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Rys. 13. Prof. Stefan Roszczyk (Politechnika Gdańska, (1918–  

1996 r.) 
–

 cz łonekKraj owego
Komitetu Organizacyjnego Sym-pozj ówMaszynE lektry cznychoraz prz ewodniczący Komitetu

Organizacyjnego pierwszego sympozj um ( w ramach ogólnej
organizacji krajowej), zorganizo-wanegop rz ez Politechnikę Gdań%s ką SME –  27 

Rys . 14Prof .Mieczys ławRonkow-ski cz łonek komitetu organizacyj ne-

go SME
–

 
27 w Gdańsku; organiza-

tor Sympozjum SME-39; współor-ganizator Sympozj ów SME –  49 

przy 
–

 udziale Akademii Morskiej 

oraz Sympozjum organizowanego w 

b.r. SME 
–

51.W kwietniu b.r. ob-chodz iłj ubileusz s iedemdz ies ięcio-

lecia urodzin 

Rys. 15. Prof. Jan Sykulski 

(Uniwersytet Southampton, UK ) ucz es tniksympozj ów maszyn
elektrycznych oraz innych sym-pozj ów organizowanych wPol-s ce; (np .ICEF, EPNC) by ł ak-tywnym uczes tnikiemMiędzyna-rodowych Warsz tatówDokto-ranckich w Wiś le (organizowa-nychprz ez ponad dz ies ięć latp rz ez Politechnikę Śląską, pod
kierownictwem prof. K. Klusz-czyńskiego) ; obok autor opraco-

wania 

  

Rys. 16. Aktywni 
–

 wieloletni, ucz es tnicy sympozj ów maszynelektry cznych: (ods trony prawej ) p rof .M .Łukaniszyn
(Pol.Op), prof. Andrzej Pawlak (Pol, B), prof. L. Nowak, (Pol. P), p rof .A .Demenko (Pol.P), p rof . T. Śliwińs ki (IE l) ; w dru-

gim 
rz ędz ie, p op rawej –  prof. I. Dudzikowski (Pol.Wr) 

Rys . 17.Prof .Krzysz tof Klusz czyńs ki (Pol.Śl.) tuż po nominacj i dr h.c. wPolitechniceŚwiętokrzys kiej (2015 r.) ; aktywny uczes t-niksympozj ów maszy n elektrycznych; or-ganizatorMiędzynarodowych Warsz tatów Doktoranckich w Wiś le oraz innychsympo-zj ów is emina
riów naukowych 
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Wydarzenia pośrednio związane
 z meritum tematyki 

 Mam podstawy do stwierdzenia, że aktywny i trwały udział elektryków różnych dyscyplin elektrotechniki(nie wykluczam możliwości występowania podobnej zależności w innych dziedzinach) powoduj e integruj ącedziałania uczestników sympozj ów i konferencj i. Stwierdzenie to wynika m.in. ze spostrzeżeń poczynionychm.in. podczas finalizacj i zaszczytnych wyróżnień j akimi są ceremonie nadawania tytułu honoris causa osobom
wybitnie zasłużonym dla nauki. Miałem zaszczyt i przyj emność uczestniczenia na przestrzeni kilkunastu lat w
kilku 

takich ceremoniach w charakterze gościa i obserwatora. Naj bliższa czasowo (11 lutego 2015 r.)  była ce-

remonia nadania 
tego tytułu Profesorowi dr hab. Krzysztofowi Kluszczyńskiemu przez Politechnikę Święto-krzyską. W każdym przypadku wśród dużej liczby uczestników ceremonii spotykałem znaj ome twarze licz-nych uczestników sympozjów maszyn elektrycznych. Moim zdaniem to spostrzeżenie miało swoj ą wymowę.Dla potwierdzenia wysnutego wniosku pragnę przytoczyć dodatkowo fotografię wybrane na zasadzie losowej ,

rys. rys. 5, 
18 i 19, wskazuj ące na przyj azną atmosferę występuj ącą, podczas sympozj ów maszyn elektrycz-

nych. Przedstawiona 
powyżej  

fotografia prof. K. Kluszczyńskiego z pewnością będzie koj arzyła się zuśmiechniętą twarzą, często występuj ącego dyskutanta, maj ącego szeroki zakres zainteresowań fachowych,począwszy od zagadnień teoretycznych odnoszących się do różnych odmian maszyn elektrycznych, aż po róż�ne problemy z dziedziny mechatroniki. Podczas ceremonii, o której piszę wyżej , próbowałem policzyć uczes t-ników naszych sympozjów. Doliczyłem się 59 osób i na tym poprzestałem, stwierdzaj ąc, że to i tak j est dużo,j ak na ogólną liczbę obecnych – 
nieco powyżej 400 pracowników nauki różnych dziedzin. Podobne spostrze-żenia czyniłem wcześniej . Obliczeń statystycznych, wtedy j eszcze nie czyniłem.  Postać profesora Krzysztofa Kluszczyńskiego może być wykorzystana nie tylko do udowodnienia jednej wymienionej tezy. Z powodze-niem może być Ona wykorzystywana, również do udowodnienia słuszności postawionej wcześniej tezy o ak-ceptacj i przez uczestników naszych sympozj ów, celowości kontynuowania przez organizatorów imprez huma-nizuj ących. Sprawy te były omawiane w opracowaniach autora [1, 2, 3 i 

4]. Należy przypuszczać, że zamiło-wanie do muzyki prof. K .Kluszczyńskiego i Jego uzdolnienia muzyczne, będą nadal  wykorzystywane przez Organizatorów Sympozj ów. 
 

 
 Rys . 18.Prof .Krzysz tof Klusz czyńs ki wykonawca koncertu wpałacuf abrykantaPoznańskiego wŁodz i

(SME
–34) .P ierwszy koncertProf esora odby łs ię wNałęczowie w ramachsympozj um SME –  30 zorgani-

zowanego w Kazimierzu Dolnym z okazji trzydziesto-leciasympozj ów 

Rys . 19. Chwilapo koncercie wpałacuPoznańskiegowŁodz i podczas sympozj um SME –  34 i jednocze
śnieobchodówj ubileuszus iedemdz ies ięcioleciaprof .J . Tu-

rowskiego 
–

 aktywnego uczes tnikasympozj ów maszyn elektrycznych ; nazdj ęciuJubilat wraz z małżonką
oraz wykonawca koncertu fortepianowego prof. K. 

Kluszczy ńs ki 
 Do grupy udanych imprez relaksuj ących i j ednocześnie charakteryzuj ących się dużą dozą uroku (n.b.  w dobrych warunkach pogodowych), należy zaliczyć wycieczki wodne,  j ak np. podróż statkiem z Gdańska do
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miejsca obrad w Juracie, rej
s po zatoce Puckiej oraz spływ Dunaj cem. Uczestnicząc w Sympozj um SME – 49 w Gdyni, nie mogłem 

oprzeć się wspomnieniom z roku 1952, gdy zostałem oddelegowany na pół roku do Ma-

rynarki Wojennej w 
celu uczestniczenia w przezbraj aniu ORP „Błyskawica”. Wspomnienia te maj ą wprawdzie mały związek z sympozj ami maszyn elektrycznych, gdyż miały one charakter przeżyć czysto osobistych.  Po głębszym zastanowieniu się mogę j ednak udzielić informacj i na temat zachowania się pewnych odmian ma-

szyn elektrycznych w warunkach morskich. W realizacj i powierzonego zadania uczestniczyło kilka zakładówprzemysłowych (m.in. PZO, Zakłady Radiowe im. M.  Kasprzaka, Łódzkie Zakłady Kinotechniczne i inne)oraz Instytut Elektrotechniki. Podstawową, kierowniczą rolę spełniało czterech doświadczonych inżynierów
rosyjskich z Leningradu. Postawione zadanie miało bardzo ważne znaczenie z punktu widzenia obronnościkraj u. Trzeba było zmienić układ centralnego sterowania ogniem –

 
(z uwzględnieniem zmiany j ednostek mia-

ry) podstawowego uzbrojenia okrętu (osiem dział kalibru 120 mm) produkcj i angielskiej na układ radziecki (w tym zmiana kalibru dział na 102 mm). Do zadań dwóch pracowników Instytutu  
należała kontrola stanuurządzeń elektrycznych począwszy od centrum przelicznikowego w centrali artyleryj skiej do urządzeń służą�cych do nastawiania dział. Układ steruj ący zainstalowany j eszcze przed wojną w Anglii z silnikami reluktan-cyj nymi skokowymi miał być 

przerobiony. Szczegółowe badania kilkudziesięciu silników (trzech wielkości
mechanicznej) spowodow

ało, że uznaliśmy, iż 39 lat pracy silników (1937
-
1976) na ORP „Błyskawica” – cz

ę�
sto w bardzo trudnych warunkach pracy - 

nie spowodowało konieczności wymiany silników. Z dokumentacj iokrętu i informacj i uzyskanej od oficerów, którzy wrócili  z ORP z Anglii 
nie dowiedzieliśmy się czy urządze-nia steruj ące zainstalowane przy działach były wymieniane.  Zaleciliśmy natomiast odwzorowanie silników,gdyż dodatkowych silników –

 
traktowanych j ako części zamienne nie było. Pracy było bardzo dużo, a i przy-gód również dużo. Do przyj emniej szych chwil zaliczyłbym doj azd różnymi środkami lokomocj i  – od Mola Po-łudniowego (obecnie po przeciwnej stronie Akademii Morskiej ) do portu woj ennego na Oksywiu. Środkami

lokomocji 
–

 poza trolej busem były : holownik, barka desantowa, a czasem kilkunastoosobowa motorówka do-wódcy Marynarki Woj ennej . Naj częściej przypływał holownik. Droga wiodła przez cały port. Do naj ciekaw-szych zaj ęć należał udział w kontrolowanym ostrym strzelaniu do tarczy na poligonie. Poligon znaj dował sięgdzieś pośrodku Bałtyku. Miałem wtedy duży margines swobody w poruszaniu się po pokładzie okrętu. Niewolno mi było przebywać tylko w bezpośredniej bliskości dział podczas strzelania. Uzbroj ony w dobrą lorne
t-kę mogłem oc

e
niać stopień celności trafień pocisków w tarczę. Kontrolne strzelania odbywały się w różnychwarunkach pogodowych i przy różnych odległościach do celu. Na ogół nie przekraczano odległości 12 km.

Kontrolne strze
lanie odbywało się i do samolotów, lecz rzadko, bo naj częściej pilot bombowca ciągnącego na

lin
ie (stosunkowo krótkiej ) rękaw, na ogół tuż po przylocie meldował drobną usterkę samolotu i zaraz odlaty-wał do bazy. 

 

  

Rys. 21. Uczestnicy Sympozjum SME 
–

 
49, prz ed wyp ły-nięciemz Gdyni na rej s okrętemAkademiiMors kiej w

Gdyni po Zatoce Puckiej 

Rys. 2
0 Sp ływprz ełomemDunaj ca w ramach imprezhumanizuj ąco–  relaksacyjnych podczas SME 

–
 50 

 Podsumowanie i pokłosie SME–
50 Dość obszerny pod względem tematycznym był program Pięćdziesiątego Sympozj um Maszyn Elektrycznych.Obejmował następuj ące zagadnienia : 

 
–

 problemy eksploatacji maszyn dla energetyki, 

 
–

 diagnostyka i monitoring maszyn elektrycznych, 

 
–

 maszyny elektryczne specjalne, 

 
–

 
badania i modelowanie generatorów, 

 
–

 
nie standardowe maszyny o magnesach trwałych, 

 
–

 analizy polowe. 
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Wymienione problemy i zagadnienia stanowiły j ądro spraw poruszanych w przeszło stu pracach obejmuj ących niepełny obszar działalności w dziedzinie 
maszyn elektrycznych. Nie wyczerpywał on wszystkich za

gadnień,które występuj ą w dzisiej szej praktyce. Przyczyna takiego stanu rzeczy jest oczywista 
–

 mamy do czynienia z ciągłym postępem technicznym. Zaprzestano produkcj i niektórych odmian maszyn elektrycznych (np. ampl i-dyn, selsynów, magnesynów). Do programów badań twórczych wchodzą nowe zagadnienia, np. wy
nikaj ące z

powszechnego wprowadzenia elektroniki do wielu urządzeń technicznych oraz wynikaj ących z wykorzysty-wania w nich nowych zj awisk fizycznych i wprowadzania do produkcj i nowych materiałów. Tabelaryczneuj ęcie z opisami obj aśniaj ącymi 50 – 
ciu sympozjów zawarte w opracowaniach [1],[2],[3],[4] oraz w niniej-szym opracowaniu, nabiera w niektórych przypadkach – w szybkim tempie walorów historycznych. W pod-sumowuj ącej dyskusj i nie ograniczono się j ednakże, do omawiania spraw wymienionych wyżej i podanych w 

zestawieniach tabelarycznych. Jak wynika z protokołu zebrania Sekcj i Maszyn Elektrycznych i Transformato-rów Komitetu Elektrotechniki PAN [8] dyskutowano zagadnienie potencj alnych możliwości rozwoj u tema-tycznego maszyn elektrycznych. Uwzględniano przy tym naj nowsze kierunki badań naukowych. Brano poduwagę m.in. następuj ące kierunki rozwoj u : –
 wykorzystywanie zj awisk sprzężonych, przyjmowanych. j ako tematy badań w zakresie  

przetworników zcieczą magnetyczną, przetworników magnetostrykcyj nych i   piezoelektrycznych , –
 wykorzystyw

anie zj awisk sprzężonych termiczno – elektromagnetycznych, 

 
–

 maszyny wielofazowe,  –
 maszyny o ruchu złożonym i wielu stopniach swobody, –
 maszyny o nowych strukturach obwodu magnetycznego 

i obwodu wzbudzaj ącego (np.  o magnesach trwałych, wzbudzeniu hybrydowym), –
 
nowe technologie produkcj i układów magnetycznych, m.in. z łożyskami magnetycznymi i układów ele

k-

trycznych. Zwrócono również uwagę na występuj ącą dużą dysproporcj ę pomiędzy potencj ałem materialnym polskichuczelni i ośrodków naukowo – badawczych 
a silną pozycj ą dużych firm i ich niechęcią do współpracy. Obszernie omówiono stan przygotowań do Sympozj um SME 

–
 51 (SME 

–2015). Szczegółowych informacj iudzielił Z-ca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego prof. 
Mieczysław Ronkowski. 

Zaprezentował ma-

l
ownicze miej sce obrad i j ednocześnie miej sce zamieszkania uczestników sympozjum (rys. 23 i rys. 24). Sym-

pozjum odbędzie się w dniach 21 –
 
24 czerwca na terenie Kaszub w pensj onacie „Wichrowe wzgórze”. Wy-stępuj e nowy element w przygotowaniach organizacyjnyc

h , do udziału w Komitecie Organizacyjnym zapro-szono Instytut Kaszubski . Do współpracy włączony został również miej scowy 
samorząd gminny.  Przewiduj e się wystąpienie Wój ta Gminy Chmielno na Sympozj um. Tego rodzaj u działania należy traktować

jako element n
owości w 

pięćdziesięcioletniej historii sympozj ów maszyn elektrycznych. 
 

 
 Rys . 23Miej s ce obradp ięćdz ies iątegop ierwszego Sympozj umMaszynE lektrycznych w Chmielnie  

na Kaszubach w roku 2015 (SME 
–

51) 
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Wnioski Śledząc 
od początku zaistnienia sympozj ów m

aszyn elektrycznych w Polsce (1965 r.) do czasu restruktu-ryzacj i przemysłu , czyli do lat 90-
tych, na pytanie coj est głównym motywem rozwoju nauki w dziedzinie ma-szyn elektrycznych , a więc i na pytanie, dlaczego dążyliśmy do rozwoj u oraz doskonalenia form organizacyj-nych sympozjów maszyn elektrycznych, odpowiedz była j ednoznaczna. Brzmiała ona w znacznym uproszcze-niu następuj ąco 

–
 chcieliśmy dobra kraj u, a w konsekwencj i dążyliśmy do podnoszenia poziomu nauki, dosko-

nalenia metod obliczeniowych i badawczyc
h, a następnie zacieśnienia współpracy z przemysłem kraj owym.Jednym zdaniem dążyliśmy do podniesienia j akości polskich maszyn elektrycznych i wzrostu ich produkcj i wtym ze znaczącym wzrostem 

eksportu. Wydaj e się, że w dużym stopniu cel taki j eszcze w końcu ubiegłegowieku osiągaliśmy. Dziś odpowiedz na tak postawione pytanie nie j est łatwa. Łatwo j est odpowiedzieć tylkona część pytania (aczkolwiek z pewnymi zastrze
żeniami), dotyczącą rozwoju i poziomu nauki. Tu sytuacja jest w miarę dobra. Na część drugą dotyczącą produkcj i i eksportu osobiście nie potrafię odpowiedzieć – brak jest danych. Mamy odpowiedni potencj ał intelektualny i dysponuj emy kadrą w sferze produkcj i, ale nie ma współ�pracy między przemysłem i nauką polską. 

 [1] Życki Z. 
Pół Wieku Sympozj ów Maszyn Elektrycznych. Przegląd Elektrotechniczny. Nr.9, 2014 r [2] Życki Z. Rys His toryczny P ięćdz ies ięciu Sympozj ówMaszyn E lektrycznych. Wiadomości Elektrotechnicz-

ne. Nr. 7, 2014 r [3] Życki Z. 
Rys His toryczny P ięćdz ies ięciu Sympozj ów Maszyn E lektry cznych. Zeszyty Problemowe 

–
 Ma-

szyny Elektryczne Nr 3/2014/103  [4] Życki Z. Referat pt. Problemy Maszyn Elektrycznych w Trzydziestu Sympozjach Krajowych. XXX Sympo-

zjum Maszyn Elektrycznych. I.EL., Kazimierz Dolny,13-17 czerwca 1994  

[5] Praca zbiorowa pod kierunkiem prof. Mariana Pasko. Prof. Władysław Paszek (1925
–

 2004). WspółtwórcaPolskiej Szkoły Maszyn Elektrycznych. Gliwice 2015 r. 

[6] Władysław Paszek. Stany nieustalone maszyn elektrycznych prądu przemiennego. WNT, Warszawa 1986 

[7] Kazowskij E. Ju. Pierechodnyje processy w elektriczeskich maszinach pieremiennogo toka. Moskva Izd. 

AN SSSR 1962 
 NOWE KSIĄŻKI

 
 W dniu 15 czerwca 2015 r. odbyła się Sesj a

Naukowa w Politechnice Śląskiej poświęcona 90
roczni

cy urodzin prof. dra hab. inż. Władysława
Paszka, zmar

łego w 2001r. Sesj a odbyła się staraniem Politechniki Ślą�skiej i Oddziału Gliwickiego StowarzyszeniaElektryków Polskich i zgromadziła ok. 200 osób. Z tej okazj i, zasłużonej dla nauki polskiejpostaci Profesora, została poświęcona praca
zbiorowa pod 

redakcj ą prof. dra hab. 
inż. Maria-

na Pasko p.t.: „Prof. Władysław Paszek ( 1925
-2004) Współtwórca Polskiej Szkoły Maszyn

Elektrycznych" (Gliwice 2015, ISBN 978-83-

60837-91-7).  

W pracy wykorzystano teksty oraz fotogra-fie udostępnione przez rodzinę prof. W. Paszka, współpracowników, wychowanków, przyj aciółoraz materiały archiwalne Instytutu i Katedry
Maszyn Elektrycznych Poli

techniki Śląskiej . 
 

 


