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Streszczenie: Prof. Zbigniew Jasicki (1915-2001) był wybitnym 
polskim elektroenergetykiem, głównym współtwórcą polskiego 
systemu energetycznego, w tym linii 220 kV Śląsk-Łódź oddanej do 
eksploatacji w 1947 r. Brał również udział w projektowaniu 
i budowie linii 400 kV. Był ponadto wybitnym naukowcem, 
wychowawcą wielu pokoleń polskich inżynierów. Jako profesor 
prowadził wykłady na Politechnice Śląskiej, Politechnice 
Poznańskiej i w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Był 
także zasłużonym działaczem i Członkiem Honorowym SEP. 

 
Słowa kluczowe: prof. Zbigniew Jasicki, system elektroener-
getyczny.  
 
1. DANE BIOGRAFICZNE 

 

 
 
Rys. 1. Prof. Zbigniew Jasicki w latach pięćdziesiątych [1] 
 
W roku 2015 przypada setna rocznica urodzin prof. 

Zbigniewa Jasickiego, wybitnego inżyniera elektroenerge-
tyka, współtwórcy systemu elektroenergetycznego w Polsce, 
a także zasłużonego pedagoga i wychowawcy licznej rzeszy 
inżynierów elektryków oraz wieloletniego działacza SEP 
i NOT. Warto więc przypomnieć jego sylwetkę i 
najważniejsze osiągnięcia. 

Zbigniew Jasicki urodził się 16 sierpnia 1915 r. w 
miejscowości Zawada na Zaolziu jako syn Józefa, z zawodu 
profesora Seminarium Nauczycielskiego w Cieszynie.  

Średnią szkołę ukończył w Cieszynie i tam też zdał egzamin 
maturalny w roku 1933. W tymże roku rozpoczął też studia 
na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, które 
ukończył w roku 1939 uzyskując tytuł magistra inżyniera 
elektryka. Zaraz po studiach podjął pracę w elektrowni 
w Cieszynie, która przerwał mu wybuch II wojny światowej. 
W okresie okupacji niemieckiej musiał wyjechać z Cieszyna 
i wówczas wyjechał do Boguchwały i tam pracował w 
fabryce porcelany oraz w biurze firmy Brown and Boveri. 
W roku 1941 Zbigniew Jasicki został wywieziony na roboty 
do Niemiec, gdzie pracował w fabryce w Mannheim. Do 
kraju powrócił 1943 roku. Wkrótce gestapo aresztowało go 
i został osadzony w więzieniu. Zwolniono go w wyniku 
interwencji firmy Brown and Boveri, ale zmuszony był 
ukrywać się do końca okupacji. Nawiązał wówczas kontakt 
z polskim ruchem oporu i udzielał pomocy technicznej 
oddziałom AK w Miechowskim [2]. 

Po zakończeniu II wojny światowej rozpoczął pracę 
przy odbudowie, a następnie rozbudowie polskiej 
elektroenergetyki, m.in. jako dyrektor Przedsiębiorstwa 
Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD, zastępca 
głównego inżyniera w Centralnym Zarządzie Energetyki, 
starszy inspektor eksploatacji w Ministerstwie Górnictwa 
i Energetyki, konsultant a następnie zastępca dyrektora 
ds. naukowych Instytutu Energetyki (1959-1961). 

Równolegle z pracą zawodową w przemyśle, rozpoczął 
też pracę naukową obejmując w 1945 roku stanowisko 
adiunkta w nowo tworzonej Politechnice Śląskiej w 
Gliwicach. W 1945 r. uzyskał stopień kandydata nauk 
technicznych, rok później został profesorem nadzwy-
czajnym, a w 1955 r. profesorem zwyczajnym. Od roku 
1949 był kierownikiem Katedry Sieci Elektrycznych. W 
Politechnice Śląskiej pracował do 1961 roku, pełniąc tam 
ponadto funkcję dziekana Wydziału Elektrycznego (1953-
54) i rektora (1954-57) [2,3]. W 1961 roku przeszedł do 
pracy w Politechnice Poznańskiej, gdzie zorganizował 
i objął Katedrę Nowych Źródeł Energii, a w latach 1962-
1969 był rektorem tej uczelni. Za zasługi dla Politechniki 
Poznańskiej otrzymał w 1987 r. tytuł doktora Honoris Causa 
[2]. 

W latach 1969-72 prof. Zbigniew Jasicki pełnił funkcję 
zastępcy przewodniczącego Komitetu Nauk i Techniki przy 
Radzie Ministrów, organizując system kierowania i 
finansowania badań naukowych w takich dziedzinach jak 
energetyka, chemia, automatyka, informatyka i 
telekomunikacja.  
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W 1973 r. objął kierownictwo nowo utworzonego 
Przemysłowo-Uczelnianego Instytutu Nowych Konwersji 
Energii w Krakowie, z zadaniem prowadzenia prac 
naukowych z zakresu podniesienia sprawności przemiany 
chemicznej energii węgla w energię elektryczną. 

Od 1982 r. prof. Zbigniew Jasicki pracował w 
Instytucie Elektroenergetyki AGH, w którym do przejścia na 
emeryturę w 1984 r. pełnił funkcję kierownika Zakładu Sieci  
i Systemów Elektroenergetycznych. 

Prace naukowe prof. Zbigniewa Jasickiego dotyczyły 
szeroko rozumianych zagadnień energetyki ze szczególnym 
uwzględnieniem problemów zwiększania sprawności 
wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej. Są to 
współcześnie jedne z podstawowych zadań energetyki. 
Trzeba podkreślić, iż prof. Zbigniew Jasicki dostrzegał 
i rozumiał ich znaczenie oraz rozwiązywał te problemy już 
przed wieloma laty. 

Plonem jego prac naukowych było blisko 200 
publikacji krajowych i zagranicznych, wśród nich dwie 
książki o podstawowym znaczeniu dla elektroenergetyki. 

Prof. Zbigniew Jasicki działał w licznych instytucjach 
i organizacjach naukowych i naukowo-technicznych w kraju 
i za granicą. Wszędzie udzielał się z ogromną pasją, służył 
swoją wielką wiedzą i doświadczeniem. W latach 80. 
nawiązał kontakty z instytucjami naukowymi w ówczesnej 
Jugosławii, które przyniosły efekty szczególnie dla kadry 
naukowej. 

Był też przez wiele lat członkiem Rady Głównej 
Szkolnictwa Wyższego, przewodniczącym Sekcji Zjawisk 
Elektrycznych Przenoszenia Energii Elektrycznej w 
Komitecie Elektrotechniki PAN, członkiem prezydium 
Państwowej Rady ds. Pokojowego Wykorzystania Energii 
Jądrowej.  

Działał także w organizacjach międzynarodowych 
takich jak CIGRE - Paryż (w latach 1950-1978) oraz 
Międzynarodowej Konferencji Magnetohydrodynamicznego 
Wytwarzania Mocy Elektrycznej przy Międzynarodowej 
Agencji Energii Atomowej – Wiedeń (w latach 1968- 1980). 

Profesor dr inż. Zbigniew Jasicki zmarł w Krakowie 
w dniu 9 stycznia 2001 r. i został pochowany w tym mieście 
na Cmentarzu Rakowickim. 
 
2. POCZĄTKI POLSKIEGO SYSTEMU  
    ENERGETYCZNEGO, LINIA 220 kV ŚLĄSK-ŁÓDŹ 

 
Od wiosny 1946 r. polscy energetycy dyskutowali na 

temat kształtu przyszłego systemu energetycznego, 
nawiązując do koncepcji przedwojennej sieci 150 kV i do 
opracowań z czasów okupacyjnych. Zniszczenia wojenne 
spowodowały, iż pojawił się wówczas w znacznych rejonach 
kraju ostry deficyt mocy i szybko zapadła decyzja o budowie 
linii Śląsk – Łódź - Warszawa wybierając dla niej napięcie 
220 kV, które było szeroko stosowane w wielu krajach 
europejskich. Budowę tej linii miało zrealizować, powołane 
wiosną 1946 r., Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroener-
getycznego ELBUD, a pracami projektowymi zajmowała się 
jedenastoosobowa grupa, na czele której stanął dr inż. 
Zbigniew Jasicki [2,3]. 

Grupa projektowa PRE ELBUD oparła się na realiach 
ówczesnego stanu polskiej techniki. Korzystano prawie 
wyłącznie z dostaw krajowych jak również z krajowego 
wykonawstwa. Ostry deficyt energetyczny w Łodzi był 
powodem konieczności skrócenia czasu budowy linii i 
zakończenia jej do grudnia 1947 r. W początkowym okresie 

linia miała pracować na napięciu 110 kV, a następnie na 
napięciu 220 kV [1]. 

Decyzję o zbudowaniu linii w ciągu jednego roku 
podjęto 11 listopada 1946 r., przy czym harmonogram 
przewidywał rozpoczęcie prac fundamentowych w dniu 
1 marca. Przedłużająca się zima pozwoliła jednak 
wykonawcom podjąć prace w terenie dopiero 4 kwietnia, 
a dostawy słupów i ich montaż były również opóźnione 
o 2 miesiące, przy czym podobna sytuacja była w zakresie 
dostaw przewodów roboczych, izolatorów i osprzętu [1]. 

W dniu 25 września zakończono wykonywanie 
fundamentów, a Państwowe Przedsiębiorstwo Budowy 
Mostów MOSTOSTAL zrealizowało stawianie słupów. Prace 
te ukończono 25 października. Montaż przewodów 
przeprowadziła firma ELBUD, przy czym rozpoczął się on w 
lipcu, a zakończono go 29 listopada 1947 r. Cała budowa 
trwała więc 7 miesięcy i 26 dni (od 4 kwietnia do 
29 listopada).  

Ogólna liczba przedsiębiorstw biorących udział przy 
dostawach materiałowych wynosiła 58, a w pracach 
budowlano-montażowych uczestniczyło 19 firm. 

Dzięki ogromnemu wysiłkowi wszystkich 
wykonawców linię 220 kV Śląsk-Łódź zbudowano 
w założonym terminie, a próbne jej uruchomienie miało 
miejsce 30 listopada 1947 r. Do końca kwietnia 1948 r. linią 
przesłano do Łodzi 12697 MWh, co stanowiło 9 % energii 
wyprodukowanej w rejonie miasta przez wszystkie 
elektrownie. Szczególną rolę odegrała ta dostawa energii 
w styczniu 1948 r., kiedy to doszło do uszkodzenia turbiny 
20 MW w Elektrowni Łódzkiej [1]. 

Prof. Zbigniew Jasicki miał nie tylko bardzo istotny 
wkład przy projektowaniu i budowie linii 220 kV Śląsk-
Łódź, ale również tworzył podstawy naukowe rozwoju 
systemu elektroenergetycznego, w tym krajowej sieci 
przesyłowej 400 kV i już w 1959 r. zorganizował pierwszą 
międzynarodową konferencję naukową na temat takich sieci 
w Polsce [3, 4]. 
 
3. DZIAŁALNO ŚĆ PROF. JASICKIEGO  
    W STOWARZYSZENIU ELEKTRYKÓW  
    POLSKICH 
  

Deklarację wstąpienia do SEP Zbigniew Jasicki złożył 
w lipcu 1939 r., jednak formalnie stał się członkiem 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich tuż po wojnie w 
1945 r. [2].  

W latach 1956-1960 był przewodniczącym Koła SEP 
przy Politechnice Śląskiej, a w latach 1956-1958 członkiem 
Zarządu Głównego SEP. W tym czasie działał także w wielu 
innych strukturach stowarzyszenia.  

W latach 1960-1974 przez 5 kadencji był Członkiem 
Głównego Sądu Koleżeńskiego SEP, a w latach 1969-1972 
członkiem Komisji Nagród i Odznaczeń przy ZG SEP.  

Przez wiele lat prof. Zbigniew Jasicki był członkiem 
Komisji Małej Energetyki przy ZG SEP. Równocześnie w 
latach 1964-1970 przewodniczył Komisji Nagród przy OW 
NOT w Poznaniu, a w latach 1978-1982  był członkiem 
Komitetu NOT ds. Energetyki [2, 5].  

Był także współtwórcą Polskiego Komitetu 
Automatycznego Przetwarzania Danych i w latach 1967-
1972 jego przewodniczącym. Komitet ten został następnie 
przekształcony w Komitet ds. Informatyki NOT. 

W latach 1970-1972 prof. Zbigniew Jasicki był 
członkiem i przewodniczącym Kolegium Redakcyjnego 
„Przeglądu Technicznego”. 



Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 44/2015                                                                         65 

Był też delegatem na XIII Walny Zjazd delegatów SEP 
w 1960 r. i tam wygłosił cieszący się dużym zaintere-
sowaniem referat pt. „Kierunki poprawy przesyłu i rozdziału 
energii elektrycznej”.  

Ponadto był też współorganizatorem 21 krajowych 
i międzynarodowych konferencji naukowo-technicznych 
SEP oraz NOT i w wielu z nich pełnił rolę 
przewodniczącego [2, 5].  

Za szczególnie aktywną działalność społeczną prof. 
Zbigniew Jasicki uzyskał wiele różnych odznaczeń, w tym 
odznaczony został m.in. Złotą Odznaką Honorową SEP 
i Złotą Odznaką Honorową NOT oraz Medalem im. 
M. Pożaryskiego. 

Na XXV Walnym Zjeździe Delegatów SEP w czerwcu 
1989 roku prof. Zbigniew Jasicki otrzymał godność Członka 
Honorowego SEP [2, 5]. 
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PROF. ZBIGNIEW JASICKI (1915-2001) - CONTRIBUTOR POLISH POWER SYSTEM  
 

Professor Zbigniew Jasicki (1915-2001) was a prominent Polish power industry, the main designer of Polish energy 
system, including the 220 kV line Silesia-Łódź became operational in 1947. He also participated in the design and 
construction of a 400 kV line. He was also an outstanding scientist, educator of many generations of Polish engineers. As 
a professor lectured at Silesian University of Technology, the Poznań University of Technology and AGH University of 
Science and Technology in Krakow. The Silesian University of Technology he worked until 1961, where he held the post of 
dean addition Faculty of Electrical Engineering (1953-1954) and Rector (1954-1957). In 1961 he went to work at the Poznań 
University of Technology, where he took over the Chair of Electrical Power Engineering, and from 1962-1969 he was the 
rector of the university. For services to the Poznań University of Technology in 1987 received the title of Doctor Honoris 
Causa. He was also a well-deserved activist and honorary member of the SEP. He was also for many years a member of the 
Council for Higher Education, Chairman of the Section of Electrical Phenomena of Electricity Transfer Committee for 
Electrotechnical Sciences PAN, member of the Presidium of the State Council Peaceful Uses of Nuclear Energy. Also active 
in international organizations such as CIGRE - Paris (years 1950-1978) and the International Conference on Electrical Power 
Generation Magnetohydrodynamic at the International Atomic Energy Agency - Vienna (years 1968- 1980). Professor 
Zbigniew Jasicki died in Krakow on 9 January 2001. 
 
Keywords: Professor Zbigniew Jasicki, polish power system. 
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