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Streszczenie: Sekcja Automatyki i Pomiarów Oddziału 
Warszawskiego SEP (SAiP OW) została założona w czasie, kiedy 
w Polsce zaczęto gwałtownie rozwijać energetykę, cukrownictwo, 
hutnictwo, górnictwo, przemysł okrętowy i inne rodzaje przemysłu. 
Ówczesny przemysł musiał być automatyzowany, a automatyka 
musiała sprostać wymaganiom światowym. Wiele fabryk 
projektowano i budowano na eksport (Europa, Afryka i Azja). 
Powstawały nowe instytuty naukowe i przemysłowe, biura 
projektowe i fabryki urządzeń oraz aparatury kontrolno-
pomiarowej, a na uczelniach zakłady i katedry automatyki. 
W sumie, na terenie aglomeracji warszawskiej było kilkanaście 
tysięcy inżynierów i techników pracujących w zakładach 
związanych z automatyką i pomiarami. W latach 70. XX w. 
wystąpiło apogeum działalności SAiP OW, która w tamtych latach 
liczyła ponad 790 członków i 16 kół. Sekcja rozwijała wszystkie 
rodzaje działalności statutowej (np. zebrania techniczne, odczyty, 
konferencje, rzeczoznawstwo, wycieczki techniczno-szkoleniowe). 
Po "polskim przełomie", kiedy zaczęły upadać wielkie zakłady 
przemysłowe, zaczęła spadać liczba kół i członków należących do 
Sekcji. Od roku 2002 do Sekcji należy tylko jedno koło, ale jej 
działalność toczy się dalej, choć z mniejszym natężeniem niż 
poprzednio. 
 
Słowa kluczowe: historia elektryki, automatyka i pomiary, SAiP 
SEP Oddział Warszawski. 
 
1. WSTĘP 

 
Rozwój polskiego przemysłu wymuszał automatyzację, 

której składnikami są automatyka i pomiary ogólnie pojęte. 
Określenie "automatyka" obejmuje zarówno układy ze 
sprzężeniem zwrotnym jak i układy sterowania bez 
sprzężenia zwrotnego. Określenie "pomiary" obejmuje 
miernictwo zarówno elektryczne jak i nieelektryczne. 

Katedry i Zakłady Miernictwa Elektrycznego w Polsce 
istniały jeszcze przed II wojną światową w uczelniach 
technicznych i miały poziom światowy, na Wydziałach 
Elektrycznych Politechnik Lwowskiej i Warszawskiej. Po 
drugiej wojnie światowej zostały odbudowane lub 
zbudowane na politechnikach w Warszawie, Wrocławiu, 
Krakowie, Gdańsku, i Gliwicach.  

Automatyka natomiast była dziedziną nową i zaczęto ją 
budować dopiero w latach 50. XX w. W ciągu dwu dekad, 
powstało wiele zakładów dedykowanych automatyzacji, np. 
Pnefal, Lumel, KFAP, ZAP, CBKO oraz instytuty naukowe 
i naukowo-badawcze, jak IA PAN, PIAP, IASE.  

Pierwsze katedry automatyki w Polsce, powstały na 
Wydziałach Łączności politechnik: we Wrocławiu (1952) — 
Telemechaniki Automatyki i w Warszawie (1953) — 

Automatyki Telemechaniki, ich kierownikami byli: Zygmunt 
Szparkowski i Władysław Findeisen. W latach 60. na 
Politechnice Warszawskiej utworzono jeszcze dwie katedry: 
Katedrę Automatyki Mechanicznej na Wydziale Mechaniki 
Precyzyjnej (1960) i Katedrę Podstaw Elektroniki 
i Automatyki na Wydziale Elektrycznym (1964). 
Kierownikami tych katedr zostali: Henryk Leśkiewicz 
i Tedeusz Kaczorek. Zakłady i katedry automatyki 
i miernictwa powstały również na: Politechnice Gdańskiej, 
AGH i Politechnice Gliwickiej. 

W Krakowie na AGH utworzono Katedrę 
Elektrotechniki Górniczej i Podstaw Automatyki (1957), 
a następnie Instytut Automatyki Napędu i Urządzeń 
Przemysłowych (1969). Najbardziej znanymi automatykami 
krakowskimi byli profesorowie: Jan Manitius, Ludger 
Szklarski i Henryk Górecki. 

Zapotrzebowanie na automatyków rosło bardzo szybko, 
dlatego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej 
powstał Oddział Automatyki (1961), a następnie — 
samodzielny Wydział Automatyki (1964). Również 
w nowotworzonych politechnikach powstałych z dawnych 
WSI, zarówno automatyka jak i pomiary znalazły należne 
miejsce. 

W zakładach związanych z automatyzacją, w latach 60. 
i 70. pracowało wiele tysięcy inżynierów i techników. 
Przemiany ustrojowe rozpoczęte w latach 90. doprowadziły 
do likwidacji wielu zakładów przemysłowych i instytutów 
resortowych, natomiast na uczelniach technicznych 
automatyka i pomiary pozostały. Jednostki związane 
z automatyzacją na uczelniach często zmieniały nazwy 
(w zależności od mody i koniunktury).  

Niektóre katedry stawały się instytutami (od lat 70.), 
np. Instytut Automatyki Przemysłowej i Pomiarów, Instytut 
Kompleksowych Systemów Sterowania, Instytut Konstrukcji 
i Technologii Urządzeń Automatyki i Elektroniki oraz 
Instytut Aparatury i Automatyki Medycznej — na 
Politechnice Śląskiej; albo na Politechnice Warszawskiej: 
Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej (na Wydziale 
Elektroniki i Technik Informacyjnych), Instytut Sterowania 
i Elektroniki Przemysłowej (na Wydziale Elektrycznym) czy 
Instytut Automatyki i Robotyki i Instytut Metrologii 
i Inżynierii Biomedycznej (na Wydziale Mechatroniki). 

Już w latach 80. zaczął się rozwój robotyki w Polsce. 
Na Politechnice Warszawskiej i w PIAP rozpoczęto 
wówczas nauczanie i badania naukowe w tej dziedzinie. 
Wiek XXI przyniósł nam jeszcze mechatronikę jako 
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połączenie automatyki, elektroniki, informatyki, i mechaniki. 
Obecnie niektóre jednostki lub wydziały mają nazwy 

związane z automatyką, robotyką lub mechatroniką. 
Wprawdzie w Polsce robotów na skalę wielkoprzemysłową 
nie wytwarza się, ale np. PIAP może się poszczycić wieloma 
osiągnięciami (na skalę światową) w dziedzinie robotów 
mobilnych przeznaczonych do zadań specjalnych. 

Na niektórych uczelniach technicznych istnieją 
wydziały związane z automatyką, np. na Politechnice 
Gdańskiej — Wydział Elektrotechniki i Automatyki, na 
Politechnice Śląskiej — Wydział Automatyki, Elektroniki 
i Informatyki, a na AGH — Wydział Elektrotechniki, 
Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. 

Wielkie zakłady przemysłowe już nie istnieją, ale 
rozwijają się zakłady średniej skali, w których automatyka 
i pomiary odgrywają ważną rolę, np. MEDCOM czy 
JM-Tronik. JM-Tronik produkuje energetyczną aparaturę 
zabezpieczeniową i aparaturę pomiarową dla energetyki. 
MEDCOM produkuje nowoczesne urządzenia 
energoelektroniczne AC i DC dla elektrowni, zakładów 
energetycznych, transportu kolejowego, tramwajowego 
i trolejbusowego oraz do celów militarnych. 

Reasumując, można stwierdzić, że na uczelniach 
technicznych, automatyka i pomiary mają się dobrze, 
a przemysł powoli się odradza. 
 
2. POWSTANIE  SAiP OW 
 

Z inicjatywy: Józefa Chmielarza, Edwarda Kobosko, 
Zygmunta Kosztowskiego, Ryszarda Tobolskiego i Edwarda 
Sepczynskiego w Oddziale Warszawskim SEP, utworzono 
najpierw Komisję Automatyki i Pomiarów OW SEP 
(20 maja 1959), a następnie, wskutek wzrostu liczby 
członków i kół SEP zainteresowanych tematyką A i P, 
Komisję przekształcono w Sekcję Automatyki i Pomiarów 
OW SEP (1 kwietnia 1971). Utworzono referaty ds.: 
sympozjów i wystaw, współpracy z OW NOT, informacji 
technicznej oraz szkolenia i wycieczek.  

Tematyką spotkań SAiP OW były: zagadnienia 
z dziedziny automatyki i pomiarów elektrycznych, a w tym: 
podstawowych elementów i przyrządów, konstrukcje 
złożone i ich zastosowanie do kompleksowej automatyzacji 
w różnych gałęziach przemysłu, w biologii, medycynie, 
technice astronautycznej itp. 

Organizowano sympozja i konferencje, spotkania 
członków, sympatyków i zaproszonych gości. Odbywały się 
one w różnych zakładach przemysłowych i instytucjach 
w kraju i za granicą w ramach wycieczek techniczno-
szkoleniowych. 
 
3. ROZWÓJ SEKCJI W LATACH (1965-2000) 
 

Zorganizowano wiele konferencji, seminariów i 
szkoleń, np.: 3-miesięczny kurs z zakresu automatyki 
stykowej z udziałem 30 uczestników (1969); "Konferencję 
Koordynacyjną Producentów i Użytkowników Automatyki" 
(KKPiUA) – z udziałem 274 uczestników z całego kraju 
(1969). 

Ogólnie, zorganizowano wiele konferencji, np. krajowa 
konferencja techniczna "Informatyka '78"; konferencje 
poświęcone: energetyce, w tym jądrowej (1978) oraz – 
sterowaniu i napędom (1979); Międzynarodową konferencję 
"Mikronika '79"; 6 konferencji (1980) nt. rozwoju: 
energetyki krajowej, krajowej informatyki, źródeł światła, 
systemów zarządzania komputerowego, aparatury firm 

ELWRO, MERA oraz Tektronix i Rhode Schwarz; 
2 konferencje nt. "Asortyment i nowe uruchomienia ZWAR" 
(1982); 4 konferencje nt. "Komputerowe systemy 
pomiarowe firmy Tektronix, w tym oscyloskopy i zestawy 
do badań radiotelefonów" (1983); 2 sympozja: 
"Automatyzacja procesów produkcyjnych w rolnictwie" 
(1994) i "Automatyczne sterowanie mikroklimatem 
w obiektach chowu zwierząt" (1996). 

 

 
 

Fot. 1. Konferencja KPiUA, Warszawa (4-6 XI 1969); od lewej: 
K. Gawąd, J. Felicki, J. Kożuchowski, Z. Kacprzyk, NN 

 
Zorganizowano również krajową "Konferencję 

automatyki kompleksowej '74 — problemy użytkowników i 
producentów" (KAK '74) – z udziałem 300 uczestników (W-
wa Pałac Staszica). 

 

 
 

Fot. 2. Konferencja KAK '74;  
od prawej: NN, Z. Kacprzyk, NN, A. Straszak 

 
Zorganizowano seminaria w Warszawie: ● w Porcie 

Lotniczym Okęcie, ● w Instytucie Maszyn Matematycznych 
– cykl 9 odczytów nt. "Sterowniki programowe"; ● 
2 prelekcje nt. "Napęd elektryczny obrabiarek" 
i "Akredytacja laboratoriów badawczych w świetle 
wymagań normy ISO 45001 na podstawie doświadczeń 
Centralnego Laboratorium Badawczego ZWAR" – 
zorganizowane przez Koło 108 wspólnie z Kołem 605; ● 
seminarium w firmie Siemens nt. "Sterowniki 
programowalne PLC SIMATIC" (1999), 3 seminaria 
wyjazdowe: w kopalni "Bełchatów", w Rafinerii w Płocku 
i w elektrowni wodnej we Włocławku. 

Sekcja nawiązała kontakty z Centralami Handlu 
Zagranicznego i bezpośrednio z placówkami firm 
zagranicznych, w tym: Mitstui, Ericson, ASEA, Siemens, 
Ferisol/Comet, VCR, Billman Regulator AB, Honeywell 
oraz Stäfa Control System, których przedstawiciele na 
zebraniach członków Sekcji prezentowali wytwarzane w ich 
firmach elementy, aparaturę i osprzęt. 
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Fot. 3. Wycieczka do elektrowni TURÓW (7-8 V 1972) 
 
W Sekcji zorganizowano wiele wyjazdów 

szkoleniowych. Ogółem, w 25 wyjazdach (w latach 1964-
74) poznano: ● 83 zakłady przemysłowe w kraju i ● 
6 zakładów w NRD i CSRS oraz na Węgrzech. Zwiedzono ● 
54 obiekty turystyczne, ● przejechano autokarami ok. 
23.400 km, z udziałem ● 842 uczestników. Kierując się 
doświadczeniami Komisji / Sekcji, również Koła Zakładowe 
Sekcji organizowały zebrania z programem odczytowo-
dyskusyjnym oraz wyjazdy do różnych zakładów w celach 
szkoleniowych. 

W latach 1978-80 w składzie Sekcji było 16 kół 
zakładowych i 790 członków. Wtedy wystąpił najbardziej 
ożywiony okres w życiu Sekcji. 

Od 1990 roku, w wyniku: przemian zachodzących 
w kraju, upadku wielu gałęzi przemysłu, napływu gotowych 
rozwiązań konstrukcyjnych z zagranicy, następował spadek 
aktywności działalności merytorycznej SAiP OW.  

W 1999 r. przy SAiP OW pozostały tylko 2 koła 
zakładowe: 104 – przy Centrum Informatyki, Energetyki 
i Energii Atomowej oraz 108 – koło specjalistyczne przy 
Kolegium Sekcji. Od roku 2001 w SAiP OW SEP jest tylko 
1 koło: № 108 - koło specjalistyczne przy Kolegium Sekcji, 
liczące od. 30 do 50 członków. W latach 2010-14 do Sekcji 
należało Koło 240 (10 członków). 
 
4. SAiP OW OD ROKU 2002 
 

Chociaż liczba członków Sekcji zmalała znacznie, to 
Sekcja nadal prowadzi żywą działalność. 

W roku 2002 SAiP zorganizowano: ● 2 odczyty – 
“Pozycja projektantów branży elektrycznej w strukturze izby 
inżynierów budownictwa – realia i perspektywy", – 
"Oddziaływanie pola magnetycznego na organizm ludzki 
i urządzenia techniczne". W roku 2003: ● wycieczkę 
techniczną do IPC Business Center w Warszawie nt. 
rozwiązań wyposażenia i instalacji "inteligentnego budynku 
biurowego"; ● 6-cio godz. szkolenie internetowe (w tym 
5 godz. zajęć laboratoryjnych) nt. "Wykorzystanie 
Internetu", (uczestniczyło 26 osób), ● seminarium "Mobilny 
świat informatyki – wszystko o komputerach przenośnych 
i akcesoriach do nich, nowoczesne rozwiązania sieciowe 
i sieci bezprzewodowe” – 3 referaty z prezentacją urządzeń; 
ponadto ● 2 referaty nt. "Ochrony przeciwprzepięciowej 
w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia”.  

W roku 2004 przedstawiono 3 referaty: ● "Ogniwa 
paliwowe – przyszłościowe źródła energii elektrycznej", 
● "Nowoczesne systemy alarmowe", ● "Europejska 
Magistrala Instalacyjna (EIB) – komfort, bezpieczeństwo, 
przykłady zastosowań". 

 

 
 
Fot. 4. Wycieczka na tle gazowego turbogeneratora w EC Siedlce 

 
Zorganizowano również wycieczkę techniczną do 

Gazowej Elektrociepłowni Siedlce połączoną ze 
zwiedzaniem 600 letniego zamku i miasta Liw nad Liwcem. 

 

 
 

Fot. 5. Organizator wycieczki (Z. Gręda) na tle Zamku w Liwie 
 
Z okazji 45-lecia SAiP OW, zorganizowano 

Konferencję Historyczną APW'04 (Automatyka i Pomiary 
w Warszawie 2004). Wzięło w niej udział 90 osób ze 
środowiska warszawskiego. Przedstawiono 14 referatów 
historycznych nt. Katedr i Instytutów Politechniki 
Warszawskiej, miało miejsce wystąpienie Prezesa SEP – 
Stanisława Bolkowskiego i dyskusja wspomnieniowa nt. 
historii AiP (7 głosów). Wydano materiały w formie 
książkowej (z fotografiami). 
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Fot. 6. Goście Honorowi APW'04; od prawej profesorowie:  
T. Kaczorek, H. Leśkiewicz, W. Findeisen, J. Kurek, R. Barlik 

 
Założono stronę http://apw.ee.pw.edu.pl poświęconą 

tematyce A i P. Na tej stronie umieszczono: ● bogate 
materiały dotyczące konferencji APW'04 (teksty referatów, 
nagrania dźwiękowe wystąpień oraz prezentacje ppt 
wszystkich referatów), ● rozdział pt. 'Sylwetki automatyków 
i pomiarowców' przeznaczony na biogramy i życiorysy 
wybitnych automatyków i pomiarowców, obecnie (III 2015) 
jest tam już 115 biogramów. 

 

 
 

Fot. 7. Fotografia zbiorowa uczestników Konferencji APW'04 
 
Na konferencji APW'04 przedstawiono, wydrukowano, 

nagrano i wydano 14 referatów historycznych: "Wystąpienie 
Prezesa SEP" - Stanisław Bolkowski, "Historia Sekcji 
Automatyki i Pomiarów OW SEP" - Jan Jagoda, "Polska 
Sekcja IEEE" - Marian Piotr Kaźmierkowski, "Wydział 
Elektryczny - dydaktyka, nauka" - Roman Barlik, "Instytut 
Automatyki i Informatyki Stosowanej PW. Korzenie, rozwój 
perspektywy" - Piotr Tatjewski, Andrzej Pacut, Jan Felicki, 
"Działalność Katedry i Zakładu Miernictwa Elektrycznego 
PW" - Jacek Czajewski, "Automatyka i Osprzęt Lotniczy" - 
Janusz Narkiewicz, "Historia Katedry Podstaw Elektroniki 
i Automatyki PW" - Bartłomiej Beliczyński, Tadeusz 
Kaczorek, "Wkład polskich inżynierów i przemysłu 
obrabiarkowego w rozwój automatyzacji i pomiarów" - 
Maciej Szafarczyk, "Rozwój automatyki warszawskiej 
i polskiej z perspektywy pierwszego absolwenta tego 
kierunku na PW" - Andrzej Straszak, "Ważniejsze 
opracowania Zespołu Automatyki Elektronicznej PIAP 
Warszawa" - Jacek Korytkowski, "Historia automatyki 
zabezpieczeniowej w elektroenergetyce" - Krystyna 
Przedmojska, "Instytut Automatyki i Robotyki — wczoraj 

i dziś" - Wieńczysław J. Kościelny, Mariusz Olszewski, 
"O profesorze Kazimierzu Drewnowskim (1881-1952)" - 
Jacek Przygodzki. 

 

 
 

Fot. 8. Komitet Organizacyjny APW'04 
 
W następnych latach zorganizowano wiele różnych 

imprez, jak np. ● Wycieczka techniczna do GUM 
(Głównego Urzędu Miar, V 2005). 30 osób zwiedziło: Lab. 
Probiercze, Lab. Wzorców Masy, Muzeum Miar i Wag oraz 
Lab. Pomiaru Czasu; ● Wycieczka do Muzeum Powstania 
Warszawskiego (I 2005); ● Wycieczka techniczna do Stacji  
EE NAREW, EC Białystok plus zwiedzanie zabytków Wilna 
i Trok, Twierdzy Osowiec i Biebrzańskiego Parku 
Narodowego (25÷28 VIII 2005); ● Odczyt nt. "Praktyczne 
zagadnienia współczesnej fotografii cyfrowej i analogowej” 
(2005); ● Szkolenie nt. "Pierwsza pomoc w nagłych 
wypadkach i zachorowaniach " (2005). 

W roku 2006, na zebraniu rozszerzonym OW SEP, 
przew. Kolegium Sekcji przedstawił referat nt. 
"Problematyka energetyki nuklearnej w Polsce" (5 XII). 
W Kole 108, zorganizowano 2 prelekcje (13 X) pt. 
"Ewolucja systemów sterowania urządzeń dźwigowych" 
oraz "Omówienie najczęściej występujących wypadków 
podczas eksploatacji urządzeń dźwigowych — statystyka 
i charakterystyka wypadków" przedstawione przez 
pracowników Oddziału UDT W-wa. Jeden z naszych 
członków był współorganizatorem wycieczki do elektrowni 
atomowej w Temelinie, Czechy. 

W roku 2007, na zebraniu rozszerzonym OW SEP 
(26 VI), przew. Kolegium Sekcji, przedstawił referat nt. 
"Historia znaczka SEP (1919-2007)", a na zebraniu Sekcji 
w 2008 r. przedstawił referat nt. "Historia elektryczności – 
od pioruna do elektrowni atomowej". 

Z okazji 50-lat istnienia SAiP OW SEP, zorganizowano 
uroczyste seminarium pt. "50-lat SAiP OW SEP" połączone 
z wręczaniem medali 90-lecia SEP dla całego Oddziału 
Warszawskiego. Przedstawiono 3 referaty (w tym 1 
rocznicowy i 2 merytoryczne): 1) A. Marusak – "50-lat 
Sekcji Automatyki i Pomiarów OW SEP, co w tym czasie 
się działo"; 2) R. Rak — "Laboratorium wirtualne – 
fundament edukacji inżynierów"; 3) J. Baurski — 
"Energetyka jądrowa dla Warszawy – jak ogrzać i oczyścić 
miasto stołeczne". Seminarium zaszczycili swoją 
obecnością: prezes SEP – Jerzy Barglik i prezes OW SEP – 
Jerzy Szastałło. W seminarium wzięło udział ok. 80 osób. 
Komitet organizacyjny składał się z 4 osób: A. Marusaka 
(przew.) oraz Z. Grędy, K. Krupy i M. Michalczyka.  
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Fot. 9. Wręczanie medali 90-lecia SEP 
 
Przewodniczący SAiP OW był członkiem Komitetu 

Organizacyjnego oraz członkiem Prezydium NJWZDO pt. 
„90-lat OW SEP”; Zjazd ten odbył się 28 III 2009. 

W latach 2010-12 we współpracy Sekcji z Kołem 108 
i Kołem Seniorów OW, zorganizowano kilka seminariów/ 
prelekcji, jak np.: 1) "Fontanny dużej mocy sterowane 
komputerowo" (2010), 2) "Pożar transformatora dużej 
mocy" (2011), 3) "Zmiany zapotrzebowania w Krajowym 
Systemie Elektroenergetycznym (KSE) w ostatnich latach" 
(2011), 4) "Problematyka zapotrzebowania na e-e 
w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym" (2012), 
5) "Energetyka Atomowa – Polska a Świat" (2012). 

Dla uczczenia 55-lat Sekcji (19 XI 2014), 
zorganizowano seminarium, na którym przedstawiono 
4 referaty: 1 okolicznościowy i 3 referaty techniczne. 
1) "55-lat Sekcji Automatyki i Pomiarów OW SEP" – 
A. Marusak (przew. SAiP OW), 2) "Automatyka 
współczesnej trakcji elektrycznej" – A. Szeląg, dyrektor 
Instytutu Maszyn Elektrycznych i kierownik Zakładu Trakcji 
Elektrycznej PW; 3) "Elementy mające istotny wpływ na 
rozwój transportu opartego na samochodach z napędem 
elektrycznym" – Krzysztof Polakowski, kierownik Zakładu 
Konstrukcji Urządzeń Elektrycznych Instytutu Maszyn 
Elektrycznych PW; 4) "Rakietowa Tarcza Polski: przegląd 
obszarów potencjalnej współpracy technologicznej 
w zakresie modernizacji systemów Obrony Powietrznej 
Kraju" – Przemysław Kowalczuk, kierownik projektów 
"Rakieta" PIT-RADWAR S.A. Referaty techniczne 
wzbudziły szczególnie wielkie zainteresowanie uczestników 
Seminarium rocznicowego. Seminarium zorganizował 
komitet w składzie: A. Marusak (przew.), Zdzisław Gręda, 
Paweł Krajewski i Piotr Marusak. 

W 2015 r. z okazji proklamowania przez SEP "Roku 
A. Hoffmanna", w Sekcji zorganizowano uroczyste 
seminarium, na którym przedstawiono referat 
okolicznościowy, 2. Referaty techniczne i film o Profesorze 
Alfonsie Hoffmannie. Seminarium zaszczycili swoją 
obecnością: wiceprezes SEP – Mieczysław Żurawski, 
prodziekan Wydziału Elektrycznego PW – Wojciech 
Urbański i prezes Oddziału Warszawskiego SEP – 
Miłosława Bożentowicz. Seminarium zostało zorganizowane 
przez 4-osobowy komitet: A. Marusak – przew., Robert 
Borysik, Paweł Krajewski i Piotr Marusak. 

Referat okolicznościowy pt. "Sylwetka profesora 
Alfonsa Hoffmanna (1885-1963)" przedstawił 
przewodniczący Kolegium SAiP OW, przybliżając 
wieloletnie ogromne dokonania Alfonsa Hoffmanna na 

wielu polach działalności twórczej – pioniera i współtwórcy 
polskiej elektroenergetyki i elektrotermii, budowniczego 
hydroelektrowni, sieci elektro-energetycznych i pierwszego 
systemu elektroenergetycznego w Polsce (1922-27). 
Działacza organizacji śpiewaczych, sportowych 
i edukacyjnych na Pomorzu. Działacza państwowego 
w II RP, wielkiego patrioty, wykładowcy Politechniki 
Gdańskiej i profesora, prezesa SEP (1937-38). Warto 
powiedzieć, że członkiem Sekcji był Jego syn – Marian 
Ludwik Hoffmann (1922-2010) – mgr inżynier elektryk, 
który współpracował z ojcem od 1956 r., a następnie 
kontynuował jego dzieło.  

 

    
 

Fot. 10. Alfons Hoffmann i Marian Hoffmann 
 
Pierwszy referat techniczny, pt. "SynchroGenVerter – 

zintegrowany układ wytwarzania energii elektrycznej" 
przedstawił prof. Włodzimierz Koczara z Instytutu 
Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki 
Warszawskiej jako nową koncepcję systemu wytwarzania 
energii elektrycznej. Równolegle do generatora 
synchronicznego należy włączyć statyczny przekształtnik 
energoelektroniczny (UPS) o porównywalnie dużej mocy 
sterowany tak, aby przejął dostarczanie do sieci mocy 
biernej i umożliwił generatorowi synchronicznemu 
oddawanie tylko mocy czynnej. Dzięki temu można 
osiągnąć m.in. powiększenie mocy czynnej uzyskiwanej 
z generatora synchronicznego o 25%, zmniejszenie prądu 
wzbudzenia generatora i zwiększenie szybkości regulacji 
mocy czynnej i biernej w zakresie mocy dysponowanej 
przez przekształtnik. System taki stworzy również 
możliwość odbierania nadwyżek energii OZE do magazynu 
energii w UPS. 

 

 
 

Fot. 11. Prezydium Seminarium 
 
Drugi referat techniczny, pt. "Nowoczesne urządzenia 

energoelektroniczne firmy MEDCOM" przedstawił dr inż. 
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Andrzej Baranecki – dyrektor ds. badań i rozwoju tej znanej 
i renomowanej firmy, założonej w roku 1988, która 
dostarcza wyposażenie energoelektroniczne dla elektrowni, 
zakładów energetycznych, transportu kolejowego, 
tramwajowego i trolejbusowego oraz do celów militarnych. 
Firma produkuje m.in.: filtry aktywne, zasilacze buforowe 
dla energetyki, zasilacze do radarów, szybkie łączniki 
bezstykowe, przetwornice dla kolejnictwa, napędy 
asynchroniczne do lokomotyw o mocach: do 1200 kW oraz 
2 MW, 3,2 MW, 4 MW dla trakcji 3 kV. Firma rozwija się 
dynamicznie, swoje produkty eksportuje m.in. do USA, 
Kanady, Izraela, Meksyku, Holandii, Belgii i Francji. 
Odbiorcami jej urządzeń są również takie firmy jak GE 
i ABB-Alstom. 

 

 
 

Fot. 12. Dekoracja prof. J. Pułtoraka medalem SEP 
 
Po referatach technicznych, wyświetlono bardzo 

interesujący film pt. "Profesor Alfons Hoffmann", 
udostępniony przez Kolegę Tadeusza Domżalskiego – 
członka honorowego SEP. Film opracowany w roku 2013, 
zrealizowali: Adam Gajewski – reżyser, Tadeusz Domżalski 
– scenariusz, Artur Owczarczak – realizator. 
W międzyczasie, dokonano dekoracji prof. Jerzego 
Pułtoraka (współtwórcy polskich tranzystorów), medalem 
SEP im. prof. Janusza Groszkowskiego (1898-1984). 
Dekoracji dokonał wiceprezes SEP Mieczysław Żurawski 
w towarzystwie prezes OW SEP Miłosławy Bożentowicz. 
 
5. AKTYWNO ŚĆ ZEWNĘTRZNA CZŁONKÓW  

SAiP OW 
 

W latach 2005 i 2009 Sekcja zainicjowała zgłoszenie 
pośmiertnie kandydatur Pawła Jana Nowackiego i Józefa 
Junoszy Podoskiego na członków honorowych SEP. Prof. 
Paweł Jan Nowacki – pierwszy automatyk w Polsce, pionier 
radiolokacji w czasie II wojny światowej w Anglii, znany 
specjalista, twórca i organizator w dziedzinie atomistyki, 
elektrotechniki, elektroenergetyki, miernictwa elektrycznego 
i wysokich napięć. Józef Junosza Podoski (1900-1984) – 
wielki patriota, zasłużony inżynier elektryk i doktor 
ekonomii, sekretarz generalny SEP (1929-39), świetny 
organizator, specjalista z zakresu: elektroniki, 
elektrotechniki, automatyki, symulacji komputerowej, 
ekonomii oraz sterowania ruchem lotniczym. Obaj 
kandydaci zostali członkami honorowymi SEP na WZD 
w latach 2006 i 2010. 

Przewodniczący Sekcji zgłosił dwie propozycje (2006). 
1) propozycję nadania Oddziałowi Warszawskiemu SEP 
imienia Kazimierza Szpotańskiego – organizatora polskiego 
przemysłu elektrotechnicznego w II RP — najpierw 
przedstawił Kolegium SAiP, a następnie Zarządowi OW. 

Propozycja została przyjęta z aplauzem przez Kolegium 
SAiP i Zarząd OW, a następnie zatwierdzona przez Zarząd 
Główny SEP. W ten sposób OW SEP został pierwszym 
oddziałem mającym patrona. Obecnie, po 9-ciu latach, 
ok. połowa oddziałów SEP ma patronów. 2) propozycję 
ustanowienia i wybicia w OW medalu prof. Pawła Jana 
Nowackiego – pierwszego automatyka w Polsce, pioniera 
radiolokacji w czasie II wojny światowej w Anglii, znanego 
specjalistę, twórcę i organizatora w dziedzinie atomistyki, 
elektrotechniki, elektroenergetyki, miernictwa elektrycznego 
i wysokich napięć. Propozycja została zaaprobowana przez 
Zarząd OW i WZDO. Medal wybito w Mennicy Polskiej 
S.A. (IX 2011). Obecnie, już 124 osoby są laureatami tego 
medalu. Przewodniczący SAiP OW został wybrany 
przewodniczącym Kapituły Medalu OW im. Pawła Jana 
Nowackiego (2011-). 

 

   
 

Fot. 13. Medal im. prof. Pawła Jana Nowackiego 
 
Członkowie SAiP OW aktywnie działali nie tylko 

w Sekcji. Współpracowali z innymi sekcjami i komisjami 
Oddziału Warszawskiego SEP przy organizowaniu 
konferencji, odczytów, zjazdów i innych imprez. 

Pracowali w centralnych komisjach SEP jako 
członkowie, np.: CKH, CKOiW, CKSzE, CKOrg i innych; 
w komitetach organizacyjno-programowych konferencji 
organizowanych w SEP, jak np.: ● I i II Kongresy Elektryki 
Polskiej (w latach 2009 i 2014), oraz w OW: ● konferencje 
OPE’05, OPE’07, ZOSE’06, ZIPE’09, OPE'12. Pracowali w 
komitetach organizacyjnych Walnych Zjazdów Delegatów 
i imprez rocznicowych OW, byli przewodniczącymi 3 
komisji OW i 1 centralnej komisji SEP. Kolega Marek Lepa 
był prezesem OW SEP (1990-94). 
 
6. PODSUMOWANIE 
 

Dorobek całkowity Sekcji za lata 1959-2015 jest 
pokaźny i różnorodny. Najbardziej aktywne lata przypadają 
na okres intensywnego uprzemysłowienia Polski. Teraz, 
kiedy niektóre gałęzie naszego przemysłu nie istnieją, 
a wiele istotnych zakładów produkcyjnych upadło, również 
widać aktywną działalność SAiP OW. Mamy nadzieję, że 
nastąpi rozwój nowoczesnego przemysłu w Polsce, a wtedy 
nastąpi zwiększenie zapotrzebowania na kadrę A i P – 
ogólnie pojętych. 

Kolegium Sekcji jest wybierane. Wybory są 
organizowane pod koniec poszczególnych kadencji w SEP. 
Dotychczas, Kolegium miało 5 przewodniczących: Józef 
Chmielarz (1960-70), Zdzisław Kacprzyk (1970-84), 
Wojciech Dworak (1984-90), Henryk Jerzy Kozień (1990-
2001), Andrzej Marusak (2001-). 
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SECTION OF AUTOMATION AND MEASUREMENTS 
OF POLISH ELECTRICIANS ASSOCIATION WARSAW BRANCH  

(1959-2015) 
 

At the beginning Commmission of Automation and Measurements was formulated in the OW SEP (Warsaw Branch of 
Polish Electricians Association) in 1959. It was founded at a time when Poland began to rapidly develop energy, sugar 
industry, metallurgy, mining, shipbuilding and other industries. Then the industry had to be automated, and the automation 
system must cope with the demands from all over the world. Many factories were designed and built to export (Europe, 
Africa and Asia). There were formed: new research institutes, and industrial design offices, and factories producing 
measurement and control equipment, and university units, like e.g. cathedrals of automation and measurement. In total, the 
Warsaw agglomeration had several thousand engineers and technicians working in the facilities related to the automation and 
measurements.  
Commission transformed into a Section of Automation and Measurements OW SEP, 1971. During the '70s the maximum 
activity of Section occurred, which in those years had more than 790 members. Section developed all kinds of statutory 
activities (e.g. technical meetings, lectures, conferences, expert opinions, training courses, and technical tours). After the 
"Polish political turning point" consuming large industrial plants, decrease of the number of chapters and members belonging 
to the Section began. Since 2002, the Section has only one chapter, but the activity continues, although with less intensity 
than before. 
 
Keywords: history of electrotechnics, automation and measurement, Section of Automation and Measurements (SAIP) 
of Polish Electricians Association Warsaw Branch (OW SEP). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


