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50-LECIE DZIAŁALNOŚCI KOŁA SEP NR 52 PRZY WYDZIALE 

ELEKTRONIKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ 
 

50 YEARS OF SEP CIRCLE NO. 52 ACTIVITY AT THE ELECTRONICS  
FACULTY OF WROCLAW UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 
Streszczenie: Koncepcja utworzenia Koła SEP przy Wydziale Elektroniki powstała jesienią 1968 roku. 
Pomysłodawcami utworzenia Koła byli prof. Jan Hołownia i prof. Zygmunt Szparkowski. Formalnie Koło 
zostało powołane przez Zarząd Wrocławski Oddziału SEP w dniu 31 marca 1969 roku i nadano mu numer 52.  
Było to historycznie drugie Koło powstałe na Politechnice Wrocławskiej. W pierwszych latach działalności do 
Koła należeli zarówno pracownicy naukowo-dydaktyczni jak i studenci. W szczytowym okresie działalności 
Koło liczyło około 70 członków. Obecnie członkami Koła są pracownicy naukowo-dydaktyczni w liczbie 23 
osób. W artykule omówiono formy aktywności członków Koła na polu naukowym obejmującym współpracę  
z przemysłem, realizacje grantów naukowych, uzyskiwanie patentów i wzorów użytkowych. Drugie pole 
aktywności członków Koła to dydaktyka w zakresie elektryczności i magnetyzmu, układów elektronicznych, 
kompatybilności elektromagnetycznej, zastosowań techniki laserowej i ultradźwiękowej w nauce, technice  
i medycynie. 
 
Abstract: The concept of creating the SEP Circle at the Electronics Faculty was established in autumn 1968. 
The founders of the Circle foundation were prof. Jan Hołownia and prof. Zygmunt Szparkowski. Formally, the 
Circle was appointed the Wrocław management of SEP branch on March 31 1969 and was given the number 
52. It was historically the second Circle established at the Wrocław University of Technology. In the first 
years of its activity, the circle included both researchers and teaching staff as well as students. At the peak of 
its activity, the Circle had about 70 members. At present, the circle includes research and teaching staff in the 
number of 23 people. 
The article discusses the activity forms of the Circle members in the scientific field including cooperation 
with industry, implementation of scientific grants, obtaining patents and utility models. The second field of the 
Circle activity members is didactics in the field of electricity and magnetism, electronic systems, 
electromagnetic compatibility, and the use of laser and ultrasound in science, technology and medicine. 
 
Słowa kluczowe: historia Koła SEP, rodzaje aktywności 
Keywords: history of Circle, form of activity 
 

Wstęp 
Pomysłodawcami utworzenia Koła SEP przy 
Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej 
byli dwaj wybitni elektronicy powojennych cza-
sów prof. Jan Hołownia i prof. Zygmunt Szpar-
kowski. Profesor Hołownia zajmował się 
problemami kompatybilności elektromagne-
tycznej i był uznanym światowym autorytetem  
w tej dziedzinie o oryginalnym dorobku nauko-
wym. W dziedzinie kompatybilności stworzył 
merytoryczne podstawy zaawansowanego ośrod-
ka wrocławskiego, podnosząc jednocześnie ran-
gę polskiej nauki. Natomiast Profesor Szparko-
wski uważany jest jako współtwórca automatyki 
i cybernetyki w Polsce. Profesor Szparkowski 
był też wybitnym dydaktykiem i organizatorem. 
Współtworzył Wrocławski Oddział SEP, był 
wieloletnim Dziekanem Wydziału Elektroniki 

oraz Rektorem Politechniki Wrocławskiej. Senat 
Politechniki Wrocławskiej w uhonorowaniu jego 
działań, nadał prof. Szparkowskiemu tytuł dok-
tora honoris causa. Jesienią 1968 roku obie te 
wybitne postacie stworzyły koncepcje powstania 
Koła SEP przy Wydziale Elektroniki. Postano-
wili stworzyć uczelniane Koło, które zrzeszy 
osoby zajmujące się „słabymi prądami” o róż-
nych częstotliwościach, osoby powiązane z sze-
roko rozumianą elektroniką. Formalnie Koło 
zostało powołane przez Zarząd Wrocławski 
Oddziału SEP w dniu 31 marca 1969 roku  
i nadano mu numer 52. 
W chwili powstawania Koła na Wydziale 
Elektroniki istniały 4 Instytuty: Cybernetyki 
Technicznej (ICT), Metrologii Elektrycznej 
(IME), Technologii Elektronowej (ITE) oraz 
Telekomunikacji i Akustyki (ITA). Tuż po 
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utworzeniu Koła w skład zarządu wchodzili: 
prof. Z. Szparkowski – prezes, mgr T. Kwiat-
kowski – sekretarz oraz mgr A. Borkowski – 
skarbnik. W pierwszych latach działalności 
Koła członkami byli pracownicy wszystkich 
czterech Instytutów, a także studenci Wydziału 
Elektroniki. W roku 1973 część członków Koła 
przeszła do nowo utworzonego Koła nr 70 przy 
Instytucie Metrologii. W rok później powstało 
Koło nr 75 przy Instytucie Cybernetyki. Od tej 
chwili członkami Koła nr 52 są pracownicy 
ITA i ITE. Nowym Prezesem Koła nr 52 zosta-
je dr Andrzej Prałat a skarbnikiem dr Wojciech 
Michalski. 
Począwszy od roku 1974 liczba członków Koła 
zmieniała się od ok.70 osób w szczytowym 
okresie lat 80 XX w. do 23 w chwili obecnej.  
Dr A. Prałat prof. PWr był Prezesem Koła 
nieprzerwanie aż do roku 2006. W tym roku na 
stanowisko Prezesa został wybrany prof. Tade-
usz Gudra, sekretarzem została prof. Danuta 
Kaczmarek a skarbnikiem dr W. Michalski. 
Zarząd w tym składzie kierował Kołem przez 
trzy kolejne czteroletnie kadencje. Pod koniec 
2017 roku na Prezesa Koła nr 52 wybrano dr 
Remigiusza Mydlikowskiego, a na jego zastęp-
cę prof. T. Gudrę, sekretarzem został dr hab. 
Rafał Zdunek. Skarbnikiem Koła wybrano 
zasłużonego i obdarzanego dużym zaufaniem dr 
W. Michalskiego, który piastuje to stanowisko 
od blisko 50 lat. 
Przez lata działalności Koło zrzeszające w swo-
ich szeregach elektroników aktywnie działa na 
polu naukowym obejmującym współpracę  
z przemysłem, realizację grantów naukowych, 
uzyskiwanie patentów i wzorów użytkowych. 
Drugą formą aktywności członków Koła jest 
dydaktyka w zakresie elektryczności i magne-
tyzmu, układów elektronicznych, kompaty-
bilności elektromagnetycznej, zastosowania  
w przemyśle i medycynie techniki laserowej  
i ultradźwiękowej. 

Działalność naukowa Koła nr 52 
Przez 50 lat działalności w gronie członków 
Koła nr 52 znalazło się wielu wybitnych 
naukowców zajmujących się szeroko rozumianą 
elektroniką. Osoby te były i są aktywnymi 
naukowcami realizującymi swoje naukowe 
pasje na wysokim, niejednokrotnie światowym 
poziomie naukowym. Za swoje działalności 
byli wielokrotnie nagradzani prestiżowymi 
nagrodami. Poniżej wymieniono kilka z nich 

przedstawiając ich sylwetki i charakteryzując 
ich działalność. 

Prof. dr hab. inż. Marian Suski   
Urodzony 2.11.1905 r., zmarł 25.12.1993 r.  
W latach 1924-1927 studiował w Oficerskiej 
Szkole Inżynierii w Warszawie i ukończył 
Wydział Łączności. W latach 1927-1929 pełnił 
funkcję dowódcy plutonu w Pułku Radiotele-
graficznym w Warszawie, jednocześnie studio-
wał na Wydziale Elektrycznym Politechniki 
Warszawskiej. 
W 1939 r. już jako kapitan Wojska Polskiego 
wraz z dwoma inżynierami uruchomił opu-
szczoną radiostację Warszawa II, objął funkcję 
oficera ds. radiowych w Szefostwie Łączności 
Dowództwa Obrony Warszawy z zadaniem 
utrzymania działalności Rozgłośni i Radiostacji 
Warszawskiej. Za działalność w czasie obrony 
Warszawy otrzymał Krzyż Walecznych.  
Po kapitulacji przebywał w obozach niemie-
ckich w Keningstein i Murnau, gdzie prowadził 
wykłady i kursy z matematyki, fizyki, elektro-
techniki i radiotechniki. W Oflagu Murnau 
zmontował odbiornik radiowy, który służył aż 
do wyzwolenia. Odbiornik ten znajduje się  
w muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. 
W 1946 r. powrócił do kraju, a na przełomie 
1947 i 1948 r. zaczął pracę w Politechnice 
Wrocławskiej w Katedrze Fizyki i Radio-
techniki. Zespół pod Jego kierownictwem jako 
pierwszy w Polsce podjął prace badawczo-
konstrukcyjne w zakresie spektrometrii elektro-
nowego rezonansu paramagnetycznego. 
W swojej pracy naukowej i dydaktycznej zaj-
mował się badaniami i nauczaniem w dziedzi-
nach teorii pola elektromagnetycznego, techniki 
mikrofalowej oraz teorii obwodów elektrycz-
nych. Opublikował ok. 60 artykułów nauko-
wych, był promotorem 14 rozpraw doktorskich, 
wykształcił i wychował liczne grono elektro-
ników.  
Za swoją działalność na Politechnice Wrocław-
skiej otrzymał wiele odznaczeń m.in.: Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny 
i Złoty Krzyż Zasługi, Medal za Zasługi dla 
Obronności Kraju, honorową odznakę „Za 
zasługi dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego”, 
medal za zasługi sportowe „Kalos Kagathos” 
oraz odznaczenie papieskie „Pro Ecclesia et 
Pontifice”.  
W Stowarzyszeniu Elektryków Polskich był 
członkiem Zarządu Oddziału Wrocławskiego  
w kadencji XXIX i wiceprezesem w kadencji 
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XXX (1984-1987). Stowarzyszenie wyróżniło 
Go Złotą Odznaką Honorową SEP (1985), 
Medalem im Prof. M. Pożaryskiego (1987)  
i godnością Członka Honorowego Stowarzy-
szenia na XXIV WZD SEP w Gdańsku, w roku 
1987. 
Był znakomitym sportowcem, uprawiał czynnie 
szermierkę. W latach powojennych organizował 
sport szermierczy we Wrocławiu. W latach 
1929-1939 był członkiem kadry narodowej i re-
prezentował Polskę na dwóch olimpiadach:  
w Los Angeles (1932), gdzie zdobył brązowy 
medal i w Berlinie (1936).  

Prof. dr hab. inż. Daniel Józef Bem 
Urodzony 28.08.1933 r., zmarł 21.10.2014 r. 
Swoje życie naukowo-zawodowe związał  
z Wydziałem Elektroniki Politechniki Wro-
cławskiej, gdzie uzyskał stopnie magistra 
inżyniera (1957), doktora nauk technicznych 
(1965) i doktora habilitowanego (1975), a także 
tytuł profesora zwyczajnego (1992). Specjal-
nościami naukowymi profesora były propagacja 
fal elektromagnetycznych oraz teoria i pomiary 
anten. Profesor Bem położył wielkie zasługi  
w stworzeniu wrocławskiej szkoły naukowej  
w zakresie telekomunikacji, anten i kompatybil-
ności elektromagnetycznej. Wypromował 35 
doktorów nauk technicznych a w jego otoczeniu 
powstało 7 prac habilitacyjnych. 
W latach 1978-1988 D. J. Bem kierował 
zespołem, który opracował satelitarne stacje do 
odbioru cyfrowych sygnałów z meteorolo-
gicznych satelitów METEOSAT, dzięki czemu 
Polska uzyskała specjalizację w RWPG w tej 
dziedzinie. W latach siedemdziesiątych zespół 
pod kierownictwem prof. Bema wykonał pro-
jekt elektryczny długofalowej anteny I Progra-
mu Polskiego Radia w Konstancinie k. Gąbina. 
Kiedy w 1991 roku maszt tej anteny zawalił się 
na skutek źle prowadzonych prac konserwa-
cyjnych, Polskie Radio powierzyło mu zadanie 
odtworzenia możliwości emisji I Programu. 
Zespół pod kierownictwem profesora opraco-
wał konstrukcję systemu antenowego w Solcu 
Kujawskim, w którym uruchomiono emisję  
I Programu Polskiego Radia 04.09.1999 r.  
Sieci komputerowe to kolejny obszar zaintere-
sowań prof. Bema. W dobie tzw. wdzwania-
nego dostępu do Internetu zainicjował on prace 
nad szerokopasmowymi rozwiązaniami multi-
medialnymi. W latach 90. XX w. prof. Bem był 
inicjatorem i współwykonawcą programu rzą-
dowego o nazwie Krajowa Akademicka Sieć 

Komputerowa. W ramach tego programu 
zbudowano m.in. Wrocławskie Centrum Sie-
ciowo-Superkomputerowe (WCSS) przy Poli-
technice Wrocławskiej, którego był wieloletnim 
dyrektorem. 
Wygłaszał odczyty popularyzujące zagadnienia 
kompatybilności elektromagnetycznej i uczest-
niczył w organizacji konferencji na temat kom-
patybilności elektromagnetycznej. 
Otrzymał tytuł doktora honoris causa Woj-
skowej Akademii Technicznej w Warszawie 
(2003) i Politechniki Wrocławskiej (2008). Za 
swe osiągnięcia otrzymał też liczne odzna-
czenia państwowe, resortowe i organizacyjne, 
między innymi: Złoty Krzyż Zasługi (1974), 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 
(1979), Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia 
Polski (1999), Złotą Odznakę Politechniki Wro-
cławskiej (1977), Złotą Odznakę Honorowa 
SEP (1988). 

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Abramski 
Urodzony 25.04.1948 r. Studia na Wydziale 
Elektroniki Politechniki Wrocławskiej ukończył 
w 1971 rozpoczynając pracę w Zakładzie Teorii 
Pola Elektromagnetycznego i Techniki Lasero-
wej Instytutu Telekomunikacji i Akustyki. 
Pracę doktorską, której promotorem był prof. 
Godziński, obronił w 1979 r. Habilitował się  
w 1993 r. a tytuł profesora zwyczajnego otrzy-
mał w 2002 r. 
Wraz z dr. G. Ernstem zbudował wysoko-
ciśnieniowy laser excymerowy XeCl o eks-
trakcji energii promieniowania (9J/l), uzna-
wanej do tej pory za rekordową. Skonstruował 
pierwszy w Holandii falowodowy laser CO2 
wzbudzany w.cz. Kontynuując te badania  
w Hull University (UK) zrealizował swoją kon-
cepcję układu wielofalowodowych laserów 
CO2. Znaczącym osiągnięciem była realizacja 
badań nad molekularnymi laserami falo-
wodowo-planarnymi. Lasery te chłodzone dyfu-
zyjnie cechuje duża ekstrakcja mocy wyj-
ściowej (do kilku kW). Opublikowana 
koncepcja i pierwsze wyniki badań tych 
laserów uznawane są za początek nowej gene-
racji laserów molekularnych tzw. slab-wave-
guide lasers.  
We Wrocławiu rozpoczął pracę nad nową 
generacją mikrolaserów na ciele stałym 
pompowanych diodami laserowymi, bardzo 
stabilnymi źródłami w telekomunikacji i metro-
logii, uzyskując oryginalne rozwiązania  
o charakterze aplikacyjnym. Zajmował się wraz 
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z Zespołem aplikacjami laserów w kardio-
chirurgii (poziom tlenu we krwi, światło-
wodowe dozowanie promieniowania lasero-
wego w czasie operacji angioplastycznych).  
W 1998 r. rozpoczął z Zespołem prace aplika-
cyjne nad wzmacniaczami i laserami światło-
wodowymi, zwłaszcza w bardzo atrakcyjnej 
dziedzinie telekomunikacji światłowodowej  
z rozdzielaniem długości fali WDM. Rozwija 
sensometrię światłowodowo-laserową na pasmo 
1550 nm z wykorzystaniem wielokanałowej 
transmisji światłowodowej (opatentowane uni-
katowe konstrukcje wibrometrów światło-
wodowo-laserowych), bada i konstruuje mikro-
lasery Nd:YVO4/KTP 532nm ze stabilizacją 
częstotliwości, światłowodowe lasery femto-
sekundowe i optyczne grzebienie częstotliwości 
bazujące na grafenie (optical combs) – naj-
nowszy trend w technice laserów światło-
wodowych. 
W 2005 roku otrzymał Medal SEP im. prof. 
Janusza Groszkowskiego. W 2007 za osiąg-
nięcia naukowe otrzymał prestiżową specjalną 
nagrodę JM Rektora im. prof. Mariana Sus-
kiego. W 2007 senat szkockiej uczelni Heriot-
Watt University nadał mu tytuł „Honorary 
Professor of Heriot-Watt University”. Ponadto 
otrzymał Medal Złoty za Długoletnią Służbę 
(2008), Medal Komisji Edukacji Narodowej 
(2009), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski (2011). 

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Gudra 
Urodzony 16.10.1946 roku. Wydział Elektro-
niki Politechniki Wrocławskiej ukończył  
w 1970 r. uzyskując tytuł magistra inżyniera 
elektronika w specjalności elektroakustyka  
i rozpoczął pracę w Instytucie Telekomunikacji 
i Akustyki w Zakładzie Elektroakustyki. 
Stopień doktora nauk technicznych uzyskał  
w 1981 r., doktora habilitowanego w 2006 r.  
a w 2015r. tytuł profesora.  
Jest wybitnym specjalistą z zakresu techniki 
ultradźwiękowej. Jego dorobek naukowy 
związany jest z szeroko rozumianą akustyką, 
ale największe osiągnięcia dotyczą techniki 
ultradźwiękowej. Opracował m.in. szereg 
nowych przetworników ultradźwiękowych 
przeznaczonych do pracy w powietrzu, dzięki 
jednemu z nich powstał nowy rodzaj mikro-
skopu ultradźwiękowego, w którym wyelimi-
nowana została ciecz sprzęgająca. W kiero-
wanym przez niego zespole badawczym opra-
cowana została metoda ultradźwiękowej 

tomografii transmisyjnej do badania piersi 
kobiet. Powstało także jedyne w kraju 
uniwersalne stanowisko badawcze do ultra-
dźwiękowej tomografii transmisyjnej, na 
którym możliwe jest prowadzenie badań 
struktury wewnętrznej różnych obiektów. We 
współpracy z firmą zewnętrzną opracowano 
ultradźwiękowy tomograf transmisyjny przez-
naczony do wczesnego wykrywania zmian 
patologicznych w piersiach kobiet, za który 
zespół otrzymał wiele prestiżowych nagród. 
W trudnym okresie stanu wojennego kierował 
ponad 20-osobowym zespołem badawczym  
i projektowym, który opracował i zrealizował 
oryginalny automatyczny system elektro-
akustyczny i informacyjny w Panoramie 
Racławickiej we Wrocławiu. Był trzykrotnie 
współorganizatorem krajowej konferencji 
naukowej – Otwartego Seminarium z Akustyki. 
Jest członkiem Komitetów Naukowych wielu 
konferencji z zakresu akustyki i techniki 
ultradźwiękowej. Jest recenzentem czasopism: 
Ultrasonics, IEEE Transactions on Ultrasonics, 
Ferroelectric and Frequency Control, Acta 
Acustica united with Acustica, Archives of 
Acoustics. 
Za swoją działalność otrzymał szereg odzna-
czeń: Złotą Odznakę Zasłużony dla Woje-
wództwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia, 
Złotą Odznakę Politechniki Wrocławskiej, 
Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Medal za 
Długoletnią Służbę, Medal Solidarności, Medal 
Panoramy Racławickiej. Posiada również 
odznaczenia SEP: Złotą Odznakę Honorową 
SEP (2010), Medal im. prof. Kazimierza 
Idaszewskiego (2011). W latach 2006-2018 był 
Prezesem Koła nr 52 Oddziału Wrocławskiego. 

Działalność dydaktyczna 
Od początku swojego istnienia Koło nr 52 
zrzesza pracowników naukowo-dydaktycznych 
Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocław-
skiej. Ich zadaniem jest nie tylko prowadzenie 
lub uczestnictwo w różnego rodzaju badaniach 
naukowych, ale również aktywne zaangażo-
wanie w proces nauczania przyszłych inży-
nierów elektroników. Na przestrzeni 50-letniej 
działalności Koła wielokrotnie ulegały zmianie 
programy studiów na Wydziale Elektroniki  
i związane z tym założenia programowe. 
W latach 60-tych XX w. jednym z podstawo-
wych przedmiotów i zarazem pierwszym  
z „zawodowych” na II roku studiów na Wydz. 
Elektroniki – obok matematyki i fizyki – były 
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Podstawy teleelektryki. Był to przedmiot 
dwusemestralny i obejmował 3 godz. wykładu  
i 2 godz. ćwiczeń tygodniowo. Przy kolejnej 
zmianie programu studiów z Podstaw tele-
elektryki wyodrębniły się dwa przedmioty, 
Fizyczne podstawy elektromagnetyzmu i Teoria 
obwodów. W kolejnych dekadach działalności 
Koła następowały kolejne zmiany programowe. 
Jednak zawsze pozostawały przedmioty stano-
wiące punkt wyjścia do wykładów bardziej 
specjalistycznych. Przedmiotem takim była 
matematyka wyższa ze szczególnym uwzględ-
nieniem takich działów, jak: rachunek różnicz-
kowo-całkowy, funkcje zespolone, rachunek 
operatorowy, rachunek prawdopodobieństwa  
i statystyka matematyczna. Drugi fundamentalny 
przedmiot obejmował zagadnienia dotyczące 
pola elektrycznego i magnetycznego, stacjonar-
nego i zmiennego. Pierwotna nazwa tego 
przedmiotu – Fizyczne podstawy elektryczności 
i magnetyzmu ulegała później kilkakrotnie 
zmianom, ale w żargonie studenckim były to 
zawsze „magnesy”. 
To, co było charakterystyczne dla procesu 
dydaktycznego, do mniej więcej połowy lat 90-
tych, to brak w odpowiedniej ilości podręcz-
ników, zwłaszcza dla studentów I i II roku 
studiów. Mimo, że pisanie skryptów i podręcz-
ników nie było – i do dzisiaj nie jest – atrakcyjne 
finansowo, to kilku członków Koła było 
zaangażowanych w ich opracowywanie.  
Członkowie Koła opracowali m. in. takie 
podręczniki jak: „Zbiór zagadnień i zadań z 
teorii pola elektromagnetycznego”, „Elektrycz-
ność i magnetyzm część I Elektrostatyka”, 
„Elektryczność i magnetyzm część II Pole 
magnetyczne”, „Podstawy teorii pola elektro-
magnetycznego część I – Statyczne pola 
elektryczne i magnetyczne”,  „Podstawy teorii 
pola elektromagnetycznego część II  - Pole 
elektromagnetyczne”. 
Pomimo, że w latach 90-tych ubiegłego wieku 
coraz łatwiejszy stawał się dostęp do urządzeń 
kopiujących, a później do Internetu, to nadal 
podręczniki i skrypty powinny stanowić 
podstawowe źródło wiedzy, szczególnie na 
pierwszym i drugim roku studiów. Z uwagi na 
obecny krótki proces wydawniczy, podręczniki 
te mogą zawierać aktualny stan wiedzy w danym 
temacie. 

Zakończenie 
Koło SEP powołane do życia przy Wydziale 
Elektroniki Politechniki Wrocławskiej jednoczy 

ludzi w formie stowarzyszeniowej zajmujących 
się „słabymi prądami”. Od chwili powstania do 
dnia dzisiejszego członkami Koła są ludzie 
zajmujący się szeroko rozumianą elektroniką tj. 
teorią pola elektromagnetycznego, układami 
elektronicznymi, systemami telekomunikacyj-
nymi i teleinformatycznymi, optoelektroniką  
i techniką laserową, akustyką - a w szczegól-
ności ultradźwiękami, kompatybilnością elektro-
magnetyczną czy systemami antenowymi. 
Członkostwo w formie stowarzyszeniowej 
pozwala na swobodną wymianę myśli, tworzenie 
wspólnych projektów badawczych, a także na 
tworzenie nowych przedmiotów dydaktycznych.  
W opisanej działalności naukowej Koła nr 52 
wymieniono tylko kilka osób z szerokiego grona 
wybitnych postaci, które są lub były członkami 
Koła. Działalność tych osób oraz zespołów 
badawczych przez nich kierowanych owocowała 
osiągnięciami naukowymi, organizacyjnymi, 
uzyskiwaniem oryginalnych rozwiązań nauko-
wych chronionych patentami użytkowymi,  
a także zdobywaniem prestiżowych nagród 
światowych i krajowych. W czasie 50-lecia 
istnienia Koła członkowie Koła mogą się 
pochwalić licznymi nagrodami i odznaczeniami 
oraz oryginalnymi rozwiązaniami patentowymi 
liczonymi w setkach. 
Oprócz działalności naukowej czy dydaktycznej 
należy wspomnieć również o działalności 
organizacyjnej i społecznej. Przez lata 
działalności członkowie Koła organizowali lub 
współorganizowali wiele otwartych seminariów 
naukowych, sympozjów czy konferencji 
naukowych. Do najważniejszych imprez tego 
typu należą: konferencje na temat kompatybil-
ności elektromagnetycznej, Otwarte Seminaria 
z Akustyki, Sympozja Telekomunikacji  
i Teleinformatyki, Sympozja Fotowoltaiki  
i Transparentnej Elektroniki. 
Od 2008 roku Koło organizuje kursy szkole-
niowe na uprawnienia do eksploatacji urządzeń 
elektrycznych o napięciu do 1 kV dla studentów 
Politechniki Wrocławskiej. Prowadzone wykła-
dy w ramach kursu dodatkowo rozszerzono  
o zajęcia praktyczne w przygotowanym do tego 
celu własnym laboratorium. W laboratorium 
tym studenci wydziałów nieelektrycznych mogą 
zapoznać się z podstawowymi obwodami 
elektrycznymi, zabezpieczeniami oraz pomia-
rami ochronnymi instalacji elektrycznych. 
Organizacją oraz prowadzeniem kursów i zajęć 
laboratoryjnych przy współpracy z ośrodkiem 
szkoleń SEP o/Wrocław zajmuje się dr R. My-
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dlikowski. Jego zaangażowanie w działalność 
dydaktyczną związaną z uprawnieniami dla 
młodych inżynierów doprowadziło do wpisania 
kursu przygotowującego do egzaminu SEP E1  
w siatki dydaktyczne dwóch wydziałów 
Politechniki (Wydziału Elektroniki i Mecha-
nicznego). Z inicjatywy dr R. Mydlikowskiego  
w dniu 24.10.2009 doszło do zawarcia 
Porozumienia między Wydziałem Elektroniki 
Politechniki Wrocławskiej a Wrocławskim 
Oddziałem SEP w zakresie kształcenia akade-
mickiego i zawodowego oraz współdziałania na 
rzecz rozwoju i zastosowań szeroko rozumianej 
elektryki i elektroniki, ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb Regionu Dolnego 
Śląska. 
Pod patronatem COSiW SEP członkowie Koła 
nr 52 (Prof. H. Trzaska, dr hab. E. Grudziński i 
inni) utworzyli w 1982 roku przy SEP Komisję 
Szkoleniowo-Egzaminacyjną w dziedzinie 
ochrony pracy przy urządzeniach wytwarza-
jących pola elektromagnetyczne. Komisja 
wydawała certyfikaty SEP dopuszczających do 
pracy w polu EM. 
Członkowie Koła służą swoją wiedzą zawo-
dową różnym grupom zawodowym między 
innymi lekarzom, górnikom czy pracownikom 
telekomunikacji. Od wielu lat współpracują  
z górnikami z KGHM, tworząc i ulepszając 
systemy poprawiające bezpieczeństwo ich 
pracy. Współpracują ze środowiskiem dolno-
śląskich lekarzy na wielu płaszczyznach, takich 
jak: badania krwi, praca nad zastawkami 
sercowymi czy też badania nad diagnozą 
słuchu. Prowadzili także wiele szkoleń dla 
dolnośląskich lekarzy z zakresu wykorzystania 
laserów w medycynie.  
Członkowie Koła uczestniczą też aktywnie  
w działalności Wrocławskiego Oddziału SEP. 
Wielu z członków Koła jest od lat zaangażo-
wanych w pracę Zarządu Oddziału oraz Komi-

sje istniejące przy Oddziale Wrocławskim. 
Kilku członków należy do Izby Rzeczo-
znawców SEP. 
Przy współpracy z Wrocławskim Oddziałem 
SEP członkowie Koła współorganizują imprezy 
okolicznościowe takie jak np. w listopadzie 
2015 roku obchody 110 rocznicy urodzin 
Profesora Mariana Suskiego. 
Zarząd Koła dbając o relacje stowarzyszeniowe 
swoich członków od lat organizuje wspólne 
wyjazdy integracyjno-szkoleniowe dla swoich 
członków i ich rodzin. W ostatnim czasie 
Zarząd Koła organizuje również wspólne 
wyjścia na imprezy kulturalne we Wrocławiu. 
W artykule tylko w zarysie przedstawiono 
formy aktywności członków Koła. O tym, jak 
ona jest oceniana na szczeblu Oddziału 
Wrocławskiego, a także na szczeblu ogólno-
polskim świadczą czołowe miejsca uzyskiwane 
w konkursach aktywności kół na przestrzeni 
ostatnich kilkunastu lat zarówno na szczeblu 
Wrocławskim jak i krajowym. Należałoby tylko 
sobie życzyć, aby w kolejnych latach 
aktywność członków Koła nie malała, a jeszcze 
lepiej – wzrastała. 
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