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do którego dr Nadolski mia  dost p jako prorektor Politechniki wi tokrzyskiej. W drodze powrotnej miechu 

by o du o. 

 

 

Rys. 13. Dzwonek � symbol odbiera przedstawiciel 

Politechniki Warszawskiej profesor Grzegorz  

Kami ski 

Rys. 14. Dzwonek � symbol przekazuje przedstawiciel 

Politechniki l skiej profesor W adys aw Paszek 

(1925-2004) przedstawicielowi Instytutu Elektrotech-

niki profesorowi Ryszardowi Zapa nikowi (1932-

2012) - organizatorowi XXX Sympozjum Maszyn 

Elektrycznych w Kazimierzu Dolnym 

  

Rys. 15. Dzwonek � symbol odbiera profesor Teresa 

Or owska � Kowalska. Po lewej stronie stoj  prof. I. 

Dudzikowski oraz prof. J. Zawilak 

Rys. 16. Po przyj ciu dzwonka � symbolu przez profe-

sora Ryszarda Pa k  z Zachodnio- pomorskiego Uni-

wersytetu Technologicznego (prof. Pa ka siedzi po 

lewej stronie)  

Odmienna sytuacja zaistnia a w roku 1981. 

Jak powszechnie wiadomo by  to rok burzliwy, pe en napi , strajków i grozy ! je li chodzi 

o zaopatrzenie w ywno . W tych warunkach organizowanie sympozjum by o równowa ne dzia aniom bar-

dzo ryzykownym. Benzyna by a sprzedawana na kartki, a ka da podró  poci giem by a po czona z ryzykiem, 

e mo na znale  si  z baga em w szczerym polu. W tych warunkach profesor Marian Noga ! jako przewod-

nicz cy lokalnego komitetu organizacyjnego, reprezentuj cego Instytut Maszyn i Sterowania Uk adów Elek-

trycznych Akademii Górniczo!Hutniczej, postanowi  doprowadzi  spraw  XVII Sympozjum, zaplanowanego 

rok wcze niej ! do ko ca. Mia o si  ono odby  w Lubiatowie ko o Nowej Soli. Stopie  zaistnia ych trudno ci 

organizacyjnych powi ksza  fakt, e zaplanowany termin sympozjum nie by  korzystny (9-11 listopada 1981r). 

Mimo tych trudno ci sympozjum si  odby o. 

Uczestnicy zamieszkali w osiedlu dobrze wyposa onych domków kempingowych, po o onym w pi knym 

sosnowym lesie nad adnym jeziorem. Uczestników by o 37 na 70 osób zg oszonych. Sytuacj  ratowa y: do  

ciep e dni, pi kna s oneczna pogoda, bardzo dobre wy ywienie i urok pi knego, przesz o stuletniego lasu. 

Okaza o si , e ko cowy sukces polega  na dobrym rozeznaniu Organizatora ! w a cicielem maj tku by  do-

brze prosperuj cy PGR. 
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Rys. 17. Po przej ciu dzwonka � symbolu przez pro-

fesora Piotra Gnaci skiego i profesora Mieczys awa 

Ronkowskiego 

Rys. 22. Przewodnicz cy Komitetu Organizacyjnego 

Pi dziesi tego Sympozjum Maszyn Elektrycznych w 

Szczawnicy, prof. Tadeusz Sobczyk (po prawej stronie) 

w towarzystwie prof. Jana Zawilaka (po lewej stronie) 

4. Koordynacja prac 

W roku 1979 na posiedzeniu Komitetu Organizacyjnego oraz Sekcji Maszyn Elektrycznych i Transforma-

torów Komitetu Elektrotechniki PAN postanowiono, e pocz wszy od 1981 roku, dalsze sympozja b d  orga-

nizowane kolejno - przez ró ne jednostki naukowe.  

Za organizacje poszczególnych sympozjów mia y odpowiada  lokalne komitety jednostek naukowych. 

Sprawy odnosz ce si  do wszystkich komitetów lokalnych by y za atwiane w ramach Krajowego Komitetu 

Organizacyjnego. Tryb post powania Komitetu oraz zakres jego kompetencji s  opisane w referacie [1]. Po 

mierci profesora W. Latka (1994r) przewodnicz cego Komitetu Krajowego wybierano na zebraniach plenar-

nych. Kolejno wybierani byli: prof. Eugeniusz Koziej i prof. Ryszard Sochocki, obaj z Politechniki Warszaw-

skiej. 

W 1996r zosta  wybrany prof. Kazimierz Zakrzewski, który jednocze nie pe ni  funkcj  przewodnicz ce-

go Sekcji Maszyn i Transformatorów Komitetu Elektrotechniki PAN. Funkcj  przewodnicz cego Krajowego 

Komitetu Sympozjów prof. Zakrzewski pe ni nadal. 

5. Zako czenie 

Pó  wieku trwa nieprzerwane pasmo organizowanych w ka dym roku sympozjów, po wi conych zagad-

nieniom maszyn elektrycznych. Jedn  z podstawowych cech tych nieformalnych naukowych zgromadze  jest 

ich stabilno  mimo, e sympozja odbywa y si  w zmiennych warunkach. Ju  podczas obchodów trzydziesto-

lecia [1] - licz c czas od pierwszego spontanicznie zwo anego zgromadzenia (Niepor t nad Zalewem Zegrzy -

skim, 5-10 czerwca 1965 r.) - zwracano uwag  na wymienion  ich w a ciwo . Autor nie przypadkowo uwy-

pukli  w tre ci niniejszego opracowania t  cech , przez opisanie t a towarzysz cego sympozjom z lat 1976 i 

1981. Wykazano, e sympozja odbywa y si  równie  w bardzo trudnych warunkach bytowania ca ego Kraju. 

Z powodzeniem mo na stwierdzi , e drug  podstawow  cech  sympozjów zach caj c  elektryków do 

udzia u w zjazdach, jest czenie posiedze  merytorycznych z towarzysz cymi imprezami humanizuj cymi, 

dostarczaj cymi prze y  estetycznych, których charakter wykracza poza ramy nauk technicznych. Tak  struk-

tur  organizacyjn  zastosowano ju  w pocz tkowym stadium powstawania sympozjów, przedstawiaj c zbiór 

obrazów jednego z zaprzyja nionych artystów malarzy ! zmar ego przed kilkudziesi ciu laty Edwarda Greli. 

D uga jest lista udanych imprez ! m.in. wymienionych w publikacji [1]. Mo na równie , cho by dla przyk a-

du, wymieni  ostatni , z przed roku, imprez  ! z rodzaju humanizuj cych ! zwi zan  z Czterdziestym  

Dziewi tym Sympozjum w Gdyni i Gda sku. Imprez  t  by  pi kny koncert organowy w Katedrze Oliwskiej, 

zorganizowany przez ! Akademi  Morsk  i Politechnik  Gda sk , dla uczestników XLIX Sympozjum. 
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Rys. 18. Przy go cinnym stole. XXIII Sympozjum w Szklarskiej Por bie. Siedz   (licz c od prawej strony): prof. 

Ryszard Sochocki (PW), doc. Jerzy Zadro ny (I.El.), autor opracowania (I.El.), prof. Marian Noga (AGH) 

 

Rys. 19. Nestorzy Sympozjów Maszyn; prof. Andrzej Kordecki (1912 � 2001) i prof. Micha  Jab o ski (1920 - 

2008) � aktywni uczestnicy sympozjów 

Zasadniczym jednak e argumentem, przemawiaj cym za cz stym uczestniczeniem w sympozjach maszyn 

elektrycznych ! dla elektryków tej specjalno ci ! jest mo liwo  skonfrontowania nabytej w asnej wiedzy, 

z wiedz  innych osób. Nie bez znaczenia jest równie  weryfikowanie opracowa  w asnych w dyskusjach sym-

pozyjnych, z zasady odbywaj cych si  przy udziale merytorycznym wybitnych uczonych, w tym równie  po-

chodz cych z o rodków zagranicznych. Cz sto zdarza si , e i wybitni uczeni pragn  us ysze  zdanie prakty-

ków na temat opracowanych zagadnie . Wyró niaj ce si  referaty wyg aszane na sympozjach stanowi  cz sto 

etap prac maj cych szans  na zamieszczenie w czasopismach, by w nast pnym etapie mog y przeobrazi  si  

we fragment powa nego opracowania ksi kowego.  

Prezentowane wy ej wnioski stanowi  wynik prowadzonych przez autora opracowania rozmów, odbytych 

z autorami referatów bior cych udzia  w sympozjach maszyn elektrycznych. Ko cowy wynik prowadzonego 

na ma  skal  badania, jest przedstawiony w postaci wykazu publikacji ksi kowych. Wykaz zawiera zestaw 

ksi ek, których autorzy aktywnie uczestniczyli w sympozjach maszyn elektrycznych, a do których autor mia  

atwy dost p. W podsumowaniu mo na stwierdzi , e organizowanie sympozjów przez czterdzie ci dziewi  
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lat, nie tylko przyczynia o si  do utrzymywania kontaktów kole e skich, lecz równie  spe nia o istotn  rol  w 

rozwoju i upowszechnianiu nauki. Mo na stwierdzi , e identyczne korzy ci jak dotychczas mo na uzyskiwa  

nadal, kontynuuj c organizowanie sympozjów. 

 

 

Rys . 20. Nestorzy Sympozjów Maszyn, aktywni Uczestnicy Sympozjów. Siedz  (od lewej strony): prof. Miro-

s aw D browski, prof. Tadeusz liwi ski, prof. Kazimierz Zakrzewskii autor opracowania 

 

 

Rys. 21. Nestor Sympozjów Maszyn i aktywny uczestnik Sympozjów � prof. Tadeusz Koter (1919 � 1995) pod-

czas dyskusji 

Do okre lenia miejsca polskich sympozjów maszyn elektrycznych w kalendarzu historii podobnych sym-

pozjów na wiecie, interesuj c  mo e okaza  si  informacja, podana we wrze niu 1998r. w Stambule na Kon-

ferencji ICEM [6] przez prof. dr H. Bausha z Uniwersytetu Bundeswery w Monachium. Profesor poinformo-

wa  zebranych, kiedy by a powo ana europejska Konferencja International Conference on Electrical Machines. 

Jako termin rzeczywisty powo ania tej Konferencji przyj to wrzesie  1974 r. Oficjalnym twórc  by  profesor 

Arthur Ellison z City University of London. To samo ród o [6] podaje równie  terminy powo ania innych 

konferencji, dotycz cych maszyn elektrycznych. S  to konferencje: chi ska (CICEM) ! w 1987 r. i australijska 

(ICEMA) ! w 1993 r. Z podanej informacji wynika, e polskie sympozja (SME) powsta y wcze niej ! bo 

w1965 r. 

Tre  ich referatów cz sto znajduje odbicie w powa nych opracowaniach ksi kowych.  
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Mo e warto jeszcze poda  kilka spostrze e  na temat wspó dzia ania organizatorów sympozjów ze stowa-

rzyszeniami naukowo-technicznymi. Z opisów zawartych w publikacjach [1] i [2] wynika, e w pierwszej fa-

zie organizacji sympozjów maszyn elektrycznych udzia  Oddzia u Warszawskiego SEP by  du y, a pó niej 

mala . Mo na nawet powiedzie , e SEP w pewnym momencie spe nia  tylko rol  inspiruj c  w organizowa-

niu sympozjów. Oczywi cie du  rol  odegra y tu istniej ce warunki polityczne, które sprzyja y takiemu dzia-

aniu Stowarzyszenia. Bior c jednak e pod uwag  lata dalsze, a nawet ci lej operuj c terminami ! czyli przy-

gl daj c si  organizacji trzech ostatnich sympozjów mo na dostrzec znacz cy, czynny udzia  w niej Oddzia-

ów Szczeci skiego i Gda skiego SEP. Jest to zjawisko pocieszaj ce, gdy  w stowarzyszeniach naukowo-

technicznych mo na spotka  wiele osób maj cych uzdolnienia organizatorskie, ch tnych do podejmowania in-

teresuj cych prac spo ecznych. 

5. Wykaz publikacji i ksi ek zwi zanych z pi dziesi cioma Sympozjami Maszyn Elektrycz-

nych 
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Polsko - Chi ska wspó praca naukowa. 
 

W dniach 18-31.06.2014 prof. Ryszard Sikora ! przewodnicz cy PTETiS o/Szczecin i profesor ZUT dr 

hab. in . Tomasz Chady ! prezes Polskiego Towarzystwa Bada  Nieniszcz cych i Diagnostyki Technicznej 

przebywali z wizyt  naukow  w Chinach. Na zaproszenie strony chi skiej odwiedzili oni Chengdu, Xi-an i 

Pekin.  

Podobnie jak i w wielu minionych latach organizatorzy konferencji Far East Forum on Nondestructive 

Testing & Evaluation (FENDT) zaprosili wymienionych profesorów do udzia u w konferencji i wyg oszenia 

referatów. Prof. R. Sikora zosta  w sposób szczególny uhonorowany powo aniem do Academic Committee of 

FENDT i zaproszeniem do wyg oszenia na sesji plenarnej referatu (keynote lecture) dotycz cego niezwykle 

istotnego tematu wykorzystania algorytmów sztucznej inteligencji w badaniach nieniszcz cych. Natomiast, dr 

hab. in . Tomasz Chady zosta  zaproszony przez organizatorów do wyg oszenia referatu na temat bada  nie-

niszcz cych materia ów kompozytowych metod  terahercow  i termograficzn . Warto nadmieni , i  prezen-

towane prace nad testowaniem kompozytów s  prowadzone przy owocnej wspó pracy dr hab. in . Tomasz 

Chadego z zespo em kierowanym przez dr. in . Krzysztofa Gor cego z Wydzia u Chemii ZUT. 

Tegoroczna konferencja FENDT zosta a zorganizowana w Chengdu stolicy prowincji Sichuan. Chengdu 

jest jednym z g ównych centrów przemys owych Chin, a prowincja Sichuan s ynie mi dzy innymi z bardzo pi-

kantnej kuchni i sukcesów w hodowli gin cych gatunków pand. 

W przerwach mi dzy sesjami odby o si  wiele spotka  naukowych i towarzyskich. Krótka wycieczka 

ukazuj ca bogactwo dziedzictwa historycznego i wspó czesny dynamiczny rozwój tego rejonu Chin by a prze-

d u eniem tej ciekawej, najwi kszej chi skiej konferencji o tematyce bada  nieniszcz cych. 

Kolejnym miastem, które odwiedzili wymienieni profesorowie by o Xi"an, historyczna stolica Chin, a 

obecnie stolica blisko czterdziestomilionowej prowincji Shaanxi. W prowincji tej znajduje si  jeden z wa niej-

szych o rodków bada  naukowych w Chinach, a tak e znana jest jako miejsce powstania Qinqiang (najstarszej 

Chi skiej opery). Warto równie  nadmieni , e to w a nie w okolicach Xi"an dokonano odkrycia s ynnej tera-

kotowej armii.  

Uniwersytet w Xi"an (Xi"an Jiaotong University) by  organizatorem 19th International Workshop on 

Electromagnetic NonDestructive Evaluation (ENDE"2014). Cz onkiem komitetu naukowego tej konferencji 

jest dr hab. in . Tomasz Chady. By  on te  organizatorem takiego sympozjum w 2010 r. w Szczecinie. Prof. 

Tomasz Chady wyg osi  zaproszony referat pt. #Electromagnetic nondestructive evaluation - from hertz to ex-

ahertz$. Ponadto, swoje referaty przedstawili: prof. R Sikora oraz przebywaj cy w ramach ramowego projektu 

HEMOW w Uniwersytecie Aeronautuki i Astronautyki w Nankinie dr Grzegorz Psuj i dr Przemys aw opato. 

Dr Grzegorz Psuj otrzyma  od prof. R. Sikory nagrod  za wyg oszenie ciekawego referatu. 

W ostatnim dniu wizyty w Chinach profesorowie przebywali na zaproszenie prof. Chunguang Xu w Beij-

ing Institute of Technology, gdzie zwiedzili ciekawe laboratorium bada  nieniszcz cych. Dyskusja o mo liwo-

ci rozwoju wspó pracy pomi dzy ZUT a Beijing Institute of Technology odby a si  podczas obiadu bizneso-

wego w dawnej restauracji Zhou Enlai. Kolejny wyjazd do Chin prof. T. Chadego i prof. R. Sikory by  bardzo 

owocny. Nale y do o y  stara  by ich wysi ek w celu nawi zania wspó pracy z Beijing Institute of Techno-

logy zosta  skutecznie i formalnie zrealizowany, gdy  bliska wspó praca z Chinami jest bardzo wa na dla na-

szego kraju.  

 

FENDT! 2014 � sesja plenarna 


