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90 LAT NAUCZANIA MASZYN ELEKTRYCZNYCH
W POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ

90 YEARS OF ELECTRICAL MACHINES TEACHING
AT WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Abstract: The article is a review of teaching and scientific achievements at Warsaw University of Technology 
(WUT) Division of Electrical Machines (DEM). Nine years ago electrical machine experts working under pro-
fessor Konstanty Żórawski’s leadership set up the Department of Electrical Machines at Warsaw University of 
Technology. It was the first institution in Poland whose purpose was to educate electrical machine engineers. 
The article shows a review of main trends connected with constructing a strong position of ELECTRICAL 
MACHINES discipline at WUT in the 20th century. The emphasis was on the influence in the areas of educa-
tional and research by four outstanding electrical machines teachers: Konstanty Żórawski, Henryk Kozłowski, 
Bolesław Dubicki and Władysław Latek. Among the issues described were the expansion of the laboratory 
base, development of teaching content, and changes in its organization. Elements of modern DEM teaching 
were shown, such as: new academic books, modern laboratory equipment, broadening the exercises for stu-
dents with diagnostic elements and interesting thesis subjects. The current scientific work of the DEM scien-
tists was described, as were the plans for the near future.

1. Wstęp

Rok bieżący jest szczególny dla warszawskiego 
środowiska naukowego i dydaktycznego, pro-
fesjonalnie zajmującego się maszynami elek-
trycznymi. Oto 90 lat wstecz, w roku 1919,
w Politechnice Warszawskiej powstała Katedra 
Maszyn Elektrycznych. Powołanie jednostki 
było niezwykle istotnym elementem konstytu-
ującym nauczanie elektrotechniki w warszaw-
skiej Alma Mater. Było to wydarzenie, o zna-
czeniu i zasięgu wybiegającym daleko poza 
mury Uczelni – istotne dla kształcenia kadr nie-
zbędnych dla odbudowy i rozwoju wskrzeszo-
nej po okresie zaborów ojczyzny.

Fot. 1. Aula Gmachu Fizyki – Laboratorium 
Maszyn Elektrycznych, 1925 r.

MASZYNY ELEKTRYCZNE - to klasyczny 
dział elektrotechniki. Dyscyplina ta wykładana 

jest we wszystkich uczelniach technicznych 
w kraju i za granicą. Pomimo swej już ponad 
150 letniej historii, przetworniki elektromecha-
niczne stanowią nadal ustroje o wyjątkowo du-
żej dynamice rozwojowej. W ich dziedzinie od-
naleźć można ciekawe, ale i trudne, problemy 
identyfikacji pól: elektrycznych, magnetycz-
nych, także pochodzenia grawitacyjnego. Stale 
obecne są tu zagadnienia mechaniczne, elektro-
niczne, zasilania i sterowania. Szeroki zakres 
zastosowań oraz ogromne walory dydaktyczne 
nauczania teorii i eksploatacji maszyn elek-
trycznych zauważono od dawna. Praktycznie 
natychmiast po rozpoczęciu zajęć w nowo wy-
budowanych gmachach Politechniki Warszaw-
skiej wprowadzono do programów studiów 
wykłady i ćwiczenia z elektrotechniki z istot-
nymi elementami dotyczącymi maszyn elek-
trycznych.

2. Lata pierwsze Katedry Maszyn Elek-
trycznych
Tam gdzie elektrotechnika w programie na-
uczania – tam i szybko maszyny elektryczne 
awansują, zdobywając status samodzielnej dys-
cypliny. Nie dziwi zatem zawartość progra-
mowa zajęć z elektrotechniki na Wydziale Ma-
szyn i Elektrotechnicznym PW, gdzie na sem. 
V odnajdujemy prowadzoną przez prof. Kon-
stantego Żórawskiego Teorię maszyn elek-



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 83/2009222

trycznych. I to w solidnym wymiarze – 4 godz. 
wykładów i 2 ćwiczeń. A przypomnijmy, że od 
1918 roku studenci rozpoczynają zajęcia w La-
boratorium Maszyn Elektrycznych, zorgani-
zowanym przez K. Żórawskiego i inż. Mateusza 
Nacholińskiego w auli Gmachu Fizyki.
Zajęcia wykładowe, projektowe, ćwiczenia la-
boratoryjne doprowadziły do podjęcia decyzji 
o utworzeniu wydzielonej, niezależnej jednostki 
organizacyjnej w ramach Wydziału. Jednostką 
tą stała się Katedra Maszyn Elektrycznych. Ka-
tedra powstała w 1919 roku i tę datę należy 
przyjąć za początek maszyn elektrycznych
w Politechnice Warszawskiej w wydaniu zin-
stytucjonalizowanym. W pełni dojrzały, samo-
dzielny Zakład Maszyn Elektrycznych wyprze-
dza zatem o około trzy lata powstanie Wydziału 
Elektrotechnicznego (14.06.1921 r.).
Dzieje maszyn elektrycznych w Politechnice 
Warszawskiej związane są przede wszystkim
z postaciami naszych znakomitych poprzedni-
ków, nestorów polskiej elektrotechniki elek-
tromaszynowej, z profesorami: Konstantym Żó-
rawskim (1874-1956 ), Henrykiem Kozłowskim 
(1901-1973), Bolesławem Dubickim (1906-
1990) i Władysławem Latkiem (1916-1991). 
Ich trud naukowy, wynalazczy, również co-
dzienna praca nauczycielska budowała pozycję 
tej dyscypliny nie tylko w uczelni, ale także 
w całym kraju. Dorobek profesorów, charakte-
ryzowany pod kątem wkładu w rozwój dydak-
tyki, zostanie przytoczony poniżej.

3. Profesor Konstanty Żórawski
Biografia profesora Konstantego Żórawskiego 
to szczególne koleje losu. Niewątpliwie zali-
czyć należy Go do pionierów nauczania dyscy-
pliny Maszyny Elektryczne w Polsce. Także ak-
tywna, całe życie prowadzona działalność orga-
nizatorska, sprawia, iż z dorobku naukowego 
i materialnego tworzonego za sprawą i przy 
udziale Profesora środowisko elektrotechników 
korzysta do dnia dzisiejszego.
Konstanty Żórawski odbył studia mechaniczne 
w Instytucie Technologicznym w Petersburgu. 
Od 1898 r. uzupełniał je w belgijskim Instytucie 
Elektrotechnicznym im. Montefiore w Liège, 
gdzie w 1899 r. uzyskał dyplom inżyniera elek-
tryka. Działalność zawodową prowadził w Mas-
chinenfabrik Oerlikon w Szwajcarii, a także 
w Rydze i Petersburgu.

Fot. 2. Konstanty Żórawski – okres fin de sièc-
le, ok. roku 1900

W roku 1919, na wniosek Komisji Stabilizacyj-
nej Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego został mianowany, w pierwszej 
grupie 38 nauczycieli akademickich, profeso-
rem zwyczajnym Politechniki Warszawskiej 
oraz kierownikiem Katedry Budowy Maszyn 
Elektrycznych na Wydziale Budowy Maszyn
i Elektrotechniki. Był uważany za pedagoga 
niezwykle wymagającego, jednak sprawiedli-
wego. Żądał znajomości zagranicznej literatury 
fachowej, a swój przedmiot uważał za najważ-
niejszy dla elektryków. Latem 1930 r. zorgani-
zował dla studentów PW wycieczkę do Szwaj-
carii w celu zapoznania się z elektrowniami 
wodnymi i fabrykami elektrotechnicznymi.
W czasie okupacji hitlerowskiej prowadził 
prywatną fabrykę przetwórczą surowców che-
micznych "Rędziny" w Rudnikach koło Często-
chowy (1942-1945). Pozostawał jednak w kon-
taktach ze studentami PW, których egzamino-
wał z maszyn elektrycznych, wydawał i konsul-
tował im projekty przejściowe i dyplomowe. Po 
wyzwoleniu powrócił na PW i wziął udział 
w odbudowie laboratoriów Katedry Maszyn 
Elektrycznych. Na emeryturę przeszedł 30 lis-
topada 1948 r.

4. Profesorowie Henryk Kozłowski oraz 
Bolesław Dubicki
Kolejne dwie postaci, mające ogromne zasługi 
w kształceniu kadr inżynierskich w Politechnice 
Warszawskiej to Henryk Kozłowski i Bolesław 
Dubicki. To dzięki nim Zakład Maszyn Elek-
trycznych ostatecznie odbudował swój poten-
cjał po II wojnie światowej i czynnie włączył 
się w rozwój gospodarki lat 50-tych i 60-tych. 
Cechą wspólną obu dydaktyków była niezwy-
kła głęboka znajomość podstaw konstrukcji 
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i technologii maszyn elektrycznych, dzięki zbu-
dowaniu i prowadzeniu przez siebie firm pro-
jektujących i wytwarzających silniki elektrycz-
ne. Własne doświadczenia były natychmiast 
publikowane i przekazywane studiującym.

Fot. 3. Profesor Henryk Kozłowski

Henryk Stanisław Kozłowski rozpoczął studia 
w Wydziale Elektrycznym PW w 1919 roku. 
Jednym z Jego wykładowców był profesor 
Konstanty Żórawski, późniejszy przełożony 
rozpoczynanej po wojnie kariery naukowej. 
Pierwsze poważne zadania, które życie zawo-
dowe stawiało przed młodym wówczas inżynie-
rem, podejmowane były w Biurze Technicznym 
Elektrowni Warszawskiej. Zafascynowany ma-
szynami elektrycznymi, dla zdobycia doświad-
czenia w ich konstruowaniu, decyduje się wyje-
chać i zatrudnić w Fabryce Maszyn Elektrycz-
nych "Brown-Boveri" w Żychlinie jako kie-
rownik Stacji Prób i Laboratorium Materiałów. 
Nie mogąc w pełni testować i wdrażać do pro-
dukcji swych technicznych koncepcji postana-
wia założyć własną wytwórnię maszyn elek-
trycznych. Pracowała ona nieprzerwanie aż do 
powstania warszawskiego. W tym okresie 
w murach wytwórni opracowano kilkadziesiąt 
typów silników o mocach nominalnych do 
7 kW.
Po II wojnie światowej H. Kozłowski, przyszły 
profesor PW, zajął się również pracą dydak-
tyczną. Wykładał budowę i projektowanie ma-
szyn elektrycznych w Szkole Inżynierskiej im. 
Wawelberga i Rotwanda w Warszawie (1945-
51), na Politechnice Łódzkiej (1947-51) i Poli-
technice Warszawskiej (1953-71).
19 grudnia 1950 roku po przedłożeniu pracy 
Metoda obliczania obwodów magnetycznych 
maszyn trójfazowych z kwadratowymi blachami 
stojana (promotor - Eugeniusz Jezierski) obro-
nił doktorat w Politechnice Łódzkiej, uzyskując 

tytuł doktora nauk technicznych. W dorobku 
piśmienniczym Profesora zwraca uwagę przy-
wiązywanie wielkiej wagi do zagadnień techno-
logicznych i ekonomicznych w procesie projek-
towania, a następnie produkcji maszyn. 
We wdzięcznej pamięci współpracowników, 
zwłaszcza konstruktorów opracowujących pod 
Jego kierownictwem nowe rozwiązania tech-
niczne ustrojów elektromaszynowych, pozosta-
ją bardzo życzliwe, ojcowskie nieomal relacje 
z podwładnymi.
Bolesław Dubicki studiował na Wydziale Elek-
trycznym PW w Oddziale Prądów Silnych. Po 
ukończeniu studiów w 1928 r. B. Dubicki roz-
począł pracę w przemyśle maszyn elektrycz-
nych i transformatorów. Tej dziedzinie także 
poświęcił całą swą dalszą działalność naukową 
i zawodową. Pracował w fabrykach Polskiego 
Towarzystwa Elektrycznego, w biurach kon-
strukcyjnych firm Brown Boveri oraz BOYE.
Już w tym okresie łączył Bolesław Dubicki pra-
cę zawodową z działalnością dydaktyczną. Od 
1933 r. aż do wybuchu wojny był starszym asy-
stentem w Katedrze Maszyn Elektrycznych na 
Politechnice Warszawskiej, prowadził zajęcia 
projektowe silników indukcyjnych. Działal-
ności dydaktycznej nie przerywa również Bole-
sław Dubicki w czasie okupacji hitlerowskiej, 
prowadząc wykłady z maszyn elektrycznych na 
Wydziale Elektrycznym Wyższej Szkoły Tech-
nicznej im. Wawelbergai Rotwanda, którą 
ukrywano pod nazwą Państwowej Szkoły Elek-
trycznej II stopnia, a następnie od 1942 r. 
w utworzonej staraniem pracowników Politech-
niki Warszawskiej tzw. Państwowej Wyższej 
Szkole Technicznej. Istnienie tych półlegalnie 
prowadzonych szkół, które w trudnym okresie 
okupacji zastąpić musiały Politechnikę, umoż-
liwiło znacznej liczbie słuchaczy ukończenie 
studiów wyższych. Dzięki ofiarnej pracy perso-
nelu naukowego, wkrótce po zakończeniu woj-
ny zniszczony gospodarczo kraj mógł być zasi-
lony tak potrzebną wówczas młodą kadrą inży-
nierską.
W grudniu 1945 r. w pierwszej odbudowanej 
sali zdewastowanego Gmachu Elektrotechniki 
PW odbyła się obrona pracy doktorskiej
B. Dubickiego pod tytułem: Nowa metoda obli-
czania małych silników komutatorowych prądu 
zmiennego. Była to pierwsza obroniona po woj-
nie rozprawa doktorska w Politechnice War-
szawskiej (promotor - Konstanty Żórawski), 
dodatkowo przy tym wyróżniona.
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Fot. 4. Profesor Bolesław Dubicki

W roku 1948 otrzymuje nominację na profesora 
nadzwyczajnego Politechniki Warszawskiej
i kierownika Katedry Maszyn Elektrycznych. 
Pierwsze lata po wojnie to okres niezwykle wy-
tężonej pracy naukowo-badawczej oraz publi-
kacyjnej. Pisze w tym czasie wiele oryginal-
nych prac naukowych, w tym dwie podstawowe 
w polskiej literaturze monografie maszyn elek-
trycznych: Maszyny prądu stałego, która do-
czekała się trzech wydań oraz Uzwojenia prądu 
zmiennego. Listę osiągnięć z omawianego okre-
su uzupełnia wiele opracowań dla przemysłu. 
W roku 1964 wydany zostaje trzeci tom mono-
graficznego dzieła o maszynach elektrycznych 
Silniki indukcyjne, a następnie (1970-1974) 
ukazała się w Archiwum Elektrotechniki seria 
artykułów rozwijających teorię uzwojeń prądu 
przemiennego. Nieprzerwanie zajmował się 
prof. Dubicki także działalnością dydaktyczną, 
obejmującą kierowanie pracą Katedry, Instytutu
Maszyn Elektrycznych Politechniki Warszaw-
skiej i bezpośrednimi zajęciami ze studentami. 
W przekazywanej przez lata opinii był znako-
mitym wykładowcą, o perfekcyjnych umiejęt-
nościach ilustrowania swych wypowiedzi pre-
cyzyjnymi i pięknymi rysunkami. Nie można 
pominąć tu prowadzenia licznych prac doktor-
skich oraz habilitacyjnych.
Wielu z uczniów i wychowanków Bolesława 
Dubickiego uzyskało tytuły docentów i profeso-
rów, działa w uczelnianych oraz przemysło-
wych placówkach naukowych.

5. Profesor Władysław Latek
Ostatnią, obszerniej charakteryzowaną postacią, 
której upływ czasu przydał już atrybuty histo-
ryczności, a którego wielu z jego wychowan-
ków i współpracowników znakomicie pamięta, 

jest Władysław Latek. Do niewielu osób po-
wracamy, po upływie lat, myślą tak serdeczną 
jak do Naszego Profesora - Władysława Latka. 
Powoli upływa już druga dekada od chwili osta-
tecznego z Nim pożegnania.
Władysław Latek studia w Politechnice War-
szawskiej podjął w roku 1934. Z chwilą wybu-
chu wojny powrócił do rodzinnych Skromowic 
koło Kocka, gdzie był świadkiem ostatniej bit-
wy Września. Zadecydowała ona o Jego posta-
nowieniu walki konspiracyjnej, do której przy-
stąpił w r. 1940 w szeregach Batalionów Chłop-
skich. Działając w organizacji zbrojnej pod 
pseudonimem „Młot” doszedł do stanowiska 
z-cy komendanta BCh na okręg lubartowski, 
a od roku 1943 był delegatem rządu londyń-
skiego na powiat lubartowski.
Po zakończeniu wojny złożył egzamin dyplo-
mowy w Politechnice Warszawskiej i rozpoczął 
pracę zawodową w Lubelskim Międzykomu-
nalnym Związku Elektryfikacyjnym LUBZEL, 
w charakterze kierownika stacji prób i warszta-
tu remontowego maszyn elektrycznych i trans-
formatorów. Następnie pracował w firmie 
„Elektrobot” i Przedsiębiorstwie Robót Elek-
trycznych.
Z dniem 1 kwietnia 1948 r. rozpoczął pracę na-
ukowo-dydaktyczną w Katedrze Maszyn Elek-
trycznych PW w charakterze starszego asysten-
ta. Pracę tę kontynuował do ostatnich chwil 
swego życia, przechodząc wszystkie szczeble 
kariery naukowej.
W roku 1951 uzyskał stopień naukowy doktora 
nauk technicznych w Wydziale Elektrycznym 
Politechniki Warszawskiej za dysertację pt. 
Określenie wielkości charakterystycznych syn-
chronizowanego silnika indukcyjnego na pod-
stawie danych biegu jałowego i danych zna-
mionowych (promotor – Bolesław Dubicki). Do 
wykładanych przez siebie przedmiotów, np. 
Stany nieustalone w maszynach elektrycznych, 
Turbogeneratory samodzielnie przygotowywał 
programy oraz redagował podręczniki i skrypty. 
Wszystkim profesjonalistom dyscypliny zna-
komicie znane są, wielokrotnie wznawiane, 
książki wymienione w załączonym spisie. Uczą 
się z nich maszyn do dziś kolejne roczniki stu-
dentów.
Bardzo duże zasługi położył prof. W. Latek
w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej, 
przekazując jej swoją bogatą wiedzę oraz do-
świadczenie. Pod opieką prof. W. Latka, jako 
promotora, uzyskało doktoraty ponad 20 osób, 
recenzował ponad 70 rozpraw doktorskich
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i ponad 20 prac habilitacyjnych. Pracę naukową 
w Politechnice Warszawskiej wiązał zawsze
z potrzebami przemysłu i energetyki.

Fot. 5. Profesor Władysław Latek

Na zakończenie należy wspomnieć o niezwykle 
cennej dla całego środowiska maszynowców 
inicjatywie stworzenia stałego cyklu konferen-
cji naukowych - Sympozjów Maszyn Elek-
trycznych. Idea tego Sympozjum, organizowa-
nego rokrocznie - początkowo przez ośrodek 
warszawski, ziściła się w roku 1965. Po piętna-
stu latach SME przekształciło się w Sympozjum 
Ogólnopolskie, obecnie ma już status między-
narodowego. Integruje ono pracowników nauki 
i przemysłu w jedną wielką rodzinę i jest od 
ponad czterdziestu lat źródłem szeregu cennych 
opracowań oraz inicjatyw w dziedzinie maszyn 
elektrycznych. Od początku powstania Sympo-
zjum SME prof. W. Latek był przewodniczą-
cym jego Komitetu Organizacyjnego. Ostatnie 
przed śmiercią Profesora - XXVII Sympozjum 
Maszyn Elektrycznych odbyło się w Sopocie, 
we wrześniu 1991 roku. Złożony ciężką choro-
bą, po raz pierwszy nie mógł w nim uczestni-
czyć.
Liczne grono wychowanków i przyjaciół czci 
pamięć Profesora Władysława Latka głębokim 
szacunkiem i podziwem dla Jego pracowitego 
życia.

6. Baza dydaktyki przedmiotu MASZY-
NY ELEKTRYCZNE

Ogromnym wysiłkiem każdego z kierujących 
Zakładem były działania prowadzące do wzro-
stu jego bazy materialnej i logistycznej.
W tym miejscu z pewnością należy przywołać 
Ich nazwiska:
1. prof. Konstanty Żórawski – kierownik Ka-

tedry Maszyn Elektrycznych w latach 1919-
1948;

2. prof. Henryk Kozłowski – kierownik Za-
kładu Konstrukcji Maszyn Elektrycznych 
1948-1970;

3. prof. Bolesław Dubicki – kierownik Kated-
ry Maszyn Elektrycznych w latach 1948-
1970;

4. prof. Władysław Latek – kierownik Zakła-
du Maszyn Elektrycznych w latach 1970-
1977;

5. dr Alfred Kiszko – kierownik Zakładu Ma-
szyn Elektrycznych w latach 1978-1981;

6. prof. Eugeniusz Koziej – kierownik Zakła-
du Maszyn Elektrycznych w latach 1977-
1978 i 1981-1994;

7. prof. Grzegorz Kamiński – kierownik Zak-
ładu Maszyn Elektrycznych - od 1994.

Jednym z kluczowych elementów umożliwiają-
cych osiąganie właściwej jakości dydaktyki jest 
odpowiednio przygotowany zbiór książek 
i podręczników akademickich. Ośrodek war-
szawski dopracował się wielu skryptów oraz 
monografii z dyscypliny maszyny elektryczne. 
Ponieważ były one emitowane do wszystkich 
wyższych uczelni technicznych, niewątpliwie 
każdy inżynier i pracownik naukowy z wielu 
wymienionych korzystał:
 Żórawski K.: Maszyny elektryczne – teoria

i budowa, (w trzech tomach), 1923;
 Dubicki B.: Maszyny elektryczne. Maszyny prą-

du stałego. PWN, Warszawa, 1958;
 Kozłowski H., Turowski J.: Silniki indukcyjne. 

Projektowanie. Konstruowanie. Wytwarzanie. 
WNT, Warszawa, 1961;

 Dubicki B.: Maszyny elektryczne. Silniki induk-
cyjne. PWN, Warszawa, 1964;

 Latek W.: Turbogeneratory. WNT, 1973;
 Latek W.: Teoria maszyn elektrycznych. WNT, 

Warszawa, 1982;
 Latek W.: Badanie maszyn elektrycznych

w przemyśle. WNT, Warszawa, 1987;
 Kiszko A., Oksiuta S.: Zadania obliczeniowe

i wstęp do projektowania maszyn elektrycznych. 
WPW, Warszawa, 1987;

 Kamiński G.: Silniki elektryczne o ruchu złożo-
nym. OWPW, Warszawa, 1994

 Kamiński G., Kosk J., Przyborowski W.: Labo-
ratorium maszyn elektrycznych. OWPW, War-
szawa, 2005;

 Kamiński G., Przyborowski W.: Uzwojenia
i parametry maszyn elektrycznych. OWPW, 
Warszawa, 2005.

Uzupełniane są one przez kolejne już wydane, 
bądź przygotowywane do druku pozycje:
 Staszewski P., Urbański W.: Zagadnienia obli-

czeniowe w eksploatacji maszyn elektrycznych. 
OWPW, Warszawa, 2009;
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 Kamiński G., Przyborowski W.: Maszyny elek-
tryczne. OWPW, Warszawa (red.).

Fot. 6. Wypromowany w ZME PW w 2008 r. 
doktor Torsten Wichert z HTW Dresden wraz 
z promotorami i recenzentem - profesorami: 
Hansem Kußem, Pawłem Staszewskim, Grzego-
rzem Kamińskim

Kolejnym bardzo istotnym warunkiem spraw-
nego nauczania jest odpowiednia baza lokalowa
i sprzętowa. Od początku istnienia podstawo-
wym rodzajem zajęć dydaktycznych obsługi-
wanych przez pracowników Zakładu są ćwi-
czenia laboratoryjne kursu ogólnego. Przez kil-
kadziesiąt lat Laboratorium Maszyn Elektrycz-
nych funkcjonowało w auli Gmachu Fizyki. We
wrześniu 1999 roku Zakład zmienił swą siedzi-
bę. Większość zajęć dydaktycznych przeniesio-
no do nowo otwartego budynku, zwanego z ra-
cji stojącego obok komina starej politechnicznej 
kotłowni – „Pod Kominem”. Znalazła tu swoje 
miejsce hala maszyn, pracownia komputerowa 
oraz sala wykładowa. Oprócz Laboratorium 
ME, w którym realizowane jest nauczanie stu-
dentów macierzystego Wydziału Elektrycznego 
oraz zlecone zajęcia obcych jednostek, pracow-
nicy ZME, staraniem szczególnie doktorów 
Adama Biernata i Jana Szczypiora, utworzyli
i wyposażyli dodatkowe pracownie:
- Laboratorium Dynamiki,
- Laboratorium Diagnostyki i Technik Pomia-
rowych,
- Laboratorium Projektowania ME,
- Laboratorium Mikromaszyn.
W zajęciach w nich organizowanych biorą 
udział studenci specjalności Elektromechatro-
nika, dyplomanci, osoby doktoryzujące się
w ZME, ostatnio także z zagranicy.

Fot. 7. Współczesny wygląd Laboratorium Ma-
szyn Elektrycznych – stanowiska do badań sil-
nika łukowego, synchronicznego, na drugim 
planie – silnik kulowy

Tak oto w dużym skrócie zaprezentowane zo-
stały wysiłki naszych antenatów, kładące fun-
dament dzisiejszej pozycji dyscypliny MASZY-
NY ELEKTRYCZNE w Politechnice War-
szawskiej. Cieszy, że choć po części, ich trud 
organizacyjny, wynalazczy oraz codzienna, 
żmudna praca dydaktyczna nie rozpłynęły się 
we mgle niepamięci.
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