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Streszczenie: W 100 rocznicę urodzin uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki 
Teoretycznej i Stosowanej (z dnia 12 grudnia 2016 roku), profesor Władysław Pełczewski został uznany przez 
polskich elektryków za Patrona Roku 2017.  
Profesor Władysław Pełczewski pracował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej (obecnie Wydział 
Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki) od października 1945 roku. Pracę w Politechnice 
Łódzkiej rozpoczął jeszcze jako student obejmując stanowisko młodszego asystenta w katedrze Maszyn Elek-
trycznych i Transformatorów zorganizowanej przez prof. Bolesława Dubickiego. Przeszedł wszystkie szczeble 
kariery naukowej.  
Profesor Władysław Pełczewski był wybitnym naukowcem i inżynierem w dziedzinie automatyki i elektro-
techniki. Jego zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień związanych z maszynami elektrycznymi, automa-
tyzacją napędu elektrycznego oraz z teorią i zastosowaniem automatyki ze szczególnym uwzględnieniem ste-
rowania optymalnego obiektów poddanych zakłóceniom zewnętrznym, zmianom parametrów i ogranicze-
niom. 
Był twórcą łódzkiej szkoły naukowej automatyki napędów elektrycznych, a jego osiągnięcia naukowe są 
znane i cenione w kraju i za granicą. Wyniki swoich prac przedstawiał jako visiting professor na uniwersyte-
tach w Tuluzie, Rzymie, Bolonii, Siegen, Paryżu, Grenoble, Padwie, Darmstadt, Monachium, Zurychu, Me-
diolanie, Sztokholmie, Glasgow i Delft. 
 
Abstract: On the 100th anniversary of his birth, Professor Władysław Pełczewski was recognized by polish 
electricians and the Board of the Polish Society of Theoretical and Applied Electrical Engineering (resolution 
of December 12, 2016 ) as the patron of the year 2017. 
Professor Władysław Pełczewski worked at the Faculty of Electrical Engineering of the Lodz University of 
Technology (now the Faculty of Electrical Engineering, Electronics, Computer Science and Automation) since 
October 1945. He began his work at the Lodz University of Technology as a student, taking up the position of 
junior assistant in the Chair of Electrical Machines and Transformers organized by prof. Boleslaw Dubicki. He 
has gone through all the levels of a scientific career. 
Professor Władysław Pełczewski was a eminent scientist and engineer in the field of automation and electrical 
engineering. His research interests included electrical machines, electrical automation and the theory and ap-
plication of automatic control with particular focus on optimal control of plants with external disturbances, 
constraints and changes in parameters. 
He was the creator of the Lodz school of automatic control of electrical drives and his scientific achievements 
are known and valued in Poland and throughout the world. He presented his work as visiting professor at uni-
versities in Toulouse, Rome, Bologna, Siegen, Paris, Grenoble, Padua, Darmstadt, Munich, Zurich, Milan, 
Stockholm, Glasgow and Delft. 
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1. Polskie Towarzystwo Elektrotechniki 
Teoretycznej i Stosowanej 

W roku 1961 w Warszawie zostało zarejestro-
wane stowarzyszenie naukowe noszące nazwę 
Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teore-
tycznej i Stosowanej (PTETiS). Do chwili 
obecnej jest ono stowarzyszeniem zarejestro-
wanym, działającym na podstawie obowiązują-

cego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu 
posiada osobowość prawną.  
Celem działalności PTETiS jest krzewienie  
i popieranie rozwoju elektrotechniki oraz elek-
troniki teoretycznej i stosowanej, a zwłaszcza 
współdziałanie w ich szerzeniu i rozpowszech-
nianiu. Po założeniu Towarzystwa, w różnych 
ośrodkach akademickich zaczęły powstawać 
jego oddziały. Pierwszy oddział powstał przy 
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Politechnice Łódzkiej. Założycielami Oddziału 
Łódzkiego PTETiS byli profesorowie Politech-
niki Łódzkiej: Edward Jezierski, Michał Jabłoń-
ski, Janusz Turowski, reprezentujący Katedrę 
Maszyn Elektrycznych oraz Władysław Peł-
czewski, kierownik Katedry Automatyki Poli-
techniki Łódzkiej.  
Współpraca Katedry a następnie Instytutu Au-
tomatyki z Polskim Towarzystwem Elektro-
techniki Teoretycznej i Stosowanej od początku 
układa się bardzo dobrze.  
Przez wszystkie minione lata PTETIS swoją 
działalność realizował organizując zebrania na-
ukowe (konferencje, sympozja, seminaria, od-
czyty itp.), konkursy, w których przyznawano 
nagrody za osiągniecia naukowe lub działalność́ 
popularyzatorską, a także prowadząc działal-
ność szkoleniową i wydawniczą. Stowarzysze-
nie współpracowało z innymi organizacjami 
naukowymi krajowymi i zagranicznymi o tych 
samych lub podobnych celach działania. Aktu-
alnie towarzystwo ma ponad 900 członków 
skupionych w 15 oddziałach działających  
w największych miastach akademickich  
w Polsce.  
Jednym z kluczowych zadań i celów członków 
PTETiS jest troska o zachowanie dziedzictwa 
naukowego wybitnych polskich uczonych i in-
żynierów. Temu celowi służy Kampania Pa-
trona Roku. Co roku wybierani są Patroni Roku 
(rocznica urodzin, rocznica śmierci) oraz od-
bywają się w oddziałach lokalnych uroczystości 
mające na celu przypomnienie różnych aspek-
tów z życia i działalności naukowej mą-
drych elektryków. 

2. Obchody Patrona Roku 2017 

W 100 rocznicę urodzin uchwałą Zarządu 
Głównego Polskiego Towarzystwa Elektro-
techniki Teoretycznej i Stosowanej (z dnia 12 
grudnia 2016 roku), profesor Władysław Peł-
czewski został uznany przez polskich elektry-
ków za Patrona Roku 2017. 
Profesor Władysław Pełczewski był wybitnym 
naukowcem i inżynierem o światowej sławie, 
twórcą łódzkiej szkoły automatyki napędów 
elektrycznych. 
Stowarzyszenie Elektryków Polskich SEP upa-
miętniło swojego członka honorowego profe-
sora Władysława Pełczewskiego organizując 
uroczystą sesję wspomnieniową w dniu 25 
marca 2017. Tą sesję objęła honorowym patro-
natem Prezydenta Miasta Łodzi. 

Obchody Roku Profesora odbyły się 13 czerwca 
2017 r. na Wydziale Elektrotechniki, Elektro-
niki, Informatyki i Automatyki Politechniki 
Łódzkiej. 
Uroczystość zorganizowana została przez Dzie-
kana Wydziału dr hab. inż. Sławomira Haus-
mana, prof. PŁ oraz przewodniczącą Łódzkiego 
Oddziału PTETiS, dr inż. Wandę Gryglewicz-
Kacerkę. 
Uroczystą sesję Rady Wydziału prowadził 
Dziekan dr hab. inż. Sławomir Hausman, prof. 
PŁ. Biografię i spuściznę prof. Pełczewskiego 
przypomniał prof. Edward Jezierski. Ciekawy 
referat z dziedziny automatyki Roboty do pracy, 
pomocy i zabawy wygłosił - dr hab. inż. Grze-
gorz Granosik, prof. PŁ.  
W uroczystości uczestniczyło 110 zaproszo-
nych gości z wielu ośrodków naukowych z ca-
łej Polski, liczne grono naukowców z Politech-
niki Łódzkiej oraz Rodzina Profesora.  
Oddział Gdański SEP reprezentował dr hab. 
inż. Dariusz Świsulski, prof. PG. przewodni-
czący Centralnej Komisji Historycznej SEP. 

 
Rys. 1 Dr inż. Wanda Gryglewicz-Kacerka i dr 
hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. Politechniki 

Gdańskiej przy pamiątkowej tablicy 
poświęconej pamięci prof. Władysława 

Pełczewskiego 

Kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęconą 
pamięci prof. Władysława Pełczewskiego  
w imieniu licznie zgromadzonych uczestników 
spotkania, reprezentujących ośrodki naukowe  
z całej Polski, złożyli prof. Sławomir Hausman 
oraz przewodniczący Komitetu Elektrotechniki 
Polskiej Akademii Nauk, prof. Andrzej De-
menko. 
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Rys. 2 Złożenie kwiatów pod tablicą pamiąt-
kową poświęconą pamięci prof. Władysława 

Pełczewskiego 

Uroczystość zakończył koncert na cztery flety 
wykonany przez pracowników i studentów 
Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta 
Bacewiczów w Łodzi. 

3. Życie i dorobek naukowy  

Był uczonym o nieprzeciętnej osobowości. 
Wzbudzał olbrzymi szacunek w całym środo-
wisku naukowym elektryków swoją życzliwo-
ścią, otwartym sercem, erudycją i gotowością 
do dzielenia się wiedzą. 
Wniósł również ogromny wkład w rozwój 
PTETiS w skali ogólnopolskiej, co zostało uho-
norowane najwyższą godnością Towarzystwa – 
członkostwem honorowym.  
Władysław Pełczewski rozpoczął studia w l945 
roku na utworzonej wówczas Politechnice 
Łódzkiej (maj 1945). Pracę na Politechnice 
Łódzkiej rozpoczął, jeszcze jako student obej-
mując stanowisko młodszego asystenta w kate-
drze Maszyn Elektrycznych, zorganizowanej 
przez prof. Bolesława Dubickiego, a od 1946 
roku kierowanej przez prof. Eugeniusza Jezier-
skiego. Studia ukończył w roku 1946. Praktyki 
inżynierskiej nabierał nie tylko na uczelni, lecz 
także prowadząc działalność gospodarczą. 
Wraz z ekonomistą Tomaszem Szweycerem  
i inżynierem Bohdanem Walentynowiczem pro-
wadził fabryczkę produkującą silniki elek-
tryczne i biuro projektów elektrycznych. Dzia-
łalność ta zakończyła się w 1950 roku ze 
względu na panujące wówczas warunki gospo-
darcze i polityczne. Równocześnie nie zanie-
dbywał swojej pracy naukowej i przygotowy-
wał rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. 
Eugeniusza Jezierskiego. W 1951 roku na Wy-
dziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej 
obronił rozprawę doktorską pod tytułem „Me-

toda wyznaczania optymalnych parametrów sil-
ników asynchronicznych, trójfazowych, bu-
dowy zamkniętej” i uzyskał stopień doktora 
nauk technicznych. 
W roku 1952 dr inż. Władysław Pełczewski 
objął stanowisko zastępcy profesora, zorgani-
zował i prowadził Zakład Napędów Elektrycz-
nych, przekształcił go w Katedrę Automatyki,  
a następnie w Instytut Automatyki. Profesor 
Władysław Pełczewski był wieloletnim dyrek-
torem Instytutu Automatyki. 
Przedmiotem jego zainteresowania były 
wzmacniacze elektromaszynowe, czego dowo-
dem jest miedzy innymi artykuł [1], a następnie 
monografia [2]. Kolejne prace z tej dziedziny 
[3,4], pozwoliły na wydanie rozszerzonej mo-
nografii o wzmacniaczach elektromaszynowych 
[5]. Szczególną rolę wzmacniaczy elektroma-
szynowych widział w zastosowaniu w układach 
napędowych [4].  
W roku 1954 dr inż. Władysław Pełczewski zo-
stał profesorem nadzwyczajnym (w 1964 profe-
sorem zwyczajnym). 
Zagadnienia konstrukcji maszyn elektrycznych 
były jednak ciągle bliskie prof. W. Pełczew-
skiemu, czego owocem była monografia o za-
gadnieniach cieplnych w maszynach elektrycz-
nych [6], zawierająca wiele przykładów obli-
czeniowych. Również ogólne problemy maszyn 
elektrycznych i zaangażowanie dydaktyczne 
profesora były powodem powstania zbiorów 
zadań z maszyn elektrycznych [7, 8]. 
Wzmacniacze elektromaszynowe umożliwiały 
budowę zautomatyzowanych układów napędo-
wych [9]. W tej pracy autor wyznacza transmi-
tancje (nazywane jeszcze przepustowościami) 
układów napędowych, typowe dla analizy li-
niowych stacjonarnych układów automatyki. 
Zapewne już wówczas przewidywał znaczny 
rozwój automatyki i w konsekwencji Katedra 
Napędu Elektrycznego została w 1961 roku 
przekształcona w Katedrę Automatyki,  
a w 1970 roku w Instytut Automatyki, 
obejmując także Katedrę Techniki Sterowania  
i Katedrę Elektroniki. Później Katedra 
Elektroniki usamodzielniła się, tworząc 
odrębny instytut. 
Profesor Pełczewski poszukiwał możliwości 
wykorzystania specjalnych urządzeń elektrycz-
nych w napędzie. Wynikiem tego była mono-
grafia dotycząca sprzęgieł elektromagnetycz-
nych różnych typów (sprzęgła cierne, induk-
cyjne, proszkowe) [10]. Jeden z rozdziałów 
monografii dotyczy dynamiki układów napę-
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dowych. Dynamika układów napędowych była 
również przedmiotem obszernego rozdziału  
w pracy zbiorowej [11]. 
Z początkiem lat siedemdziesiątych przedmio-
tem zainteresowania stało się sterowanie opty-
malne i specjalne działy sterowania, jak na 
przykład sterowanie suboptymalne i sterowanie 
ze zmienna strukturą [13, 14], a także z ze-
wnętrznymi zakłóceniami [15]. Swoje prace 
wykorzystał w podręczniku akademickim o teo-
rii sterowania [16]. Nowoczesne podejście do 
analizy układów napędowych z wykorzysta-
niem zmiennych stanu przedstawił w monogra-
fii [17]. Ogólne zagadnienia sterowania opty-
malnego zawarł w monografii o sterowaniu 
układów ciągłych [18]. 
Profesor Władysław Pełczewski wypromował 
22 doktorów w latach 1963 – 1993. Tematyka 
prac odzwierciedlała zainteresowania promo-
tora, począwszy od analizy pracy maszyn i dy-
namiki napędów elektrycznych [19], poprzez 
szereg prac o sterowaniu optymalnym w napę-
dzie elektrycznym, między innymi [20, 21].  
Profesor ma w dorobku wiele artykułów na-
ukowych i 10 książek (8 monografii i 2 pod-
ręczników akademickich), z których 2 wydano 
za granicą a 8 – w kraju (3 przetłumaczono na 
język niemiecki i francuski). 
Wyniki swoich prac przedstawiał jako visiting 
professor na uniwersytetach w Tuluzie, Rzy-
mie, Bolonii, Siegen, Paryżu, Grenoble, Pad-
wie, Darmstadt, Monachium, Zurychu, Medio-
lanie, Sztokholmie, Glasgow i Delft. 

4. Podsumowanie 

Profesor Władysław Pełczewski był wybitnym 
naukowcem i inżynierem w dziedzinie auto-
matyki i elektrotechniki. Jego zainteresowania 
naukowe dotyczą zagadnień związanych z ma-
szynami elektrycznymi, automatyzacją napędu 
elektrycznego oraz z teorią i zastosowaniem 
automatyki ze szczególnym uwzględnieniem 
sterowania optymalnego i adaptacyjnego 
obiektów poddanych zakłóceniom zewnętrz-
nym, zmianom parametrów i ograniczeniom. 
Był twórcą łódzkiej szkoły naukowej automa-
tyki napędów elektrycznych, a jego osiągnięcia 
są znane i cenione w kraju i za granicą. Był 
promotorem 23 prac doktorskich (Załącznik 1) 
oraz wieloletnim prodziekanem i dziekanem 
Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej. 
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