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Streszczenie: W artykule przedstawiono sylwetkę profesora Mieczysława Pożaryskiego, inżyniera elektryka,  
współtwórcę,  pierwszego i wieloletniego  prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich (1919-1928). Od roku 
1899 nauczał w szkole im. Wawelberga i Rotwanda w Warszawie. Od 1902 r. był  asystentem  w katedrze 
elektrotechniki Warszawskiego Instytutu Politechnicznego. Od 1919 r. profesor elektrotechniki na Politech-
nice Warszawskiej,  był tam kilkukrotnie wybierany na dziekana Wydziału Elektrycznego. Działał również  
w wielu stowarzyszeniach związanych z elektrotechniką. Wieloletni redaktor „Przeglądu Elektrotechniczne-
go”, autor wielu podręczników i artykułów naukowych. 
 
Abstract: Professor Mieczyslaw Pożaryski (1875-1945), an electrical engineer, co-founder of the first and 
longtime president of the Association of Polish Electrical Engineers (1919-1928). From 1899, he taught them 
in school. Wawelberg and Rotwand in Warsaw. From 1902, he was an assistant at the Cathedral of electrical 
engineering at the Polytechnic Institute of Warsaw From 1919, he was a professor of electrical engineering at 
the Technical University of Warsaw, there was several times elected to the Dean of the Faculty of Electrical 
Engineering. He was also active in many associations related to electrical engineering. Author of many books 
and articles. 
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Keywords: history of electrotechnics, faculty of electrical engineering, Warsaw University of Technology  
 
1.  Początkowe lata 

 

 

Fot. 1. Mieczysław Pożaryski  

Mieczysław Pożaryski urodził się 1.X.1875 r.  
w Warszawie, w rodzinie ziemiańskiej. Jego oj-
ciec Władysław został zesłany na Sybir. Po po-
wrocie z zesłania rozpoczął pracę w Poniewieżu 
na Żmudzi jako urzędnik bankowy. Matką Mie-
czysława była Leokadia ze Smolaków. Mieczy-

sław miał siostrę Felicję, lekarza psychiatrę, 
zamężną z Witoldem Łuniewskim.  
Mieczysław Pożaryski ukończył sześć klas rzą-
dowej szkoły realnej w Poniewieżu. W 1891 r. 
przeniósł się do Warszawy, aby tam w następ-
nym roku zdać maturę  w rosyjskiej szkole re-
alnej. W latach 1892-1897 studiował na Wy-
dziale Mechanicznym Instytutu Technologicz-
nego w Petersburgu, uzyskując dyplom inży-
niera technologa. Kontynuował naukę, w latach  
1897-1899, na Wydziale Elektrotechnicznym 
Wyższej Szkoły Technicznej w Darmstadt,  
w której uzyskał dyplom inżyniera elektryka.  
Po ukończeniu studiów powrócił do Warszawy 
i rozpoczął pracę jako inżynier elektryk na Wy-
dziale Mechanicznym, w Towarzystwie Akcyj-
nym Drogi Żelazne Warszawsko-Wiedeńskie. 
Od początku prowadził działalność pedago-
giczną, pracując jako nauczyciel w prywatnej 
szkole Mechaniczno-Technicznej H. Wawel-
berga i S. Rotwanda. Wykładał elektrotechnikę 
i fizykę, prowadził pracownię elektrotechniczną 
oraz pełnił kilka innych funkcji administracyj-
nych. W 1905 r. uczestniczył w posiedzeniu or-
ganizacyjnym Towarzystwa Kursów Nauko-
wych, następnie był członkiem Rady Naukowej 
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Wydziału Technicznego. Wykładał, także na: 
Kursach Wieczornych, Kursach Politechnicz-
nych i w  Szkole Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego.  

2.Warszawski Instytut Politechniczny  

W 1900 r. rozpoczął pracę w rosyjskojęzycz-
nym Warszawskim Instytucie Politechnicznym. 
Początkowo był laborantem, a od 1902 r. star-
szym asystentem w Katedrze Elektrotechniki, 
kierowanej przez Rosjanina prof. Aleksandra 
Wulfa. W latach 1908-1915 był  etatowym star-
szym laborantem  elektrotechniki. W czasie  
I Wojny Światowej w czerwcu 1915 r. Instytut 
został ewakuowany wraz z pracownikami w 
głąb Rosji.  Pożaryskiemu udało się stamtąd 
wydostać i wyjechać do Moskwy, gdzie praco-
wał w fabryce elektrotechnicznej „Dynamo”  
i wykładał w miejscowym gimnazjum polskim. 
Przebywał w Rosji do 1917 r. 

 

Fot. 2.  Laboratorium elektrotechniczne Insty-
tutu Politechnicznego (1903 r.) 

3. Działalność społeczna  

Od samego początku był jednym z pierwszych 
organizatorów środowiska elektryków polskich. 
Uczestniczył w kilku zjazdach techników pol-
skich. Był związany z wieloma organizacjami, 
w których działali elektrotechnicy. W 1899 r. 
wstąpił do Delegacji Elektrotechnicznej, która 
działała w ramach sekcji Techniczno-Przemy-
słowej Warszawskiego Oddziału Towarzystwa 
Popierania Rosyjskiego Przemysłu i Handlu. 
Działał tam bardzo aktywnie, był sekretarzem, 
członkiem Komisji Słowniczej oraz członkiem 

Komisji do zorganizowania Laboratorium Elek-
trotechnicznego przy Muzeum Przemysłu i Rol-
nictwa. Kiedy Delegacja przekształciła się  
w  Koło Elektrotechników  pozostał jego człon-
kiem. Pełnił w nim kilka funkcji: sekretarza, 
przewodniczącego koła, przewodniczącego pie-
rwszej komisji do spraw budowy elektrowni. 
Był też członkiem pierwszego składu  Central-
nej Komisji Słownictwa Elektrotechnicznego. 
Działał również w Stowarzyszeniu Techników 
w Warszawie, gdzie  m.in. w 1909 r. został 
członkiem Komisji do spraw elektrowni,  
w 1914 r. członkiem Komitetu Bibliotecznego.  
W latach 1905-1907 pracował w zespole, który 
zajmował się wydaniem podręcznika inżynier-
skiego „Technik”. Od 1904 r. był członkiem  
komitetu redakcyjnego działu Elektrotechnika 
w „Przeglądzie Technicznym”. Brał udział  
w Kongresie Założycielskim FIDIC (Fédération 
Internationale Des Ingénieurs-Conseils) w roku 
1913 w Genewie. Następnie został skarbnikiem 
nowo powołanego Koła Inżynierów-Doradców 
i Inżynierów Rzeczoznawców. W 1915 r. dzia-
łał w podkomisji mechaniczno-elektrotechnicz-
nej wchodzącej w skład Komisji Politechnicz-
nej mającej opracować program wykładów  
i propozycję osób na stanowiska nauczycieli 
akademickich w Politechnice Warszawskiej.  
W 1917 r. był członkiem komitetu organizacyj-
nego, sekretarzem sekcji elektrotechnicznej 
Zjazdu Techników Polaków w Rosji.  

4. Politechnika Warszawska 

W 1918 r. powrócił do Warszawy. Rozpoczął 
pracę na Wydziale Budowy Maszyn i Elektro-
techniki w Politechnice Warszawskiej, która od 
1915 r. stała się polską uczelnią. Początkowo 
był wykładowcą elektrotechniki. W 1919 r. zo-
stał profesorem nadzwyczajnym, a w następ-
nym roku prof. zwyczajnym elektrotechniki 
ogólnej. Rozszerzył wykład z elektrotechniki 
ogólnej o tematykę prądów szybkozmiennych. 
Wykłady z teorii prądów szybkozmiennych 
stały się zalążkiem powołania w późniejszych 
latach specjalności radiotechnika. Od 1921 r. 
był członkiem Rady Wydziału Elektrotechnicz-
nego. Po wydzieleniu w 1921 r. z Wydziału 
Budowy Maszyn i Elektrotechniki samodziel-
nego Wydziału Elektrotechnicznego (w 1924 r. 
wydział zmienił nazwę na Elektryczny), kiero-
wał Katedrą i Zakładem Elektrotechniki Ogól-
nej. Pierwszym dziekanem Wydziału Elektro-
technicznego był prof. Leon Staniewicz, ale 
sprawował tę funkcję tylko przez krótki okres 
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„wakacyjny” (od 15.VI do 15.X.1921), bowiem 
został wybrany na rektora PW, a wtedy na 
dziekana wybrano prof. M. Pożaryskiego.  
 

 
Fot. 3. Mieczysław Pożaryski w czasie pracy na 
Politechnice Warszawskiej  

Był potem wielokrotnie wybierany na jedno-
roczne kadencje dziekana (1921/1922, 
1922/1923, 1923/1924, 1924/1925, 1934/1935, 
1937/1938, 1938/1939, 1939-45).  
Na Wydziale Elektrotechnicznym prowadził 
zajęcia z: techniki prądów szybkozmiennych, 
laboratorium prądów szybkozmiennych, pod-
staw elektrotechniki, laboratorium podstaw 
elektrotechniki oraz krótko teorię prądów 
zmiennych i zarys urządzeń radiotechnicznych. 
Na Wydziale Mechanicznym zajęcia z: elek-
trotechniki ogólnej, urządzeń elektrycznych, 
podstaw elektrotechniki, maszyn elektrycznych 
i laboratorium elektrotechnicznego. Prowadził 
również zajęcia na Wydziale: Inżynierii Lądo-
wej i Wodnej oraz Chemicznym. Przyczynił się 
do zbudowania dla PW nowych pawilonów: 
Technologii Chemicznej i Elektrotechniki. Był 
lubiany wśród studentów, nazywali go ciepło 
„dziadkiem”. Prowadząc wykłady potrafił je 
przystosować do poziomu wiedzy słuchaczy. 
Wiedzę przekazywał jasno i zrozumiale. Często 
zabierał głos w sprawach nauczania elektro-
technicznego, na wszystkich poziomach na-
uczania. Uczniowie mieli dla niego wielki sza-
cunek i brali go za wzór. Wykształcił i wycho-
wał wielu elektryków, w tym wielu profesorów: 

Stanisława Andrzejewskiego, Janusza Grosz-
kowskiego, Janusza Lecha Jakubowskiego, Ste-
fana Manczarskiego, Marię Miłkowską, Tade-
usza Oleszyńskiego, Stanisława Ryżko. Asy-
stentami prof. Pożaryskiego byli m.in. A. Kiliń-
ski, J. Pawlikowski, H. Nadot, W. Hryszkie-
wicz, W. Kotowski, zaś doktorantem Janusz 
Groszkowski.  
 

 
Fot. 4. Profesor M. Pożaryski wspólnie z Za-
rządem Koła Elektryków 1935 

5. Działalność w SEP i innych organiza-
cjach 

Mieczysław Pożaryski inicjował i współdziałał 
we wszystkich próbach utworzenia wspólnej 
organizacji polskich elektryków. W 1919 r. na 
pierwszym Ogólnopolskim Zjeździe  Elektro-
techników przewodniczył Komitetowi Organi-
zacyjnemu. Otworzył obrady Zjazdu oraz za-
proponował skład prezydium (wcześniej wstęp-
nie uzgodniony). Został wybrany pierwszym 
Prezesem powstałego w 1919 r. Stowarzyszenia 
Elektrotechników Polskich, (które w 1929 r. 
zmieniło nazwę na Stowarzyszenie Elektryków 
Polskich), sprawował tę funkcję w latach 1919-
1928.  Wchodził w skład komisji zaciągowej 
dla elektryków, wstępujących do wojska w cza-
sie wojny z bolszewikami. W 1924 r. (przed re-
formą pieniężną) jako jeden z członków SEP,  
z funduszy własnych, przekazał 100 milionów 
marek polskich na zakup akcji Banku Polskiego 
dla Stowarzyszenia. Inicjował w SEP i współ-
tworzył wiele społecznych prac, m.in. przewo-
dniczył Komisji Norm Jasności, Komisji Pioru-
nochronów i Komisji Teletechnicznej oraz dzia-
łał w Komisji: Przepisowej,  Definicji i Symboli 
SEP, która wydała Definicje elektryczne - Dział 
I: Pojęcia podstawowe i ogólne.  Za swoją dzia-
łalność naukowo – dydaktyczną, organizacyjną 
i społeczną był szczególnie wyróżniony, bo 
dnia 7.V.1925 r. został wybrany na pierwszego 
polskiego Członka Honorowego SEP. Godność 
tę otrzymał za 25 lat pracy pedagogicznej. Pro-
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wadził  odczyty w ramach cyklu „Fizyka  doby 
współczesnej” oraz „Najnowsze postępy  
w dziedzinie elektrotechniki i mechaniki” (wy-
kłady zorganizowane przez OW SEP w latach 
1936-1938). 
 

 
Fot. 5. „Przegląd Elektrotechniczny”, 1921  
z. 1. M. Pożaryski obejmuje redakcję  

Profesor prowadził aktywną działalność wy-
dawniczą. Od 1919 do 1921 zasiadał w komite-
cie redakcyjnym, a następnie był  redaktorem 
naczelnym „Przeglądu Elektrotechnicznego”. 
Od 1926 r. kierował całym wydawnictwem  
„Przeglądu Elektrotechnicznego”. Był również 
redaktorem serii wydawniczej pt. „Biblioteka 
Montera i Technika Elektrycznego”. W 1919 r. 
był współzałożycielem Polskiego Towarzystwa 
Fizycznego, a następnie w latach 1919-1923 
jego skarbnikiem oraz członkiem Komitetu re-
dakcyjnego „Sprawozdań i Prac Polskiego To-
warzystwa Fizycznego”. Został powołany do 
komitetów organizacyjnych Polskiego Komi-
tetu Energetycznego (1923) oraz Instytutu Ra-
diotechnicznego (1928). Był członkiem zarządu 
i sekretarzem (1928-1940) towarzystwa „Stu-
dium Techniczne”. Wchodził w skład Tymcza-
sowego Komitetu Doradztwa Naukowego. 
Działał również w Stowarzyszeniu Radiotech-
ników,  aż do jego rozwiązania w 1929 r.  
Działał również w wielu innych towarzystwach 

i organizacjach. Był członkiem: Rady Teletech-
nicznej przy ministrze Poczt i Telegrafów po-
wstałej w 1928 r., Komisji Miar Elektrycznych 
przy Głównym Urzędzie Miar, Warszawskiego 
Towarzystwa Politechnicznego, komitetu orga-
nizacyjnego Wystawy Przemysłu Metalowego  
i Elektrotechnicznego w Warszawie, Zarządu 
Koła Matematyczno-Fizycznego w Warszawie, 
był  przewodniczącym Sekcji Elektrotechnicz-
nej przy Muzeum Przemysłu i Techniki. We 
wszystkich tych organizacjach był inspiratorem  
wielu prac, wygłaszał liczne referaty, brał 
udział w dyskusjach na zjazdach i konferen-
cjach. Chętnie udzielał porad fachowych zainte-
resowanym osobom i instytucjom. Podpisał 
oświadczenie profesorów PW, z dnia  
20.XII.1930 r., przeciw „niewiarygodnym wy-
kroczeniom, popełnionym w stosunku do wię-
źniów brzeskich”. 
Podczas V Walnego Zgromadzenia SEP  
w Warszawie, połączonego  z XV Zjazdem Ele-
ktrotechnicznego Związku Czechosłowackiego 
w 1933 r. otrzymał godność  członka honoro-
wego Stowarzyszenia Elektryków Czechosło-
wackich (ESČ). Za swoje osiągnięcia był kilka-
krotnie odznaczony m.in. Krzyżem Komandor-
skim Orderu Polonia Restituta w 1936 r.  

6. Okres II wojny światowej  

W czasie wojny oficjalnie pełnił funkcję admi-
nistratora budynku Wydz. Elektrycznego, ale 
nadal uważano go za Dziekana. Podczas okupa-
cji początkowo wykładał w Państwowej Szkole 
Elektrycznej II stopnia. Działał też w Państwo-
wej Wyższej Szkole Technicznej znajdującej 
się na terenie PW. W szkole tej w konspiracji 
kontynuowała działalność PW  oraz Szkoła im. 
H. Wawelberga i S. Rotwanda. Brał udział  
w akademickim tajnym nauczaniu i w latach 
1942-44 kierował Wydz. Elektrycznym konspi-
racyjnej uczelni. W tym czasie zainicjował też 
prace nad Podręcznikiem inżyniera elektryka, 
który ukazał się po wojnie (pod red. R. Podo-
skiego). Po Powstaniu Warszawskim trafił do 
Grodziska Mazowieckiego, gdzie wykładał 
chemię i fizykę w szkole handlowej oraz na taj-
nych kompletach Gimnazjum Ogólnokształcą-
cego.  

7. Po II wojnie światowej  

Po wyzwoleniu Warszawy podjął trud urucho-
mienia na nowo Wydz. Elektrycznego PW, 
pierwszy zjawił się na Wydziale. Listem z dnia 
2.III.1945 r. nominował na kierownika Katedry 
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Wysokich Napięć Janusza Lecha Jakubow-
skiego. W dniu 12.IV zwołał pierwszą po woj-
nie Radę Wydziału. Dnia 19.IV brał jeszcze 
udział w egzaminie dyplomowym, a trzy dni 
później zmarł w Grodzisku Mazowieckim, wy-
cieńczony chorobą i przeżyciami ostatnich mie-
sięcy. Został tam pochowany, a po kilku latach 
ekshumowany i pochowany w Warszawie. Jego 
prochy spoczywają na cmentarzu Powązkow-
skim w Warszawie, kwatera 142-V-27.  

8. Publikacje  

Mieczysław Pożaryski był autorem bardzo 
wielu publikacji: 23 książek bądź skryptów, co 
najmniej 44 artykułów oraz 12 różnych recen-
zji. Biorąc pod uwagę ówczesne technologie 
wydawnicze był to rzadko spotykany w tym 
czasie dorobek wydawniczy, świadczący też  
o jego ogromnej pracowitości. Wśród jego ksią-
żek i skryptów można znaleźć wyróżniające się 
podręczniki akademickie jak np. Podstawy na-
ukowe elektrotechniki łącznie z zasadami po-
miarów, (415 stron i 427 rysunków), Teoria 
prądów szybkozmiennych, s. 238 obszerne pod-
ręczniki dla szkół zawodowych jak np. Kurs 
elektrotechniki w szkole mechaniczno-technicz-
nej Wawelberga i Rotwanda, s. 644, rys. 601, 
Zarys elektrotechniki. Podręcznik dla szkół za-
wodowych w 3 częściach, czy napisany wspól-
nie z G. Henslem Przystępna elektrotechnika 
prądów silnych, który miał później 7 wydań. 
Był autorem poczytnego poradnika Monter 
elektryk (6 wydań)  oraz  drobnych broszur, jak 
np. Krótkie wskazówki dotyczące użycia suwaka 
rachunkowego, Oscylograf i jego zastosowanie.  
Pisał artykuły do takich czasopism jak: „Prze-
gląd Techniczny” (28 artykułów); „Przegląd 
Elektrotechniczny” (8 artykułów); „Wiadomo-
ści Matematyczne”. „Wszechświat”;  „Czasopi-
smo Techniczne”. Recenzował kilka książek, 
między innymi: G. Hensla, K. Drewnowskiego, 
R. Witkiewicza oraz pozycje zagranicznych 
autorów. Był też współautorem wydawnictw 
monograficznych: Technik T. II, Podręcznik in-
żynierski, pod red. S. Bryły, Słownictwo elek-
trotechniczne polskie, pod red. K. Drewnow-
skiego i Definicje elektryczne wspólnie z:  
K. Drewnowskim, S. Dunikowskim, S. Fryze, 
W. Pogorzelskim, L. Staniewiczem. Był auto-
rem haseł w encyklopedii: Świat i Życie, Wiel-
kiej Encyklopedii Powszechnej Ilustrowanej 
Gutenberga. Brał udział w pracach nad Sło-
wnikiem języka polskiego, pod red. W. Do-
roszewskiego. 

 
Fot. 6. Okładka książki "Przystępna Elektro-
technika Prądów Silnych"   

9. Rodzina i pamięć o M. Pożaryskim  

W 1902 r. Mieczysław Pożaryski ożenił się  
z Wandą Marią z Grzegorzewskich, przyrod-
niczką, nauczycielką botaniki, autorką i współ-
autorką kilku podręczników, działaczką oświa-
tową. Miał z nią córki: Jadwigę (1904-1986), 
nauczycielkę, Marię (1906-1986), historyka, 
bibliotekarkę, wicedyrektorkę Biblioteki Wo-
jewódzkiej w Lublinie oraz synów Jana (1908-
1991), inżyniera elektryka, pracownika Insty-
tutu Badań Technicznych Lotnictwa w War-
szawie i firmy elektrotechnicznej „Westingho-
use” w USA, Władysława (1910-2008), geo-
loga, mikropaleontologa, profesora Instytutu 
Geologicznego w Warszawie, członka rzeczy-
wistego PAN.  

 
Fot. 7. Medal pamiątkowy ku czci M. Pożary-
skiego przygotowany przez SEP 
 

Mieczysława Pożaryskiego po śmierci uhono-
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rowano na wiele sposobów. SEP w 100 rocz-
nicę jego urodzin ufundował medal pamiąt-
kowy ku Jego czci. Jego imię nadano: Techni-
kum Elektrotechnicznemu w Żychlinie, ulicy  
w Warszawie- Międzylesiu, przy której znaj-
duje się Instytut Elektrotechniki, wraz z tablicą 
pamiątkową oraz jednej z sal konferencyjnych  
w Domu Technika w Warszawie.  
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