prowadzi budowę pierw-
szej elektrowozowni, której naczelnikiem został 
od jej ukończenia w r. 1937 do wybuchu wojny. 
W 1938 r. odbywa 5-miesięczny staż zagrani-
czny w warsztatach elektrotrakcyjnych i elek-
trowniach szwajcarskich (Zurich, Yverdon  
i Bellinzone) i włoskich (Mediolan, Neapol). Po 
wybuchu wojny bierze czynny udział w kam-
panii wrześniowej. Wzięty do niewoli ucieka  
z niej i kontynuuje walkę w grupie „Niemen”. 
Po powtórnym dostaniu się do niewoli zostaje 
internowany i osadzony w przejściowym obozie 
oficerskim na terenie fabryki Rozenblata  
w Łodzi. Jako specjalista elektryfikacji zostaje 
stamtąd skierowany do pracy przy remoncie 
taboru elektrycznego w Pruszkowskich War-
sztatach Kolejowych (do maja 1942 r.),              
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a następnie jako nauczyciel w zawodowej 
szkole elektrotechnicznej w Warszawie. W tym 
okresie również uczy w tajnych kompletach gi-
mnazjalnych w Milanówku. Po wyzwoleniu od 
początku 1946 r. podejmuje pracę jako dyrektor 
techniczny Zakładów Jedwabiu Naturalnego  
w Milanówku. Z chwilą utworzenia w sierpniu 
1947 roku Biura Elektryfikacji Kolei wraca do 
swego zawodu.  
W grudniu 1948 r. inżynier Czesław Jaworski 
ukończył obszerną pracę zatytułowaną „Teoria 
opłacalności trakcji elektrycznej i warunki jej 
rozwoju w Polsce”. Nakreślił w niej realną 
wizję wielkiej elektryfikacji kolei polskich  
w perspektywie 20 lat, zakładającą zelektry-
fikowanie do końca 1968 roku 8250 km linii 
kolejowych z 80% przewozów PKP.  
W 1948 roku inżynier Czesław Jaworski zwią-
zał się z Wydziałem Elektrycznym Politechniki 
Łódzkiej i związek ten okazał się bardzo trwały. 
W tym właśnie roku obejmuje on kierownictwo 
Katedry Elektrotechniki Ogólnej. W roku 1950 
zdobywa stopień doktora nauk technicznych po 
obronie na Wydziale Elektrycznym Politechniki 
Warszawskiej pracy doktorskiej pod tytułem „O 
rentowności elektryfikacji kolei”. Rok później 
tworzy w ramach Katedry Elektrotechniki 
Ogólnej – Zakład Kolei Elektrycznych i uru-
chamia specjalność kolejnictwa elektrycznego. 
W roku 1954 otrzymuje tytuł profesora nadz-
wyczajnego, a w 1975 – zwyczajnego. Dzięki 
staraniom prof. Czesława Jaworskiego w roku 
1957 Zakład Kolei Elektrycznych przekształca 
się w Katedrę Kolei Elektrycznych, a On 
obejmuje jej kierownictwo. W latach 1957 – 
1961 pełni jednocześnie obowiązki kierownika 
Katedry Elektrotechniki Kolejowej na Wydziale 
Komunikacji Politechniki Warszawskiej. Profe-
sor Jaworski kieruje Katedrą Kolei Elek-
trycznych do roku 1970. Po reorganizacji stru-
ktury Politechniki Łódzkiej kieruje Zespołem 
Trakcji Elektrycznej w Instytucie Elektro-
energetyki, pełniąc tę funkcję do roku 1972. Na 
emeryturę przechodzi w 1976r.  
Zasadnicze kierunki działalności naukowej 
prof. Czesława Jaworskiego wyznaczają jego 
dwie monografie. Pierwszą z nich jest wydana 
w 1956 roku „Teoria trakcji elektrycznej”, 
stanowiąca bogate kompendium wiedzy z tej 
dziedziny. Ale posłannictwem życiowym Pro-
fesora była uporczywa walka o właściwe miej-
sce trakcji elektrycznej na polskich kolejach. 
Miejsce to określała druga jego monografia, 
napisana w roku 1959 na zlecenie Komitetu 

Elektryfikacji Polski, Polskiej Akademii Nauk,  
mniej znana, bowiem ówczesne władze opa-
trzyły ją klauzulą poufności. Profesor uzasadnia 
w niej opłacalność elektryfikacji ponad 12 000 
km linii kolejowych PKP skupiających około 
90% przewozów oraz celowość i możliwość 
zakończenia tego procesu w roku 1987. Jako 
członek Rady Techniczno-Ekonomicznej przy 
Ministrze Komunikacji oraz Rady Naukowej 
Centralnego Ośrodka Badań i Rozwoju Tech-
niki Kolejnictwa przekonywał do tej idei 
licznych oponentów. Teraz miałby satysfakcję, 
że zakreślony przez niego program docelowej 
elektryfikacji sieci PKP – wprawdzie z opóź-
nieniem - został jednak zrealizowany.  
Zasługi prof. Czesława Jaworskiego dla dzieła 
wielkiej elektryfikacji sieci PKP Resort Komu-
nikacji uczcił odsłonięciem tablicy pamiątkowej 
na budynku dworca Warszawa Śródmieście. 
Tablica prof. Czesława Jaworskiego jest 
usytuowana vis-à-vis tablicy pamiątkowej prof. 
Romana Podoskiego, pioniera elektryfikacji 
PKP. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Komunikacji wydało z okazji 60-lecia trakcji 
elektrycznej PKP medal okolicznościowy z je-
go wizerunkiem, a co dwa lata przyznawane są 
nagrody imienia prof. C. Jaworskiego za wy-
bitne osiągnięcia w dziedzinie trakcji elek-
trycznej.  
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informa-
tyki  i Automatyki uhonorował pamięć swego 
współtwórcy prof. Czesława Jaworskiego, tabli-
cą pamiątkową odsłoniętą w Galerii Zasłużo-
nych Wydziału w dniu 9 grudnia 2003 roku. 
Profesor Czesław Jaworski zmarł w Łodzi 23 
marca 1981 roku. 

Inż. Zbigniew Kopczyński[5] 

Inżynier  Zbigniew 
Kopczyński  pocho-
dził z rodziny, któ-
rej dzieje mogą słu-
żyć za modelową 
ilustrację  rozwoju 
kapitalizmu w Pols-
ce. Kopczyńscy po-
chodzili ze zubo-
żałej szlachty  
i przyjechali do Ło-
dzi w poszukiwaniu 

pracy. Stanisław Kopczyński, ojciec Zbigniewa, 
który z kolei  po swym ojcu odziedziczył  pasję 
do nowoczesnych maszyn, te zamiłowania  
i zdolności przekazał  synowi  Zbigniewowi, 
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który przyszedł na świat 27 lipca 1911 roku  
w rodzinnym  domu Kopczyńskich przy ulicy 
Juliusza (obecnie Dowborczyków).  
Zbyszek  miał 6 lat, kiedy jego krewni  bracia  
Jaroszyńscy założyli przy ulicy Juliusza  nie-
wielki warsztat  elektrotechniczny, przekształ-
cony później w fabrykę – znaną jako Ele-
ktrobudowa. Produkowali w nim asynchroni-
czne silniki  elektryczne. Zbyszek  był w fabry-
ce częstym gościem  i nie miał wątpliwości, że 
wróci do niej jako inżynier. Podjął więc studia 
na Wydziale Elektrycznym Politechniki  War-
szawskiej. Pracę dyplomową w 1934 r.  przygo-
tował pod kierunkiem prof. Konstantego 
Żurawskiego. Był to projekt transformatora   
energetycznego 10 MVA. Z dyplomem Polite-
chniki Warszawskiej Zbigniew  wrócił do Łodzi 
i po odbyciu służby wojskowej w 1936 r.  przy-
stąpił  do pracy w rodzinnej  fabryce . Kuzyni 
nie stosowali wobec niego taryfy ulgowej  
i młody inżynier  przechodził w Elektrobu-
dowie  przez wszystkie  działy. Jak się później 
okazało  był to doskonały sposób na zdobycie  
technicznego doświadczenia. Wyniki prac  Ko-
pczyński publikował na łamach Przeglądu Ele-
ktrotechnicznego w latach 1938/39. W 1936 r.  
Kopczyński został członkiem Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich do którego należał 
przez 71 lat. Czas  młodemu  inżynierowi  wy-
pełniała nie tylko praca. Wyjątkowo przystojny  
i elegancki   umiał cieszyć  się  życiem.  Intere-
sował się literaturą i sztuką, sporo czytał, 
uwielbiał  wycieczki i sporty. Regularnie gry-
wał  w tenisa i jeździł na nartach. Bardzo lubił 
przejażdżki motocyklowe. Wrzesień 1939 r. 
zastał  Zbigniewa Kopczyńskiego w Łodzi. Ja-
ko podporucznik rezerwy dowodził plutonem 
łączności w Armii Łódź. Po zakończeniu dzia-
łań wojskowych przedostał się w przebraniu do 
rodzinnego miasta i przez całą okupację  wraz 
ze stryjem Walentym pracował w  Elektrobu-
dowie. Fabryka pozostawała pod zarządem 
niemieckiej firmy „Hanstill Elektrowerke”, któ-
ra nie zwolniła z pracy polskich pracowników  
i właścicieli. W 1945 r. władze PRL przejęły  
fabrykę, która od tej pory  funkcjonowała jako  
Zakłady Wytwórcze Transformatorów M-3.  
Stanowisko dyrektora technicznego powierzono 
Zbigniewowi Kopczyńskiemu., który  nie miał 
w sobie nic „ z fabrykanta”  i swoje obowiązki 
wykonywał nad wyraz solidnie i uczciwie.  
Wkrótce doszło do konfliktu wartości. Kop-
czyński na pierwszym miejscu stawiał jakość, 
podczas gdy nowi właściciele Elektrobudowy – 

ilość produkowanych maszyn. W 1952 r. Zbig-
niew Kopczyński przeszedł na stanowisko  
głównego konstruktora. Dla późniejszego pro-
fesora, Michała Jabłońskiego, który odbywał 
studenckie praktyki, a potem współpracował  
z Kopczyńskim, Zbyszek był ideałem inżyniera 
i przełożonego. Doświadczenie zawodowe i ta-
lenty pedagogiczne Zbigniewa dostrzegł wcze-
śniej prof. Eugeniusz  Jezierski, który  w 1946 
r. zaprosił  Go do prowadzenia zajęć na Poli-
technice. Współpraca trwała do 1975 r. Stu-
dentom imponowała nie tylko wiedza i do-
świadczenie, ale także kultura osobista i klasa  
inżyniera Kopczyńskiego. Rodzinna fabryka nie 
pozwalała o sobie zapomnieć. W 1955 r. Za-
kłady Wytwórcze Transformatorów poddano 
wielkiej rozbudowie. W nowej dzielnicy Łodzi 
powstawała  Fabryka Transformatorów  i Apa-
ratury Trakcyjnej ELTA. Zbigniew Kopczyńs-
ki  pracował w  ELCIE do 1976 r. Jednak nawet 
na emeryturze nie potrafił się rozstać z fabryką. 
Z wizyt w fabryce nie  zrezygnował  nawet  
wtedy, kiedy skończył  90 lat. Odwiedzał   fa-
brykę  również po  1991 r. już po  wykupieniu 
ELTY  przez szwedzki koncern ABB. Nieomal 
do końca życia utrzymywał  kontakty ze Stowa-
rzyszeniem Elektryków  Polskich, przewodni-
czył   Kołu Seniorów, brał udział w konferen-
cjach i zebraniach. Za wybitne osiągnięcia za-
wodowe inżynier Kopczyński został  uhonoro-
wany wieloma nagrodami. Do najbardziej 
prestiżowych należały: Indywidualna Nagroda 
Państwowa II stopnia „Za  obliczenia oraz nad-
zór nad konstrukcją i wykonaniem  transforma-
tora  40 MVA, 60 kV ” (1951 r.), Zespołowa 
Nagroda Państwowa II stopnia „Za udział  
w konstruowaniu i wykonaniu transformatora 
blokowego 240 MVA, 250 kV ( 1970 r.) oraz 
Zespołowa Nagroda Komitetu Nauki i Techniki 
„Za udział w konstruowaniu i wykonawstwie 
pierwszego w kraju transformatora 400 kV  
o mocy 240 MVA ” ( 1973 r). 
15 grudnia  2006 r. Zbigniew Kopczyński  
wziął jeszcze udział w tradycyjnym opłatku  
w SEP-ie. Otrzymał wówczas medal im. prof. 
Eugeniusza Jezierskiego oznaczony numerem 
1. Na kolejnym opłatku, rok później już się nie 
pojawił.  Zmarł  w nocy z 8 na 9 grudnia 2007 
roku w  tym samym domu, w którym się urodził 
i w którym mieszkał przez cale życie. 
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Prof. Michał Jabłoński[6] 

Michał Jabłoński 
ukończył warsza-
wskie IV Humanis-
tyczne Gimnazjum  
i Liceum im. A. Mi-
ckiewicza. Po matu-
rze, w 1938 roku, zo-
stał powołany do wo-
jska z przydziałem 

do Szkoły Podchorążych Łączności w Zegrzu 
(Kompania Rezerwy Łączności Piechoty). 
Nagrodzony honorową szablą. We wrześniu 
1939 roku Jabłoński, jako podchorąży rezerwy 
w 36 Pułku Piechoty im. Legii Akademickiej 
(Armia Łódź), brał udział w walkach w Wie-
luniu i Modlinie. W Działdowie dostał się do 
niewoli. Zaangażował się w działalność konspi-
racyjną w Szarych Szeregach w czasie okupacji 
niemieckiej. Jednocześnie podjął studia w Pa-
ństwowej Wyższej Szkole Technicznej w War-
szawie. W czasie powstania warszawskiego za-
pewniał łączność na Pradze, działając pod 
pseudonimem „Zygmunt”.  
W czerwcu 1945 roku przeprowadził się do 
Łodzi, gdzie kontynuował studia i rozpoczął 
pracę w nowopowstającej Politechnice Łódz-
kiej. Objął stanowisko młodszego asystenta  
w Katedrze Miernictwa Elektrycznego na 
Wydziale Elektrycznym. W 1946 roku jako 
student odbył praktykę w Elektrobudowie – 
Wytwórni Maszyn Elektrycznych w Łodzi,  
z fabryką tą współpracował także w dalszych 
latach. Został prezesem Studenckiego Koła 
Elektryków, udzielał się w duszpasterstwie 
akademickim przy kościele O.O. Jezuitów.  
W SEP działał aktywnie do końca życia. Za 
działalność na rzecz Stowarzyszenia Elek-
tryków Polskich został kilkadziesiąt lat póź-
niej (w 1990r.) wyróżniony Członkostwem 
Honorowym. 
W 1947 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera 
na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódz-
kiej. W roku akademickim 1946/47 został za-
trudniony w Katedrze Maszyn Elektrycznych  
i Transformatorów (z biegiem lat przekształ-
conej w Instytut, obecnie Instytut Mechatroniki 
i Systemów Informatycznych), gdzie pracował 
aż do emerytury. W latach 1948–51 podjął 
dodatkowo pracę w Fabryce Transformatorów 
M.3 w Łodzi jako samodzielny konstruktor  
i szef działu remontów, zorganizował tam także 
grupę laboratoryjno-badawczą. W 1954 roku 

uzyskał stopień doktora. Brał udział w budowie 
i projektowaniu oraz dokonywał odbioru  
i wdrożenia stacji prób, maszynowni i innych 
laboratoriów w nowo powstałej Fabryce Trans-
formatorów Elta. Powoływany był jako ekspert 
do rozwiązywania trudnych problemów m.in.  
w Fabryce Transformatorów EMIT w Żychli-
nie, Fabryce Elektrod Węglowych w Raciborzu 
czy Hucie Warszawa. W roku akademickim 
1959/60 wyjechał do USA jako stypendysta 
Uniwersytetu Cornell, a następnie stażysta Fa-
bryki Transformatorów Westinghouse w Sha-
ron. Powrócił do kraju w 1963 roku i uzyskał 
stopień naukowy doktora habilitowanego.  
W latach 1966–1972 był kierownikiem Studium 
Doktoranckiego przy Wydziale Elektrycznym. 
W 1968 roku uzyskał stopień profesora nad-
zwyczajnego, w 1977 roku – profesora zwy-
czajnego. W latach 1969–77 pełnił funkcję 
pełnomocnika Rektora PŁ do spraw współpracy 
z Uniwersytetem w Strathclyde w Szkocji.  
W 1977 roku wyjechał do Sri Lanki jako 
ekspert UNESCO. Wykładał na Uniwersytecie 
Technicznym Moratuwa w Colombo. W latach 
80. zmarła jego żona, ożenił się ponownie  
w 1982 roku z Małgorzatą Golicką, etnografem, 
tłumaczką i reporterką. Wspólnie z nią napisał 
książkę „Wyspa sercu podobna” (1985)  i prze-
tłumaczył z języka francuskiego „Siostrę Ema-
nuelę” Paula Dreyfusa (1991). W 1992 roku 
miesięcznik „Kalejdoskop” nadał mu tytuł i go-
dność Profesora Tutki. W roku akademickim 
1983/84 wyjechał do Egiptu na Uniwersytet  
w Al-Mansurze, w kolejnych latach nawiązał 
współpracę z uczelniami w Lyonie, Lille i Bet-
hune. Na Politechnice Łódzkiej pełnił funkcję 
Prodziekana Wydziału Elektrycznego do Spraw 
Studenckich i opiekuna uczelnianego Akade-
mickiego Związku Sportowego. Od 1992 roku 
był na emeryturze, ale wciąż brał czynny udział 
w życiu towarzystw naukowych i naukowo-te-
chnicznych. Prowadził zajęcia na Studium Pe-
dagogicznym i na Wydziale Studiów Między-
narodowych w Politechnice Łódzkiej. Do końca 
życia nie zaprzestał działalności naukowej –  
w lipcu 2007 roku obliczył i wykonał wstępny 
projekt dławika kompensacyjnego dla stacji 
prób fabryki ABB w Łodzi, a w listopadzie 
wygłosił referat „Transformator – spojrzenie  
z lotu ptaka". W pracy naukowej koncentrował 
się na zagadnieniach związanych z transforma-
torami specjalnymi i przekształtnikami. Jego 
dorobek piśmienniczy liczy ponad 90 pozycji  
i obejmuje m.in. książkę „Badanie transforma-
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torów w przemyśle i eksploatacji” oraz pu-
blikacje na temat transformatorów, dławików  
i układów przekształtnikowych. Wypromował 
11 doktorów nauk technicznych. Za działalność 
naukową i dydaktyczną otrzymał Nagrodę Mia-
sta Łodzi. Odznaczony m.in. Krzyżem Wale-
cznych (Modlin 1939) i Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. Doktor honoris 
causa Politechniki Łódzkiej (2002). Zmarł 17 
maja 2008 roku w Łodzi, po długiej chorobie. 

Prof. Władysław Pełczewski [4] 

Władysław Pełcze-
wski urodził się  
12 grudnia 1917r.  
w Charkowie w 
rodzinie ziemiańs-
kiej. Maturę uzyskał 
w roku 1936 w Gi-
mnazjum im. A. Mi-
ckiewicza w War-
szawie. Studia wyż-
sze ukończył w roku 
1946 na Wydziale 

Elektrycznym Politechniki Łódzkiej. Stopień 
doktora nauk technicznych uzyskał w roku 
1951. Uzdolnienia i uzyskiwany wybitny doro-
bek naukowy spowodowały szybki awans dok-
tora W. Pełczewskiego: w roku 1954 uzyskał 
tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego będąc 
jednym z najmłodszych profesorów w kraju,   
a w roku 1964 zostaje profesorem zwyczajnym. 
Zainteresowania naukowe prof. W. Pełczew-
skiego obejmowały w latach 1946-52 maszyny 
elektryczne, w latach 1952-70 napęd elektry-
czny i jego automatyzację, a od roku 1970 
automatykę i teorię sterowania. Wyniki swych 
prac profesor W. Pełczewski przedstawił w 40 
artykułach z zakresu napędu elektrycznego  
i automatyki opublikowanych w periodykach 
krajowych i zagranicznych oraz w licznych 
publikacjach książkowych (2 opublikowane za 
granicą oraz 8 w kraju, z których ukazały się 
trzy tłumaczenia w języku francuskim i niemie-
ckim). Z publikacji książkowych należy wy-
mienić „Wzmacniacze elektromagnetyczne” 
wydane w kraju oraz w Niemczech i Francji, 
„Zagadnienia cieplne w maszynach elektrycz-
nych”, „Sprzęgła elektromagnetyczne” wydane 
w kraju i w Niemczech, „Optimal Control of 
Linear Systems Affected by External Distur-
bances” wydane we Włoszech oraz „Teoria 
sterowania”. 

Zasługą Profesora jest zorganizowanie, uru-
chomienie i prowadzenie studiów na specjal-
ności Elektrotechnika przemysłowa, a następnie 
Automatyka przemysłowa przekształconej póź-
niej w specjalność Automatyka i Metrologia. 
Profesor przygotował nowe wykłady oraz kon-
cepcję prowadzenia pozostałych zajęć. W cza-
sie swojej wieloletniej działalności prof. W. 
Pełczewski wypromował 23 doktorów, spośród 
których dwaj otrzymali już tytuły profesorów. 
Prof. W. Pełczewski jako visiting-professor 
wykładał w licznych uczelniach zagranicznych:    
w Rzymie, Tuluzie, Bolonii i Siegen, a w czasie 
krótszych wizyt między innymi w Paryżu, Gre-
noble, Padwie, Darmstadt, Monachium, Zury-
chu, Mediolanie, Sztokholmie, Glasgow i Delft. 
W Politechnice Łódzkiej prof. W. Pełczewski 
rozpoczął pracę jeszcze jako student w roku 
1945. W następnych latach po uzyskaniu sto-
pnia i tytułów naukowych pełnił funkcję kiero-
wnika Katedry i dyrektora Instytutu, był pro-
dziekanem ds. nauki oraz dziekanem Wydziału 
Elektrycznego. Za swoje wybitne osiągnięcia 
naukowe prof. W. Pełczewski uzyskał godność 
członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk 
oraz godność Doktora Honoris Causa Uniwer-
sytetu Paul Sabatier w Tuluzie. Profesor był  
przewodniczącym lub członkiem licznych to-
warzystw i komitetów naukowych. 
Prof. W. Pełczewski otrzymał pięciokrotnie 
nagrodę I stopnia Ministra, Naukową Nagrodę 
m. Łodzi oraz wiele odznaczeń i wyróżnień, 
spośród których należy wymienić Krzyże Or-
deru Odrodzenia Polski: Kawalerski, Oficerski  
i Komandorski, Tytuł Zasłużony Nauczyciel, 
Medal Edukacji Narodowej, Odznakę Zasłu-
żony dla PŁ, Honorową odznakę m. Łodzi, 
Medal 40-lecia PŁ, Srebrną i Złotą Odznakę 
SEP i Honorową Odznakę NOT. Był Człon-
kiem Honorowym SEP. Zmarł 19 grudnia 
2006r. 

Prof. Kazimierz Zakrzewski [7] 
 

W dniu 16 września 2016 r. w Kościele Św. 
Jana Chrzciciela w Łodzi, pożegnaliśmy Profe-
sora Kazimierza Zakrzewskiego. Profesora że-
gnały tłumy. Na uroczystość przybyli przedsta-
wiciele wyższych uczelni technicznych z całego 
kraju. Od 1968 roku był członkiem Oddziału 
Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Pols-
kich, przez ostatnie lata wykładowcą podczas 
Forum Transformatorowego, organizowanego 
wspólnie z Centrum Badawczym ABB z Kra-
kowa.  
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Profesor Kazimierz 
Zakrzewski urodził 
się w Łodzi 6 lu-
tego 1938 r. Ojciec 
był rzemieślnikiem 
i prowadził samo-
dzielnie warsztat 
krawiecki. Matka, 
chociaż była rów-
nież krawcową,  
w tym czasie nie 
pracowała. Wybuch 
wojny polsko-nie-

mieckiej w dniu 1 września 1939 r., za-
początkował okres ponurej okupacji niemie-
ckiej na terenach podbitych przez najeźdźców.  
Kazimierz Zakrzewski rozpoczął po zakoń-
czeniu wojny naukę w II oddziale siedmiokla-
sowej Szkoły Powszechnej Nr 3 im. Stanisława 
Konarskiego przy obecnej ulicy Legionów  
w Łodzi., którą ukończył w 1950 r. Dziś szkoła 
ta nie istnieje. W 1950r. został przyjęty do 
Państwowego Gimnazjum i Liceum Nr XV  
w Łodzi przy ulicy Drewnowskiej, które 
odegrało w jego późniejszym życiu ogromną 
rolę. Spotkał tam wspaniałych, lecz jednocze-
śnie bardzo wymagających, nauczycieli.                    
K. Zakrzewski zdał maturę z odznaczeniem  
w wieku szesnastu lat i został przyjęty bez 
egzaminu na Wydział Elektryczny Politechniki 
Łódzkiej. Dyplom magistra inżyniera elektryka 
uzyskał w 1959 r. W 1960 r. rozpoczął pracę 
zawodową jako asystent w Katedrze Maszyn 
Elektrycznych i Transformatorów Politechniki 
Łódzkiej. Doktorat uzyskał w 1968 r. Habi-
litował się w 1972 r. W latach 1974- 1983 był 
zatrudniony na stanowisku docenta. Tytuł 
naukowy profesora nadzwyczajnego uzyskał  
w 1983 r. Od 1991 r. był zatrudniony na sta-
nowisku profesora zwyczajnego w Instytucie 
Maszyn Elektrycznych i Transformatorów 
(obecnie Instytut Mechatroniki i Systemów 
Informatycznych). Wyspecjalizował się w ba-
daniach maszyn elektrycznych i transformato-
rów oraz w modelowaniu fizycznym i matema-
tycznym zjawisk elektroenergetycznych, rozwi-
jając w szczególności metodę różnic skończo-
nych i równań całkowych na użytek elektrody-
namiki technicznej. Prof. Zakrzewski jest auto-
rem ponad 230 publikacji naukowych, opubli-
kowanych w czasopismach krajowych i zagra-
nicznych oraz w materiałach konferencyjnych. 
Tematyka publikacji dotyczy elektrodynamiki 
maszyn elektrycznych i transformatorów, zja-

wisk polowych w materiałach ferromagnetycz-
nych, modelowania fizycznego i matematycz-
nego urządzeń elektrycznych. Jest współauto-
rem m.in. książek: Analiza i synteza pól elektro-
magnetycznych (pod red. J. Turowskiego, wyd. 
Ossolineum 1990 r.) i Computational magnetics 
(pod red. J. Sykulskiego, wyd. Chappman and 
Hall 1991 r.). Pełnił funkcję Przewodniczącego 
Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii 
Nauk (2003-2011) i Sekcji Maszyn Elektrycz-
nych i Transformatorów tegoż Komitetu (od 
1997) oraz Honorowego Przewodniczącego 
Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii 
Nauk. Był wieloletnim Przewodniczącym Rady 
Naukowej branżowego Instytutu Elektrotech-
niki w Warszawie (od 1999). Był członkiem 
Łódzkiego Towarzystwa Naukowego oraz 
International Compumag Society. Profesor K. 
Zakrzewski bardzo skutecznie współpracował  
z przemysłem wspomagając wdrażanie innowa-
cji zwłaszcza w dziedzinie transformatorów 
oraz silników elektrycznych dużej mocy. 
Uczestniczył m.in. w badaniach ekranowania 
transformatorów dla potrzeb Fabryki Transfor-
matorów i Aparatury Trakcyjnej ELTA w Ło-
dzi. Współpracował z Ośrodkiem Badawczo- 
Rozwojowym Maszyn Elektrycznych KOMEL 
w Katowicach przy projektowaniu silników 
indukcyjnych liniowych, także z Zakładami 
Wytwórczymi Maszyn Elektrycznych EMIT  
w Żychlinie, Hutą Łaziska, Zakładami Anilana 
w Łodzi, Kopalnią Węgla Brunatnego Ada-
mów. Przez kilka lat współpracował z Wyższą 
Szkołą Marynarki Wojennej w Gdyni w za-
kresie ochrony przeciwminowej okrętów. 
Działalność kształceniowa i dydaktyczna  
K. Zakrzewskiego była ściśle związana z Jego 
twórczą pracą badawczą. Wypromował on 
ośmiu doktorów, z których czterech jest już 
profesorami: Jan Sykulski w Uniwersytecie  
w Southampton, Sławomir Wiak (dziś Rektor 
PŁ) w Politechnice Łódzkiej oraz Marian Łuka-
niszyn i Bronisław Tomczuk w Politechnice 
Opolskiej. Pełnił funkcję Profesor Associe  
w Universite des Science et Technologies de 
Lille (Francja, 1990). Wygłaszał wykłady m.in. 
w Uniwersytetach: Southampton i Strathclyde 
(Wielka Brytania), Vigo (Hiszpania), Leuven  
i Liege (Belgia), Pawia (Włochy), na Poli-
technice w Kijowie oraz w Łotewskiej 
Akademii Nauk w Rydze.  
Był członkiem Centralnej Komisji do Spraw 
Stopni i Tytułów Naukowych (2000-2012), 
członkiem Rady Redakcyjnej International 
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Journal for Mathematics and Computation in 
Electrical and Electronic Engineering COM-
PEL (Wielka Brytania), kwartalnika PAN 
Archives of Electrical Engineering oraz wielu 
Komitetów Konferencji Naukowych zagranicz-
nych i krajowych. Był członkiem Honorowym 
Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teore-
tycznej i Stosowanej i członkiem Stowarzy-
szenia Elektryków Polskich. Doktor honoris 
causa Politechniki Opolskiej (2013). 
Za wyróżniającą się pracę zawodową i sto-
warzyszeniową został uhonorowany m.in.: Zło-
tym Krzyżem Zasługi (1980); Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski (1989); 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2007); 
Odznaką Zasłużonego dla Politechniki Łódzkiej 
(1994); Odznaką Zasłużonego dla Politechniki 
Śląskiej (2007); Medalami 35-lecia, 50-lecia  
i 60-lecia Politechniki Łódzkiej, Srebrną Odz-
naką Honorową SEP (2007), Medalem 60-lecia 
Oddziału Łódzkiego SEP (1979), Medalem im. 
prof. Stanisława Fryzego (2008), Medalem im. 
Michała Doliwo – Dobrowolskiego (2009), Me-
dalem im. prof. Józefa Węglarza (2009), Meda-
lem im. prof. Eugeniusza Jezierskiego (2010), 
oraz Medalem Allessandro Vołta Uniwersytetu 
w Pawii (1999) za współpracę z tą uczelnią. Był 
wielokrotnie nagradzany przez Rektora Polite-
chniki Łódzkiej za osiągnięcia w działalności 
naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej. 

Zdjęcia z archiwum Oddziału Łódzkiego SEP 
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