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WSPOMNIENIE PO MIERTNE 

Mgr in . Stanis aw Jerzy S owikowski (1926 – 2014) 

23 Czerwca 2014 roku odszed  od nas mgr. in . Jerzy S owikowski, 

twórczy pracownik naukowy i organizator w rozwiazywaniu nowych 

przedsi wzi  w dziedzinie przemys u elektrotechnicznego. 

Po uko czeniu Wydzia u Elektrycznego Politechniki Warszawskiej 

oraz kursów ekonomicznych dla kadry kierowniczej rozpocz  prac  

zawodow  w 1949r jako asystent w Katedrze Podstaw Elektrotechniki 

Politechniki Warszawskiej. W 1952 r. podj  prac  w Zak adzie Wysokich 

Napi  Instytutu Elektrotechniki. W Zak adzie tym pracowa  kolejno na 

stanowiskach : asystent, adiunkt, samodzielny pracownik naukowo-

badawczy, docent. Kierowa  pracowni , a nast pnie – zespo em pracowni. 

Wa niejsze prace zespo owe, które realizowa  w kierowanych przez 

siebie zespo ach to : wprowadzenie bada  profilaktycznych izolacji 

transformatorów (w zespole uzyska  nagrod  pa stwowa III-go stopnia w 

1955 r. i wiadectwo patentowe). W kooperacji z Instytutem Farb  

i Lakierów oraz z zak adami przemys u kablowego – uruchomiono przy Jego znacz cym udziale - produkcj  

przewodów emaliowanych, odpornych na dzia anie oleju. Opracowane rozwi zanie zastosowano nast pnie w 

nowoczesnej serii transformatorów hermetyzowanych - nie wymagaj cych bada  eksploatacyjnych. Transfor-

matory by y przeznaczone g ównie do sieci wiejskich. Nast pi o równie  uruchomienie produkcji przek adni-

ków hermetyzowanych (uzyskano wiadectwo patentowe). Dalszymi efektami opracowa  zespo u by y: za o-

enia do ci gów technologicznych fabryk transformatorów ELTA  

i MEFTA oraz udzia  we wdro eniu blach zimnowalcowanych do produkcji transformatorów i generatorów (w 

tym opracowanie uzasadnienia techniczno-ekonomicznego tego wdro enia). Wdro ono równie  metod  selek-

cji jako ciowej transformatorów do produkcji radarów w fabryce - RAWAR. 

W latach 1956 – 60 doc. Jerzy S owikowski pog bi  wiedz  teoretyczn , studiuj c na Wydziale Mate-

matyczno-Fizycznym Uniwersytetu Warszawskiego.  

Odby  4 sta e zagraniczne : w ZSRR (w Fabrykach Transformatorów – w Moskwie i Zaporo u), oraz 

we Francji (w Laboratoire Central des Industries Electriques, i na Uniwersytecie w Tuluzie) oraz w NRD  

(w Fabryce Transformatorów - w Lichtenstein). 

Wykazywane zdolno ci organizacyjne doc. Jerzego S owikowskiego znajdowa y uj cie w pe nieniu 

funkcji sekretarza Podkomisji ds. Materia ów Izolacyjnych i Kabli w G ównej Komisji Elektrotechniki Ko-

mitetu Nauki i Techniki (w latach 1965 – 1972) oraz przedstawiciela Ministerstwa Przemys u Maszynowego 

- ds. olejów energetycznych w Mi dzyresortowej Komisji Produktów Naftowych (1967 - 1972).  

Od 1952 r. nale a  do Stowarzyszenia Elektryków Polskich, gdzie pe ni  ró ne funkcje w jednostkach Stowa-

rzyszeniowych, w tym od 1965 r. by  przewodnicz cym Centralnego Kolegium Sekcji Przemys u Elektro-

technicznego.  
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W 1974r zosta  cz onkiem organizacji p.n. Mi dzynarodowej Konferencji Wielkich Sieci Elektrycznych 

(CIGRE)). Jako cz onek Komitetu 15 (Materia y Elektrotechniczne) Mi dzynarodowej Konferencji Wielkich 

Sieci Elektrycznych (CIGRE). W latach 1978 - 1993 pe ni  funkcj  przewodnicz cego Komitetu Krajowego 1 

(PKWSE). By  ponadto - ekspertem Grupy Roboczej Komitetu 15, GT 15-01 i cz onkiem GT15-02. Za sw  

owocn , wieloletni , trwaj c  przez 3 kadencje dzia alno , zosta  wyró niony w 1998 r. tytu em „Distingu-

ished Member of CIGRE”. 

W 1978r powo any zosta  na stanowisko dyrektora O rodka Badawczo-Rozwojowego Przemys u Kablo-

wego ENERGOKABEL w O arowie Mazowieckim (zachowuj c stanowisko docenta). Po przekszta ceniu 

O rodka w Przedsi biorstwo Pa stwowe od po owy 1992r, sprawowa  funkcj  tymczasowego kierownika 

Przedsi biorstwa. W latach 1978 – 1993 w oparciu o technologi  opracowan  przez Instytut Chemii i Techniki 

J drowej zespó  pracowników Przedsi biorstwa - przy Jego bezpo rednim udziale - skonstruowa  maszyny ka-

blowe, które wdro y  z przeznaczeniem do produkcji wyrobów termokurczliwych. Produkcja zosta a podj ta w 

Zak adzie Urz dze  Technologicznych w Cz uchowie. Uwzgl dniono przy tym wymogi eksportu do strefy do-

larowej. Po rozpracowaniu marketingowym i opanowaniu produkcji przewodów emaliowanych o grubo ci izo-

lacji poni ej 50µm, produkcj  przekazano do Fabryki Przewodów Emaliowanych w Legnicy. Dalsze rozwini -

cie eksportu maszyn kablowych i udoskonalenie ich konstrukcji – w tym w zakresie produkcji przepustów ka-

blowych dla elektrowni j drowych - przeprowadzono szeroko zakrojon  akcj  dostosowania Polskich Norm do 

norm Mi dzynarodowych. W wyniku tych dzia a  O rodek Badawczo-Rozwojowy Energokabel, w rankingu 

Ministerstwa Przemys u Maszynowego, w latach osiemdziesi tych, zajmowa  2-gie miejsce pod wzgl dem 

ekonomicznym i 24-te – pod wzgl dem dzia alno ci merytorycznej (na ogóln  liczb  140 jednostek). W latach 

1984-2006 uczestniczy  równie  w badaniach prowadzonych w Zak adzie Wysokich Napi  Instytutu Elektro-

techniki  

w zwi zku z wprowadzaniem sze ciofluorku (SF6) do konstrukcji wy czników wysokiego napi cia (prowa-

dzonych w ramach wspó pracy z NIST – USA). 

Po przej ciu na emerytur  mgr in . Jerzy S owikowski ledzi  nadal rozwój zagadnie  zwi zanych z pro-

cesami fizycznymi zachodz cymi w izolacji transformatorów prezentuj c referaty na konferencjach mi dzyna-

rodowych (w tym na Sesj  Plenarn  CIGRE 2014) oraz pe ni c funkcj  Przewodnicz cego  

Komitetu 303 :”Materia y elektroizolacyjne” w Polskim Komitecie Normalizacji (PKN).  

Wyniki prowadzonych przez Niego prac znalaz y wyraz w ponad 100 publikacjach zamieszczonych w 

czasopismach krajowych i zagranicznych oraz w prezentacjach na konferencjach mi dzynarodowych CIGRE, 

IEEE, IEE, Gaseous Dielectrics (USA). By  równie  wspó autorem 3 ksi ek (w tym – p.t. Materia oznawstwo 

Elektrotechniczne - 3 wydania i Poradnik In yniera Elektryka – 3 wydania). 

Wa niejsze Jego odznaczenia i wyró nienia stanowi ce dowód uznania za prowadzon  dzia alno  to:  

Krzy  Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzy  Zas ugi, Zespo owa Nagroda Pa stwowa III-

go stopnia, Srebrna i Z ota Odznaka SEP, oraz medal im. Mieczys awa Po aryskiego. 

Na szczególne podkre lenie zas uguje wzorowa postawa w ka dej chwili doros ego ycia mgr in . Jerzego 

S owikowskiego pod wzgl dem spo ecznym i patriotycznym. Móg  by  drogowskazem w trudnych chwilach 

Polski i w chwilach spokoju. Wykaza  to w czasie, gdy nie b d c jeszcze pe noletnim uczestniczy  w dzia alno-

ci konspiracyjnej Armii Krajowej na Wile szczy nie, bra  udzia  w 1944 r. w bitwie o Wilno oraz gdy prze-

dziera  si  z broni  w r ku przez lasy do Puszczy Kampinoskiej. Wytrwa , gdy w nast pstwie przyj tej postawy 

i konsekwentnych dzia a  by  wi ziony i prze ladowany.  

We wszystkich przedsi wzi ciach zyska  sobie serdecznych przyjació  i yczliwych kolegów.  

Zawsze wyró nia  si  serdeczno ci  i lojalno ci . 

 
Cze  jego pami ci ! 

Opracowa : prof. dr hab. in . Zdzis aw ycki 
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IMPREZY NAUKOWE 
 

L Mi dzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych SME 2014 
22 – 25 czerwca 2014, Szczawnica 

 
 

W dniach 22-25.06.2014r w samym sercu Pienin w Szczawnicy odby o si  50-te jubi-
leuszowe Mi dzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych. Miejscem obrad by  sty-

lowy Dworek Go cinny w którym spotkali si  naukowców i pracownicy krajowych oraz zagranicznych o rod-
ków naukowych i przemys owych w celu wymiany do wiadcze  i prezentacji najnowszych prac dotycz cych 
teorii, projektowania, bada  i diagnostyki oraz zastosowa  maszyn elektrycznych.  

 
 
G ównymi organizatorami Sympozjum by a Katedra Diagnostyki Maszyn Elektrycznych Politechniki Kra-

kowskiej oraz Oddzia  Krakowski PTETiS przy wspó udziale Katedry Energoelektroniki i Automatyki Syste-
mów Przetwarzania Energii Akademii Górniczo-Hutniczej. Patronat nad konferencj  sprawowa  Komitet Elek-
trotechniki Polskiej Akademii Nauk, Polska Sekcja IEEE oraz Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teore-
tycznej i Stosowanej. 

Opiek  merytoryczn  nad Sympozjum sprawowa  Komitet Naukowy w liczbie 47 osób, sk adaj cy si  z 
cz onków Sekcji Maszyn Elektrycznych i Transformatorów Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk. 
Komitetowi Naukowemu przewodniczy  Prof. Kazimierz Zakrzewski, Honorowy Przewodnicz cy Komitetu 
Elektrotechniki PAN, a jednocze nie Przewodnicz cy Sekcji Maszyn Elektrycznych i Transformatorów 
KE PAN. Przewodnictwo nad Komitetem Organizacyjnym sprawowa  Prof. Tadeusz Sobczyk.  

Dyskusje prowadzone by y podczas Sympozjum w ramach siedmiu sesji plenarnych oraz czterech dialogo-
wych sesji plakatowych. Tematami obrad poszczególnych sesji plenarnych by y: 

- problemy eksploatacji maszyn dla energetyki, 
- diagnostyka i monitoring maszyn elektrycznych, 
- maszyny elektryczne specjalne, 
- badania i modelowanie generatorów, 
- niestandardowe maszyny z magnesami trwa ymi, 
- analizy polowe. 
W czasie Sympozjum mia a miejsce równie  Ogólnopolska Sesja Jubileuszowa PTETiS, po wi cona pa-

mi ci Profesora W adys awa Ko ka – Patrona Roku 2014 – w 100-n  rocznic  Jego Urodzin oraz Sesja Jubile-
uszowa z okazji 50-cio lecia Sympozjów Maszyn Elektrycznych oraz 70-rocznicy urodzin Prof. Tadeusza  
Sobczyka.  

2014
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W Sympozjum wzi o udzia  89 uczestników w tym 14 zagranicznych z Rosji, Niemiec, Szwajcarii, Wiel-
kiej Brytanii i S owacji. Wszystkie prezentowane referaty (102 –prace) by y recenzowane przez dwóch recen-
zentów i opublikowane zosta y w Zeszytach Problemowych – Maszyny Elektryczne o nr 103/2014 i 104/2014. 
Cz  prezentowanych referatów zosta a zarekomendowana do opublikowania w wersji rozszerzonej w Ar-
chives of Electrical Engineering oraz Czasopi mie Technicznym Politechniki Krakowskiej.  

Obradom towarzyszy y wystawy i prezentacje sponsorów takich jak ZEM Swarz dz, National Instruments - 
Polska, MESCO- Tarnowskie Góry, MPWiK Kraków, Mitsubischi Electric, Beckhoff Polska, ZEW Niedzica, 
Thermaleo oraz Oddz. Krakowski SEP. W trakcie Sympozjum odby y si  równie  praktyczne warsztaty prze-
prowadzone przez National Instruments pod tytu em „Rekonfigurowane systemy pomiarowe dla monitorowania 
maszyn oraz stanu technicznego konstrukcji”, prezentuj ce nowoczesne rozwi zania sprz towe oraz ich wspó -
prac  z platform  LabView. Uczestnicy warsztatów mieli mo liwo  poznania procesu tworzenia systemu do 
akwizycji drga , przeprowadzenia analizy sygna ów, estymacji pozycji pozycjonowania wa ów obrotowych oraz 
wykonywania pomiarów z u yciem narz dzi NI. 

 

 
 

 

 
 
Obrady naukowe u wietni y imprezy towarzysz ce takie jak sp yw Prze omem Dunajca, kolacja towarzy-

ska oraz w drodze powrotnej zwiedzanie Zespo u Elektrowni Wodnych w Niedzicy.  
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Do zobaczenia podczas nast pnego Sympozjum, którego organizatorem b dzie Politechnik  Gda sk . 

 

Opracowa : dr in . Tomasz W giel 
 

Zebranie Sekcji Maszyn Elektrycznych i Transformatorów Komitetu Elektrotechniki PAN 

Protokó  

W dniu 24 czerwca 2014 r. odby o si  w Szczawnicy zebranie Sekcji Maszyn Elektrycznych i Transfor-

matorów Komitetu Elektrotechniki PAN. W zebraniu wzi o udzia  21 osób: cz onków sekcji, cz onków sto-

warzyszonych i zaproszonych go ci. Zebraniu przewodniczy  prof. Kazimierz Zakrzewski, przewodnicz cy 

Sekcji.  

W trakcie zebrania przedyskutowano szereg zagadnie  i podj to kilka decyzji. 

1. Profesor Zakrzewski przekaza  informacj  o uzyskaniu przez P. Idziaka z Politechniki Pozna skiej stop-
nia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie Elektrotechnika. Prof. Zakrzewski z o y  zaproszo-
nemu na posiedzenie dr. hab. in . Idziakowi gratulacje w imieniu Sekcji 

2. Prof. A. Demenko, przewodnicz cy Komitetu Elektrotechniki, zabra  g os w sprawie tzw „mapy rozwoju” 
Elektrotechniki w zakresie Maszyn elektrycznych i transformatorów. Zaproponowa  by prace nad „map ” 
zako czy  do pa dziernika 2014 r. W ród potencjalnie mo liwych kierunków rozwojowych maszyn 
elektrycznych wymieni : 

a) przetworniki elektromagnetyczne wykorzystuj ce zjawiska sprz one: przetworniki z ciecz  magne-
tyczn , przetworniki magnetostrykcyjne, przetworniki piezoelektryczne, przetworniki wykorzystuj -
ce zjawiska sprz one termiczno-elektromagnetyczne, o yska magnetyczne i uk ady lewitacji, 

b) maszyny elektryczne dostosowane do nap du pojazdów zasilane ze róde  solarnych, 
c) maszyny o ruchu z o onym i wielu stopniach swobody, 
d) nap dy liniowe, 
e) maszyny wielofazowe (generatory i silniki), 
f) maszyny o nowych strukturach obwodu elektromagnetycznego (np. o uzwojeniach skupionych, 

wzbudzeniu hybrydowym, magnesach hybrydowych), 
g) badania nad nowymi materia ami wykorzystywanymi w maszynach elektrycznych: magnetycznymi 

materia ami proszkowymi (mi kkimi i twardymi), materia ami na zestyki lizgowe, proszkowymi 
materia ami przewodz cymi (ekrany, elementy t umi ce) w tym materia ami hybrydowymi na rdze-
nie maszyn, materia ami o parametrach sterowanych polem elektromagnetycznym i termicznym, 

h) nowe technologie produkcji obwodów elektrycznych i magnetycznych, 
i)nowe generacje si owników elektromagnetycznych, np. do awioniki, motoryzacji, 
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j)uk ady transformatorowe do bezprzewodowego przekazywania energii elektrycznej, np. do adowania 
baterii samochodów elektrycznych. 

W dyskusji dotycz cej „mapy rozwoju” g os zabra o kilka osób: 
- prof. T. Sobczyk zaproponowa  by propozycje tematyki rozwojowej rozes a  do wszystkich o rodków  

w kraju, 
- prof. K. Zakrzewski zauwa y , e nie nale y przejmowa  kompetencji innych sekcji Komitetu Elektro-

techniki, np. Sekcji Materia ów i Technologii Elektrotechnicznych lub Sekcji Systemów Elektroenerge-
tycznych, 

- prof. A. Bytnar stwierdzi , e brakuje problemów dotycz cych bardzo du ych maszyn, np. turbogenera-
torów, 

- prof. R. Pa ka zasugerowa  by w trendach rozwojowych uwzgl dni  w wi kszym stopniu zjawisko nad-
przewodnictwa, 

- prof. T. Glinka podkre li , e najwi ksze tradycje i osi gni cia maj  w Polsce prace projektowe i pro-
dukcja maszyn indukcyjnych. Fabryki silników indukcyjnych nadal dzia aj  i s  w dobrej sytuacji eko-
nomicznej. Nale a oby ten dzia  rozwoju maszyn podtrzymywa .  Doda , e tak e produkcja maszyn 
komutatorowych w Polsce jest na dobrym poziomie i nadal si  rozwija,  

- prof. B. Tomczuk zwróci  uwag  na du  dysproporcj  pomi dzy potencja em materialnym polskich 
uczelni a siln  pozycj  du ych firm i ich niech ci  do wspó pracy, 

- prof. S. Kulig (TU Dortmund) wskaza  na celowo  i efektywno  czenia jednostek badawczych (ka-
tedr) w celu realizacji du ych przedsi wzi  badawczych. Poda  przyk ady takich dzia a  na terenie 
Niemiec, 

- prof. J. Sykulski (Univ. of Southampton) zwróci  uwag  na potrzeb  okre lenia „odbiorców” opracowy-
wanej mapy rozwoju dyscypliny. W jego opinii powinno powsta  kilka wersji „mapy” ró ni cych si  
stopniem szczegó owo ci, w zale no ci od tego do kogo s  adresowane (decydenci o funduszach, przed-
si biorcy czy naukowcy), 

- prof. K. Kluszczy ski stwierdzi , e du y nacisk nale y po o y  na rozwój nowych struktur przetworni-
ków elektromechanicznych (maszyn i aktuatorów) i nowych metod ich analizy i projektowania. 

3. W kolejnym punkcie obrad prof. Zakrzewski: przedstawi  propozycje dotycz ce organizacji kolejnych 
Sympozjów Maszyn Elektrycznych. Ustalono, e organizatorem Sympozjum w roku 2015 b dzie Poli-
technika Gda ska wspólnie Instytutem Kaszubskim, a w roku 2016 – Politechnika Warszawska. Wst p-
nie zaproponowano by w roku 2018 Sympozjum odby o si  w Poznaniu (PP), a w 2019 r. w Krakowie 
(AGH). 

4. Profesor Z. ycki zg osi  propozycj  by rejestrowa  informacje i wydarzenia zwi zane z kolejnymi 
Sympozjami Maszyn Elektrycznych (zarówno w uj ciu historycznym, jak równie  w przysz o ci). 

5. W kolejnym punkcie obrad, prof. M. Ronkowski, przekaza  szczegó owe informacje o stanie przygoto-
wa  do przysz orocznego Sympozjum w Chmielnie, na terenie Kaszub, w dniach 21-24 czerwca 2015. 
Zaprezentowa  malownicze miejsce obrad – tereny pensjonatu „Wichrowe wzgórze”. 

6. W sprawach ró nych g os zabrali: prof. A. Demenko apeluj c o kompletowania informacji o podr czni-
kach z zakresu Maszyn elektrycznych i transformatorów oraz dr hab. P. Idziak zwracaj c uwag  na 
mo liwo  odprowadzania przez przedsi biorstwa 1 procenta podatku CIT na rzecz bada  naukowych. 

 

Opracowa : Sekretarz Sekcji, prof. dr hab. in . Lech Nowak 

 

PÓ  WIEKU SYMPOZJÓW MASZYN ELEKTRYCZNYCH  
1. Wst p 

Genez  i histori  wieloletnich sympozjów mo na przedstawi  w postaci opracowania zawieraj cego suche ze-
stawienia: dat spotka , liczb uczestnicz cych osób, miejsc zjazdów oraz zbioru omawianych zagadnie . Wów-
czas, celowym wydaje si  równie , przedstawienie zakresu i tre ci organizowanych imprez towarzysz cych 
zwanych humanizuj cymi, wyst puj cych w ramach sympozjum. Referat taki by  opracowany i wyg oszony 
przez autora podczas obchodów trzydziestolecia sympozjów maszyn elektrycznych [1] w 1994 roku. Przygo-
towuj c nowe opracowanie, obejmuj ce dalsze dwadzie cia lat, autor stara  si  zastosowa  zmieniony sposób 
narracji. Przedstawia ono wydarzenia mieszcz ce si  w przed u eniu historii ich trwania, jednak e w uj ciu 
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odmiennym, ni  uj cie statystyczno - tabelaryczne. Wype niono tematyczne luki, powstaj ce w miar  up ywu 
czasu. W obecnie opracowanym referacie, przywo ano postaci wyró niaj cych si  uczestników z dawnych lat, 
którzy ju  odeszli a darzeni byli zarówno sympati  jak i du ym szacunkiem. Autor referatu uzna , e celowe 
jest przypomnienie twarzy tych osób. Przedstawiono równie  fotografie osób, które uczestnicz  od lat w sym-
pozjach i nadal wykazuj  si  aktywno ci  w ich organizowaniu. Prezentowane s  fotografie osób, które bior c 
merytoryczny udzia  w sympozjach, znacz co uczestniczy y w cz sto przypadkowych wydarzeniach - po red-
nio wi cych si  z sympozjami. Autor jest zdania, e tym samym umo liwiono, nie tylko od wie enie wspo-
mnie  z dawnych lat, lecz jednocze nie wype niono luki wyst puj ce w pierwszym opracowaniu [1]. Inspiru-
j c  my l autora mo na w tym przypadku przedstawi  w skrócie s owami - histori  takich imprez jak sympo-
zja korzystniej dla czytelnika jest przedstawia  przy wspomaganiu fotografiami.  
Autor, opisy opar  na: spostrze eniach w asnych, na wymienionych dokumentach [1-6] i relacjach ustnych 
uczestników sympozjów. Cz  prezentowanych fotografii uzyskano od profesorów: Jana Zawilaka, Mieczy-
s awa Ronkowskiego i Ryszarda Pa ki. 

2. Geneza i historia sympozjów 

Analiza pierwszego opracowania [1], które zawiera opis genezy powo ania nieformalnych spotka  na-
ukowych – wyst puj cych pod nazw  sympozja maszyn elektrycznych - nie w pe ni wyja nia przyczyny sta-
bilno ci zainteresowania elektryków t  imprez , na przestrzeni kilkudziesi ciu lat. Nale y pami ta  o tym, e 
sympozja odbywa y si  przez wiele lat, gdy obowi zywa y zarz dzenia utrudniaj ce zwo ywanie zgromadze  i 
organizowanie wydawnictw Najwi ksz  trudno  stanowi o uzyskanie papieru i uzyskanie pozwolenia na druk 
referatów. W du ym stopniu trudno ci te ulega y zmniejszeniu, gdy organizatorem by o stowarzyszenie na-
ukowo-techniczne. W przypadku Stowarzyszenia Elektryków Polskich sytuacja by a atwiejsza, gdy prezesem 
SEP, w latach 1961-1981 by  mgr in . Tadeusz Dryzek, elektryk z wykszta cenia. Pe ni  on wówczas - przez 
wiele lat - wysok  funkcj  pa stwow . Do spontanicznie zawi zanego zespo u organizacyjnego sympozjów - 
pierwotnie w roku 1965 - wchodzili: prof. dr in . W adys aw Latek (rys.1), prof. mgr in . W odzimierz Moroz 
(rys.2) oraz dr in . Stefan Pi tek (rys.3). Wszyscy trzej byli aktywnymi dzia aczami Oddzia u Warszawskiego 
SEP, a w drodze wyborów [2] w latach sze dziesi tych – dwaj z nich nawet dwukrotnie - zajmowali stanowi-
ska prezesów i viceprezesów Oddzia u. Do grona aktywnych dzia aczy SEP nale a  równie  autor opracowa-
nia (pe ni  funkcj  skarbnika Oddzia u). W roku 1966 w zwi zku z zamierzonym rozwojem produkcji maszyn 
elektrycznych ma ej mocy w Polsce, do zespo u zosta  dokooptowany [2] autor niniejszego opracowania 
(rys.3), jako specjalizuj cy si  w tej dziedzinie. Wprawdzie w pierwszym sympozjum nie wyst powa  on ofi-
cjalnie jako cz onek komitetu organizacyjnego, to jednak bra  w nim aktywny udzia  jako uczestnik. 

W tych okoliczno ciach, w istniej cym wówczas systemie politycznym, interesuj ca mo e by  ocena wy-
ników pracy zespo u organizacyjnego. Otó  cz onkowie zespo u nie zarejestrowali w pami ci ingerencji w adz 
politycznych. Za atwianie wszelkich spraw formalnych przez SEP w G ównym Urz dzie Kontroli Prasy, Pu-
blikacji i Widowisk, by o w tych warunkach formalno ci . Dzia alno  zespo u oceniana by a pozytywnie 
przez Oddzia  Warszawski [2] i Zarz d G ówny SEP. Trzej z wymienionych dzia aczy Oddzia u (prof. dr in . 
W. Latek, mgr in . W. Moroz oraz mgr in . Z. Zycki) – byli ju  od kilkunastu lat pracownikami Zak adu Ma-
szyn i Nap dów Elektrycznych Instytutu Elektrotechniki w Warszawie. Profesor Latek i dr Pi tek byli jedno-
cze nie pracownikami Politechniki Warszawskiej. 

Dobra, wzajemna znajomo  charakterów wymienionych osób oraz wcze niejsza wspó praca na p asz-
czyznach -- spo ecznej i zawodowej -- spowodowa y, e dobre by y podstawy do wspó pracy w ramach zespo-
u organizacyjnego sympozjów. Istnia y przes anki do stwierdzenia, e wzajemne stosunki mi dzy instytucjami 

zatrudniaj cymi wymienionych pracowników i SEP, by y równie  dobre. 
A wi c relacje mi dzy cz onkami zespo u – nawet przy ma ych przetasowaniach osobowych, po d ugim 

czasie pracy zespo u - nale y uzna  za normalne. Wymienione zmiany w zespole polega y na przyj ciu w 1974 
r. dr in . Alfreda Kiszko, jako sekretarza organizacyjnego, w miejsce doc. dr in . Stefana Pi tka, który po 
dziesi ciu latach uczestnictwa wycofa  si  ze wspó pracy. Tym samym mo na uzna , e dobra atmosfera 
wspó pracuj cych z sob  cz onków zespo u, by a przenoszona na forum uczestników sympozjów  
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Rys. 1. G ówny autor sympozjów prof. dr in .  
W adys aw Latek (1916-1991) 

Rys. 2. W odzimierz Moroz (1916-1979) Wspó twórca 

koncepcji powo ywania sympozjów maszyn elektrycz-

nych – prof. mgr in . - wówczas jeszcze docent [2] 

 

Rys. 3 Otwarcie II Sympozjum. Niepor t 1966r. Otwieraj cy posiedzenie prof. dr in . W adys aw Latek – 

Przewodnicz cy ; po rodku – dr in . Stefan Pi tek (1914 - 1999) – sekretarz naukowy; po prawej stronie – 

mgr in . Zdzis aw ycki – sekretarz organizacyjny 

Charakterystyk  rozwi zywanych zagadnie  naukowych i technicznych, z punktu widzenia ich u ytecz-
no ci dla gospodarki narodowej, mo na uzyska  cz ciowo na podstawie szczegó owego sprawozdania zawar-
tego w opracowaniach [1] i [2]. Wycinek pierwszego opracowania przedstawiono na rys.4. Przyk ad formy 
wydawanych wówczas materia ów konferencyjnych przedstawiono na rys.5. By y to materia y wydawane w 
postaci skryptów.  

Celem prezentacji wycinka tablicy (rys.4) przedstawionej w referacie [1], jest opisanie tematyki zagad-
nie  dyskutowanych na sympozjach, odbytych na przestrzeni trzydziestu lat. W tablicy s  podane równie  daty 
i miejsca odbycia sympozjów oraz nazwy ich organizatorów. Kolejno  umieszczenia nazwy organizatora 
wskazuje na stopie  jego finansowego zaanga owania – g ównie w pokryciu kosztów materia ów konferen-
cyjnych. 
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Z zamieszczonego zestawienia wynika, mi dzy innymi wniosek, e wówczas wk ad Oddzia u Warszaw-
skiego SEP w organizacj  sympozjów maszyn elektrycznych, by  znacz cy. W miar  up ywu czasu udzia  ten 
mala , a po szesnastu latach spad  do zera. Rol  sponsora zacz y przejmowa  ró ne instytucje, w tym Komitet 
Elektrotechniki PAN, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, uczelnie techniczne i 
jednostki naukowo - badawcze oraz zak ady przemys owe - w tym ró ne firmy krajowe i zagraniczne. W la-
tach dziewi dziesi tych, a ci lej do czasu zapocz tkowania wyprzeda y polskiego przemys u, tematyka refe-
ratów i obrad sympozjów by a nakierowana g ównie, na zaspakajanie potrzeb o rodków naukowych i biur 
konstrukcyjnych, ci le powi zanych z polskim przemys em elektrotechnicznym. Dok adniej precyzuj c ob-
szar zainteresowania tematami referatów, polskich odbiorców i samych autorów, nale a oby mówi  tylko o 
czternastu producentach maszyn elektrycznych i kilku producentach uk adów nap dowych.  

 

 
Rys. 4. Fragment referatu [1] z roku 1994, który wskazuje na stopie  zaanga owania Oddzia u Warszawskiego 

SEP i innych instytucji, w organizowaniu 17 sympozjów maszyn elektrycznych 

 
Spogl daj c szerzej na zagadnienie - uwzgl dniaj c pe en rozwój post pu technicznego przy jego wkra-

czaniu do wszystkich dziedzin przemys u i gospodarki, zakres zainteresowania tematyk  maszyn by  poszerza-
ny o producentów: materia ów magnetycznie mi kkich i twardych, materia ów izolacyjnych oraz niektórych 
podzespo ów pó przewodnikowych. Do wymienionego zbioru by y w czane równie  sprawy normalizacyjne, 
dotycz ce maszyn elektrycznych oraz sprawy zwi zane z technologi  ich wytwarzania. Wymienione zagad-
nienia traktowane jako sk adowe kierunków rozwoju przemys u – w ró nym stopniu cz sto ci pojawiania si  
w programach – mia y swoje odbicie w programach sympozjów. W mniejszym stopniu zainteresowaniami 
uczestników obj te by y sprawy odnosz ce si  do transformatorów energetycznych. Zagadnienia odnosz ce si  
do tej odmiany maszyn przewa nie nurtowa y umys y innej grupy elektryków – ogólnie, interesuj cych si  za-
gadnieniami energetycznymi.  

Rozwi zywane problemy naukowe by y ci le kojarzone – w okresie prawie trzydziestu lat – opisanych w 
referacie [1] – z ogólnymi problemami gospodarczymi pa stwa. Przewa aj ca cz  polskich elit technicznych 
traktowa a przemys  elektrotechniczny - cznie z przemys em hutniczym miedzi - jako przemys  narodowy. 
W tym czasie realizowano w du ym stopniu – zaplanowany jeszcze w odmiennych warunkach ustrojowych – 
rozwój przemys u elektrotechnicznego. Planami obj to: budow  fabryki maszyn elektrycznych ma ej mocy o 
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zdolno ci produkcyjnej 10 mln sztuk rocznie, rozszerzenie asortymentu silników przeznaczonych do nap du 
sprz tu powszechnego u ytku – w tym do sprz tu fonicznego. 

 

Rys. 5. Oprawa materia ów konferencyjnych pierwszego sympozjum maszyn elektrycznych. Niepor t pod War-

szaw , czerwiec1965r. 

Wprawdzie ju  w za o eniach produkcja mia a odbywa  si  przy korzystaniu z zakupu licencyjnego, jed-
nak e rozwój postlicencyjny – w tym zakresie – mia  by  ju  wy cznie wytworem polskiej my li naukowej 
i technicznej. Na odmiennej zasadzie mia o si  odbywa  rozszerzenie i dalsze unowocze nianie produkcji se-
ryjnych trójfazowych silników indukcyjnych, i jako pochodnych – silników jednofazowych. W tym zakresie 
sytuacja by a w pe ni jednoznaczna i uzasadniona. Zak adano jedynie rozbudow  zak adów produkcyjnych, 
przy pe nym korzystaniu z istniej cej polskiej my li naukowej i technicznej z pe nym wykorzystaniem posia-
danej, du ej wiedzy i do wiadczenia krajowych o rodków naukowych, wspartej doskona ymi umiej tno ciami 
fabrycznych konstruktorów i majstrów. Za o ono, e b d  rozbudowane cztery fabryki maszyn. Charaktery-
zowa y si  one wieloletnim do wiadczeniem produkcyjnym. Mia y za  kontynuowa  produkcj  silników – 
uznawanych do tego czasu – jako, w miar  nowoczesne. Nast pnie mia y podj  produkcj  silników seryjnych, 
bardziej nowoczesnych, opracowywanych przez zespó  Instytutu Elektrotechniki i O rodek BOBRME wraz z 
konstruktorami i technologami z fabryk. Zakres planowanych i realizowanych prac obejmowa : metody obli-
cze  projektowych, badania zjawisk fizycznych wyst puj cych w silnikach, opracowywanie metod prowadz -
cych do minimalizacji kosztów wytwarzania, opracowania dokumentacji konstrukcyjnych i technologicznych. 
Opracowania odnosi y si  do serii silników indukcyjnych. o zakresie mocy od 0.06 do 250 kW. W mniejszym 
stopniu po wi cono uwag  rozwojowi produkcji silników indukcyjnych o mocach od 280 do 1000 kW. 

Z podobnej koncepcji skorzystano przy planowaniu i realizacji rozwoju produkcji maszynowych elemen-
tów automatyki. Istniej ca fabryka g o ników, przystosowana po piesznie do produkcji elementów maszyno-
wych (g ównie selsynów i silników wykonawczych), przeznaczonych do wojskowych urz dze  radiolokacyj-
nych, a pó niej produkuj ca m.in. silniki do sprz tu fonicznego, zosta a podzielona na dwa zak ady.  
Jeden z nich po rozbudowie i unowocze nieniu wyposarzenia przej  produkcj  maszynowych elementów au-
tomatyki, jednocze nie rozszerzaj c znacznie ich asortyment.  

Planami rozwoju obj to równie  produkcj  turbogeneratorów – wi kszych mocy i o wy szej sprawno ci, 
ni  moce i sprawno ci maszyn produkowanych do tego czasu.  

Za o ony, du y rozwój produkcji nowoczesnych obrabiarek sterowanych numerycznie powodowa  ko-
nieczno  podj cia produkcji udoskonalonych silników pr du sta ego – jako jednostek nap du g ównego 
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i nap du posuwu. Równie  w tym przypadku, wi kszo  wymienionych zada  mia a by  zrealizowana w dro-
dze zakupów licencyjnych. Zak adano – a w tym duchu realizowano zamierzenia – zgodnie, z którymi dalszy 
rozwój i unowocze nianie wyrobów mia o si  odbywa  si ami polskiego zaplecza naukowego.  

Realizacja wymienionych przedsi wzi  wymaga a od pracowników o rodków naukowych przemys u  
i politechnik ledzenia post pu technicznego na wiecie, doskonalenia w asnych technik obliczeniowych, opra-
cowywania nowych i doskonalszych metod pomiarowych. W tym duchu nadawano kierunki poszczególnym 
sympozjom i koordynowano odpowiednio tematyk  referatów. 

W opracowywanych referatach zg aszanych do wyg oszenia na sympozjach dominowa y m.in. problemy  
i zagadnienia:  

 – modele matematyczne w odniesieniu do silników indukcyjnych; w nast pnej kolejno ci wyst powa y 
podobne zadania, lecz w odniesieniu do maszyn synchronicznych (w tym turbogeneratorów) oraz  
w odniesieniu do maszyn specjalnych (silniki liniowe, przekszta tnikowe, maszyny o magnesach trwa-
ych oraz silniki wykonawcze dwufazowe – normalnej i podwy szonej cz stotliwo ci ); 

 – opracowania konstrukcyjne i metody projektowania – w tym zagadnienia wentylacyjne i cieplne; 
 – zagadnienia eksploatacyjne odnosz ce si  do silników indukcyjnych, zarówno redniej i du ej mocy, 

nast pnie maszyn synchronicznych i pr du sta ego; 
 – analityczne uj cia zagadnie  obejmuj cych zjawiska elektrodynamiczne, straty mocy i zjawiska paso-

ytnicze; 

3. Wydarzenia po rednio zwi zane z meritum tematyki sympozjów 

Na ogó  – podczas zaplanowanego zgromadzenia wi kszej liczby osób – cz sto znaj cych si  wzajemnie, 
poszukuje si  wolnych chwil umo liwiaj cych dokonania wymiany dozna  w asnych prze y , oczekiwanych 
wydarze , wspomnie  o losach wspólnych znajomych itp. Mile widziane s  wówczas osoby maj ce dar snucia 
opowie ci i posiadaj cych umiej tno  interesuj cego relacjonowania ró norodnych odczu . Tak  osob  by  
profesor Politechniki Gda skiej Stanis aw Kaniewski [3].  

Urodzi  si  w Rosji w 1881 roku w rodzinie polskiej i prawie czterdzie ci lat tam przebywa , zdobywaj c 
na Podolu wykszta cenie rednie, a nast pnie wy sze - w Politechnice Kijowskiej. Po odbyciu s u by wojsko-
wej pracowa  w kilku fabrykach elektrotechnicznych (w Moskwie, Tallinie i Petersburgu). By  dwukrotnie o-
naty, przy czym w 1914 r. wzi  lub w cerkwi, z córk  Piotra Skriabina, tym samym staj c si  kuzynem Wia-
czes awa Mo otowa – o czym wspomina  w rozmowach. Z wykszta cenia i z wykonywanego zawodu by  kon-
struktorem maszyn i urz dze  elektrycznych. W Polsce osiedli  si  w 1919 roku. Pracowa  w wielu instytu-
cjach. By  wspania ym gaw dziarzem i uroczym cz owiekiem. Wyró nia  si . olbrzymim poczuciem humoru. 
Znajomo  pi ciu j zyków, przyjazne cechy osobiste oraz du e do wiadczenie praktyczne, zdobyte w Rosji  
i w Polsce, umo liwia y mu podejmowanie dyskusji na dowolny temat, nie tylko zwi zany z elektrotechnik . 
Na ogó , ka demu jego wyst pieniu merytorycznemu w gronie uczestników sympozjum, lub na zebraniu grupy 
osób na uczelni, (w ko cowych latach ycia by  profesorem Politechniki Gda skiej) towarzyszy a dowcipna 
wypowiedz. Uczestniczy  jedynie w dwóch sympozjach – w pierwszym i drugim. Na pró no oczekiwano jego 
udzia u na trzecim sympozjum, zmar  7.10.1967 roku. 

Oprócz spraw o charakterze merytorycznym, zwi zanych ze spotkaniami du ych grup ludzkich, a w tym 
w trakcie imprez nazywanych powszechnie humanizuj cymi – jak to ma miejsce w przypadku sympozjów ma-
szyn elektrycznych – zdarzaj  si  wydarzenia nie przewidziane, nosz ce cechy wydarze  dramatycznych. Wy-
darzenia takie s  rejestrowane w pami ci uczestników sympozjów. Powraca si  do nich w rozmowach towa-
rzyskich. Na przestrzeni pi dziesi ciu lat trwania sympozjów na szcz cie zdarzy  si  tylko jeden taki przy-
padek. 

Przed rozpocz ciem obrad pierwszego dnia sympozjum (II SME, Niepor t 1966 r.) znaczna cz  uczest-
ników przebywa a na piaszczystej pla y. A by  to pi kny czerwcowy dzie  i nic nie zapowiada o, e dla dr 
hab. in . Janusza Turowskiego, pracownika Politechniki ódzkiej, nie b dzie dniem uczestnictwa 
w sympozjum. Przyczyn  wydarzenia by  gwa towny skok m odego m czyzny do kajaka przycumowanego 
do pomostu na Zalewie Zegrzy skim. W kajaku znajdowa a si  kobieta z ma ym dzieckiem. 
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Pod wp ywem du ego wstrz su kajaka, spowodowanego niefortunnym skokiem, dziecko wpad o do wo-
dy. Poniewa  gwa townie zaton o, a opiekunowie dzia ali nieporadnie, z pomoc  po pieszy  znajduj cy si  
nieopodal na pla y i widz cy to wydarzenie Janusz Turowski. Jego nurkowanie – w nieprzejrzystej wodzie – 
nie przynios o oczekiwanego skutku. Niezb dne by y dalsze poszukiwania, a  do dna zalewu. Pech chcia , e 
st paj c po dnie nast pi  na pot uczon  butelk . Rana by a du a. Obfite krwawienie zmusi o go do oddania si  
pod opiek  kolegów, którzy odnie li ofiarnego ratownika do o rodka zdrowia. W ko cowym wyniku okaza o 
si , e ofiara ratowników by a daremna. 

 

 

Rys. 6. Prof. dr in . Stanis aw Kaniewski (1881- 

1967) – wielce aktywny konstruktor maszyn i urz -

dze  elektrycznych 

Rys. 7. Prof. dr hab. in . Janusz Turowski – uczestnik 

wielu sympozjów maszyn elektrycznych; bohater  

opisanego wydarzenia drugiego sympozjum  

(Niepor t, 1966 r.) 

 

Do grupy bardzo interesuj cych wydarze  nale y zaliczy  prelekcj  prof. dr hab. arch. Wiktora Zina 
(1925 – 2007 ). Profesor Zin by  autorem cykli telewizyjnych p.t. Piórkiem i w glem [4]. St d te  szeroka jego 
twórczo  artystyczna (poza prac  zawodow  i szeroko poj t  prac  spo eczn  uprawia  malarstwo i rysunek) 
powodowa a, e by  cz owiekiem maj cym bardzo ma o wolnego czasu. W tych okoliczno ciach, organizuj c 
w 1969 r. V Sympozjum Maszyn Elektrycznych, Komitet Organizacyjny obarczy  mnie obowi zkiem spowo-
dowania zaproszenia profesora Zina, celem wyg oszenia prelekcji na temat architektury Kazimierza Dolnego. 
Powierzone zadanie by o o tyle wa ne, e Sympozjum wyst powa o w planach obchodów 50-lecia powo ania 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich, i mia o by  organizowane w Kazimierzu Dolnym. 

Powierzone zadanie by o bardzo trudne do zrealizowania, tym bardziej, e prof. Zin pe ni  szereg funkcji 
(m.in. w tym czasie by  g ównym architektem Krakowa, dyrektorem Instytutu Architektury i konserwatorem 
zabytków Krakowa), by  wi c bardzo trudny do uchwycenia za pomoc  telefonu. Pisemne zaproszenie nie 
wchodzi o w rachub , gdy  atwo mo na by o si  domy la , e nawet przy bardzo przychylnym nastawieniu 
do SEP podany przez Profesora, termin b dzie bardzo odleg y. Nale a o wi c szuka  bezpo redniego dost pu 
do Profesora. Po d u szych poszukiwaniach znalaz em taki kontakt. Zadanie zosta o w pe ni wykonane, dzi ki 
zaanga owaniu jednego z wice-ministrów Ministerstwa Budownictwa i Materia ów Budowlanych, który nb. 
by  dzia aczem SEP. Do niego zwróci em si  o pomoc. Wystarczy  jeden telefon i uprzejma pro ba. 

Informacja o prelekcji prof. Zina spowodowa a olbrzymie zgromadzenie ludzi. Nie tylko uczestników 
sympozjum, lecz równie  pracowników Domu Architekta, w którym odbywa o si  sympozjum. Nale y s dzi , 
(na podstawie obecno ci bardzo m odych ludzi), e przysz y nawet i ca e rodziny. Sala by a wype niona po 



13 
 

brzegi. Zaj te by y równie  miejsca stoj ce. Prelekcja trwa a oko o dwóch godzin. Najcz ciej poruszanym 
tematem w rozmowach kole e skich, po prelekcji, by o zagadnienie, czym by o spowodowane, tak du e zain-
teresowanie prelekcj  w ród ludzi, którzy na co dzie  nie interesuj  si  architektur , a wobec pi kna przyrody 
zachowuj  si  co najmniej oboj tnie. Odpowiedzi by y raczej jednoznaczne. Prawie wszyscy stwierdzali, e u 
Prelegenta oprócz mi ej osobowo ci, wspania ej elokwencji wyst puj  olbrzymie zdolno ci przetwarzania spo-
sobu widzenia wiata z bardzo dobrym wykorzystywaniem wymienionych cech. Wydaje si , e najlepsz  
opowiedz na postawione wy ej pytanie daje sam Prelegent w jednej z wielu ksi ek [4]. Pisze On nawi zuj c 
do sposobu obserwowania natury „I mo e na tej kanwie podpatrywania architektury wiata, istniej cej w 

chmurach, drzewach czy rozleg ych anach pól zrodzi o si  jakie  swoiste wyczulenie na to, czego inni nie do-

strzegaj  lub dostrzec nie chc ”.  

 

Rys. 8. Fragment rysunku profesora W. Zina zaczerpni ty z ksi ki wydanej przez Arkady [4] 

Z udanej imprezy wysnuli my wniosek, e s uszna by a ogólna decyzja Komitetu Organizacyjnego – po-
stawiona w pocz tkowej fazie organizacji sympozjów – czenia zagadnie  merytorycznych z imprezami hu-
manizuj cymi. 

Niestety zaprezentowane na sympozjum przez prof. Wiktora Zina dzie a, w postaci szkiców nie zachowa-
y si . By y wykonane przy u yciu w gla i kredy. Wszak od opisywanego wydarzenia up yn o kilkadziesi t 

lat, a znane przez nas rodki konserwuj ce nie by y doskona e. W celu stworzenia cho by namiastki daj cej 
szans  dora nej oceny twórczo ci Profesora, na rys. 8 przedstawiono jeden z wielu Jego rysunków zaczerpni -
tych z ksi ki [4]. 

Prezentuj c wydarzenia zaistnia e podczas pi dziesi ciu lat istnienia Sympozjów Maszyn Elektrycznych, 
nie sposób pomin  

sprawy wprowadzenia do u ytku zespo u dwóch dzwonków (rys.9), przy czym jeden z nich (zawieszony 
w ramie drewnianej) symbolizuje sympozja maszyn elektrycznych. 

Dzwonki maj  praktyczne zastosowania, pocz wszy od 1996 r. Dzwonek zawieszony w ramie s u y do 
sygnalizowania chwil otwierania oraz ko czenia poszczególnych sympozjów, za  dzwonek z r koje ci  s u y 
do sygnalizowania ko ca przerw w posiedzeniach.  

Po uroczystym zako czeniu ka dego sympozjum dzwonki s  przekazywane uroczy cie kolejnym organi-
zatorom. 

Ogólny pomys  opracowania symbolu zosta  zaproponowany przez profesora Miros awa D browskiego, 
za  koncepcja rozwi zania konstrukcyjnego, oraz wykonanie dzwonków – to dzie o profesora Jana Zawilaka 
przy znacz cej pomocy rzemie lnika. 

Przyk ady przekazywania omawianych dzwonków przedstawione s  na rysunkach od 10 do 17. Rysunki 
przedstawiaj  nie tylko sposób wykonywania tej czynno ci, lecz równie  pokazuj  osoby zas u one dla sprawy 
organizacji sympozjów maszyn elektrycznych, a cz sto równie  i dla instytucji, które reprezentuj . Nie 
wszystkie sympozja odbywa y si  w korzystnych warunkach – z punktu widzenia mo liwo ci aprowizacyj-
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nych. Trudno ci zaopatrzeniowe w mi so i w dliny odbija y si  ujemnie na zaopatrzeniu sto ówek, hoteli 
i restauracji. Na tym tle powstawa y – w porównaniu do obecnie istniej cych – jak e trudne sytuacje. 

 

 

Rys. 9. Zespó  dzwonków 

Rys. 10. Przekazywanie dzwonka – symbolu przez 

Przewodnicz cego komitetu organizacyjnego – profe-

sora Ryszarda Sochockiego (1932-1998) przedstawi-

cielowi Politechniki Pozna skiej – profesorowi  

Miros awowi D browskiemu (1926 - 2013) 

  

Rys. 11. Przekazywanie dzwonka – symbolu przez 

Przewodnicz cego Komitetu Organizacyjnego – 

prof. Kazimierza Zakrzewskiego, przedstawicielowi 

Politechniki l skiej – prof. W adys awowi Mizi 

(1939 - 2000). Obok stoi prof. Jan Zawilak 

Rys. 12. Dzwonek – symbol odbiera przedstawiciel Po-

litechniki Pozna skiej profesor Zbigniew Stein 

W 1976 r. celem ostatecznego uzgodnienia sposobu prowadzenia XII Sympozjum – organizowanego we-
d ug nowych zasad – przez Politechnik  wi tokrzysk , trzyosobowy zespó  Komitetu Organizacyjnego (w 
dawnym sk adzie) uda  si  do Kielc. W drodze us yszeli my od przewodnicz cego Komitetu prof. Latka, e li-
czy si  On z powa nymi k opotami, które wyst pi  z pewno ci  po powrocie do Warszawy, bo nie mo e kupi  
szynki, niezb dnej do zorganizowania rodzinnego przyj cia imieninowego. Po za atwieniu wszystkich spraw 
napomkn em cichaczem gospodarzowi, ówczesnemu prorektorowi Politechniki dr in . Romanowi Nadol-
skiemu o tym zmartwieniu i zapyta em, jak wygl da sprawa zaopatrzenia w w dliny w Kielcach. Po chwili za-
stanowienia otrzyma em odpowiedz, e celowe jest przedyskutowanie jeszcze jednego zagadnienia, a za chwi-
l  podadz  kaw . Po tych s owach Gospodarz znik  i zjawi  si  po oko o 15 minutach z do  du  paczk  sta-
rannie zapakowan . Okaza o si , e paczka zawiera 1.5 kg szynki konserwowej. O pochodzeniu szynki dowie-
dzia em si  dopiero tu  przed po egnaniem. Zosta a ona kupiona w bufecie Komitetu Wojewódzkiego PZPR, 


