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Streszczenie: W artykule scharakteryzowano rodzaje trzech 
różnych działów techniki, jakie wyłoniły się z dziedziny 
elektryczności oraz wskazano bezpodstawność zaliczania 
któregokolwiek z nich do pozostałych. Przedstawiono historię 
powstawania stowarzyszeń działających w obrębie tych działów 
techniki w Polsce, dążenia do zjednoczenia członków tych 
stowarzyszeń w jednej organizacji wskazując główne przeszkody 
na drodze spełnienia tych dążeń. Omówiono działania formalno-
prawne, jakie podjęto do sfinalizowania zjednoczenia się oraz tryb, 
formę i terminy, w jakich tego dokonano. Scharakteryzowano 
działalność publikacyjną w jednym z działów, jakim jest 
radiotechnika, ze wskazaniem osób wnoszących wkład w czuwanie 
nad poziomem i stroną merytoryczną wydawnictwa. Zwrócono 
uwagę na skalę rażących błędów w niektórych z kolejnych 
współczesnych publikacji, w których przedstawiono historię 
omawianych stowarzyszeń, szczególnie w kwestii trybu 
jednoczenia się elektryków w jednym organizmie społecznym. 
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1. WSTĘP 

 
Rozwój gospodarczy państw, w jakiejkolwiek 

dziedzinie następuje tym lepiej i szybciej, gdy na jego 
przebieg mogą mieć wpływ szerokie gremia specjalistów. 
Dla skupienia tych gremiów i umożliwienia im 
oddziaływania na procesy gospodarcze tworzone są związki, 
organizacje i stowarzyszenia. Zrzeszenie się w nich tak 
praktyków jaki i naukowców z danej dziedziny może 
gwarantować słuszność podejmowanych działań w tej 
dziedzinie. Jedną z takich dziedzin gospodarki, powstałą 
dzięki opracowaniu metod wykorzystywania poznanych już 
wcześniej zjawisk elektrycznych do celów gospodarczych, 
jest dziedzina o nazwie elektryka. Elektryka jest dziedziną 
techniki [1], gdyż obejmuje środki, sposoby i czynności 
związane z wytwarzaniem dóbr materialnych. Środkami są 
wszelkiego rodzaju urządzenia, służące do wytwarzania 
i przesyłania energii elektrycznej w różnych postaciach 
a potem do jej wykorzystywania przez urządzenia 
bezpośrednio wytwarzające te dobra. Przepływ energii 
przejawia się przepływem prądów, którymi mogą być 
zarówno prądy zmienne o różnych wartościach i o różnych 
częstotliwościach (>0 Hz) jak i prądy stałe. Skala 
praktycznie spotykanych wartości prądów w jednych 
działach elektryki w stosunku do innych może być rzędu 
1010:1, a nawet więcej. 

Dlatego w każdym z działów stosowane są odmienne 
urządzenia, odpowiednie dla specyficznych potrzeb danego 

działu, nie dające się zastępować urządzeniami 
pochodzącymi z innego działu. 

Słowo elektryka „wypracowano” i wprowadzono do 
stosowania w Polsce dopiero w 1928 r. i – jak w dalszej 
treści artykułu zostanie wykazane – w celu pokonania barier 
utrudniających zjednoczenie się specjalistów z trzech 
różnych działów tej dziedziny, istniejących i rozwijających 
się szybko na ziemiach polskich w ostatnim ćwierćwieczu 
XIX w. (będących wówczas pod rządami zaborców). Warto 
wspomnieć, iż te specjalistyczne działy rozwijały się 
w innych państwach świata (na ogół) niewiele wcześniej 
i niewiele szybciej aniżeli na ziemiach polskich. Dystans 
w odrodzonej po 1918 r. Polsce jednak się powiększał, gdyż 
gospodarkę kraju trzeba było budować od podstaw. 

 
2. TECHNIKI WYROSŁE Z WIEDZY  
    O ELEKTRYCZNO ŚCI 

 
Praktyczne wykorzystywanie elektryczności mogło 

nastąpić po etapie badań nad nią prowadzonych przez 
fizyków. Jednym z nich był G. S. Ohm (1787-1884). 
Sformułował on prawo, znane jako Prawo Ohma (1827 r.). 
Zależności z niego wynikające odnoszą się do obwodów 
zamkniętych, a takimi są sieci elektryczne, składające się ze 
źródeł prądu, linii przesyłowych i odbiorników energii. 

Prąd elektryczny jako nośnik energii, najpierw, na dużą 
skalę, został wykorzystany do oświetlania, a później do 
napędu (napędzania mechanizmów) (1841 r.) a także do 
galwanizacji (1843 r.). Dla tych celów potrzebne było 
wytwarzanie prądów o nieporównywalnie dużych 
wartościach w stosunku do wartości spotykanych w innych 
zastosowaniach, gdyż oświetlać zamierzano ulice miast, 
a w nich domów i mieszkań. Zasadnym jest podanie w tym 
miejscu, że pierwsza wiadomość o takim wykorzystaniu 
elektryczności ukazała się w polskiej prasie w 1820 roku, 
a informacja o oświetleniu Paryża i Petersburga w książce 
z 1851 r. (np. str. 209 w [2]). Do tych celów potrzebne były 
urządzenia dużej mocy: generatory (dla elektrowni), linie 
przesyłowe oraz odbiorniki prądu: lampy oświetleniowe, 
a potem coraz to nowsze grupy urządzeń. 

Całokształt technik elektrycznych obejmujących 
wskazane wyżej obszary zastosowań energii elektrycznej 
nazwano słowem: e l e k t r o t e c h n i k a. 

W toku rozważań nad możliwościami wykorzystania 
prądu elektrycznego do innych zastosowań niż 
elektrotechniczne, zaistniały pomysły (1750 – 1820) użycia 
go do przesyłania sygnałów i informacji na odległość. 
Pomysły te nie znalazły jednak praktycznego zastosowania 
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na dużą skalę (str. 26 w [3]). Właściwą metodę 
wykorzystania prądu elektrycznego do tego celu wynalazł 
Samuel F. B. Morse (1791-1872). Opracował też specjalny 
alfabet służący do przekazywania informacji przy pomocy 
skonstruowanych przez siebie aparatów (Morse’a): 1838 r. – 
pierwsza wersja, 1845 r. – druga wersja. Był to początek 
rozwoju telegrafii. W latach 40-tych XIX w. zrealizowano 
już łączność telegraficzną na dużych dystansach, np. 
w Niemczech i w Rosji (str. 41 w [3]). Wykorzystywanie 
drogi przewodowej do przekazywania informacji 
dźwiękowych stało się możliwe po opracowaniu telefonu 
(1876 r.) przez G. Bella (1847-1922). Ten rodzaj systemu 
łączności nosi nazwę telefonii. Pierwsze sieci telefoniczne 
powstały w miastach Europy na początku ostatniego 
dwudziestolecia XIX wieku. Urządzenia stosowane w 
telegrafii i telefonii zużywały nieporównywalnie mniej 
energii elektrycznej niż te, które wykorzystuje się w dziale 
elektrotechniki. Działowi techniki obejmującemu 
zagadnienia przekazywania informacji na odległość przy 
użyciu prądu elektrycznego płynącego w liniach 
przewodowych nadano nazwę: t e l e t e c h n i k a. 

Już w toku prowadzenia prac podstawowych nad 
elektrycznością stwierdzono, że przepływowi prądów i 
występowaniu napięć elektrycznych towarzyszą pola (i na 
odwrót). Rozważanie możliwości wykorzystania pól do 
przekazywania informacji na odległość drogą 
bezprzewodową doczekało się praktycznej realizacji w 
ostatnim dwudziestoleciu XIX wieku. Nastąpiło to raczej 
w wyniku doświadczeń aniżeli procesu analiz teoretycznych, 
chociaż później okazało się, że równania J. C. Maxwella 
(1831-1879) przy zastosowaniu do pól 
elektromagnetycznych mogłoby wcześniej otworzyć drogę 
do stwarzania praktycznych rozwiązań, służących do 
bezprzewodowego przesyłania informacji poprzez 
wypromieniowywanie energii elektrycznej w przestrzeń i jej 
odbioru w określonym miejscu przestrzeni. 

W wyniku niezależnie wykonywanych prac i 
eksperymentów w dwóch ośrodkach Europy, powstały 
urządzenia do bezprzewodowego przesyłania sygnałów 
telegraficznych (1895 r. – 1897 r.) i dźwięków (1920 r.). 
Pracowali nad tym: Marconi Guglielmo (łączność 
telegraficzna przez Kanał La Manche – 1897 r., łączność 
telegraficzna przez Atlantyk – 1902, transmisja radiowa 
muzyki – 1920 r.), Popow Aleksandr (nadajnik radiowy – 
1895 r., transmisja radiotelegraficzna – 1896 r.).  

W ten sposób narodziła się technika radiowa (ang., fr.: 
radio; od łac.: radius = promień). 

Temu działowi techniki nadano nazwę:  
r a d i o t e c h n i k a. 

Powyższe informacje o kształtowaniu się działów 
techniki wywodzących się z dziedziny elektryczności można 
wyrazić następująco: 
Elektryczność: doświadczenia i teoria → wiedza o 
elektryczności, umożliwiająca powstanie technik: 
→ elektrotechniki, 
→ teletechniki, 
→ radiotechniki. 

Zaistniały więc trzy niezależne obszary 
wykorzystywania elektryczności. W dwóch z nich: 
elektrotechnice i teletechnice do przesyłania energii 
elektrycznej wykorzystywana jest droga przewodowa, 
w trzeciej – radiotechnice – droga bezprzewodowa. 
Ponieważ rozmiar energii mogącej być w obiegu w sieciach 
elektrotechnicznych w stosunku do sieci teletechnicznych 
już w pierwszym okresie ich tworzenia był 

nieporównywalnie duży, pierwsze z nich nazwano 
silnoprądowymi, zaś drugie – słaboprądowymi. Tymi 
określeniami posługiwano się nie tylko w mowie potocznej 
elektrotechników od czasu pojawienia się tych technik ale 
też w literaturze technicznej całego okresu 
międzywojennego a nawet później i to aż w 1994 r., ale już 
w cudzysłowie „ ” (str. 406 w [2] i str. 38 w [4]). 

Istotnymi wnioskami z powyższych rozważań są takie, 
że żadnego z przedstawionych działów techniki, 
wywodzących się z elektryczności, nie można połączyć 
z innym bez zmiany nazwy każdego z nich. A więc ani 
teletechnika, ani radiotechnika nie jest elektrotechniką 
(i odwrotnie), ani też teletechnika nie jest radiotechniką 
(i odwrotnie). Te twierdzenia obecnie może są oczywiste, 
lecz w przeszłości uważano, że istnieje jedna 
elektrotechnika, na którą składają się prądy silne i prądy 
słabe – jak to wówczas określano. Dopiero po latach 
uzmysłowiono sobie iż jest to rozumowanie błędne i stanowi 
pewną przeszkodę w zamiarach zjednoczenia się członków 
trzech różnych stowarzyszeń. Trzeba jednak podkreślić, że 
zarówno urządzenia wykorzystywane w sferze teletechniki 
jak i radiotechniki musiały korzystać ze źródeł energii 
elektrycznej, której wytwarzanie było domeną 
elektrotechniki. Ich wspólną cechą jest także to, że powstały 
w oparciu o wiedzę o elektryczności i o prawa sformułowane 
przez badaczy działających w tej dziedzinie, co wyżej 
naświetlono. 

 
3. ORGANIZOWANIE SI Ę ELEKTROTECHNIKÓW,  
    RADIOTECHNIKÓW I TELETECHNIKÓW 

 
Specjaliści działający zawodowo w każdym z wyżej 

wymienionych działów techniki a także różni pasjonaci, 
w miarę upływu lat zaczęli odczuwać potrzebę wymiany 
poglądów i doświadczeń oraz poparcia swoich działań 
wiedzą i autorytetem naukowców. Istniały sprzyjające 
okoliczności dla podparcia działań praktycznych wiedzą 
teoretyczną, gdyż w latach 1875-1890 na poszczególnych 
uczelniach technicznych  Europy zaczęto wykładać 
elektrotechnikę jako osobny już przedmiot (str. 20 w [2]). 
Tam też swoją wiedzę (okres zaborów w Polce) zdobywali 
Polacy (np. str. 119, 132, 522 w [2]). W połowie tego okresu 
zaczęto organizować na ziemiach polskich zjazdy 
techników. I Zjazd Techników Polskich (techników 
wszelkich specjalności!) odbył się w Krakowie w dniach 8 - 
10 września 1882r. Uczestniczyło w nim 311 osób z trzech 
zaborów i z innych krajów. Jeden z ośmiu referatów 
wygłosił przewodniczący zjazdu inż. Roman Gostkowski. 
Jego tytuł brzmiał: „Z dziedziny elektrotechniki  
(zastosowanie elektryczności do przenoszenia siły)” (str. 7 
w [4]). Datę tego zjazdu przyjmuje się za początek 
zorganizowanego społecznego ruchu techników polskich. 
Znamienne jest jednak to, że ogółowi techników 
zgromadzonych na zjeździe uzmysłowiono przydatność 
technik elektrycznych do zastosowań mechanicznych 
(napęd), a tym samym do rozmaitych zastosowań w innych 
dziedzinach techniki. Kraków, Lwów, Warszawa, Poznań – 
to miasta, w których organizowano kolejne zjazdy 
techników polskich (I – VII) w okresie zaborów. W zjazdach 
uczestniczyły liczne grupy elektrotechników, eksponując 
problematykę tej dziedziny techniki. 

Kolejny etap jednoczenia – to zakładanie stowarzyszeń. 
Od 2 grudnia 1898 r. zaczęło działać Stowarzyszenie 
Techników w Warszawie. W jego składzie znaleźli się 
inżynierowie elektrotechnicy. Jednym z pierwszych 
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członków Stowarzyszenia był inż. Antoni Leon Olszewski, 
pierwszy dyrektor telefonów warszawskich 
(przedsiębiorstwa utworzonego w 1881 r.). Od tego czasu 
w Stowarzyszeniu Techników w Warszawie zaistniała 
tematyka teletechniczna. W okresie późniejszym powstały w 
nim koła: elektrotechników (28 maja 1907 r.) 
i teletechników (już po odzyskaniu niepodległości – 6 lutego 
1920 r.). Specjaliści z dziedziny  teletechniki przed 1920 r. 
byli członkami Koła Elektrotechników w tym 
Stowarzyszeniu. W tym też Kole skupiły się osoby 
zainteresowane rozwojem radiotechniki, z których 
większość przedtem zawodowo związana  była 
(z konieczności) ze strukturami łączności armii zaborczych. 

O skali zainteresowania tematyką radiotechniki wśród 
ogółu techników świadczy liczba osób uczestniczących 
w zebraniach szczególnie odczytowych organizowanych 
przez Koło Elektrotechników. Dla przykładu: w posiedzeniu 
w dniu 19 maja 1919 r. uczestniczyło 75 osób, 
w posiedzeniu w dniu 2 czerwca 1919 r., podczas którego 
wygłaszany był odczyt z dziedziny radiotelegrafii pt. 
„Techniczne sposoby wytwarzania drgań elektrycznych; 
przegląd stacji telegraficznych nadawczych” uczestniczyło 
200 słuchaczy. Prelegentem był mjr inż. B. Zieleniewski. 
W prelekcji por. inż. Kazimierza Jackowskiego, będącej 
kontynuacją serii odczytów z dziedziny telegrafii, pt. 
„O obecnym stanie łączności radiotelegraficznej w Polsce”, 
wygłoszonej podczas posiedzenia w dniu 25 lipca 1919 r. 
uczestniczyło ponad 160 osób. 

Koła elektrotechniczne powstawały też w innych 
organizacjach, towarzystwach i stowarzyszeniach 
działających lokalnie w innych miastach na ziemiach 
polskich. 

Elektrotechnicy skupieni w organizacjach 
ogólnotechnicznych zorganizowali zjazd wyłącznie swojego 
środowiska. Odbył się on w dniach 1–3 października 1903 r. 
pod nazwą: I Zjazd Elektrotechników w Polsce. 
Uczestniczyły w nim 42 osoby z zaboru rosyjskiego i spoza 
jego granic. W programie obrad ujęto też „instalacje 
słaboprądowe” (str. 9 w [4]). Patrząc na to wydarzenie 
z historycznego punktu widzenia, należy uznać je za 
pierwszy krok na drodze do utworzenia własnej niezależnej 
organizacji przez tę grupę techników. 

Odmienność zainteresowań techników skupionych 
w Kole Elektrotechników Stowarzyszenia Techników od 
zagadnień, którymi zajmowały się pozostałe koła tego 
Stowarzyszenia a także dynamiczny rozwój tej nowej 
dziedziny w gospodarce i w sferze nauki, musiały 
zaowocować dążeniem do utworzenia w Odrodzonej 
11 listopada 1918 r. Polsce nowej organizacji społecznej, 
w której profilu zainteresowań byłyby techniki wyrosłe 
z wiedzy o elektryczności. Tą organizacją stało się 
stowarzyszenie o nazwie STOWARZYSZENIE 
ELEKTROTECHNIKÓW POLSKICH  - S. E. P. 

Stowarzyszenie powołane zostało do istnienia podczas 
Ogólnopolskiego Zjazdu Elektrotechników w Warszawie, 
odbywającego się w dniach 7–9 czerwca 1919 r., 
a zwołanego przez Komitet Organizacyjny utworzony 
w dniu 23 marca 1919 r. przez Koło Elektrotechników przy 
Stowarzyszeniu Techników w Warszawie. Prace Komitetu 
przebiegały pod przewodnictwem prof. inż. Mieczysława 
Pożaryskiego. W ostatnim dniu Zjazdu uchwalony został 
Statut oraz wybrano tymczasowy Zarząd, którego pierwszym 
zadaniem miało być przedłożenie Statutu do zatwierdzenia 
przez władze administracyjne państwa. Zatwierdzenie 
nastąpiło w dniu 7 sierpnia 1919 r. 

Zjazd odbywał się wg Regulaminu ogłoszonego 
w miesięczniku Przegląd Elektrotechniczny Zeszyt 1 z dnia 
15 maja 1919 r., na którego kolejnych stronach podano 
program zjazdu. W pkt. 15 programu zapisano (cyt.): „15. 
Poza tem na zjeździe należałoby poruszyć jeszcze sprawy ... 
g) urządzeń prądu słabego, h) radjotelegrafii ...”. Tej treści 
zapis oznaczał, że organizatorzy zjazdu tematykę 
teletechniki i radiotechniki przesunęli poza główny nurt 
obrad. W rzeczywistości w ostatecznej wersji programu, wg 
której prowadzono obrady, powyższych zagadnień nie ujęto 
[5], chociaż uczestnikami zjazdu byli też reprezentanci tych 
dwóch środowisk, a wśród nich: por. inż. Kazimierz 
Jackowski – prezes później powstałego Stowarzyszenia 
Radiotechników Polskich (1921/1922 r.) oraz inż. 
Aleksander Olendzki – czwarty z kolejnych prezesów 
później utworzonego Koła Teletechników (1920 r.) 
Stowarzyszenia Techników w Warszawie. Dominującą 
jednak grupę uczestników zjazdu stanowili elektrotechnicy 
(w ścisłym tego słowa znaczeniu). 

W zjeździe uczestniczyło 358 osób, w tym 235 osób 
z Warszawy oraz 12 przedstawicieli władz: 4 ministrów, 
2 przedstawicieli władz stolicy, 2 przedstawicieli 
uniwersytetów, 3 przedstawicieli politechniki, 1 prawnik -
specjalista z zakresu ustawodawstwa elektrycznego. 

Uczestnikami zjazdu były osoby ze wszystkich 
regionów ówczesnej Polski, działające w okresie zaborów 
w różnych zrzeszeniach istniejących w granicach państw 
zaborczych jak i niezrzeszone. Po dniu powstania 
Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich, zrzeszenia 
regionalne skupiające elektrotechników zaczęły 
przekształcać się w koła tego nowopowstałego 
stowarzyszenia. 20 stycznia 1920 r. w koło S. E. P. (str. 19 
w [4]) przekształciło się Koło Elektrotechników 
Stowarzyszenia Techników w Warszawie. To pierwsze koło 
S. E. P. liczyło wówczas tylko 47 członków. Użyty w [4] 
zwrot przekształciło się  należy rozumieć w ten sposób, że w 
pierwszym ze stowarzyszeń koło zostało zlikwidowane 
a w drugim powołane. Przy tego typu przekształceniu nie 
potrzebne było dokonywanie żadnych procedur prawnych, 
gdyż przy zmianach zachodzących na szczeblach kół statuty 
stowarzyszeń nie musiały podlegać uaktualnianiu. 
Wg podobnych zasad powstawały sukcesywnie  koła S. E. P. 
w innych miastach kraju, choć niektóre z nich zawiązywały 
się od podstaw i znacznie później, np. w Poznaniu dopiero 
20 lutego 1921 r. Istotne utrudnienia w formowaniu się 
i w działalności S. E. P. spowodowane były wojną polsko – 
bolszewicką 1920 r., szczególnie w okresie maj – 
październik 1920 r.  

Warto zwrócić uwagę na fakt, że po powstaniu S. E. P. 
nie wszystkie osoby działające w obrębie technik 
związanych z elektrycznością stały się członkami 
Stowarzyszenia. Przed zjazdem założycielskim istniały trzy 
związki skupiające elektrotechników utworzone kolejno 
w latach: 1916, 1917, 1919 i trwały nadal, a po nim powstało 
pięć nowych jednostek, kolejno w latach: 1920, 1921, 1922, 
1924 i 1926. (str. 392 w [2]).  

Informacja w [2] dot. jednostek powstałych po 
powołaniu do istnienia S. E. P. jest myląca, gdyż faktycznie 
tylko trzy z nich powstały niezależnie tj. jakoby równolegle 
do istniejącego już S. E. P., a były nimi: 
- w maju 1921 r. - Związek Tramwajów i Kolei 
Dojazdowych, 
- w czerwcu 1924 r. – Polski Komitet Elektrotechniczny – 
PKE, 
- w czerwcu 1926 r. – Polski Komitet Energetyczny – PKEn. 
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Pozostałe dwie spośród tych pięciu, których daty 
powstania podano powyżej, a wymienionych w [2], nie 
powstały niezależnie tj. od podstaw, lecz wyłoniły się 
z S. E. P., a były nimi: 
- 6 lutego 1920 r. - Koło Teletechników Stowarzyszenia 
Techników w Warszawie, 
- 17 listopada 1921 r. (a nie jak podano 1922 r.) - 
Stowarzyszenie Radjotechników Polskich. 

Warto dodać, iż tą jednostką, której dotyczy rok 1924, 
była wielce szacowna instytucja: Polski Komitet 
Elektrotechniczny, utworzony 1 czerwca 1924 r., w którego 
gestii leżało opracowywanie i wydawanie przepisów i norm 
krajowych, zgodnych z zaleceniami międzynarodowymi. 
Komitet był członkiem Międzynarodowej Komisji 
Elektrotechnicznej (IEC). W jego pracach uczestniczyli też 
oddelegowani do niego członkowie S. E. P., a także 
Stowarzyszenia Radjotechników Polskich oraz Koła 
Teletechników Stowarzyszenia Techników w Warszawie. 

Na domiar złego, fakt powołania w latach 1924 i 1926 
Polskich Komitetów, a szczególnie Polskiego Komitetu 
Energetycznego działającego na mocy ustawy a więc pod 
egidą Rządu RP, znacznie osłabił znaczenie i pozycję 
Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich. 

Tak więc współczesne twierdzenia, jakoby po zjeździe 
założycielskim do S. E. P. przystąpił ogół specjalistów 
działających w sferze elektryczności są błędne. 

W ówczesnym Stowarzyszeniu Elektrotechników 
Polskich specjaliści z pozostałych dwóch działów 
(radiotechnika, teletechnika) upatrywali miejsce swojej 
działalności społecznej zapewne dlatego, że ich wiedza, 
podobnie jak elektrotechników, wywodziła się z nauki o 
elektryczności, a nie byli jeszcze w stanie stworzyć 
własnych organizacji. Stanowili oni zbyt małe grupy aby 
prowadzić działalność we własnych gronach a i zaplecze 
było jeszcze w kraju bardzo skromne. Nazwa stowarzyszenia 
też nie przystawała do ich tożsamości i ambicji, bo czuli się 
radiotechnikami i teletechnikami a nie elektrotechnikami. 
Grupy teletechników nie satysfakcjonowało nawet 
udzielenie im dodatkowej nazwy słaboprądowcy, bo to nie 
zmieniało faktu, że przypisani mają być do stowarzyszenia 
elektrotechników. Próby usankcjonowania takich nazw jak 
elektrotechnicy-słaboprądowcy – w odniesieniu do 
teletechników, czy radjo-elektrotechnicy – w odniesieniu do 
radiotechników, nie przyjęły się, jako błędne w swej istocie 
oraz sprzeczne z zasadami języka polskiego. 

W czasie, gdy elektrotechnicy opuścili Stowarzyszenie 
Techników w Warszawie (20 stycznia 1920r.), w tymże 
Stowarzyszeniu utworzyli swoje koło teletechnicy (6 lutego 
1920 r.), opuszczając w większości S.E.P. Tylko nieliczni, 
stając się członkami Koła Teletechników w Stowarzyszeniu 
Techników, nadal pozostawali w S. E. P., działając w nim 
aktywnie (prelekcje, artykuły itp.). Uciążliwością 
wynikającą z członkostwa w dwóch stowarzyszeniach była 
konieczność  opłacania składek w każdym z nich [6]. 

Zmiany przynależności organizacyjnej członków Koła 
Elektrotechników Stowarzyszenia Techników w Warszawie 
zachodzące do końca maja 1928 r. zobrazowano na 
rysunku 1. 

Zarząd Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich, 
podobnie jak innych organizacji ogólnopolskich, powstałych 
po odrodzeniu Polski, miał swoją siedzibę w Warszawie. 
Zarząd powiązany był bezpośrednio z Kołem Warszawskim 
i nie miał podległego sobie biura. Koła terenowe 
zlokalizowane w miastach kraju, w których istniały lokalne 
skupiska inżynierów i techników związanych zawodowo 

z elektrycznością, działające na podstawie własnych 
regulaminów, podlegały Zarządowi w sposób stosunkowo 
„luźny”. Prezesem Stowarzyszenia od dnia jego powstania 
był prof. inż. Mieczysław Pożaryski.  

 

 
 

Rys. 1. Zmiany przynależności organizacyjnej członków Koła 
Elektrotechników Stowarzyszenia Techników w Warszawie 

zachodzące do końca maja 1928 r. 
 
Struktura organizacyjna określona w Statucie 

Stowarzyszenia nie przewidywała wyodrębniania w kołach 
jednostek niższych szczebli. Skutkowało to tym, że tematyka 
odczytów wygłaszanych podczas posiedzeń Koła była 
całkowicie niezrozumiała dla jednej albo dla dwóch grup 
uczestników. I tak np. w programie zebrania w dniu 
22 lutego 1921 r. omawiać trzeba było dwa różne 
zagadnienia (cyt.): „sprawa proponowanego zniesienia 
Urzędu Elektrycznego”, interesująca elektrotechników i 
(cyt.): „sprawa komunikacji radjotelegraficznej w Polsce”, 
interesująca radiotechników. Drugi z wymienionych 
tematów przerodził się w długotrwałą wysoce 
specjalistyczną polemikę pomiędzy członkami 
stowarzyszenia-radiotechnikami a przedstawicie-lami 
jednostki rządowej. Poruszana w dyskusji tematyka musiała 
być zupełnie obca dla większości spośród 91 uczestników 
posiedzenia, którzy byli elektrotechnikami, a nie 
radiotechnikami (str. 54-56 w [7]). W 1921 r. podczas 
posiedzeń Kola Warszawskiego S.E.P. wygłaszane były też 
prelekcje na inne tematy z dziedziny radiotechniki. 

Aktywność grupy radiotechników skupionej w Kole 
Warszawskim S.E.P. przejawiała się w działaniach na rzecz 
swojego środowieka i jego profesji, szczególnie w 
propagowaniu wiedzy radiotechnicznej oraz w trosce o 
stosowanie nowoczesnych i ekonomicznie uzasadnionych 
rozwiązań w środkach komunikacji radiowej i w 
inwestycjach radiowych. Aktywność tą obrazują liczby 
i tematyka prelekcji a także artykuły w organie S. E. P., 
jakim był Przegląd Elektrotechniczny. Zarówno 
elektrotechnicy jak i sami radiotechnicy nabierali 
przekonania, że Koło Warszawskie S.E.P. nie jest właściwą 
jednostką dla skupiania radiotechników i że niebawem drogi 
tych dwóch grup specjalistów rozejdą się. 

Radiotechnicy w swoich dążeniach do założenia 
własnej organizacji znaleźli sprzymierzeńca w osobie prof. 
M. Pożaryskiego. Był On osobą, która w Stowarzyszeniu 
Elektrotechników „cementowała” wszystkie trzy grupy 
członków. Będąc elektrotechnikiem był jednocześnie 
znawcą i wielkim zwolennikiem rozwoju zarówno 
teletechniki jak i radiotechniki. Szukał optymalnych dróg 
rozwoju tych dziedzin obojętnie, czy następowałoby to w 
jednym stowarzyszeniu, czy w każdym z trzech oddzielnie 
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jeśli byłoby to korzystne z punktu widzenia rozwoju. Na 
Politechnice Warszawskiej w semestrach zimowych 
1920/1921 i 1921/1922 wykładał przedmiot: „Zasady 
techniki prądów szybkozmiennych”, będący podstawą 
ówczesnej wiedzy radiotechnicznej [8] i [9]. 

17 listopada 1921 r. był dniem, w którym radiotechnicy 
zebrali się, aby utworzyć własne stowarzyszenie. 
Elektrotechnicy w tym nie przeszkadzali, a nawet ich w tym 
wspomagali. 

Począwszy od 1922 r. następował w S. E. P. pewien 
okres stagnacji, przechodzący z biegiem czasu w 
pogłębiające się problemy organizacyjne i finansowe. Koła 
terenowe coraz częściej zalegały z przekazywaniem 
Zarządowi Stowarzyszenia należnej mu części składek 
członkowskich a nie istniały inne źródła dopływu środków. 
Gdy zaległości płatnicze kół zaczęły się pogłębiać, zaczęto 
je uwidaczniać w organie prasowym Stowarzyszenia. Zarząd 
upatrywał naprawy istniejącego stanu w połączeniu się 
Stowarzyszenia z prężnie działającym Stowarzyszeniem 
Radjotechników Polskich a także z Kołem Teletechników 
działającym w strukturze Stowarzyszenia Techników. Na 
początku 1925 r. doszło do rokowań w tej sprawie. Ogół 
elektrotechników o wynikach rokowań poinformowano w 
dniu 28 kwietnia 1925 r. podczas posiedzenia odczytowego 
Koła Warszawskiego S. E. P. Zostało to odnotowane w 
protokole z posiedzenia (cyt.). „… Dalej przewodniczący 
informuje w imieniu Zarządu o przebiegu i wyniku rokowań 
z zarządami Stowarzyszenia Radjotechników Polskich i 
Koła Teletechników w sprawie połączenia trzech organizacji 
elektrotechnicznych w jedną. Odbyło się wspólne 
posiedzenie zarządów, na którem radjotechnicy przyjęli 
projekt przychylnie, teletechnicy natomiast – z wielką 
rezerwą. Zarząd Koła Warszawskiego Stowarzyszenia 
Elektrotechników Polskich wręczył przedstawicielom dwu 
innych organizacji statut St. El. P. i regulamin Koła z prośbą 
o przedyskutowanie sprawy na walnych zebraniach tych 
organizacji, tudzież o wskazanie zmian i uzupełnień, których 
należałoby dokonać w statucie i regulaminie, by umożliwi ć 
urzeczywistnienie projektu. Od Stowarzyszenia 
Radjotechników Polskich otrzymano odpowiedź, że na 
walnem zebraniu tego Stowarzyszenia „fuzja S. R. P. z S.E.P 
została odrzucona, jednak walne zebranie wypowiedziało się 
za ścisłą współpracą ze Stowarzyszeniem Elektrotechników 
Polskich”. Koło zaś Teletechników przy Stowarzyszeniu 
Techników odpowiedziało, że wg opinii ogólnego zebrania 
tego Koła „połączenie organizacji fachowych pokrewnych 
jest zasadniczo bardzo pożądane, jednak na podstawie 
obecnego statutu Stowarzyszenia Elektrotechników nie da 
się przeprowadzić”. Nie wysuwając żadnych propozycji 
w sprawie zmiany statutu, Koło Teletechników 
zaproponowało „utworzenie luźnego związku stowarzyszeń, 
któryby stanowił wspólną reprezentację na zewnątrz, 
pozwalając każdej grupie rządzić się wewnątrz własnym 
statutem i obciążać członków odpowiednio do swoich 
potrzeb i zakresu działalności”. Zarząd Koła Warszawskiego 
z przykrością przyjął do wiadomości obie odpowiedzi 
i oświadczył, że w razie propozycji ze strony przeciwnej nie 
uchyli się od wszczęcia ponownych pertraktacji” (koniec 
cytatu) (str. 199-200 w [10]). 

Od tego czasu aż do końca 1927 r. Zarząd Koła 
Warszawskiego S.E.P. podejmował działania zmierzające do 
wypracowania kierunków reorganizacji Stowarzyszenia. 
Mimo tego w 1927 r. zaistniał istotny kryzys a 
Stowarzyszenie znalazło się na krawędzi upadku. Aby do 
tego nie dopuścić Zarząd Koła Warszawskiego, skupiającego 

ok. połowy ogółu członków Stowarzyszenia, podjął się 
dokonania głębokiej analizy przyczyn istniejącego stanu 
i wytyczenia kierunków działań niezbędnych dla jego 
naprawy. Dostrzeżono potrzebę wzmocnienia pozycji 
Zarządu Stowarzyszenia przez zwiększenie zakresu jego 
uprawnień i stworzenie odpowiednich warunków do jego 
działania. Jednocześnie intensywnie zabiegano o ponowne 
skupienie w S. E. P. radiotechników i teletechników. 
Charakterystykę istniejącego stanu i proponowane kierunki 
poprawy ujął w referacie, wygłoszonym podczas Walnego 
Zebrania Koła Warszawskiego S. E. P. (31 stycznia 1928 r.) 
w imieniu ustępującego Zarządu Koła inż. W. Moroński. 
W referacie wskazał ograniczoność zakresu działań 
Stowarzyszenia sprowadzających się głównie do 
organizowania zebrań odczytowych, które i tak ze względu 
na malejące zainteresowanie i skromną bazę naukowo-
techniczną w kraju, potrzebną do przygotowywania 
prelekcji, przestawały spełniać swoją rolę, postulował 
utworzenie oddziałów podlegających mocnemu centrum 
stołecznemu zamiast dotychczas istniejących kół terenowych 
z własnymi regulaminami, wnioskował powołanie 
sekretariatu generalnego itp. W sprawie połączenia się 
stowarzyszeń działających w dziedzinie elektryczności 
stwierdził (cyt.): „Wysuwano różne projekty, a najbardziej 
energicznie starano się zrealizować projekt połączenia się ze 
Stowarzyszeniem Radjotechników i Stowarzyszeniem 
Teletechników. Projekt ten nie doszedł do skutku z powodu 
niechęci tych Stowarzyszeń, chociaż walne zebranie i Zarząd 
naszego Koła zajęły stanowisko bardzo życzliwe i gotowe 
były poczynić daleko idące ustępstwa; zarzucano nam brak 
żywotności. Starania w tym kierunku w chwili obecnej 
uważamy za zbyteczne, głównie dlatego, że sprawa 
połączenia ze Stowarzyszeniami pokrewnemi pozostaje 
nadal otwartą i Zarząd nadal upoważniony jest do 
wykonania odnośnej uchwały Walnego Zebrania” (koniec 
cytatu) [11]. 

Troskę o losy Stowarzyszenia wyraża list skierowany 
do redakcji Przeglądu Elektrotechnicznego jednego z 
inżynierów pracujących w Łodzi. Nawiązując do referatu 
inż. B. Morońskiego pisze on m.in. (cyt.): „Możnaby 
wówczas utworzyć i sekretariat generalny, którego  brak 
widać najlepiej z dotychczasowych nikłych wyników 
działalności Stowarzyszenia, i Przegląd Elektrotechniczny 
rozszerzyć, wydając go jako tygodnik. Na łamach jego 
udzielonoby więcej miejsca radjotechnice i teletechnice 
i stworzonoby w ten sposób most do połączenia St. E. P. ze 
Stowarzyszeniami Radjotechników i Teletechników: boć 
każdy przecież przyzna, że obecnie Stowarzyszenia te przy 
ogólnej ilości ok. dwustu kilkudziesięciu członków nie mogą 
nazewnątrz pracować w swoim zakresie wydajnie. 
Przeszkody, jakie obecnie istnieją, można przy dobrych 
chęciach usunąć i stworzyć jedno, ale silne Stowarzyszenie 
Elektrotechników Polskich. Jeżeli w czem zagranicę 
naśladować należy, to w centralizacji pokrewnych 
stowarzyszeń” (koniec cytatu) (str. 165 w [12]). 

Zacytowane wypowiedzi świadczą o załamaniu się 
działalności Stowarzyszenia na przełomie lat 1927/1928 na 
wielu płaszczyznach a jednocześnie o trosce jego działaczy 
o dalsze jego utrzymanie i rozwój. Rozwoju upatrywano 
w połączeniu się trzech stowarzyszeń działających w 
dziedzinie elektryczności, jednak zabiegając o to 
intensywnie od 1927 r., nie wypracowano aż do końca 
I kwartału 1928 r. formuły nowej organizacji ani sposobu 
połączenia ani też nazwy nowej organizacji, która miałaby 
być przyjęta po połączeniu. Używano m. in. zwrotów: 
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połączenie się ze Stowarzyszeniem Radjotechników i Kołem 
Teletechników albo połączenie trzech organizacji, choć 
w rzeczywistości nie chodziło o połączenie organizacji lecz 
o skupienie członków trzech organizacji w jednej z nich, 
z zakresem działań właściwych przedtem dla tych 
organizacji. Zatem słowo połączenie było tylko hasłem 
sygnalizującym zamiar podjęcia bliżej nie sprecyzowanych 
jeszcze działań. 

Zacytowane wyżej wypowiedzi, wyrażające troskę 
o losy Stowarzyszenia stały się niewątpliwie przyczynkiem 
do reform jakie planowano wprowadzić w Stowarzyszeniu 
uchwałami najbliższego dorocznego walnego zebrania Rady 
Delegatów. Podjęcie reform wymagało zmiany statutu. 
W toku formułowania projektu nowego statutu, 
przebiegającego jak można sądzić na przełomie I i II 
kwartału 1928 r. dążono do powstania w nim zapisów, które 
członków innych organizacji, skłonnych działać w jednej 
wspólnej organizacji, mogłyby w pełni zadowolić. 

Publikowane informacje o posunięciach i działaniach 
zarządów stowarzyszeń, skłaniają do przypuszczeń, iż 
opracowywanie projektu nowego statutu odbywało się 
w konsultacji z Zarządem Stowarzyszenia Radjotechników 
Polskich a być może również przy jego istotnym udziale. 
Połączenie się dwóch lub większej liczby stowarzyszeń w 
świetle obowiązującego prawa nie mogło nastąpić bez 
rozwiązania się każdego z nich i dopiero potem utworzenia 
nowego stowarzyszenia. Chcąc tego uniknąć, konieczne było 
stworzenie innej koncepcji skupienia członków określonych 
stowarzyszeń w jednym z nich. Z góry zaplanowano, że 
stowarzyszenie liczbowo większe nie będzie rozwiązywane 
a członkom stowarzyszeń mniejszych, które ulegną 
likwidacji, stworzone zostaną w tym nowym dla nich 
stowarzyszeniu takie warunki do działania, jakie istniały 
w ich stowarzyszeniach przed ich likwidacją. Warunki takie 
mogłyby zapewnić autonomiczne sekcje, których 
powoływanie umożliwiłyby zapisy nowego statutu. Z analiz 
działań odnotowanych w publikacjach wyłania się 
następujący scenariusz posunięć, mających doprowadzić do 
optymalnych rozwiązań praktycznych: 
- zapewnienie w statucie stowarzyszenia mającego przejąć 
członków innych stowarzyszeń, możliwości tworzenia sekcji 
autonomicznych, gwarantujących członkom przejętym z 
tych stowarzyszeń warunki do niezależnego działania, 
- zapewnienie, że słowo określające, w nazwie 
stowarzyszenia likwidowanego, dział techniki, leżący 
w profilu merytorycznych zainteresowań stowarzyszenia, 
zostanie wprowadzone do nazwy sekcji autonomicznej 
stowarzyszenia przejmującego, 
- dokonanie zmiany nazwy stowarzyszenia przejmującego 
członków stowarzyszeń mających podlegać likwidacji na 
taką, w którą wpisywałaby się istota działalności 
stowarzyszeń likwidowanych, 
- przygotowywanie członków stowarzyszeń, które miałyby 
podlegać likwidacji do mającego nastąpić zdarzenia 
likwidacji, 
- doprowadzenie do likwidacji stowarzyszeń, których 
członkowie mieliby stać się członkami sekcji 
autonomicznych utworzonych w stowarzyszeniu 
przejmującym. 

Projekt statutu, sformułowany zapewne wg takiego 
scenariusza, jak naszkicowany wyżej, przedstawiony został 
do akceptacji uczestnikom Dorocznego Zebrania Rady 
Delegatów Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich 
obradującym w Toruniu w dniu 1 czerwca 1928 r. W pkt. 11 
porządku dziennego ujęto (cyt.): „...sprawę reorganizacji 

Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich i projekt nowego 
statutu…”. W protokole zebrania zapisano (cyt.): 
„… Z bardzo ożywionej dyskusji, w której zabierali głos 
wszyscy obecni delegaci Kół, wyłoniły się 2 stanowiska, 
a mianowicie: jedno, zmierzające do odroczenia 
definitywnej dyskusji nad statutem do czasu 
przedyskutowania statutu w poszczególnych Kołach 
Stowarzyszenia i nadesłania przez te Koła swych uwag; oraz 
drugie stanowisko, zmierzające do natychmiastowego 
rozpatrywania projektu statutu i definitywnej dyskusji nad 
poszczególnymi jego paragrafami.” (koniec cytatu) (str. 355 
w [13]). Wobec przewagi zwolenników drugiego 
stanowiska, projekt statutu poddano szczegółowemu 
rozpatrywaniu. Warto przytoczyć jeszcze jeden zapis 
protokołu (cyt.): „W rozdziale IX „Sekcje” na wniosek kol. 
P o ż a r y s k i e g o, postawiony w imieniu Stowarzyszenia 
Radjotechników Polskich uchwalono, aby prezesi sekcji 
uczestniczyli w posiedzeniach Zarządu Głównego z prawem 
głosu decydującego w sprawach dotyczących ich sekcji.” 
(str. 355 w [13]). Wynika z tego jednoznacznie, że statut 
przygotowywano w uzgodnieniu z władzami Stowarzyszenia 
Radjotechników Polskich, a więc z wiedzą, że w najbliższej 
przyszłości nastąpi rozwiązanie się tego stowarzyszenia 
i przejście jego byłych członków do Stowarzyszenia 
skupiającego elektrotechników. 

Jest oczywiste, że członkowie zarządów stowarzyszeń 
likwidowanych mogli czuć się zdegradowani 
instytucjonalnie, gdyż dotychczas kierowali 
stowarzyszeniem, a po zmianie będą kierować tylko sekcją. 
Duże wyróżnienie spotkało jednak mjr. inż. Kazimierza 
Jackowskiego – pierwszego Prezesa Stowarzyszenia 
Radjotechników Polskich a będącego jednocześnie 
członkiem S. E. P. – gdyż wybrany został na członka 
zarządu S. E. P. i to jako jeden z dwóch uzyskał maksymalną 
liczbę głosów.   

W dniu Walnego Zebrania Stowarzyszenie 
Elektrotechników Polskich skupiało 371 członków 
należących do ośmiu istniejących wówczas kół: 
warszawskiego i siedmiu terenowych. W krótkiej informacji 
o najistotniejszych podjętych podczas zjazdu decyzjach, 
opublikowanej w Przeglądzie Elektrotechnicznym podano 
m.in. (cyt.): „W wyniku kilkugodzinnej dyskusji przy 
rozważaniu projektu statutu, opracowanego i 
zaproponowanego przez Komisję Statutową, wyłonioną 
przez Zarząd Główny Stowarzyszenia zebranie projekt ten 
zasadniczo przyjęło, zmieniając nazwę dotychczasową 
Stowarzyszenia na „S t o w a r z y s z e n i e   
E l e k t r y k ó w  P o l s k i c h” (koniec cytatu) [14]. 

Użyty zwrot zasadniczo przyjęło oznaczał, że do statutu 
będą mogły być wniesione pewne poprawki po rozpatrzeniu 
ew. uwag zgłoszonych przez koła, którym z woli delegatów 
uczestniczących w obradach, jego projekt został 
udostępniony. Zbieranie opinii trwało do listopada 1928 r. 
i dopiero po tym projekt mógł być przedstawiony władzom 
państwa do legalizacji. Nastąpiła ona stosunkowo szybko, bo 
5 stycznia 1929 r. 

Zatem dniem, w którym nastąpiła zmiana nazwy 
stowarzyszenia z: Stowarzyszenie Elektrotechników 
Polskich na STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW 
POLSKICH - S. E. P. był dzień 1 czerwca 1928 r. W tym 
też dniu powołano Zarząd Główny, którego przedtem nie 
było, utworzono oddziały, które przedtem nie istniały itd. 
Wyraziste odnotowanie tej daty jest niezbędne dlatego, że 
w dokumentach i wydawnictwach z okresu kilku ostatnich 
lat podawany jest błędny rok zmiany nazwy Stowarzyszenia 
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oraz niezgodne z faktami okoliczności tego zdarzenia [15], 
[16]. Nieodzowne jest jednak zaznaczenie, iż w 
ważniejszych wystąpieniach i oficjalnych dokumentach 
zaistniałych w okresie od dnia uchwalenia statutu do czasu 
jego zatwierdzenia przez władze państwa, z przezorności 
używano nazwy stowarzyszenia obowiązującej przed 
zmianą. 

Oznaczenie skrótowe Stowarzyszenia w postaci: 
S. E. P., po zmianie jego nazwy nie musiało podlegać 
zmianie, natomiast po II Wojnie Światowej zostało 
zastąpione akronimem (skrótowcem): SEP. 

Zmiana statutu Stowarzyszenia a szczególnie zapis 
w nim o możliwości tworzenia sekcji autonomicznych oraz 
zmiana jego nazwy, polegająca na zastąpieniu w niej słowa 
elektrotechników słowem elektryków były wydarzeniem 
o dużej doniosłości. Dzięki pierwszej z nich stworzona 
została możliwość przenoszenia się do Stowarzyszenia ogółu 
członków innych organizacji działających w obrębie 
elektryczności, (pozorującego łączenie się tych organizacji), 
z pominięciem procedur formalno-prawnych, wymaganych 
w przypadku typowego łączenia się kilku stowarzyszeń 
w jedno stowarzyszenie. 

Druga zmiana uporządkowała nazewnictwo dziedziny 
będącej przedmiotem działania i zainteresowań 
Stowarzyszenia, stwarzając logiczne zhierarchizowanie 
działów tej dziedziny.  

Zmiana ta miała też pewne znaczenie z punktu 
widzenia lingwistyczno-językowego, albowiem użyte słowo 
elektryków stało się podobne do słów stosowanych 
w nazwach innych stowarzyszeń a określających dziedziny 
ich działania: mechaników, chemików. 

Uzasadnione są przypuszczenia, że obydwie zmiany 
zaistniały przy istotnym wkładzie inicjatyw Stowarzyszenia 
Radjotechników Polskich, a przede wszystkim pierwszego 
jego prezesa K. Jackowskiego. 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich dobrze się 
przygotowało do włączenia w swoją strukturę 
radiotechników. Dzięki temu w dniu 22 maja 1929 r. 
bezpośrednio po Zebraniu Likwidacyjnym Stowarzyszenia 
Radjotechników Polskich zaistniała w nim Sekcja 
Radjotechniczna (S. R. S. E. P.), organizując o godz. 21.00 
pierwsze Walne Zebranie.  Zebraniu przewodniczył prof. 
M. Pożaryski. W Protokole zebrania podano m.in. (cyt.): 
„Sprawa przyjęcia byłych członków S.R.P. do sekcji została 
wyjaśniona w ten sposób, że Stowarzyszenie Elektryków 
Polskich przyjmie ich automatycznie na podstawie listy 
członków S.R.P. zaś nowi członkowie będą przyjmowani 
przez balotowanie. Po odczytaniu regulaminu Sekcji i 
wyjaśnieniu kilku punktów uchwalono przyjęcie tegoż. 
Następnie dokonano wyboru przez aklamację Zarządu Sekcji 
w myśl projektu Zarządu St. R. P. w składzie następującym: 
Prezes – Mjr. inż K. Krulisz, Viceprezes – Prof. inż. 
D. Sokolcow, Sekretarz – Inż. Cz. Rajski, Refer. Odczyt. – 
Por. St. Jasiński, Skarbnik – Inż. Scazighino (koniec cytatu), 
(str. 60 w [17]). Regulamin Sekcji ogłoszony został, po 
zatwierdzeniu go przez Zarząd Stowarzyszenia, w 
Przeglądzie Elektrotechnicznym nr 21 z dnia 1 listopada 
1930 r.  

Tak więc radiotechnicy, którzy w ostatnim kwartale 
1921 r. opuścili, nie stwarzające im właściwych warunków 
działania i niemogące ich skutecznie reprezentować na 
zewnątrz, Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich, 
tworząc własne Stowarzyszenie Radjotechników Polskich, 
po prawie ośmiu latach powrócili znów do tego 
Stowarzyszenia, dzięki odnowieniu się jego i niepozornej ale 

istotnej merytorycznie zmianie nazwy. Sekcja 
Radiotechniczna (słowo radio, już z literą i zamiast j) 
podobnie jak pozostałe jednostki organizacyjne 
Stowarzyszeniu Elektryków Polskich, w dniu wybuchu 
Drugiej Wojny Światowej musiała zaprzestać swej oficjalnej 
działalności. Po wojnie, w zmienionych warunkach 
ustrojowych, nie  mogła się od razu odrodzić. Członkowie, 
którzy przetrwali okres okupacji niemieckiej (Kazimierz 
Jackowski zginął w obozie koncentracyjnym), kontynuowali 
swą działalność w ramach Sekcji Telekomunikacji. 
Zmieniono potem jej nazwę w ramach pewnej konsolidacji 
na: Sekcja Elektroniki i Telekomunikacji, która  w 1971 r 
podzielona została się cztery sekcje. Jedna z nich otrzymała 
nazwę: Sekcja Radiofonii i Telewizji, Nazwę tę zmieniono 
niebawem na: SEKCJA RADIOTECHNIKI. Sekcja o tej 
nazwie kontynuuje nadal działalność (tj. już 86 lat od jej 
zaistnienia w S. E. P.), obejmując swym zainteresowaniem 
wszystkie dziedziny gospodarki i nauki, wykorzystujące 
techniki radiowe: radiodyfuzję naziemną i satelitarną, 
telefonię komórkową, oraz wojskowe, medyczne i inne 
zastosowania technik radiowych, a także kompatybilność 
elektromagnetyczną. 

Teletechnicy, skupieni w Stowarzyszeniu 
Teletechników Polskich, przystąpili do Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich 10 lat później, bo toku XI Walnego 
Zgromadzenia, odbywającego się w dniach 18 – 21 czerwca 
1939 r. w Katowicach i w  Cieszynie. Nie nastąpiło jednak 
rozwinięcie w S. E. P. działalności utworzonej dla nich 
Sekcji Teletechnicznej ze względu na następujący po 
Walnym Zgromadzeniu okres wakacyjny, po którym 
wybuchła II Wojna Światowa. W odrodzonej po wojnie 
Polsce, ci którzy wojnę przeżyli stali się członkami 
utworzonej w SEP Sekcji Telekomunikacji. 

Zakończony w I półroczu 1939 r. proces integracji 
polskich elektryków wszelkich specjalności w jednym 
stowarzyszeniu: w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich 
miał otworzyć nową kartę w działalności Stowarzyszenia 
i szersze możliwości wpływania na rozwój wszystkich gałęzi 
polskiej elektryki. Wybuch wojny przekreślił te 
oczekiwania. Wielu wybitnych elektryków polskich poniosło 
śmierć, a mienie uległo zniszczeniu. Ok. 15 wrzśnia 1939 r., 
wskutek działań wojennych, przestała istnieć siedziba władz 
Stowarzyszenia, gdyż budynek w którym się mieściła uległ 
spaleniu. W październiku 1939 r. Stowarzyszenie 
Elektryków Polskich zostało zdelegalizowane przez 
okupacyjne władze niemieckie. 

25 maja 1919 r. w Warszawie rozpoczęto wydawanie 
miesięcznika poświęconego (cyt.): „wiedzy 
elektrotechnicznej, sprawom przemysłu i elektryfikacji” 
o nazwie PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY. 

W jego Komitecie Redakcyjnym zasiadali 
inżynierowie: Z. Berson, K. Gnoiński, A. Kühn, K. Mech 
i M. Pożaryski. Redaktorem był inż. Stanisław Wysocki-
Odrowąż, późniejszy profesor. Od początku 1920 r. 
miesięcznik stał się dwutygodnikiem i takim pozostał do 
wybuchu II wojny Światowej. Od stycznia 1922 r. 
redaktorem naczelnym (str. 20 w [4]) był prof. M. Pożaryski, 
sprawując tą funkcję do końca 1937 r.  Od maja 1921 r. 
czasopismo to stało się Organem Stowarzyszenia  
Elektrotechników Polskich a po zmianie nazwy 
Stowarzyszenia, od numeru 3 z 1 lutego 1929 r. – Organem 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W 1922 r. utworzono 
w nim dział Radjotechnika, który zaistniał w numerze 8 
z 15 kwietnia 1922 r. 
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Objętość czasopisma wzrastała z roku na rok w miarę 
rozwoju Stowarzyszenia. Pierwszy numer liczył 16 stron, 
roczniki: z 1921 r. – 340 stron, z 1925 r. – 436 stron, 
z 1928 r. – 560 stron, z 1933 r. – 842 strony, z 1938 r. – 806 
stron, nie wliczając do tych liczb stron z reklamami, ze 
sprawozdaniami finansowymi różnych instytucji, ani też 
stron razem z nim związanego od 1 stycznia 1923 r. 
Przeglądu Radjotechnicznego, które miały oddzielną 
numerację. 

Radiotechnicy, skupieni w Stowarzyszeniu 
Elektrotechników Polskich od początku jego istnienia, ze 
względów, o których mowa na str. 51, w II połowie 1921 r. 
postanowili utworzyć własne  stowarzyszenie, Ówczesna 
struktura S. E. P. nie sprzyjała aspiracjom i ambicjom grupy 
specjalistów z tej dziedziny, aktywnego wpływania na 
rozwój radiotechniki w Polsce przy postępującym niezwykle 
szybkim jej rozwoju w świecie. To był istotny powód 
utworzenia nowej organizacji, której nadano nazwę: 
STOWARZYSZENIE RADJOTECHNIKÓW 
POLSKICH  - S. R. P. 

Inicjatorzy utworzenia stowarzyszenia: kpt. inż. 
Kazimierz Jackowski, inż. Józef Plebański, inż. Władysław 
Heller, por. inż. Jan Machcewicz, ppor. inż Janusz 
Groszkowski, zwołali na dzień 17 listopada 1921 r. zebranie 
inauguracyjne, zapraszając na nie wszystkich 
radiotechników polskich pracujących (cyt.): „na gruncie 
warszawskim” (str. 328 w [6]). Jako cel istnienia zakładali, 
że stanie się potrzebne gospodarce narodowej poprzez 
wpływanie na decyzje rządowe odnośnie wdrażania technik 
radiowych oraz dzięki przygotowywaniu specjalistów dla 
działalności w sferze radiotechniki. 

Celowość utworzenia stowarzyszenia w następujący 
sposób uzasadniał jeden z jego założycieli – inż. Jan 
Machcewicz (cyt.): „Wśród grona inżynierów pracujących 
w dziedzinie radjotechniki, powstała myśl utworzenia 
stowarzyszenia naukowego, łączącego w sobie ogół polskich 
inżynierów, uczonych i techników, w ten lub inny sposób 
w sprawach radiotechniki i jej rozwoju w Polsce 
zainteresowanych. Potrzeba podobnego stowarzyszenia na 
gruncie polskim dawała się odczuwać od dawna; 
radjotechnika, rozwijając się w nadzwyczaj szybkiem tempie 
naukowo i technicznie, stała się zupełnie ścisłą i odrębną 
gałęzią elektrotechniki; dziedzina ta bezpośrednio lub 
pośrednio zatrudnia ludzi należących nieraz do 
najrozmaitszych fachów, którzy odczuwają potrzebę 
zrzeszenia się na wspólnym gruncie zawodowym” (koniec 
cytatu). 

Autor notatki w [6] w dalszym jej tekście przytacza 
wypowiedź, w trakcie zebrania inauguracyjnego, kpt. inż. 
Kazimierza Jackowskiego o celach przyszłego 
stowarzyszenia (cyt.): „… wszechstronne popieranie polskiej 
radiotechniki przez popularyzowanie jej wszelkiemi 
sposobami wśród najszerszych warstw polskiego ogółu oraz 
przez samokształcenie członków (odczyty naukowe, 
wydawnictwa, wycieczki, czytelnia i biblioteka fachowa 
i t. d.); szczególny nacisk mówca położył na konieczność 
stworzenia w Polsce radiotelegrafii amatorskiej, widząc w 
niej potężny czynnik kulturalny i najniezbędniejszy warunek 
rozwoju polskiego przemysłu radiotechnicznego” (koniec 
cytatu) [6]. 

Podczas zebrania inauguracyjnego powołana została 
komisja dla opracowania statutu stowarzyszenia, podjęto 
decyzję o szybkim rozpoczęciu zebrań odczytowych (od 
17 stycznia 1922 r. co dwa tygodnie w każdą środę) oraz 

niezwłocznym przystąpieniu do organizowania biblioteki 
drogą zbierania darów i depozytów. 

Chronologia zdarzeń związanych z tworzeniem 
Stowarzyszenia Radjotechników Polskich była następująca: 
- 17 listopada 1921 r. - I zebranie organizacyjne - 
charakterystyka powyżej, 
- 4 stycznia 1922 r. - II zebranie organizacyjne - 
przedstawienie projektu statutu, dyskusja nad nim i 
zatwierdzenie; także  ustalenie nazwy stowarzyszenia, 
- 8 marca 1922 r. - poinformowano członków 
uczestniczących w V zebraniu odczytowym: o prośbie 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dokonania pewnych 
uzupełnień formalnych w złożonym projekcie statutu oraz o 
doprowadzeniu do wydawania własnego czasopisma, 
- 31 marca 1922 r. - legalizacja Stowarzyszenia 
Radjotechników Polskich, 
- 5 kwietnia 1922 r. - poinformowano członków 
uczestniczących w tym dniu w VII Zebraniu Odczytowym, 
że projekt statutu został przez władze państwowe 
zatwierdzony w dniu 31 marca 1922 r. 
- 26 kwietnia 1922 r. - odbyło się walne Zebranie członków 
Stowarzyszenia Radjotechników Polskich; Komisja 
Statutowa zdała sprawozdanie ze swojej działalności; 
dokonano wyboru władz Stowarzyszenia. W wyniku 
głosowania prezesem Stowarzyszenia został kpt. inż. 
Kazimierz Jackowski; dokonano wyboru pięciu członków 
zarządu, 
- 3 maja 1922 r. - odbyło się pierwsze zebranie wybranego 
Zarządu Stowarzyszenia pod przewodnictwem prezesa 
Kazimierza Jackowskiego, podczas którego każdemu z 
członków powierzono określoną funkcję, 
- 11 lipca 1923 r. - wpisanie Stowarzyszenia 
Radjotechników Polskich do rejestru stowarzyszeń i 
związków pod nr 926. 

Skład i stanowiska członków pierwszego Zarządu 
Stowarzyszenia: kpt. inż. Kazimierz Jackowski - prezes, por. 
inż. Jan Machcewicz - wiceprezes, inż. Jan Plebański - 
sekretarz, inż. Władysław Heller - skarbnik, por. inż. Janusz 
Groszkowski - prowadzenie i organizowanie zebrań 
odczytowych. 

W kolejnych latach istnienia Stowarzyszenia 
Radjotechników Polskich jego prezesami byli: 
od 26 kwietna 1922 r. - kpt. inż Kazimierz Jackowski, 
21 marca 1923 r. - prof. inż. Mieczysław Pożaryski, 
10 marca 1924 r. - prof. inż. Mieczysław Pożaryski, 
18 marca 1925 r. - inż. Jan Plebański, 
9 czerwca 1926 r. - prof. inż. Mieczysław Pożaryski, 
7 maja 1927 r. - prof. inż. Mieczysław Pożaryski, 
28 kwietnia 1928 r. - prof. inż. Mieczysław Pożaryski, 
22 maja 1929 r. - rozwiązanie się Stowarzyszenia. 

Daty podane przed nazwiskami są datami Walnych 
Zebrań, podczas których wybierano członków Zarządu. 
Wg Statutu kadencją władz był okres dwuletni. Ponieważ 
inż. J. Plebański ze względów zawodowych zrzekł się 
kierowania Stowarzyszeniem po pierwszym roku kadencji, 
kierowanie w jej drugim roku powierzono prof. 
M. Pożaryskiemu, po czym nastąpiła kolejna Jego 2-letnia 
kadencja.  

Z punktu widzenia formalno-prawnego, za dzień 
utworzenia Stowarzyszenia należałoby przyjmować dzień 
jego legalizacji tj. 31 marca 1922 r., jednakże 
Stowarzyszenie rozpoczęło swoją, już intensywną, 
działalność w dniu zebrania organizacyjnego tj. 17 listopada 
1921 r. Uwzględniając te fakty, pierwsze (po 
założycielskim) doroczne Walne Zebranie członków 
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zorganizowano 25 października 1922 r. Kolejne doroczne 
Walne Zebrania odbywały się jednak w kolejne rocznice 
zalegalizowania stowarzyszenia, tj. wiosną jak to obrazują 
wyżej podane daty rozpoczynających się kadencji kolejnych 
prezesów. 

W 1926 r. doroczne Walne Zebranie zaplanowano 
celowo na termin późniejszy, aniżeli w innych latach, gdyż 
miało ono przebiegać w trakcie odbywającej się w czerwcu 
tego roku Ogólnopolskiej Wystawy Radjotechnicznej, 
z której Komitetem Stowarzyszenie ściśle współpracowało, 
a w jej toku organizowało wykłady naukowe i odczyty. 

Trzy w/wym. wykazy wypełniają istotną lukę 
informacyjną w piśmiennictwie historycznym co do 
terminów powstania S. R. P. i składu jego władz. O istnieniu 
wzmiankowanej luki świadczy np. to, co na ten temat 
podano w jednym z wartościowszych opracowań 
historycznych (str. 59 w [4]) (cyt.):  

„Prezesi SRP:  
Kazimierz Jackowski,  od 1922  - ?, 
Józef Plebański  od ?  - 1929”. 
We wspomnianym opracowaniu historycznym 

występuje też inna nieścisłość chronologiczna, a do tego 
sprzeczna z powyżej zacytowanym wykazem  terminów 
działalności dwóch prezesów, bowiem na str. 21 podano 
(cyt.): „Prezesem Stowarzyszenia Radiotechników Polskich 
był K. Jackowski, a następnie Józef Plebański.”. 

Komitet Organizacyjny Stowarzyszenia, od dnia 
zawiązania się nawiązał ścisły kontakt z kierownictwem 
funkcjonującej w Warszawie szkoły radiotelegraficznej 
prowadzonej przez Towarzystwo Y.M.C.A. (Young Men's 
Christian Association = Chrześcijańskie  Stowarzyszenie 
Młodzieży Męskiej) ze Stanów Zjednoczonych i wszelkie 
zebrania organizowano w lokalu Y.M.C.A. 

 Zarząd Stowarzyszenia Radjotechników Polskich 
skrupulatnie wypełniał obietnice Komitetu Organizacyjnego. 
Ich realizację rozpoczął od zebrań odczytowych a 
niezależnie od nich organizował odczyty dla ludności. 

W roku 1922, wyłączając dni świąteczne przypadające 
w niektóre środy tygodnia oraz okres wakacyjny, 
zorganizowano 15 zebrań odczytowych. Zasadą było to, 
że rozpoczynały się one o godz. 20.00.  

W tymże roku 1922 zorganizowano cykl odczytów 
ogólnodostępnych, przedstawiających istotę radiotechniki 
i jej praktyczne zastosowania, uzupełnionych pokazami, 
przezroczami i filmem. Odbywały się one w Sali Muzeum 
Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie kolejno w dniach: 16, 
20 i 23 listopada 1922 r. Ich tytuły to (cyt.): 
- Organizacja wszechświatowej służby radiokomunikacyjnej 
– prelegent: mjr inż. Kazimierz Jackowski, 
- Fizyczne podstawy radiotechniki - prelegent: prof. inż. 
Mieczysław Pożaryski, 
- Urządzenia radiotechniczne i zasada ich działania – 
prelegent: por. inż. Janusz Groszkowski. 

W kolejnych latach, aż do ostatniego roku istnienia 
Stowarzyszenia, dotrzymując postanowienia o propagowaniu 
wiedzy radiotechnicznej wśród swoich członków 
organizowano, wg przyjętej zasady co dwa tygodnie w 
środy, kolejne zebrania odczytowe. W roku 
sprawozdawczym 1928/1929, po którym Stowarzyszenie 
uległo likwidacji, odbyło się 12 posiedzeń odczytowych 
(str. 48 w [18]).  

W tym też ostatnim roku sprawozdawczym 
postanowiono zapoznać ogół polskiego społeczeństwa 
z tajnikami radia i funkcjonującej od 1925 r. polskiej 
radiofonii, wygłaszając serię odczytów przed mikrofonem 

Polskiego Radia. W okresie od 17 maja do 21 grudnia 
1928 r. wygłoszono 14 odczytów zaś w roku 1929 od 
7 stycznia do 7 czerwca – 8 odczytów (str. 48 w [18]). 

Jednym z najistotniejszych zadań jakie postawił przed 
sobą Zarząd Stowarzyszenia było uzyskanie możliwości 
wpływania na decyzje władz państwa, dotyczące rozwoju 
radiotechniki i jej zastosowań w gospodarce narodowej oraz 
korzystania z jej osiągnięć przez społeczeństwo. Już 
w 1922 r. udało się Stowarzyszeniu przełamać opór 
jednostek rządowych i doprowadzić do tego, że jednostki te 
zaczęły konsultować ze Stowarzyszeniem istotne decyzje.  

Od dnia zatwierdzenia statutu, na Zarządzie ciążył 
obowiązek wypełniania przez Stowarzyszenie postanowień 
ustaw państwowych odnoszących się do stowarzyszeń. 
Jednym z tych obowiązków było sporządzanie bilansu i 
składanie sprawozdań z działalności. Przed rocznymi 
Walnymi Zebraniami, kolejne Zarządy przygotowywały 
takie sprawozdania i publikowały je w czasopiśmie S. E. P., 
a potem własnym. Ostatnim z nich było sprawozdanie 
sporządzone na dzień likwidacji Stowarzyszenia, która 
nastąpiła 22 maja 1922 r, (str. 60 w [17] i str. 47 w [18]).  
Wychodząc na przeciw postulatom Stowarzyszenia 
Elektrotechników Polskich, zespolenia się członków trzech 
stowarzyszeń działających w sferze elektryczności w jednym 
stowarzyszeniu, Zarząd Stowarzyszenia Radjotechników 
Polskich, dostrzegając wysiłki podejmowane przez to drugie 
stowarzyszenie dla jego odnowy oraz znając założenia 
projektu nowego statutu, doszedł do wniosku, że możliwa 
jest koncentracja sił w jednym wspólnym stowarzyszeniu. 
Propozycję zjednoczenia się przedstawiono członkom 
Stowarzyszenia Radjotechników do akceptacji podczas 
dorocznego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 kwietnia 
1928 r. W wygłoszonym referacie poświęconym tej 
propozycji, wiceprezes Stowarzyszenia mjr inż. Kazimierz 
Jackowski podsumował jego osiągnięcia, scharakteryzował 
drogę gruntownego ulepszenia struktury wewnętrznej 
Stowarzyszenia Elektrotechników, dał do zrozumienia, że 
Stowarzyszenie Radjotechników Polskich mogłoby zaistnieć 
jako sekcja w odnowionym Stowarzyszeniu 
Elektrotechników Polskich. Po dyskusji, w której przebijały 
się głosy sprzeciwu, przez aklamację wyrażono jednak 
zgodę na zgłoszoną przez Zarząd propozycję.(str. 41 w [19]). 
Obserwując dalszy bieg wydarzeń w Stowarzyszeniu 
Elektrotechników Polskich i oczekując zatwierdzenia 
zmienionego statutu tego stowarzyszenia przez władze 
państwa, które nastąpiło 5 stycznia 1929r.,  Zarząd 
Stowarzyszenia Radjotechników Polskich postanowił 
Stowarzyszenie to rozwiązać, przy czym członkowie według 
swej woli weszliby w skład nowo utworzonej sekcji w 
Stowarzyszeniu Elektryków Polskich. Wynikiem tego 
postanowienia było zwołanie na dzień 22 maja 1929 r. na 
godz. 20.00 zebrania likwidacyjnego Stowarzyszenia 
Radjotechników Polskich. W protokole z tego zebrania 
czytamy m. in. (cyt.): „Dnia 22 maja 1929 r. o godz. 20-ej 
w lokalu Państwowych Kursów Radjotechnicznych ul. 
Mokotowska 6 odbyło się Likwidacyjne Zebranie 
Stowarzyszenia Radjotechników Polskich, z następującym 
porządkiem dziennym (cyt.): 
1. Przyjęcie protokułu z ostatniego Walnego Zebrania z dnia 
28.IV.28 r. 
2. Sprawozdanie Zarządu i delegatów Kół 
Prowincjonalnych. 
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i udzielenie 
absolutorium. 
4. Likwidacja Stowarzyszenia Radjotechników Polskich. 
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5. Wolne wnioski. 
Obecnych było 26 osób. 

Po obraniu Przewodniczącego, którym został mjr inż. 
K. Krulisz przystąpiono do wyczerpania porządku dziennego 
zebrania.” (koniec cytatu) (str. 47 w [18]). W końcowej 
części zebrania likwidacyjnego mjr inż. K. Jackowski 
omówił i wyjaśnił statut Stowarzyszenia Elektryków, rolę, 
prawa i obowiązki mającej powstać Sekcji Radjotechnicznej 
w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich, jak również kwestie 
przekazania majątku. W protokole zebrania użyto zwrotu 
(cyt.): „W końcu mjr. inż. Jackowski przedstawił zebranym 
racje, przemawiające za połączeniem się ze 
Stowarzyszeniem Elektryków Polskich, …”. Jest oczywiste, 
że użyte słowo połączenie musi być traktowane jako pewien 
skrót myślowy mówcy, bowiem po akcie likwidacji 
organizacji podlegającej przepisom prawa, nie można już 
mówić o jej połączeniu się z inną organizacją. Zaistniał więc 
przypadek wchłonięcia członków stowarzyszenia, którzy je 
tworzyli przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, jednak 
z ich woli.  

Istnienie Stowarzyszenia Radjotechników Polskich 
zakończyło się w dniu 22 maja 1929 r. przed godziną 21.00, 
gdyż o tej właśnie godzinie zorganizowano walne zebranie 
nowo utworzonej Sekcji Radjotechnicznej Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich - S. R. S. E. P. (str. 60 w [17]). 

Przedstawiając powyższe nie sposób nie odnieść się 
krytycznie do informacji o czasie i okolicznościach 
powstania Sekcji Radjotechnicznej w Stowarzyszeniu 
Elektryków Polskich, publikowanych w ostatnich latach. 
Jedną z takich publikacji, jest karta informacyjna wręczana 
osobom odznaczanym Medalem 90-lecia Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich. W karcie tej podano (cyt.): „W roku 
1928 nastąpiło połączenie SEP ze Stowarzyszeniem 
Radiotechników Polskich i w związku z tym przyjęto 
obowiązującą do dzisiaj nazwę Stowarzyszenie Elektryków 
Polskich (SEP).” [15]. W karcie tej występują cztery 
informacje nieprawdziwe, gdyż: połączenie stowarzyszeń 
jako takie nie zaistniało: akt połączenia nie był sporządzany, 
w 1928 r. nie zachodziły żadne procesy łączenia 
stowarzyszeń lub gremialnego przechodzenia ich członków z 
jednego stowarzyszenia do drugiego, nową nazwę 
stowarzyszenia przyjęto nie w związku z tzw. połączeniem, 
lecz jeden rok przed zaistnieniem  radiotechników w SEP 
i wreszcie nie jest prawdą, że SEP łączył się ze 
Stowarzyszeniem Radjotechników lecz SEP wchłonął 
byłych członków tego stowarzyszenia po jego rozwiązaniu 
się, jednak zgodnie z ich wolą a ściślej, stworzył warunki do 
działania w jego szeregach członków Stowarzyszenia 
Radjotechników Polskich w związku z zaplanowaną 
likwidacją tego Stowarzyszenia. 

Błędna informacja co do tzw. połączenia się 
stowarzyszeń występuje także w książce „Profesor Janusz 
Groszkowski twórca polskiej radioelektroniki” w czwartym 
kolejnym jej słowie wstępnym, w zdaniu (cyt.): 
„W uzupełnieniu dodam, że w 1928 r. nastąpiło połączenie 
Stowarzyszenia Radjotechników Polskich ze 
Stowarzyszeniem Elektrotechników Polskich tworząc 
istniejące Stowarzyszenie Elektryków Polskich (obecną 
nazwę wprowadził nowy statut organizacji w 1929 r.” 
(koniec cytatu) [16]. 

Informacje zawarte w przytoczonym zdaniu nie 
odpowiadają faktom. Połączenie wskazanych stowarzyszeń 
nie miało miejsca i nigdy nie był sporządzany akt 
połączenia. Członkowie Stowarzyszenia Radjotechników 
Polskich, które uległo rozwiązaniu, stali się członkami 

Stowarzyszenia Elektryków Polskich 22 maja 1929 r., a nie 
Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich, gdyż 
stowarzyszenie o takiej nazwie nie istniało już od 1 czerwca 
1928 r. (Nazwę Stowarzyszenie Elektryków Polskich 
wprowadził Statut uchwalony nie w 1929 r., lecz 1 czerwca 
1928 r, zatwierdzony przez władze 5 stycznia 1929 r. bez 
uwag, co oznacza jego obowiązywanie od 1 czerwca 
1928 r.). 

Powracając do początkowego okresu istnienia 
Stowarzyszenia Radjotechników Polskich nie sposób nie 
wskazać niezwykle ważnych decyzji, podjętych przez 
Komitet Organizacyjny Stowarzyszenia, które dotyczyły 
środków technicznych niezbędnych dla celów 
przekazywania informacji i służących publikacjom. Jeszcze 
w okresie funkcjonowania tego Komitetu zawarto 
porozumienie z Redakcją Przeglądu Elektrotechnicznego w 
sprawie udzielenia jednej strony w każdym numerze tego 
czasopisma na notatki i informacje radiotechniczne, 
natomiast decyzję o wydawaniu własnego czasopisma, 
będącego jednym ze środków krzewienia wiedzy 
technicznej, realizował wybrany już Zarząd Stowarzyszenia. 
Postanowił on, że czasopismo będzie miało nazwę 
PRZEGLĄD RADJOTECHNICZNY, że jego wydawanie 
rozpocznie się 1 stycznia 1923 r., że będzie dodatkiem do 
każdego numeru Przeglądu Elektrotechnicznego, że jego 
objętość będzie wynosiła 8 szpalt (tj. 4 strony) i że będzie 
organem prasowym Stowarzyszenia Radjotechników 
Polskich. 

Inicjatorami wydawania własnego czasopisma byli 
członkowie (niezarejestrowanego jeszcze) Stowarzyszenia 
Radjotechników Polskich, o czym jest wzmianka 
w informacji o przebiegu V zebrania odczytowego w dniu 
8 marca 1922 r. następującej treści (cyt.): „W najbliższej 
przyszłości zacznie wychodzić systematycznie czasopismo 
techniczne, na razie z inicjatywy prywatnej grona członków, 
w formie litograficznej; po ukonstytuowaniu się władz 
stowarzyszenia czasopismo to zapewne stanie się oficjalnym 
organem stowarzyszenia” (koniec cytatu), (str. 91w [20]). 

Wcześniej, na IV zebraniu odczytowym w dniu 
22 lutego 1922 r., prowadzący zebranie  por. inż. Jan 
Machcewicz prosił uczestników  zebrania o wypowiedzenie 
się w sprawie wydawania takowego czasopisma. W notatce z 
przebiegu zebrania, zamieszczonej w Przeglądzie 
Elektrotechnicznym podano (cyt.): „Naogół zebranie 
przychyla się do projektu czasopisma i Komitet 
Organizacyjny w sprawie tej wystąpić ma niebawem z 
wnioskiem konkretnym” (koniec cytatu), (str. 80 w [21]. 

Założycielem czasopisma, tj. jednostką wykładającą 
środki na sfinansowanie tego przedsięwzięcia było 
Stowarzyszenie Radjotechników Polskich, które w myśl 
umowy zawartej z wydawnictwem Przegląd 
Elektrotechniczny, przekazało temu wydawnictwu 
jednorazowy udział w kwocie 1 mln marek (polskich), 
uzyskanej dzięki ofiarom złożonym na rzecz Stowarzyszenia 
przez następujące podmioty: Zarząd Polskiego Towarzystwa 
Radjotechnicznego - 250.000 marek, Główny Inżynier Radio 
Corporation of America - 45 dolarów, grupa prelegentów, 
którzy przekazali honoraria za wygłoszone odczyty - 
450.000 marek. 

Ofiarodawcami, którzy przekazali swoje honoraria byli: 
prof. inż. M. Pożaryski, mjr inż. K. Jackowski i por. inż. 
J. Groszkowski (wkładka: Prospekt w[22]). 

Wydawanie czasopisma poprzedzono akcją reklamową, 
polegającą m. in. na opublikowaniu jedno stronicowej ulotki 
informacyjno-reklamowej o nazwie PROSPEKT datowanej 
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15 grudnia 1922 r., obrazującej stronę pierwszą (tytułową) 
przyszłego czasopisma, będącej wkładką do ostatniego 
w roku 1922 numeru 24 Przeglądu Elektrotechnicznego, 
wydanego 15 grudnia 1922 r. W treści Prospektu 
uwypuklono m.in. osiągnięcia Stowarzyszenia 
Radjotechników zaistniałe podczas rocznego już jego 
istnienia, poinformowano, iż 28 listopada 1922 r. zawarto 
umowę ze Spółką Przegląd Elektrotechniczny o wydawanie 
czasopisma przez Stowarzyszenie Radjotechników na 
8 własnych szpaltach w Przeglądzie Elektrotechnicznym 
z zachowaniem odrębnej numeracji stronic, wskazano 
darczyńców, dzięki którym zebrano 1 miliom marek 
(polskich) wpłaconych przez S. R. P. jako udział 
w wydawnictwie Przegląd Elektrotechniczny. Jednocześnie 
zaapelowano do potencjalnych darczyńców aby (cyt.): 
„przyczyniali się do finansowego wzmacniania wspólnego 
organu, jakim będzie dla ogółu członków Przegląd 
Elektrotechniczny wraz z Przeglądem Radjotechnicznym” 
(koniec cytatu), [22]. 

Konsekwencją ustaleń z 28 listopada 1922 r. były więc 
następujące skutki praktyczne: 
- Przegląd Radjotechniczny był odłączalnym dodatkiem do 
Przeglądu Elektrotechnicznego, lecz nie odłącznym tj. nie 
niezależnym czasopismem, 
- Przegląd Radjotechniczny wydawany był tak jak Przegląd 
Elektrotechniczny co dwa tygodnie, a więc w roku 
ukazywały się 24 jego numery, każdy po 4 strony, 
- Przegląd Radjotechniczny był dostępny w sprzedaży 
łącznie z Przeglądem Elektrotechnicznym, a ustaloną 
wspólną cenę sprzedaży, obejmującą komplet, uwidoczniano 
na pierwszej (tytułowej) stronie. 
- Przegląd Radjotechniczny z punktu widzenia wydawcy był 
częścią składową Przeglądu Elektrotechnicznego, co 
oznaczało , że za to dwuczęściowe wydawnictwo musi 
odpowiadać jeden i ten sam redaktor naczelny. 

Ze względów praktycznych od 1925 r. czasopismo to 
wydawane było raz w miesiącu o podwójnej liczbie stron 
i w związku z tym o podwójnej numeracji, np. 1-2, 7-8, 
23-24. Numery podwójne dołączane były najpierw do 
nieparzystych a później do parzystych numerów Przeglądu 
Elektrotechnicznego. Gdy zachodziła potrzeba, w niektórych 
latach (np. z okazji utworzenia Polskiego Radia – rok 1925) 
liczba stron znacznie przekraczała umowną liczbę a np. 
jeden z numerów z 1938 r. liczył 42 strony.  

W Przeglądzie Radjotechnicznym zastosowano 
identyczne jak w Przeglądzie Elektrotechnicznym 
oznaczanie poszczególnych jego numerów i jego stron. 
Poszczególne numery nazywano zeszytami, zaś wewnątrz, 
w górnej części poszczególnych stron używano oznaczenia: 
No. (W niniejszym opracowaniu słowo zeszyt zastąpiono 
skrótowcem: nr). 

Redaktorem Przeglądu Radjotechnicznego, naczelnym 
– w dzisiejszym rozumieniu, był prof. inż. Mieczysław 
Pożaryski, gdyż był on wcześniej (od stycznia 1922 r.) 
i później (do końca1937 r.) redaktorem naczelnym Przeglądu 
Elektrotechnicznego (str. 20 w [4]). Świadczy też o tym 
informacja zamieszczana na ostatniej stronie każdego 
numeru czasopisma, począwszy od  numeru 5-a z 1 marca 
1924 r. w brzmieniu (cyt.): „Redaktor: profesor 
M. Pożaryski.”. Później, od nr 1-2 z 1 stycznia 1927 r., 
informację tę zastąpiono zdaniem (cyt.): „Pod naczelnym 
kierunkiem prof. M. POŻARYSKIEGO”, umieszczanym na 
pierwszej (tytułowej) stronie czasopisma, bezpośrednio pod 
jego nazwą. 

Ważną informacją, podawaną na stronie tytułowej, była 
informacja o osobie odpowiedzialnej za sprawy redakcyjne 
z ramienia Stowarzyszenia Radjotechników Polskich. Osobę 
tą wskazywano w zapisie o następującej treści (cyt.): 
„SPRAWY REDAKCYJNE: Z RAMIENIA KOMITETU  
REDAKCYJNEGO S.R.P – tutaj: nazwisko osoby. 

Zgodnie z zapisem, wskazaną osobę można byłoby 
uznać wyłącznie za upoważnioną przez Zarząd 
Stowarzyszenia  do prowadzenia spraw redakcyjnych i ew. 
wg teraźniejszego rozumienia za zastępcę redaktora 
naczelnego. W całej historii Stowarzyszenia Radjotechników 
Polskich funkcję tę pełnili: 
1923 r. - por. inż. Janusz Groszkowski, 
1924 r. do 1 kwietnia - por. inż. Janusz Groszkowski, a od 
1 kwietnia - kpt. Stanisław Noworolski,  
1925 r. - kpt. Stanisław Noworolski, 
1926 r. - mjr inż. Kazimierz Krulisz,  
1927 r. - mjr inż. Kazimierz Krulisz,  
1928 r. do 15 maja - mjr inż. Kazimierz Krulisz, a od 15 
maja - por. inż. Stefan Jasiński,  
1929 r. - por. inż. Stefan Jasiński 
i potem, aż do 21 sierpnia 1939 r. por. inż. Stefan Jasiński. 

Po 22 maja 1929 r. Stowarzyszenie Radjotechników 
Polskich już nie istniało. Przegląd Radjotechniczny nie był 
już organem tego stowarzyszenia, jednakże w kolejnym 
numerze 11 z dnia 1 czerwca 1929 r. taka informacja jeszcze 
widniała, a zapewne dlatego, że w numerze tym 
zamieszczono (cyt.): „Protokuł Likwidacyjnego Zebrania 
Stowarzyszenia Radjotechników Polskich”. Czasopismo 
jednak wydawane było nadal, więc celowe jest podanie, jak 
charakteryzowano jego podległość organizacyjną. Otóż 
podawano:  
nr 12-14 z 15 czerwca 1929 r.: Organ Sekcji 
Radjotechnicznej Stowarzyszenia Elektryków Polskich, 
nr 15-16 z 1 sierpnia 1929 r.: Organ Sekcji Radjotechnicznej 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich, 
nr 17-18 z 1 września 1929 r. i następne aż do końca 1929 r.: 
Wydawany staraniem Sekcji Radjotechnicznej 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich, 
nr 1 – 2 z 1 stycznia 1930 r.: Ogłaszany staraniem Sekcji 
Radjotechnicznej Stowarzyszenia Elektryków Polskich. 

Przegląd Radjotechniczny z założenia, miał służyć 
przede wszystkim przekazywaniu wiedzy radiotechnicznej 
wszystkim zainteresowanym, głównie członkom 
Stowarzyszenia ale też radioamatorom i tzw. (cyt.): 
„zwolennikom radiofonii” [22]. W celu spełnienia tych 
założeń utworzono w nim działy takie jak: artykuły wstępne, 
wiadomości techniczne, wiadomości bibliograficzne oraz 
z działalności stowarzyszeń (w tym własnego) i organizacji. 
W dziale artykułów wstępnych zamieszczano prace 
oryginalne o charakterze twórczym i praktycznym a przy 
tym najistotniejsze z punktu widzenia poznawczego i to 
zarówno autorów polskich jak i z innych krajów. 
Umieszczenie artykułu w tym dziale było zapewne 
zaszczytem dla autora. W tej grupie znajdowały się artykuły 
wybitnych radiotechników, teletechników i fizyków, a ich 
tematyka zmieniała się tak jak przebiegał rozwój 
radiotechniki w kolejnych latach wydawania czasopisma. 
W toku możliwego tylko pobieżnego przeglądu pod tym 
kątem roczników czasopisma z lat 1923 – 1926, dało się 
ustalić, iż artykuły poszczególnych autorów polskich, które 
można byłoby zaliczyć do omawianej grupy artykułów 
autorskich, zawarte są w następującej liczbie numerów 
czasopisma: J. Plebański - 8, J. Groszkowski - 7, K. Krulisz - 
7, K. Dobrski - 4, A. Dąbrowski - 3, K. Jackowski - 3, przy 
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czym w przypadku większości w/wym. autorów faktyczna 
liczba prezentowanych tematów jest mniejsza od podanych 
liczb, gdyż kolejne odcinki jednego zagadnienia, 
pomieszczono w dwóch lub trzech kolejnych zeszytach 
Przeglądu. 

Do grupy artykułów wstępnych w roczniku z 1923 r. 
można zaliczyć artykuły następujących autorów: w nr. 1 
i nr. 2 – J. Plebańskiego na temat stacji radiotelegraficznej, 
w nr. 4 – K. Krulisza  dot. lamp elektronowych, w nr. 6 
i nr. 8 - J. Machcewicza dot. stacji nadawczych, w nr. 7 – 
D. Sokolcowa dot. lamp elektronowych i J. Groszkowskiego 
dot. lamp elektronowych. 

W świetle podanych powyżej ustaleń, nieprawdziwe są 
wszystkie informacje zawarte w czwartej części wstępnej 
publikacji książkowej „Profesor Janusz Groszkowski twórca 
polskiej radioelektroniki” [16], w zdaniu o treści (cyt.): 
„Z inicjatywy inż. Janusza Groszkowskiego zaczęło 
wychodzić w 1923 r. czasopismo Przegląd Radiotechniczny, 
był jego założycielem, pierwszym redaktorem naczelnym 
i głównym autorem tego periodyku, począwszy od 
pierwszego rocznika aż po ostatni numer, który ukazał się 
z datą 21 sierpnia 1939 r.” (koniec cytatu) [16]. Inż. Janusz 
Groszkowski, w owym czasie, gdy dyskutowano 
w Stowarzyszeniu Radjotechników Polskich o potrzebie 
wydawaniu czasopisma, był dopiero adeptem wiedzy 
radiotechnicznej, z dobrą znajomością zasad działania 
i budowy lamp elektronowych, zwanych wówczas lampami 
katodowymi. Nazwisko inż. J. Groszkowskiego wymieniano 
jako ostatnie wśród członków Komitetu Organizacyjnego 
Stowarzyszenia (str.328 w [6], i tak samo, jako ostatnie, 
wśród członków Zarządu (str.159 w [23]). Aktywność 
publikacyjna inż. J. Groszkowskiego nie była większa niż 
innych autorów i ujawniła się znacznie później aniżeli 
podano w w/wym. zdaniu książki. 

Przegląd Radjotechniczny, w okresie gdy był organem 
Stowarzyszenia Radjotechników Polskich, odegrał istotną 
rolę w krzewieniu wiedzy radiotechnicznej wśród ogółu 
osób związanych zarówno z przemysłem jak i usługami 
radiotechnicznymi a także był źródłem wiedzy dla 
radioamatorów. Nadto – jako wydawany łącznie z 
Przeglądem Elektrotechnicznym – umożliwiał 
elektrotechnikom przyswajanie wiedzy radiotechnicznej 
(i na odwrót). Łączne wydawanie obydwu Przeglądów 
służyło pewnemu zbliżaniu się obydwu grup specjalistów. 
Temu służyło także zamieszczanie wprost w Przeglądzie 
Elektrotechnicznym takich artykułów autorstwa 
radiotechników, których tematyka obejmowała 
problematykę radiotechniczną o dużym znaczeniu dla 
gospodarki kraju. Ostatni przed wybuchem II Wojny 
Światowej, numer Przeglądu Radiotechnicznego, oznaczony 
jako Zeszyt 15-16, ukazał się z datą 21 sierpnia 1939 r. 
Po wyzwoleniu kraju spod okupacji niemieckiej (1945 r.) nie 
wznowiono już jego wydawania. 

STOWARZYSZENIE TELETECHNIKÓW POL-
SKICH  - S. T. P. powstało wg odmiennych procesów 
organizacyjnych aniżeli Stowarzyszenie Radjotechników 
Polskich, gdyż jego członkowie nie wywodzili się wprost ze 
Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich lecz z Koła 
Teletechników utworzonego 6 lutego 1920 r. w 
Stowarzyszeniu Techników w Warszawie. Interesujące jest 
uzasadnienie potrzeby utworzenia tego koła w 
Stowarzyszeniu Techników, podane przez jego założycieli, 
bowiem w pewien sposób daje obraz stosunków panujących 
pomiędzy grupami zawodowymi w instytucjach rządowych. 
Członkami utworzonego Koła stali się pracownicy 

Ministerstwa Poczt i Telegrafów. Jako cel podstawowy 
zorganizowania się podali wzajemne popieranie interesów 
zawodowych. Nie będąc zorganizowanymi nie mieli 
możliwości zapewniana należytej uwagi sprawom 
technicznym „spychanym” na dalszy plan przez prawników 
zajmujących stanowiska kierownicze. Istnieją podstawy do 
przypuszczeń, iż zależało im na tworzeniu i eksploatacji 
sieci telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu myśli 
technicznej i urządzeń technicznych pochodzenia krajowego, 
a nadto możliwości wpływania na decyzje, przy 
podejmowaniu których należałoby uwzględniać rozwiązania 
poparte rzetelną wiedzą techniczną. 

W końcu 1921 r. wśród członków Koła zaczęły 
przejawiać się dążenia do ściślejszego powiązania się ze 
Stowarzyszeniem Elektrotechników Polskich (str. 329 w [6]. 

Liczba członków Koła wynosiła: w 1921 roku - 32, 
w grudniu 1923 r. - 36, w grudniu 1924 r. - 46, w kwietniu 
1926 - 56 [4], [6],[24]. 

Od dnia utworzenia Koła w składzie jego członków 
znajdowały się także osoby mieszkające w innych miastach 
kraju niż Warszawa, a w miarę upływu lat także osoby spoza 
wspomnianego resortu. 

W dniu 15 kwietnia 1926 r. Koło Teletechników przy 
Stowarzyszeniu Techników w Warszawie rozwiązało się 
a jego byli członkowie weszli w skład utworzonego w tym 
dniu Stowarzyszenia Teletechników Polskich. Potrzebę 
utworzenia stowarzyszenia uzasadniano wzrostem liczby 
inżynierów i techników pracujących w dziedzinie 
teletechniki obejmującej telegrafię i telefonię, a także 
zajmujących się urządzeniami sygnalizacji wykorzystującej 
urządzenia elektryczne oraz tzw. układami blokady 
kolejowej. 

Jako główne zadania działania określono: 
- popieranie rozwoju teletechniki w Polsce, określając też na 
czym ma ono polegać, 
- rozpowszechnianie wśród społeczeństwa zainteresowania 
teletechniką, 
- opracowywanie przepisów i norm z tej dziedziny, 
- działania na rzecz członków, w tym wszelką pomoc oraz 
organizowanie spotkań towarzyskich. 

Podczas zebrania organizacyjnego wybrano zarząd 
Stowarzyszenia oraz prezesa, którym został inż. A. Olendzki 
[25]. 

Liczba członków Stowarzyszenia w kolejnych latach 
sukcesywnie wzrastała: od 55 w 1926 r. do 197 w 1939 r. 

Nazwiska kolejnych Prezesów Stowarzyszenia w latach 
1926 -1939 podane są str. 59 w [4]. 

Stowarzyszenie Teletechników Polskich wydawało 
własne czasopismo: Przegląd Teletechniczny (od marca 
1928 r.), będące jego organem prasowym i od 1932 r. 
Wiadomości Teletechniczne, jako dodatek do Przeglądu 
Teletechnicznego. W 1938 r. nazwy tych czasopism 
zmieniono na: Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości 
Telekomunikacyjne.  

Obserwując rozwój SEP wraz z działającą w nim 
Sekcję Radiotechniczna, zarząd STP postanowił przystąpić 
do negocjacji w sprawie stworzenia w SEP warunków do 
działalności  członków STP po jego rozwiązaniu się. Aby 
było to możliwe, w SEP postanowiono dokonać kolejnej 
zmiany statutu, a w STP przygotować członków do podjęcia 
decyzji o rozwiązaniu się ich stowarzyszenia. Koncepcja 
przejęcia ogółu członków STP przez SEP bazowała na 
rozwiązaniach wypracowanych 10 lat wcześniej, gdy 
członkowie zlikwidowanego Stowarzyszenia 
Radjotechników Polskich stawali się członkami SEP. 
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Potrzebnej zmiany statutu SEP dokonano 30 lipca 1938 r. 
podczas X Walnego Zgromadzenia tego stowarzyszenia w 
Gdyni, zaś o przystąpieniu STP do (cyt.): „…wspólnej 
organizacji elektryków jako sekcja” zadecydowano podczas 
Ogólnego Zebrania Stowarzyszenia 26 października 1938 r. 
(str. 35 w [4]. Po tym jednak trwały dalsze przygotowania i 
negocjacje (str. 36 w [4] i [24]. 

Przystąpienie członków S.T.P. do wspólnej organizacji 
– jak to wówczas określono – nastąpiło podczas XI Walnego 
Zgromadzenia S. E. P., odbywającego się w Katowicach 
i w Cieszynie w dniach 18 – 21 czerwca 1939 r. 
Zjednoczenie się w  wspólnej organizacji nastąpiło  nie przez 
połączenie stowarzyszeń, lecz przejęcie przez S .E. P. 
członków rozwiązanego wcześniej S. T. P.  
Operację jednoczenia opisano na str. 628 w [24] (cyt.): „Tak 
upragnione zjednoczenie S. E. P., S. T. P. i Z. P. I. E. stało 
się faktem dokonanym, radośnie i uroczyście uświęconym 
na XI Walnym Zgromadzeniu. Nowy statut S. E. P., 
zalegalizowany w kwietniu 1939 roku stał się podstawą do 
przyłączenia Z. P. I. E. do S. E. P. Statut ten stał się również 
postawą do stworzenia Sekcji Teletechnicznej S. E. P., do 
której weszli członkowie Stowarzyszenia Teletechników 
Polskich.”. 

O tym ostatnim etapie jednoczenia się elektryków 
polskich poczyniono wzmiankę we współcześnie 
wydawanym miesięczniku Wiadomości Elektrotechniczne 
(nr 1 z 2014 r. str. 43) w zdaniach następującej treści (cyt.): 
„Jako wybrany w 1938 r. prezes SEP ….miał wielki udział 
w utworzeniu jednej inżynierskiej organizacji elektryków 
polskich, dzięki stworzeniu warunków do połączenia 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Stowarzyszenia 
Teletechników Polskich i Związku Polskich Inżynierów 
Elektryków  - w jedną organizację. Do połączenia doszło na 
XI Walnym Zgromadzeniu w 1939 r., a powstała organizacja 
przyjęła nazwę Stowarzyszenia Elektryków Polskich” [26]. 
Ponieważ twierdzenia jakoby w 1939 r. doszło do połączenia 
niezależnych organizacji na XI Walnym Zgromadzeniu, 
a nadto że powstała nowa organizacja, która przyjęła nazwę 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich nie oddają istoty 
zaistniałych zdarzeń, a co więcej mijają się z prawdą, autor 
niniejszego artykułu przesłał do redaktora naczelnego tego 
czasopisma uwagi na ten temat (nie publikowane). 
Odpowiedź na nie autora artykułu zamieszczona została w 
numerze 10 tego czasopisma na str. 45, zaś ustosunkowanie 
się autora uwag do odpowiedzi autora artykułu w tymże 
numerze 10 na str. 42-44 [27].  

Członkowie rozwiązanego Stowarzyszenia 
Teletechników Polskich w liczbie 182 osób od czasu 
XI Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich stali się formalnie członkami SEP i mieli być 
skupieni w Sekcji Teletechnicznej tego Stowarzyszenia.  

Wybuch II Wojny Światowej uniemożliwił podjęcie 
przez Sekcję działalności. Po zakończeniu wojny, 
teletechnicy. którzy ją przeżyli, przystąpili do utworzonej 
Sekcji Telekomunikacji SEP. 

 
4. WNIOSKI KO ŃCOWE 
 
Po odrodzeniu się Państwa Polskiego po okresie zaborów 
zaczęły powstawać organizacje skupiające specjalistów 
z dziedziny techniki w celu popierania rozwoju tych 
dziedzin, podnoszenia wiedzy i kwalifikacji specjalistów 
oraz czuwania nad zachowaniem racjonalności decyzji 
władz Państwa w kwestiach dotyczących techniki, a także 

przygotowywania społeczeństwa do umiejętnego korzystania 
z dóbr techniki.  

Jedną z takich organizacji było powstałe 9 czerwca 
1919 r. Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich. 
Stowarzyszenie to w swojej historii przechodziło różne 
przeobrażenia. Początkowy zapał do działania w kolejnych 
latach opadał, zaczynał się okres stagnacji a po nim kryzysu 
organizacyjnego i ekonomicznego, spowodowany m.in. 
odpływem specjalistów z działów pokrewnych 
elektrotechnice, którzy współtworzyli Stowarzyszenie a nie 
czuli się elektrotechnikami w ścisłym tego słowa znaczeniu. 
Podjęte działania naprawcze doprowadziły do odnowy 
Stowarzyszenia, do jego intensywnego rozwoju,  wydajnego 
działania na rzecz działów nauki i techniki, będących 
w profilu jego zainteresowań, na rzecz gospodarki 
narodowej a także własnych członków. 

W niniejszym artykule scharakteryzowano 
przeobrażenia Stowarzyszenia zachodzące w okresie od jego 
powstania do czasu okupacji niemieckiej w 1939 r., kładąc 
nacisk na ścisłe ustalenie terminów i okoliczności, w których 
one następowały. Uzasadnione to było pojawianiem się 
w publikacjach z ostatnich lat błędnych informacji na te 
tematy. 

W toku badań, niezbędnych do opracowania artykułu, 
jego autor ustalił iż istotnymi i charakterystycznymi 
zdarzeniami były: 
9 czerwca 1919 r. – powołanie do istnienia Stowarzyszenia 
Elektrotechników Polskich, 
20 stycznia 1920 r. – wydzielenie się ze Stowarzyszenia 
Elektrotechników Polskich specjalistów z dziedziny 
teletechniki, którzy w tym samym dniu utworzyli Koło 
Teletechników w Stowarzyszeniu Techników w Warszawie, 
17 listopada 1921 r. – wydzielenie się ze Stowarzyszenia 
Elektrotechników Polskich specjalistów z dziedziny 
radiotechniki, którzy w tym dniu zorganizowali zebranie 
założycielskie własnego stowarzyszenia, któremu w dniu 
4 stycznia 1922 r. nadano nazwę Stowarzyszenie 
Radjotechników Polskich, 
31 marca 1922 r. - legalizacja Stowarzyszenia 
Radjotechników Polskich, 
18 lutego 1926 r. – utworzenie Stowarzyszenia 
Teletechników Polskich, w skład którego weszli członkowie 
Koła Teletechników Stowarzyszenia Techników,  
1 czerwca 1928 r. – zmiana statutu Stowarzyszenia 
Elektrotechników Polskich oraz zmiana  jego nazwy na 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich, 
5 stycznia 1929 r. – legalizacja Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich, zatwierdzenie jego statutu przez władze Państwa, 
22 maja 1929 r. – przyjęcie do utworzonej autonomicznej 
Sekcji Radjotechnicznej Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich byłych członków Stowarzyszenia Radjotechników 
Polskich, które wcześniej, ale w tym samym dniu uległo 
likwidacji, 
30 lipca 1938 r. – uchwalenie nowego statutu 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich,  
31 marca 1939 r. – zatwierdzenie nowego statutu 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich przez władze Państwa, 
30 czerwca 1939 r. – przyjęcie do utworzonej Sekcji 
Teletechnicznej Stowarzyszenia Elektryków Polskich 
członków rozwiązanego Stowarzyszenia Teletechników 
Polskich. 

W poszczególnych częściach rozdziału 3 niniejszego 
artykułu, w których scharakteryzowano każde z trzech 
działających w Polsce stowarzyszeń elektryków, wskazano 
współczesne publikacje, w których historia tych 
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stowarzyszeń jak też organu prasowego jednego z nich 
przedstawiana jest niezgodnie z faktami. Rażąco błędnie 
przedstawiono w tych publikacjach zarówno daty 
najistotniejszych zdarzeń historycznych i towarzyszące im 
okoliczności jak i nieprawdziwe informacje co do osób 
wnoszących wkład w rozwój stowarzyszeń, w powstanie 
organu prasowego jednego z nich oraz w czuwanie nad jego 
poziomem merytorycznym i przyczynianiem się do 
wypełniania go wartościowymi publikacjami. 

W dokumencie [15] podano, że w roku 1928 nastąpiło 
połączenie SEP (Stowarzyszenia Elektrotechników 
Polskich!) ze Stowarzyszeniem Radiotechników Polskich 
i w związku z tym przyjęto obowiązującą do dzisiaj nazwę 
Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP). W 
rzeczywistości zaś SEP (Stowarzyszenie Elektrotechników 
Polskich!) w 1928 roku nie łączyło się z żadnym 
stowarzyszeniem, natomiast członkowie rozwiązanego 
Stowarzyszenia Radjotechników Polskich stali się członkami 
utworzonej w SEP (Stowarzyszeniu Elektryków Polskich!) 
Sekcji Radjotechnicznej. To zdarzenie nie miało jednak 
miejsca w 1928 roku, lecz 22 maja 1929 r. Nazwa: 
Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich zmieniona 
została na Stowarzyszenie Elektryków Polskich nie po 
połączeniu ze Stowarzyszeniem Radjotechników Polskich, 
lecz prawie 1 rok wcześniej bo 1 czerwca 1928 r. (szczegóły 
na str. 56). 
W słowie wstępnym książki [16] chronologia zdarzeń 
została też zmieniona, co może skłaniać do przypuszczeń 
o dążeniu do utrwalenia w pamięci historycznej odwrotnej 
ich kolejności niż była w rzeczywistości. Fragment zdania 
zawarty tam w nawiasie dodatkowo może wzmacniać 
przekonanie o kolejności zdarzeń takiej jaką zasugerowano 
w cytowanym zdaniu (szczegóły na str. 56).  

Rażąco błędną jest też informacja o istocie „łączenia 
się” SEP ze Stowarzyszeniem Teletechników Polskich 
podana w [26] (szczegóły na str. 59 w lewej szpalcie).  

W artykule zdementowano informację o zasługach 
przypisanych jednemu z wybitnych polskich naukowców, 
które w rzeczywistości są zasługami grup elektryków lub 
innych wybitnych elektryków (szczegóły na str. 58). 
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W cytatach oraz w nazwach zachowana  jest pisownia 
stosowana w okresie, z którego pochodzi ich treść! 

 
THE OUTLINE OF ESTABLISHING AND DEVELOPMENT OF THE ASSOCIATIONS, 

ACTIVE IN THE FIELD OF ELECTRICITY IN POLAND AGAINS T THE BACKGROUND  
OF THE HISTORY OF THIS BRANCH 

 
In this article the three different kind of engineering branches selected from the field of electricity are characterized and 

the baselessness of mixing or misuse them is pointed out. The history of establishing the associations, functioning in a range 
of these branches of technique in Poland, is described and striving of their members to unifying them into one organization, 
with detailed list of the main obstacles on a way to accomplishing their aspiration. Legal proceedings, mode and formal 
activities are described for unify the federation and dates when these achievements were done. 

The publishing activities, in a range of radio engineering is characterized and called the persons who kept watch over 
the factual knowledge and level of publications. The attention is drew on a scale of gross errors in some subsequent 
contemporary publications in which the history of discussed associations, especially about the mode of unifying the 
electricians in one common public federation. 
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