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Streszczenie: W artykule przedstawiono krótko początki wyższego szkolnictwa technicznego w Europie.  Po-
dobnie omówiono jak działo się to w trzech zaborach w Polsce. Głównie skupiono się nad zaborem rosyjskim, 
w którym w 1826 r. utworzono Szkołę Przygotowawczą do Studiów Politechnicznych. W ramach restrykcji po 
Powstaniu Styczniowym została ona zlikwidowana w 1831 r. Dopiero w trakcie I wojny światowej, w 1915 r. 
powstały warunki aby utworzyć Polską Politechnikę Warszawską, której stulecie obchodziliśmy w roku 2015. 
Omówiono początki działalności uczelni. Podkreślono wielki wpływ na rozwój Wydziału Elektrycznego 
wybitnych osobowości, jego pierwszych profesorów. 

 

Abstract: The paper presents briefly  origins of university technical education in Europe, as well as the proc-
ess of it in three partitions on the territory of Poland. The paper mainly focuses  on the Russian partition, 
where in 1826 Preparatory School for  Technical Studies was created. Due to  restrictions after November Up-
rising the school was liquidated in 1831. It was not until World War I in 1915, when favorable conditions 
emerged for establishing Polish Warsaw University of Technology, which celebrated its centenary in 2015. 
The paper also presents  beginnings of the university operations and activities. The emphasis is on a great im-
pact of outstanding personalities of first professors of the Faculty of Electrical Engineering on its dynamic de-
velopment. 
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1. Pierwsze początki 

Pierwsza europejska, wielokierunkowa, wyższa 
uczelnia techniczna powstała w Paryżu w roku 
1794, a następnie powstawały: w 1806 r.  
w Pradze, w 1815 r. w Wiedniu, a potem kole-
jne. Warto wspomnieć o uczelni w Darmstadt, 
która rozpoczęła działalność w 1838 r., bo  
w 1882 r. powstał tu pierwszy na świecie wy-
dział elektryczny, zorganizowany przez prof. 
Erazmusa Kittlera. W 1862 r. powstała polite-
chnika w Rydze, studiowało w niej wielu 
Polaków.  

 
Foto 1. Stanisław Staszic 

 
 

Techniczne polskie szkolnictwo wyższe, mimo 
zaborów i braku własnej państwowości, rozpo-
częło się na terenach polskich stosunkowo 
wcześnie, bo już w 1816 r. w Kielcach pod pa-
tronatem księdza Stanisława Staszica powstała 
Szkoła Akademiczno-Górnicza. Nie była to je-
szcze uczelnia wielokierunkowa. Jednak już  
w 1826 r. w zaborze rosyjskim w Warszawie 
rozpoczęła działalność Szkoła Przygotowa-
wcza do Studiów Politechnicznych. Była ona 
wzorowana na szkole paryskiej i powstałych 
uczelniach europejskich. Początkowo mieściła 
się w Pałacu Kazimierzowskim. Osiągnęła po-
ziom uczelni politechnicznej, jednak w ramach 
represji za Powstanie Listopadowe została  
w 1831 r. zamknięta. W zaborze austriackim 
nieco później, bo w 1844 r. we Lwowie pow-
stała Akademia Techniczna, początkowo z wy-
kładowym językiem niemieckim, lecz po uzy-
skaniu autonomii przez Galicję i uznaniu  
w 1869 r. języka polskiego za urzędowy, od 
1870 r. rozpoczęto w niej wprowadzać język 
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polski. Uczelnię tę w 1877 r. przekształcono  
w czterowydziałową CK Szkołę Politechniczną. 
W 1890 r. powołano tam pierwszą polską Ka-
tedrę Elektrotechniki, której kierownikiem  
w następnym roku, w drodze wyboru przez Ko-
legium Profesorów, został prof. Roman Dzieś-
lewski. W 1911 r. uruchomiono na Wydziale 
Budowy Maszyn kierunek elektrotechnika. 
 

 
Foto 2. Politechnika Lwowska 
 

W kolejnych latach w zaborze rosyjskim czy-
niono nieustanne próby powołania uczelni 
technicznej. Przykładowo w Puławach w okre-
sie 1862-63 krótko działał Instytut Politech-
niczny. Został zamknięty, były to represje spo-
wodowane wybuchem Powstania Stycznio-
wego. Również w Łodzi czyniono starania 
utworzenia uczelni technicznej w latach 1864-
66. Były one bardzo zaawansowane, jednak 
okazały się bezskuteczne. Ponowiono je jeszcze 
w 1876 r.  
W zaborze pruskim sytuacja była najtrudniej-
sza. W 1901 r. w Poznaniu powstała niemiecka 
Wyższa Szkoła Budowy Maszyn, ale nie nada-
wała ona zawodowego tytułu inżyniera. Do-
piero w 1919 r. powołano w Poznaniu polską 
Wyższą Szkołę Budowy Maszyn, którą w roku 
1929 przekształcono w Państwową Wyższą 
Szkołę Budowy Maszyn i Elektrotechniki  
z utworzonym Wydziałem Elektrycznym. Jego 
absolwenci otrzymywali tylko dyplom tech-
nologa elektryka. 
Na wschodnich terenach Prus, stosunkowo 
późno, bo dopiero w 1904 r. w Gdańsku po-
wstała (Królewska) Wyższa Szkoła Techniczna 
w Gdańsku z niemieckim językiem wykłado-
wym. Początkowo studiowało tu niewielu Pola-
ków. Jednym z pierwszych był Alfons Hoff-
mann. Po I wojnie światowej liczba studentów 
Polaków wzrastała, najwięcej studiowało na 
Wydziale Elektrotechnicznym. Również na 
wschodzie Prus, ale jeszcze później, bo w roku 
1910 powstała we Wrocławiu (Królewska) 

Wyższa Szkoła Techniczna z niemieckim języ-
kiem wykładowym. W obu tych uczelniach wy-
kładowy język polski wprowadzono w 1945 r. 

2. Powstanie pierwszej technicznej uczel-
ni w Warszawie 

 
Foto 3. Szkoła Mechaniczno-Techniczna  
H. Wawelberga i S. Rotwanda  

W 1895 r. powstała w Warszawie prywatna 
szkoła techniczna założona przez H. Wawel-
berga i S. Rotwanda. Była to szkoła, która 
nadawała tytuł technika. W 1919 r. szkoła zo-
stała upaństwowiona, a w 1951 r. włączona do 
Politechniki Warszawskiej. Wykładało w niej 
wielu profesorów Politechniki Warszawskiej. 
Absolwenci tej szkoły w 1947 r. uzyskali prawo 
do tytułu inżyniera. 

 
Foto 4.  Kazimierz Obrębowicz  
 

Przy końcu XIX wieku rozpoczęto w Warsza-
wie kolejne starania o polską uczelnię. Jej pro-
pagatorem i organizatorem był Kazimierz Ob-
rębowicz. W 1897 r. społeczeństwo polskie ze-
brało 3,5 mln rubli, a zarząd miasta dał teren  
o wartości ok. 1 mln rubli. Wzniesiono budyn-
ki, które po dziś dzień stanowią reprezentacyjną 
wizytówkę uczelni. W następnym roku utwo-
rzono jednak rosyjski Warszawski Instytut Po-



Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 2/2016 (110) 179

litechniczny im. Cara Mikołaja II. W 1901 r. 
powstała tam Katedra Elektrotechniki, w której 
laborantem, a później asystentem był Mieczy-
sław Pożaryski. 

 
Foto 5. Gmach Główny Politechniki Warszaw-
skiej na początku XX wieku  
 

Po 1904 r. Rosję ogarnęła fala strajków.  
W 1905 r. w Warszawie odbył się strajk stude-
ncki m.in. o polski język wykładowy. Wywołał 
on jednak tylko jeszcze większe represje. Na 3 
lata uczelnia została zamknięta. 

3. Pierwsza wojna światowa, powstanie 
polskiej politechniki w Warszawie 

W związku z działaniami wojennymi I wojny 
światowej w 1915 r. ewakuowano Warszawski 
Instytut Politechniczny w głąb Rosji. Ostatecz-
nie został on tam zlikwidowany w 1917 r.  
Z wybuchem I wojny światowej w Warszawie 
odżyły jednak nadzieje na powołanie polskiej 
uczelni technicznej. Pracami nad jej utworze-
niem, na kierunku mechaniczno-elektrycznym, 
kierował inż. Stanisław Patschke. Niemcy 
chcąc pozyskać Polaków zezwolili na jej utwo-
rzenie.  
 

 
Foto 6. Stanisław Patschke 
 

W 1915 r. odbyła się inauguracja polskiej Poli-
techniki Warszawskiej, z Wydziałem Budowy 
Maszyn i Elektrotechniki. Pierwszym dzieka-

nem został Stanisław Patschke. W następnym 
roku powstało tam Laboratorium Miernictwa 
Elektrycznego, które zorganizował pierwszy 
wykładowca elektrotechniki na wydziale Kazi-
mierz Drewnowski (od 1907 r. przez 7 lat zwią-
zany ze CK Szkołą Politechniczną we Lwowie, 
w 1914 r. wstąpił do Legionów Józefa Piłsud-
skiego, a w 1916 r. został skierowany do orga-
nizowania polskiej uczelni w Warszawie). 
 

 
Foto 7. Kazimierz Drewnowski  
 

Na Politechnice Warszawskiej w 1918 r. po-
wstały: Zakład Urządzeń Elektrycznych (Stani-
sław Odrowąż-Wysocki) i Laboratorium Ma-
szyn Elektrycznych (Konstanty Żórawski). 
W Warszawie 1919 r. odbyła się nominacja 
pierwszych profesorów elektryków PW: Mie-
czysława Pożaryskiego – kierownika Katedry 
Elektrotechniki Ogólnej, Stanisława Odrowąża-
Wysockiego i Konstantego Żórawskiego. Rok 
później powołano Katedrę Elektrotechniki Teo-
retycznej jej kierownikiem został przybyły  
z Petersburga prof. dr Leon Staniewicz. 
Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej od 
1920 r. nastąpił duży wzrost napływu kandy-
datów na studia. W uczelni w 1921 r. powstał 
samodzielny Wydział Elektrotechniczny  
(w 1924 r. zmienił nazwę na Elektryczny), pie-
rwszym dziekanem został prof. L. Staniewicz,  
a po jego wyborze na rektora PW, zastąpił go 
prof. M. Pożaryski. 
W skład wydziału wchodziły katedry: Elektro-
techniki Ogólnej, Maszyn Elektrycznych, Urzą-
dzeń Elektrycznych Elektrotechniki Teoretycz-
nej oraz Katedra Urządzeń Mechanicznych kie-
rowana przez mechanika prof. Antoniego Ro-
gińskiego. W roku akademickim 1921/1922 na 
PW, pojawili się pierwsi absolwenci Wydziału 
Elektrotechnicznego. Było ich sześciu, a wśród 
nich Janusz Groszkowski i Adolf Morawski.  
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Foto 8. Stanisław Wysocki  

 
Foto 9. Konstanty Żórawski  

 
Foto 10. Leon Staniewicz 
 

W 1922 r. na PW, Katedrę Fizyki objął prof. 
zw. Mieczysław Wolfke, a w 1923 r. Katedrę  
i Laboratorium Miernictwa Elektrotechniczne-
go objął prof. Kazimierz Drewnowski. W roku 
1923 prof. K. Żórawski wydał 3-tomowe 
dzieło: Maszyny elektryczne – teoria i budowa. 
W 1924 r., utworzono Katedrę i Laboratorium 
Prądów Słabych, z kierownikiem prof. Roma-
nem Trechcińskim. W tym samym roku odbyła 
się również pierwsza habilitacja na wydziale. 
Pierwszym habilitantem był Roman Podoski. 

W 1924 r. na wniosek Rady Wydziału Elektro-
technicznego Senat PW nadał pierwsze dokto-
raty honoris causa. Otrzymali je prof. Aleksan-
der Rothert (promotor prof. K. Żórawski), prof. 
Ignacy Mościcki (promotor prof. K. Drewnow-
ski) i inż. Karol Pollak (promotor prof. S. Od-
rowąż-Wysocki).  
 

 
Foto 11. Pierwsze doktoraty honoris causa na 
PW 
 

W roku akademickim 1927/28 pierwszy dokto-
rat z elektrotechniki na PW uzyskał Janusz 
Groszkowski, promotorem jego był prof. M. 
Pożaryski. W 1929 r. w Warszawie odbyła się 
habilitacja dr inż. J. Groszkowskiego. W tym 
samym roku na PW powołano Katedrę Radio-
techniki, objął ją w wieku 31 lat, prof. dr hab. 
inż. Janusz Groszkowski.  
W 1931 r. zmarł w Warszawie prof. Stanisław 
Odrowąż-Wysocki. Katedrą Urządzeń Elek-
trycznych kolejno, krótko kierowali Stanisław 
Kończykowski i Tadeusz Czaplicki. W 1933 r. 
zlikwidowano katedry: Elektrotechniki Teore-
tycznej i Urządzeń Mechanicznych, a kierowni-
ków tych katedr prof. L. Staniewicza i prof.  
A. Rogińskiego skierowano na wcześniejszą  
emeryturę. 
W 1934 r. na PW oddano nowy budynek Wy-
działu Elektrycznego z halą do badań wysoko-
napięciowych, wybudowany z inicjatywy prof. 
K. Drewnowskiego. Było to zapoczątkowanie 
wielkiego zamierzenia prof. K. Drewnowskiego 
utworzenia w uczelni ośrodka badawczego dla 
energetyki i przemysłu. W 1937 r. kierownic-
two Katedry Urządzeń Elektrycznych przejął 
prof. Adolf Morawski. 
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W 1939 r. na Politechnice Warszawskiej na kie-
runku elektrotechnika, istniały: Oddział Prądów 
Silnych z sekcjami: eksploatacyjną, konstruk-
cyjną i elektrotechniki wojskowej oraz Oddział 
Telekomunikacji z sekcjami: teletechniki, ra-
diotechniki i ich wojskowymi odpowiednikami. 
Wydział zatrudniał: 8 profesorów, 6 docentów, 
21 wykładowców i 39 pomocniczych pracow-
ników nauki. Przeprowadzono 11 doktoratów  
i 11 habilitacji, w tym w części z fizyki. Promo-
torem największej ilości doktoratów elektry-
ków, bo aż czterech, był prof. K. Drewnowski. 
Fizyk prof. M. Wolfke, wielka indywidualność 
uczelni, był promotorem doktoratów z fizyki, 
najprawdopodobniej wszystkich sześciu.   
Szybki rozwój Wydziału Elektrycznego za-
wdzięcza wybitnym różniącym się osobowo-
ściom swoich profesorów. Prof. M. Pożaryski 
lubiany przez studentów zwany „dziadkiem”, 
wielce szanowany przez grono profesorów był 
nie tylko świetnym dydaktykiem, ale też i orga-
nizatorem wydziału. Prof. L. Staniewicz wniósł 
wiedzę teoretyczną i autorytet moralny. Prof.  
K. Drewnowski twórca trzech szkół nauko-
wych: miernictwa elektrycznego, techniki wy-
sokich napięć i materiałoznawstwa elektrycz-
nego był propagatorem badań naukowych i ich 
zastosowań w praktyce. Profesorowie K. Żó-
rawski i S. Odrowąż – Wysocki wnieśli swą 
wielką wiedzę praktyczną z maszyn i urządzeń 
elektrycznych oraz elektroenergetyki. Prof.  
R. Podoski był pionierem trakcji elektrycznej,  
a wielki rozwój radiotechniki i teletechniki,  
a później elektroniki rozpoczęli wybitni 
profesorowie: R. Trechciński i J. Groszkowski. 
Wszyscy profesorowie działali w różnych orga-
nizacjach naukowych i naukowo-technicznych, 
krajowych oraz zagranicznych. Ich aktywność 
w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich odpo-
wiadała na potrzeby przemysłu i całej gospo-
darki szczególnie w zakresie normalizacji i na-
zewnictwa elektrycznego, a przede wszystkim 
podnoszenia kwalifikacji elektryków.  

4. Stopnie naukowe elektryków Polaków 
przed odzyskaniem niepodległości  

W owych czasach ranga stopnia naukowego 
doktora była różna w poszczególnych dziedzi-
nach nauki. Przykładowo w medycynie studia 
w większości kończyły się stopniem doktor-
skim, stąd potoczna nazwa lekarza - doktor.  
W naukach technicznych doktoraty zdobywano 
rzadko, dlatego uzyskanie stopnia naukowego 
doktora było wielkim wydarzeniem. Polacy po-

czątkowo przeprowadzali przewody doktorskie 
na uczelniach zagranicznych (pierwszy Ida-
szewski w 1904 r.), później na Politechnice 
Lwowskiej (pierwszy Fryze w 1923 r.) następ-
nie na Politechnice Warszawskiej (pierwszy 
Groszkowski 1928 r.).  
Doktoraty elektryków Polaków uzyskane poza 
granicami Polski:  
1. 25 czerwca 1904, Kazimierz Idaszewski, 
promotor: G. Bödlander, na Wydziale Mecha-
niczno-Elektrycznym Technische Hohschule 
Braunschweig, Versuche über das electrolyti-
sche Verhalten von Schwefelkupfer (Badanie 
własności elektrolitycznych siarczków miedzi). 
Doktorat z odznaczeniem.   
2. 11.01.1905, Jan Studniarski, Technische 
Hochschule, Hannover, Über die Verteilung der 
magnetischen kraftlinien im Anker einer Gle-
ichstrommaschine (O rozkładzie linii natężenia 
pola magnetycznego w tworniku silnika prądu 
stałego). 
3. 1915, Leon Staniewicz, Петербургский го-
сударственный электротехнический универ-
ситет, O nagrevanii električeskich provodov  
(O nagrzewaniu się przewodów elektrycznych). 
Był to pierwszy doktorat na tej uczelni. 
4. 1918, Włodzimierz Krukowski, najprawdo-
podobniej na Technische Universitat Darm-
stadt, Vorgänge in der Scheibe eines Induk-
tionszählers und der Wechslelstorm – kompen-
sator als Hilfsmittel zu deren Erforschung 
(Zjawiska w tarczy licznika indukcyjnego oraz 
kompensator prądu zmiennego jako środek po-
mocniczy przy ich badaniu). Wyróżniona praca 
doktorska została opublikowana jako książka 
(139 stron) w 1920 r. przez Wydawnictwo 
Springera w Berlinie.   

5. Doktoraty i habilitacje na Wydziale 
Elektrycznym PW w okresie międzywo-
jennym 

Doktoraty elektryków: 
1. 13 czerwca 1928, Janusz Groszkowski, pro-
motor: prof. M. Pożaryski, Metoda kompensa-
cyjna kontroli stałości fal.   
2. 17 grudnia 1931, Samuel Dunikowski, pro-
motor: K. Drewnowski. 
3. 1934, Stanisław Szpor, promotor: K. Drew-
nowski, Nowe metody badania fal uskokowych  
i wytworzonych przez nie pól elektrycznych. 
4. 1935, Janusz Lech Jakubowski, promotor: K. 
Drewnowski, Nowy układ prostownikowo-poje-
mnościowy do pomiaru wysokiego napięcia. 
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5. 1938, Jerzy Skowroński, promotor: K. Drew-
nowski, O przydatności krajowych szkieł do 
wyrobu izolatorów liniowych. 
6. Rozpoczęty w 1938/1939, Andrzej Jellonek, 
promotor: J. Groszkowski, Zachowanie się 
oporników niedrutowych przy wysokiej często-
tliwości (obrona  pracy kandydackiej maj 1941, 
Lwowski Instytut Politechniczny). Obrona po-
wtórzona w roku akademickim 1946/47 na Po-
litechnice Warszawskiej.  
Doktoraty H. C. w Politechnice Warszawskiej  
1. 1924, prof. Ignacy Mościcki, w dziedzinie 
elektrochemii oraz techniki wysokich napięć, 
promotorem był prof. Kazimierz Drewnowski. 
2. 1924, inż. Karol Pollak, w dziedzinie chemi-
cznych źródeł energii elektrycznej, promotorem 
był prof. Stanisław Odrowąż-Wysocki.  
3. 1924, prof. Aleksander Rothert, w dziedzinie 
maszyn elektrycznych, promotorem był prof. 
Konstanty Żórawski.  
Wykaz habilitacji elektryków: 
1. 1923/1924, Roman Podoski. 
2. 1928/1929, Janusz Groszkowski.  
3. 1929/1930, Jan Obrąpalski.  
4. 1937/1938, Samuel Dunikowski.  
5. 1937/1938, Janusz Lech Jakubowski.  
6. W 1938 r. przygotował rozprawę habilita-
cyjną Stanisław Szpor, ale prawdopodobnie nie 
zdążono już przeprowadzić przewodu habilita-
cyjnego. Na Wydziale Elektrycznym PW, pod 
patronatem prof. M. Wolfke przeprowadzono  
w tym czasie również kilka doktoratów i habi-
litacji fizyków. 
Doktoraty: 
1. 13 czerwca 1928, Józef Roliński, promotor: 
prof. dr M. Wolfke, Badania nad asocjacją  
w ciekłych dielektrykach.  
2. 18 grudnia 1933, Jerzy Pawlikowski, pro-
motor: prof. dr M. Wolfke, Badania nad wielo-
grupowością elektronów w łuku rtęciowym.  
3. 1933/1934, Edward Stenz. 
4. 1935, Stanisław Wachowski, promotor: prof. 
dr M. Wolfke, Nowa metoda ilościowa badania 
zwierciadeł wklęsłych (S. Wachowski był inży-
nierem elektrykiem, ale doktorat uzyskał z fi-
zyki). 
5. 1935/1936, Feliks Burdecki.  
6. 1937/1938, Hilary Dziewulski. 
Habilitacje: 
1. 1925/1926, Feliks Wiśniewski.  
2. 1926/1927, Wacław Werner. 
3. 1930/1931, Stanisław Landau – Ziemecki.  
4. 1931/1932, Józef Mazur. 
5.1936/1937, Józef Pawlikowski.  

6.1937/1938, Józef Lenartowicz. 

6. Losy Politechniki Warszawskiej w tra-
kcie II wojny światowej 

Po wybuchu II wojny światowej w wyniku 
okupacji niemieckiej została przerwana działal-
ność Politechniki Warszawskiej. Jednak po 
pewnym czasie okupant zezwolił na prowadze-
nie, w pomieszczeniach uczelni, bieżącej dzia-
łalności gospodarczej zakładom badawczym 
oraz szkołom zawodowym. W celu kształcenia 
techników władze okupacyjne utworzyły  
w 1942 r. Państwową Wyższą Szkołę Technicz-
ną z wydziałem elektrycznym, w której zajęcia 
prowadzili pracownicy naukowi PW. Pozwoliło 
to na jednoczesne konspiracyjne prowadzenie 
działalności dydaktycznej i badawczej umożli-
wiając kontynuowanie studiów wyższych  
w trudnych warunkach okupacyjnych. 
W trakcie Powstania Warszawskiego budynki 
uczelni były południową linią obrony Śródmie-
ścia. Doborowy batalion AK Golski utrzymał 
linię obrony, aż do kapitulacji powstania. Znisz-
czeniu przez pożary uległy budynki, a przede 
wszystkim ich wyposażenie i dokumenty. 
Uczelnia poniosła wielkie niepowetowane 
straty w ludziach. Elektryk docent dr inż. Sa-
muel Dunikowski zginął w trakcie działań wo-
jennych w 1939 r. Spośród 7 profesorów elek-
tryków prof. Adolf Morawski zginął w Katyniu, 
prof. Roman Trechciński w Powstaniu War-
szawskim. Prof. Mieczysław Pożaryski zmarł 
krótko po wojnie, ale w dużym stopniu przy-
czyniły się do tego  trudne przejścia wojenne. 

7. Elektrotechniczne szkolnictwo wyższe 
po II wojnie światowej 

Bezpośrednio po II wojnie światowej przystą-
piono do uruchomienia i odbudowy Politech-
niki Warszawskiej. Po zakończeniu działań 
wojennych już 12.IV.1945 r. prof. M. Pożaryski 
otworzył pierwsze po wojnie posiedzenie Rady 
Wydziału Elektrycznego. W następnych już nie 
uczestniczył, bo zmarł 22.IV.1945 r. 
Po wojnie w kilku ośrodkach rozpoczęły dzia-
łalność uczelnie techniczne: 
W Gdańsku 24.V.1945 rozpoczęła działalność 
polska Politechnika Gdańska z Wydziałem 
Elektrycznym.  
W Krakowie 24.V.1945 powstała Politechnika 
Śląska z Wydziałem Elektrycznym (w paź-
dzierniku 1945 r.  przeniesiona do Gliwic).  
W Łodzi 24.V.1945 powstała Politechnika 
Łódzka z Wydziałem Elektrycznym.  
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We Wrocławiu 24.VIII.1945 rozpoczęła dzia-
łalność polska Politechnika Wrocławska, z Wy-
działem Mechaniczno - Elektrotechnicznym  
z oddziałami: Elektrycznym i Mechanicznym,  
a od r. ok. 1949/50 z Wydziałem Elektrycznym.  
W Poznaniu od 3.IX.1945 działa Szkoła Inży-
nierska z Wydziałem Elektrycznym (od 1955 r.  
Politechnika Poznańska). 
W Krakowie na Akademii Górniczej (od roku 
1949 Akademia Górniczo Hutnicza) powstał  
1.I.1946 Wydział Elektromechaniczny. 
W Szczecinie 1.XII.1946 powstała Szkoła In-
żynierska z Wydziałem Elektrycznym, (od roku 
1955 Politechnika Szczecińska). 

8. Udział Politechniki Warszawskiej  
w tworzeniu nowych uczelni 

Pomimo tak wielkich strat poniesionych pod-
czas II wojny światowej, pracownicy i wycho-
wankowie uczelni warszawskiej zasilili wy-
działy elektryczne powstających po 1945 r. pol-
skich politechnik. 
Gdańsk: Leon Staniewicz, Stanisław Szpor, 
Włodzimierz Hellman.  
Gliwice: Jan Obrąpalski,  Zygmunt Gogolew-
ski, Lucjan Nehrebecki, Jerzy Siwiński, Tade-
usz Stępniewski, Edmund Piotrowski, Mieczy-
sław Pluciński, Zbigniew Jasicki.  
Kraków: Witold Kobyliński, Jan Manitius. 
Łódź: Czesław Dąbrowski, Eugeniusz Jezier-
ski, Witold Iwaszkiewicz, Czesław Jaworski, 
Zygmunt Hasterman, Walenty Starczakow, Ka-
rol Przanowski, Władysław Pełczewski, Zdzi-
sław Pomykalski, Tadeusz Koter.  
Poznań: Stefan Seidel. 
Wrocław: Jerzy Skowroński, Wilhelm Rotkie-
wicz, Marian Suski, Jan Kożuchowski. 

9. Podsumowanie 

W XIX wieku, w ważnym okresie rozwoju na-
uki i techniki, kiedy w Europie tworzyło się 
wyższe szkolnictwo techniczne, Polska nie po-
siadała własnej państwowości,  była pod trzema 
zaborami.  
W zaborze pruskim nie było żadnych możliwo-
ści utworzenia wyższej uczelni technicznej  
z językiem polskim. Nawet niemieckie uczelnie 
techniczne, we wschodnich dzielnicach Prus, 
powstały stosunkowo późno, bo dopiero  
w 1904 r. w Gdańsku i w 1910 r. we Wrocła-
wiu. W zaborze rosyjskim dość wcześnie, bo 
już w 1826 r. rozpoczęto bardzo intensywne 
prace nad utworzeniem szkoły politechnicznej. 
Jednak pierwsza próba i kolejne następne 

spotkały się za każdym razem z nieugiętym 
sprzeciwem zaborcy. Dopiero w trakcie I wojny 
światowej, w 1915 r. zaistniały warunki, aby 
mogła powstać tak długo oczekiwana polska 
Politechnika Warszawska. Prusacy, którzy za-
jęli w tym czasie Warszawę chcąc przyciągnąć 
polską młodzież wydali zgodę na jej otwarcie.  
Inaczej kształtowała się sytuacja w zaborze au-
striackim. Już w 1844 r. powstała we Lwowie 
Akademia Techniczna jeszcze z niemieckim ję-
zykiem wykładowym, ale kiedy Galicja uzy-
skała autonomię od 1870 r. rozpoczęto stop-
niowo wprowadzać polski język wykładowy.  
W 1877 r. uczelnia przekształciła się w czte-
rowydziałową CK Szkołę Politechniczną.  
W 1911 r., na powstałym Oddziale Elektrote-
chnicznym, rozpoczęło się kształcenie pierw-
szych polskich inżynierów elektryków. 
Lwowska uczelnia jako jedyna z polskim języ-
kiem wykładowym w latach 1870-1915 była  
w tym czasie uczelnią ogólnopolską. Zarówno 
wykładowcy-profesorowie, jak i studenci  po-
chodzili z wszystkich trzech zaborów. Studio-
wali na niej nie tylko Polacy, choć stanowili 
znaczącą większość, ale i Żydzi, Ukraińcy (Ru-
sini) oraz nieliczni Czesi, Niemcy i Rosjanie. 
Istnienie takiej uczelni w czasach wielkiego 
rozwoju techniki, a szczególnie w okresie 
kształtowania się współczesnej elektrotechniki, 
miało ogromny wpływ zarówno na rozwój 
polskiej nauki, jak i całej Polski Odrodzonej, 
powstałej w 1918 r. z trzech zaborów. 
W okresie między pierwszą, a drugą wojną 
światową nastąpił wielki, dynamiczny rozwój 
Politechniki Warszawskiej zahamowany nie-
stety przez II wojnę światową. Utworzona  
w 1915 r. polska Politechnika Warszawska mo-
gła normalnie funkcjonować dopiero po za-
kończeniu wojny bolszewickiej w 1920 r. Po 
rosyjskiej politechnice zostały jedynie budynki, 
kadrę naukową i aparaturę wywieziono w głąb 
Rosji. Zaledwie w ciągu kilkunastu lat uczelnia 
warszawska doszła do europejskiego poziomu. 
Powstała wielowydziałowa uczelnia z repre-
zentującym wysoki poziom wydziałem elek-
trycznym. Kształcono na nim nowoczesnych 
inżynierów elektryków przydatnych do pracy  
w energetyce, przemyśle, łączności i technicz-
nych służbach wojskowych. Wydział elektrycz-
ny PW mógł też poszczycić się wielkimi 
osiągnięciami w kształceniu kadry naukowej.  
Mimo wielkich niepowetowanych strat, szcze-
gólnie ludzkich, spowodowanych wojną,  obie 
uczelnie warszawska i lwowska mają duży 
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udział w tworzeniu się po II wojnie światowej 
wyższego szkolnictwa elektrotechnicznego  
w Polsce. Pracownicy bądź wychowankowie 
tych uczelni zasilili kierunki elektrotechniczne 
zarówno istniejącej od 1919 r. Akademii Górni-
czej w Krakowie, jak i powstających w latach 
1945-46 politechnik w: Gdańsku, Gliwicach, 
Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie. 
Początki tworzenia się polskiego wyższego 
szkolnictwa elektrotechnicznego miały kilka 
etapów. Pierwszy (45 lat, od 1870 r. do roku 
1815), w trakcie zaborów, w którym pionierską 
rolę pełniła jedyna wówczas polska uczelnia 
techniczna we Lwowie. Drugi etap (od 1915 r.), 
w okresie międzywojennym, w którym po-
wstała druga Polska uczelnia z kierunkiem 
elektrotechnika w Warszawie. Etap ten cechuje 
niebywale szybki, szczególnie pod względem 
kadry naukowej, rozwój Politechniki Warszaw-
skiej. W pustych murach w ciągu zaledwie kil-
kunastu lat powstała licząca się europejska 
uczelnia. Trzeci etap (od 1945 r.), to urucho-
mienie po II wojnie światowej kilku nowych 
polskich politechnik zasilonych profesorami  
i wychowankami politechnik: Lwowskiej i Wa-
rszawskiej.  
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