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POCZĄTKI ELEKTROTECHNICZNEGO SZKOLNICTWA
WYŻSZEGO W POLSCE

THE ORIGINS OF ELECTROTECHNICAL EDUCATION
AT POLISH UNIVERSITIES

Abstract: This paper describes the origins of technical higher education in nineteenth-century Europe. Some 
attempts at founding a Polish technical university on the Polish territory annexed by other countries are pre-
sented, as are the factors which finally led to the establishment, based on the austrian emperor’s decree dated 
4 September 1870, of the Technical Academy in Lvov, with instruction in Polish. The history of the electro-
technical faculties at this university and its development is described, as well as the promotions of their profes-
sors. We also learn about the electrotechnical faculty during the Second World War and what happened to its 
professors afterwards.

Rozwój matematyki, fizyki, chemii, w XVII 
wieku oraz coraz większe łączenie się wiedzy 
technicznej z naukami ścisłymi stworzyły po-
trzebę nowych form oświaty technicznej. 
W XVII wieku osiągnięciami techniki zaczęli 
się interesować uczeni uniwersyteccy, równo-
legle zaczęły powstawać na potrzeby wojska 
uczelnie techniczne zwykle jednobranżowe.
Pierwsza cywilna wyższa uczelnia techniczna 
powstała w 1794 roku w Paryżu jako Centralna 
Szkoła Robót Publicznych przemianowana 
w 1795 roku na Szkołę Politechniczną (Ecole 
Polytechniqe, od gr. polytechnos - biegły w wie-
lu sztukach). Była to szkoła wysokiego lotu, 
profesorami jej byli: Andre Ampere, Sadi Car-
not, Louis Gay-Lussac, Joseph Lagrange, Pierre 
Laplace, Andre Legendre, Gaspar Monge. Od
tego czasu szkoły wyższe zajmujące się różny-
mi dziedzinami techniki zaczęto nazywać poli-
technikami.
Jako druga, powstała w 1806 roku politechnika 
w Pradze (z niemieckim językiem wykładowym), 
następnie: w 1815 r. we Wiedniu, w 1820 r. 
w Glasgow, w 1824 r. w Londynie i w 1825 r. 
w Karlsruhe. Wśród następnych powstających 
politechnik można zwrócić uwagę na polite-
chniki w: Darmstadt (1838 r.), z którą związana 
była działalność Michała Dobrowolskiego her-
bu Doliwa (studiowali tam też: Aleksander 
Rothert, Kazimierz Lutosławski, Stanisław Od-
rowąż-Wysocki, Mieczysław Pożaryski, Gabriel 
Sokolnicki, Kazimierz Drewnowski, Włodzimierz 
Krukowski), Zurychu (1854 r.) (Gabriel Naruto-
wicz), Budapeszcie (1857 r.), Rydze (1962 r.), 
Kijowie (1898 r.), Petersburgu (1899 r.), Brnie 

(1899 r.), Gdańsku (1904 r.) i Wrocławiu 
(1910 r.).
W Polsce w zaborze rosyjskim, jeszcze w 1826 
roku, z inicjatywy ks. Stanisława Staszica po-
wstała Szkoła Przygotowawcza do studiów 
technicznych. Jednak, w ramach represji po 
powstaniu listopadowym, została ona w 1831 
roku zlikwidowana. Politechnika Warszawska, 
z polskim językiem wykładowym powstała 
dopiero w 1915 roku. W Rzeczypospolitej Kra-
kowskiej w roku 1836 powstał Instytut Techni-
czny, który po roku 1848 został przekształcony 
w szkołę średnią. Wyższa uczelnia techniczna 
z polskim językiem wykładowym, Akademia 
Górnicza powstała w Krakowie dopiero w roku 
1919. W roku 1862 próbowano utworzyć 
w Puławach Instytut Politechniczny, jednak i ta 
uczelnia, po powstaniu styczniowym, została 
zlikwidowana w 1863 roku. Pod koniec XIX 
wieku społeczeństwo Kongresówki zebrało 
kwotę 3,5 mln rubli na budowę Warszawskiego 
Instytutu Politechnicznego. Zebrane fundusze 
pozwoliły na szybkie wybudowanie czterech 
budynków. Jednak wbrew nadziejom powstał 
Instytut Politechniczny nie z polskim, lecz 
z rosyjskim językiem wykładowym i z rosyjską 
kadrą naukową. Po fali strajków, po przegranej 
w 1904 roku wojnie Rosji z Japonią, doszło nawet
do czasowego zamknięcia uczelni. Dopiero 
w trakcie pierwszej wojny światowej w 1915 
roku Niemcy chcąc pozyskać Polaków, zgodzili 
się na uruchomienie politechniki w Warszawie, 
z polskim językiem wykładowym.
Pierwsza udana próba utworzenia wyższej 
uczelni technicznej z polskim językiem wykła-
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dowym rozpoczęła się już w 1844 roku kiedy to 
we Lwowie od Szkoły Realnej został odłączony 
Wydział Techniczny i zaliczony do austriackich 
akademii technicznych. Powstała w ten sposób 
Akademia Techniczna jeszcze z niemieckim ję-
zykiem wykładowym. Jednak po przegranej 
przez Austrię wojny Prusko-Austriackiej, nastą-
piło w Austrii złagodzenie wewnętrznej polityki 
narodowościowej, w wyniku czego w 1867 roku
Galicja otrzymała autonomię. Dekret cesarski 
z 4 września 1870 r. stanowił podstawę do 
wprowadzenia w Akademii Technicznej pol-
skiego języka wykładowego, pozwalał też na 
uchwalanie regulaminów i proponowanie obsa-
dy katedr przez kolegium profesorskie. W 1872 
roku Lwowska Uczelnia otrzymała pełny status 
akademicki z senatem i rektorem z wyboru 
i polskim językiem wykładowym. Pierwszym 
rektorem z wyboru został Feliks Strzelecki. 
Była to uczelnia o trzech wydziałach: Inży-
nierii Lądowej, Architektury i Chemii Technicznej.
W roku 1873 inż. arch. Julian Zachariewicz 
(późniejszy rektor uczelni) przedstawił projekt 
budynków uczelni. W latach 1874-1877 wybu-
dowano budynek chemii oraz budynek główny 
z frontonem wzorowanym na Politechnice Mona-
chijskiej. Budynek główny posiada wspaniale 
zdobioną klatkę schodową oraz aulę z pięknym 
wystrojem alegorycznymi obrazami szkoły 
matejkowskiej. W roku 1875 powstał czwarty 
wydział Budowy Machin, a w roku 1877 prze-
kształcono Akademię Techniczną w czterowy-
działową CK Szkołę Politechniczną.

Foto 1. Fronton gmachu głównego Politechniki 
Lwowskiej, projektu inż. arch. Juliana Zachariewi-
cza, wybudowany w 1877 roku (stan współczesny)

Foto 2. Fragment klatki schodowej w budynku 
głównym. Malowidła braci M. oraz E. Flek, według 
szkiców Juliana Zachariewicza

Foto 3. Fragment Auli Głównej ozdobiony 11 alego-
rycznymi obrazami zaprojektowanymi przez Jana 
Matejkę ok. 1880 roku

Foto 4. Jeden z obrazów w Auli Głównej symbolizu-
jący wynalezienie telegrafu. Odkrycie elektryczności 
dostarcza nowych możliwości człowiekowi. Obrazek 
symbolizuje kabel, który połączył dwa kontynenty. 
Kobieta po prawej uosabia mitologiczną Europę 
jadącą na byku, kobieta po lewej Amerykę symboli-
zowaną przez delfina. Błysk piorunu symbolizuje 
błyskawiczne połączenie między kontynentami. Prze-
ciwieństwem jest, pokazany w tle, statek Kolumba 
wolno żeglującego przez ocean wśród burz i sztor-
mów
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Ważniejsze daty dotyczące elektrotechniki 
w dziejach tej uczelni:

1889/90 r. Pierwsze wykłady z elektrotechniki na 
wydziale Budowy Machin miał doc. Franciszek 
Dobrzyński w skromnym wymiarze 1 godz. ty-
godniowo (maszyny dynamoelektryczne, oświe-
tlenie elektryczne, transmisje elektryczne).

1890/91 r. Powołano pierwszą polską Katedrę 
Elektrotechniki, kierownikiem jej został Roman 
Dzieślewski, który jednocześnie został miano-
wany profesorem nadzwyczajnym przez kole-
gium profesorskie. Roman Dzieślewski był 
absolwentem Wydziału Mechanicznego Szkoły 
Politechnicznej we Lwowie, którą ukończył 
w 1883 roku z odznaczeniem. Odbył też trzy 
semestralne studia z elektrotechniki na Poli-
technice w Berlinie Charlottenburgu. Następnie 
pracował w przemyśle i w służbach technicz-
nych austriackiej marynarki wojennej. O jego 
wyborze na profesora i kierownika katedry, 
zadecydowało większe doświadczenie praktycz-
ne niż jego kontrkandydata docenta Franciszka 
Dobrzańskiego o gruntownym wykształceniu 
uniwersyteckim. Roman Dzieślewski był pie-
rwszym polskim profesorem z dziedziny ele-
ktryki. Zorganizował pierwsze laboratorium 
elektrotechniczne w uczelni, jak na owe czasy 
bardzo dobrze wyposażone.

Foto 5. Profesor Roman Dzieślewski
(1863-1924)

1909/10 r. Powołano Katedrę Elektrotechniki 
Konstrukcyjnej (teoria i konstrukcja maszyn 
elektrycznych, projektowanie elektrowni). Była 
to właściwie pierwsza polska katedra maszyn 
elektrycznych. Kierownikiem jej został Aleksan-

der Rothert, mianowany jednocześnie profeso-
rem zwyczajnym. Aleksander Rothert studiował 
w latach 1889-1893 na wydziale mechanicznym 
Politechniki w Rydze. Następnie odbył studia 
elektrotechniczne w Politechnice w Darmstadt 
pod kierunkiem prof. Erazma Kittlera, w które-
go katedrze kształtowała się współczesna elek-
trotechnika trójfazowego prądu przemiennego. 
Po uzyskaniu dyplomu inżyniera elektryka zaj-
mował się badaniami i studiami teorii oraz kon-
strukcji maszyn elektrycznych. Zajmował się 
też projektowaniem powstających w owym 
czasie instalacji trójfazowych i maszyn prądu 
przemiennego. Pracował w wielu miejscach 
w Europie, między innymi Frankfurcie n/Me-
nem, Liege, Moskwie, w Szkocji, w Warsza-
wie. W roku 1908 przebywał kilka miesięcy 
w USA, gdzie zapoznał się z organizacją pracy 
w zakładach przemysłowych. Był twórcą kilku 
patentów w Niemczech i USA. Publikował 
w Elektrotechnische Zeitschrift, Ecairge Elec-
trique, Electrician i Przeglądzie Technicznym. 
Był bardzo aktywnym członkiem VDE, był auto-
rem książek o instalacjach wielofazowych 
i maszynach prądu stałego, był twórcą pojęcia 
amperozwoi i miał ugruntowaną pozycję mię-
dzynarodową.

1910 r. Profesor Aleksander Rothert opracował 
podręcznik „Teoria i konstrukcja maszyn elek-
trycznych”. Był to pierwszy podręcznik maszyn 
elektrycznych wydany, w języku polskim, we 
Lwowie w 1910 roku.

Foto 6. Profesor Aleksander Rothert
(1870-1937)
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1920 r. Powołano trzecią Katedrę Pomiarów 
Elektrotechnicznych. Objął ją dr inż. Kazimierz 
Idaszewski, po 15-letnim stażu w dziale badań, 
konstrukcji i eksploatacji maszyn elektrycznych 
firmy Siemens w Berlinie. Kazimierz Idaszewski 
był też pierwszym Polakiem, który otrzymał 
stopień naukowy doktora z elektrotechniki. 
Uzyskał go z wyróżnieniem w 1904 roku na 
politechnice w Brunszwiku.

Foto 7. Profesor Kazimierz Idaszewski
(1878-1965)

1920/21 r. Pierwszy rok akademicki po pie-
rwszej wojnie światowej. Inauguracja roku 
akademickiego odbyła się dopiero 10 stycznia 
1921 r., po likwidacji szpitala wojennego zna-
jdującego się w czasie wojny w budynku głów-
nym. Wydział zmienił nazwę na Wydział 
Mechaniczny, na wydziale utworzono Oddział 
Elektrotechniczny. Zatwierdzony w dniu 
28 czerwca 1921 r. statut uczelni nadał jej 
zasłużoną nazwę Politechnika Lwowska.

1921 r. Powołano czwartą Katedrę Oświetlenia 
Elektrycznego (później zmieniono nazwę na 
Urządzeń Elektrycznych), której kierownikiem 
został profesor Gabriel Sokolnicki (oświetlenie 
elektryczne, projektowanie i kosztorysowanie 
urządzeń elektrycznych, elektryfikacja prze-
mysłu). Gabriel Sokolnicki miał już za sobą 

wiele samodzielnych doświadczeń praktycznych 
w zakresie projektowania i wykonywania insta-
lacji elektrycznych. Był też projektantem elek-
trowni i sieci przesyłowych WN.

Foto 8. Profesor Gabriel Sokolnicki
(1877-1975)

1920/21 r. Prof. Aleksander Rothert odszedł do 
Warszawy. Zlikwidowano Katedrę Elektrote-
chniki Konstrukcyjnej. Opiekę nad przedmio-
tem maszyny elektryczne objął prof. Kazimierz 
Idaszewski.

1923 r. Pierwszy doktorat z elektrotechniki 
teoretycznej nt. „Nowa teoria ogólnego obwodu 
elektrycznego”. Doktorantem był Stanisław 
Fryze, promotorem prof. dr Ludwik Ebermann, 
a recenzentami: prof. Roman Dzieślewski 
i prof. dr Maksymilian Huber. 

1924 r. W dniu 8 sierpnia 1924 roku zmarł 
profesor Roman Dzieślewski. Rodowym nazwi-
skiem Dzieślewskich było Zdzisławscy herbu 
Powała. W celu ułatwienia wymowy władzom 
austriackim, zmienili je na Dzieślewscy. Grób 
prof. Romana Dzieślewskiego znajduje się przy 
głównej alei prowadzącej do Cmentarza Orląt, 
po jej lewej stronie, kilkadziesiąt metrów przed 
Cmentarzem Orląt.
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Foto 7. Grób Rodziny Powała-Zdzisławskich 
(Dzieślewskich) na Cmentarzu Łyczakowskim 
we Lwowie (stan w roku 2007)

Foto 8. Napis na grobie Prof. Romana Dzie-
ślewskiego (stan w roku 2007)

1925 r. Katedrę Elektrotechniki Ogólnej objął 
prof. dr inż. Stanisław Fryze. Wprowadził on 
do polskiej elektrotechniki metodę symbo-
liczną, był autorem artykułów do czasopism 
niemieckich i francuskich, w których przedsta-
wiał systemy strzałkowania w rozgałęzionych 
obwodach, a później teorię mocy przebiegów 
odkształconych.

1930 r. Dr inż. Włodzimierz Krukowski, po 
kilkunastoletniej pracy w laboratorium liczni-
ków elektrycznych Siemensa w Norymberdze 
i nominacji profesorskiej, przyjął propozycję 
prof. Kazimierza Idaszewskiego i objął Katedrę 
Pomiarów Elektrotechnicznych. Włodzimierz 
Krukowski był autorem świetnej pracy dokto-
rskiej (1918 r.) z dziedziny liczników. Był też 
autorem 40 wynalazków z tej dziedziny, opa-
tentowanych w wielu krajach. Firma Siemens 
wyprodukowała ponad milion liczników elek-
trolitycznych o ulepszonej przez niego kon-
strukcji.

Foto 9. Prof. Stanisław Fryze
(1885-1964)

Foto. 10. Profesor Włodzimierz Krukowski
(1887-1941)

1930 r. Powołano Katedrę Maszyn Elektrycznych, 
której kierownikiem został prof. Kazimierz 
Idaszewski.

1937 r. Drugi doktorat na Oddziale Elektrote-
chnicznym. Otrzymał go z wyróżnieniem Paweł 
Jan Nowacki, na podstawie rozprawy „Nowy 
sposób obliczania linji dalekosiężnych przy po-
mocy wykresów mocy ze szczególnym uwzglę-
dnieniem toru zamkniętego”. Głównym rece-
nzentem rozprawy był prof. Gabriel Sokolnicki.
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Foto 11. Prof. Paweł Jan Nowacki
(1905-1979)

1939 r. Doktorat Izaaka Rosenzweiga na podsta-
wie rozprawy „Symboliczny wielowymiarowy 
rachunek wektorowy jako metoda analizy ukła-
dów wielofazowych”. Promotorem był prof. dr 
inż. Stanisław Fryze.

Foto. 12

W czterech Katedrach Oddziału Elektrotechni-
cznego prowadziło zajęcia dydaktyczne kilka-
dziesiąt osób, wśród nich również profesor 
Ignacy Mościcki z Wydziału Chemicznego, 
który wykładał wybrane działy wysokich napięć.

Prof. Ignacy Mościcki choć znany jest bardziej 
jako chemik, miał wielkie osiągnięcia w elektro-
technice. Przeprowadził wiele badań z zakresu 
techniki wysokich napięć i techniki izolacyjnej. 
Był twórcą oryginalnych kondensatorów WN 
zwanych „Kondensatorami Mościckiego”. Po-
siadał wiele patentów związanych z konstrukcją 
kondensatorów i techniką izolacyjną.

Foto 13. Profesor Ignacy Mościcki
(1867-1946)

Na Wydziale Rolniczo-Lasowym istniała Ka-
tedra Fizyki, którą kierował prof. dr hab. inż. 
Tadeusz Malarski. Katedra ta obsługiwała Od-
dział Elektrotechniczny w zakresie radiotechniki 
i teletechniki. 

Foto 14. Profesor Tadeusz Malarski
(1883-1952)
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Tadeusz Malarski uzyskał dyplom inżyniera 
mechanika w 1907 roku, następnie odbył studia 
matematyczno-fizyczne na Uniwersytecie we 
Lwowie, szczególnie interesując się teorią fal 
elektromagnetycznych. W latach 1918-21 służył 
w wojsku Polskim. Był najpierw dowódcą stacji 
radiotelegraficznej, a na koniec szefem służb 
radiotelegraficznych VI Armii. W roku 1920 
uzyskał doktorat, a w 1925 habilitował się. Był 
organizatorem laboratoriów radiotechnicznych 
na Politechnice Lwowskiej oraz inicjatorem 
powołania sekcji radiotechnicznej i teletechni-
cznej. 
Na kierunku elektrotechnika Politechniki Lwo-
wskiej wykłady z przedmiotów elektrotechni-
cznych prowadziło kolejno ośmiu profesorów, 
z których większość przez swoją działalność 
w przemyśle i instytucjach europejskich oraz 
publikacje w czasopismach światowych była 
znana i posiadała autorytet międzynarodowy.

Rys. 1. Struktura Wydziału Mechanicznego Poli-
techniki Lwowskiej w roku akademickim 1938/39

Oddział Elektrotechniczny Wydziału Mechani-
cznego dzielił się na dwie grupy: Prądów Sil-
nych i Prądów Słabych. Z kolei Grupa Prądów 
Słabych podzielona była na dwie sekcje Radio-
techniczną i Teletechniczną. Planowano prze-
kształcenie Oddziału Elektrotechnicznego w sa-
modzielny wydział. Wojna zmieniła bieg wyda-
rzeń.

Podsumowanie

Profesorowie Oddziału Elektrotechnicznego 
zasilili powstającą Politechnikę Warszawską. 
Jeszcze w trakcie pierwszej wojny światowej 
w 1916 roku, do Politechniki Warszawskiej 

przeszedł Kazimierz Drewnowski (pomiary 
elektryczne, technika wysokich napięć), który 
stworzył tam laboratorium wysokich napięć. 
Był promotorem wielu prac doktorskich, był 
dwukrotnie wybierany na dziekana, a w 1939 
roku został wybrany na rektora. W 1917 roku 
podjął zajęcia w Politechnice Warszawskiej 
Wacław Günther. W 1920 roku do Warszawy 
przeniósł się prof. Aleksander Rothert, który 
w 1925 roku został doktorem h.c. Politechniki 
Warszawskiej. W tym okresie zajął się pro-
blematyką organizacji pracy i działał również 
w Szkole Głównej Handlowej.
W trakcie drugiej wojny światowej w 1941 
roku zamordowani zostali przez hitlerowców: 
prof. dr inż. Włodzimierz Krukowski, doc. dr 
inż. Izaak Rosenzweig i st. asystent Katedry 
Pomiarów Elektrotechnicznych Eustachy Stożek, 
syn prof. Włodzimierza Stożka. Na rozkaz 
Himmlera zostało wtedy zamordowanych przez 
niemieckie Gestapo wielu wybitnych profe-
sorów Politechniki Lwowskiej i Uniwersytetu 
Jana Kazimierza. Zbiorowego mordu 40 osób 
dokonano w nocy z 3 na 4 lipca 1941 roku na 
stoku Wzgórz Wuleckich poniżej II Domu 
Techników. W 1939 roku do Szwajcarii wyje-
chał prof. Mościcki, gdzie zmarł w 1946 roku.

Foto 15. Pomnik na Wzgórzu Wuleckim upamię-
tniający wydarzenia w nocy z 3 na 4 lipca 1941 
roku

W radzieckiej uczelni do roku 1961 pozostał 
prof. Gabriel Sokolnicki (1877-1975). Był Kiero-
wnikiem Katedry Elektrowni, Sieci i Systemów 

Oddział Maszynowy

Oddział Naftowy

Oddział Elektrotechniczny

WYDZIAŁ MECHANICZNY
POLITECHNIKI LWOWSKIEJ

Grupa prądów silnych

Grupa prądów słabych

Sekcja radiotechniczna

Sekcja teletechniczna
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Elektrycznych, był też w latach 1949-1958 pro-
motorem pięciu rozpraw kandydackich doty-
czących głównie tematyki przesyłu energii 
elektrycznej prądem stałym.
Profesorowie elektrycy Politechniki Lwowskiej 
oraz liczni jej wychowankowie współtworzyli 
odbudowujące się, lub tworzące, po drugiej 
wojnie światowej, elektrotechniczne ośrodki 
akademickie w Polsce. Jeśli by ograniczyć się 
do osób, które w okresie międzywojennym były 
już pracownikami dydaktycznymi Politechniki 
Lwowskiej, to tak przedstawiała się sytuacja po 
wojnie:

Wrocław: Wacław Günther (elektrotechnika 
i urządzenia elektryczne), Wojciech Fuliński, 
Jarosław Kuryłowicz (pomiary elektryczne), 
Andrzej Jellonek (metrologia elektroniczna), 
Kazimierz Idaszewski, Paweł Jan Nowacki, 
Andrzej Kordecki, (maszyny elektryczne), Ro-
man Kurdziel (elektrotechnika teoretyczna), 
Konstanty Wołkowiński (urządzenia elektry-
czne), Zbigniew Siciński (materiałoznawstwo 
i technologia elektrotechniczna).

Gliwice: Stanisław Fryze (elektrotechnika teo-
retyczna), Tadeusz Malarski (fizyka oraz radio-
technika), Tadeusz Zagajewski (elektronika prze-
mysłowa), Andrzej Kamiński (systemy elektro-
energetyczne), Franciszek Szymik (sieci elek-
tryczne), Antoni Plamitzer (maszyny elektrycz-
ne), (później Opole).

Gdańsk: Kazimierz Kopecki (eletroenergetyka 
systemowa i gospodarka energetyczna), Łukasz 
Dorosz (teletechnika), Zbigniew Woynarowski 
(ochrona środowiskowa), Zenon Jagodziński 
(radionawigacja, hydroakustyka).

Kraków: Jan Barzyński (sieci i urządzenia ele-
ktryczne), Władysław Kołek (maszyny elektry-
czne), Stanisław Kurzawa (elektrotechnika teo-
retyczna).

Łódz: Stanisław Dzierzbicki (aparaty elektry-
czne), Bronisław Sochor (elektrotermia).

Poznań: Bolesław Bielecki (elektroenergetyka, 
zabezpieczenia elektroenergetyczne), Artur Metal 
(pomiary elektrotechniczne), (działał również we 
Wrocławiu i Szczecinie).

W okresie gdy w Europie powstawało i two-
rzyło się wyższe szkolnictwo techniczne, Poli-
technika Lwowska była jedną z pierwszych 
uczelni, które powstały w Europie Środkowej, 
a w latach 1872-1915 jedyną techniczną wyższą 
uczelnią z polskim językiem wykładowym. 
Miała ona charakter ogólnopolski i skupiała 

Polaków ze wszystkich zaborów. Przykładowo 
wśród sześciu kolejnych kierowników katedr na 
Oddziale Elektrotechnicznym tylko dwóch uro-
dzonych było w zaborze austriackim, trzech 
w rosyjskim, a jeden w pruskim.
Pracownicy naukowi Oddziału Elektrotechni-
cznego Politechniki Lwowskiej (ponad dwu-
dziestu kilku profesorów i wielu pozostałych 
pracowników naukowo-dydaktycznych) współ-
tworzyli kadrę naukową powstających lub od-
budowywanych, po drugiej wojnie światowej, 
elektrotechnicznych ośrodków akademickich 
w Polsce.
W 2004 roku odbyły się we Lwowie uroczysto-
ści 160-lecia Politechniki Lwowskiej. Zostali 
na nie zaproszeni i brali w nich udział rektorzy 
wszystkich polskich politechnik.
Na przykładzie wkładu w rozwój szkolnictwa 
elektrotechnicznego można sądzić, że Polite-
chnika Lwowska stanowiła ważny zaczątek 
technicznego szkolnictwa wyższego w Polsce, 
a wydaje się, że również odegrała istotną rolę 
w rozwoju szkolnictwa wyższego na Ukrainie. 
Postacią łączącą oba te wątki mogłaby być oso-
ba profesora Gabriela Sokolnickiego.
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