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Streszczenie: W pracy przedstawiono rezultaty dotychczasowych badań dotyczących mało znanego 
wybitnego elektryka działającego głównie we Francji, Wacława Kamila Rechniewskiego, uczonego, 
wynalazcy i konstruktora maszyn elektrycznych prądu stałego i transformatorów. Urodził się w Kowrowie w 
Rosji w 1861 roku, a zmarł w 1924 w Paryżu. Po skończeniu studiów na Eidgenӧssische Technische 
Hochschule w Zurychu kierował firmą Postel-Vinay w Paryżu. Jako konstruktor firmy Société d’Éclairage 
Électrique stworzył całą rodzinę maszyn prądu stałego, znaną jako systemé Rechniewski, otrzymując w 1889 
roku na wystawie powszechnej w Paryżu złoty medal. Rechniewski był czołowym ekspertem pierwszego na 
świecie czasopisma elektrotechnicznego „La Lumiére Électrique” założonego w 1872 roku, w którym 
publikował artykuły na temat maszyn prądu stałego i transformatorów. W 1893 roku przebywał w USA, gdzie 
był związany z firmą Thomson-Houston, w której jednym z dyrektorów był B. Abdank Abakanowicz.  
W uznaniu osiągnięć został w 1922 roku Kawalerem, a dwa lata później Oficerem Legii Honorowej. Zmarł na 
zawał serca i został pochowany na paryskim cmentarzu Batignolles. 

Abstract: The paper presents the results of previous studies on a little-known eminent electrician working 
mainly in France, Wenceslas Kamil Rechniewski, scientist, inventor and designer of DC electrical machines 
and transformers. He was born in Kowrow, Russia, in 1861 and died in 1924 in Paris. After graduation from 
ETH Zurich he led the company Postel-Vinay in Paris. As a designer of Société d'Eclairage Électrique com-
pany he created an entire family of DC machines, known as Systema Rechniewski, for which he was awarded 
the gold medal at the Exposition Unverselle in Paris in 1889. Rechniewski was a leading expert in the world's 
first electrical magazine "La Lumiére Électrique" founded in 1872, where he published the articles on DC ma-
chines and transformers. In 1893, he worked in the USA, for Thomson-Houston company, where B. Abdank 
Abakanowicz was one of the executives. In recognition of his achievements Rechniewski was awarded in 1922 
Knight class, and two years later Officer class of the Legion of Honor. He died due to a heart attack and was 
buried in Batignolles cemetery in Paris. 
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1. Wstęp 

Polska przez 123 lata pozbawiona była własnej 
państwowości. Młodzież kształciła się na uczel-
niach w różnych ośrodkach zagranicznych [1]. 
Trafnie zauważył historyk Andrzej Chwalba, że 
„Polacy przyczynili się do rozwoju nauki  
w Europie … Mieli spory udział w wynala-
zkach i odkryciach, aczkolwiek ich nazwiska 
nie zawsze kojarzone były z Polską”[2]. Po 
skończonych studiach jedni wracali do kraju,  
a drudzy jechali do ośrodków stwarzających im 
możliwości rozwoju  aktywności zawodowej. 
Liczne kolejne odkrycia praw rządzących 
zjawiskami elektrycznymi i magnetycznymi 
zawdzięczamy przeważnie fizykom. Tak np.  

 
 

Hans Christian Oersted był profesorem fizyki 
na uniwersytecie w Kopenhadze, Gustaw Kir-
chhoff wykładał na uniwersytecie w Heidelbe-
rgu, Michael Faraday był profesorem instytutu 
królewskiego w Anglii, a André-Marie Ampère  
wykładał matematykę w Szkole Politechnicznej 
w Paryżu, ale jego teoria zjawisk elektrodyna-
micznych powstała w 1820 roku, gdy był profe-
sorem fizyki w Collège de France. Wyodrę-
bnienie z fizyki osobnej dyscypliny „elektro-
technika” przypada na lata 1875-1890. Z życio-
rysów kilku wybitnych wynalazców wiadomo, 
że np. Nicola Tesla studiował w latach 1877-
1880 w Grazu, Michał Doliwo-Dobrowolski 
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wstąpił w końcu 1881 roku na Politechnikę  
w Darmstadt  na studia „w nowej wówczas 
dziedzinie elektrotechniki” (w uczelni tej po-
wołano pierwszą na świecie katedrę elektro-
techniki z profesorem Erasmusem Kittlerem). 
Wacław Kamil Rechniewski rozpoczął studia 
na prestiżowej uczelni Eidgenӧssische Techni-
sche Hochschule (ETH) w Zurychu (studiowali 
tu również Albert Einstein i Wilhelm Röntgen) 
w latach 1879-1883, którą ukończył z celują-
cymi ocenami. Pomimo wielu osiągnięć nie był 
on do niedawna szerzej znany. Od 2010 roku 
podejmowaliśmy w Szczecinie badania nad 
osobą i dziełem  tego wybitnego elektryka. Ich 
rezultatem jest m.in. niniejszy referat. 

2. Rys biograficzny  

Badania archiwalne w poszukiwaniu doku-
mentów źródłowych prowadziliśmy w czterech 
państwach: Polsce, Rosji, Szwajcarii i Francji. 
Udało pozyskać się wiele dokumentów, które 
pozwoliły opracować biografię W. K. Rech-
niewskiego [3-6]. Urodził się on 2 grudnia 1861 
roku w miejscowości Kowrow, 260 kilometrów 
na wschód od Moskwy, jako syn Korneliusza 
Wacława i Emmy Zdzisławy z d. Ratyńska. 
Ojciec był inżynierem - budowniczym linii 
kolejowych. Z powodów zdrowotnych zmuszo-
ny był emigrować z rodziną do Genewy. Zmarł 
w Lozannie 22.06.1867, pozostawiając żonę  
z dwójką dzieci (Kazimierz - 1863-21.07.1922), 
został pochowany na cmentarzu w Jouxtens-
Mézery. Młody W. K. Rechniewski rozpoczął 
w 1879 roku studia na ETH w Zurychu. 
Ukończył  je z celującymi wynikami, uzyskując 
21.03.1883 r. dyplom inżyniera. 
Po studiach - w latach 1885-1891 - pracował 
jako konstruktor w firmie Société d’Éclairage 
Électrique w Paryżu (rys. 1). 
25.08.1890 roku ożenił się z Caroline Marie 
Antoinette z d. Penel, córką Isaaca François  
i  Luise Victorine Françoise z d. Forestier. Mło-
dzi państwo Rechniewscy tworzyli szczęśliwą 
parę (rys.2). 
Wspólnie  uprawiali – modną wówczas wśród 
elit intelektualnych -  turystykę rowerową.  Do-
czekali się dwojga dzieci: Kamila Roberta 
(7.11.1892-29.01.1978) i Wacławy Joanny 
(9.12.1900-1956). Potomkami Kamila Roberta 
są Thierry i Jean Rechniewscy. Na liście uczest-
ników Międzynarodowego Kongresu Elektry-
ków w 1889 roku w Paryżu  znajduje się 
następujący zapis:  Rechniewski [W.C.] „Ingé-
nieur, d`Varsovie”. W 1893 r. przebywał  

w USA, gdzie związał się z firmą Thomson 
Houston. W tym też czasie wystąpił z wnios-
kiem o uzyskanie obywatelstwa francuskiego 
dla całej rodziny. Otrzymał je 6.06.1896 r. 
Wspólnie z Bruno Abdank – Abakanowiczem 
wspierali finansowo i organizacyjnie polskich 
młodych elektryków, fundując im wyjazdy 
studyjne, m.in. w 1900 r. do Paryża, w trakcie 
którego osiemdziesięciu studentów i inżynierów 
z Politechniki we Lwowie zwiedziło Między-
narodową Wystawę i zapoznało się z produkcją 
silników elektrycznych w zakładach Rechniew-
skiego „Postel-Vinay”. [7] Na przełomie lat 
1904/1905 Thomson-Houston z siedzibą w Pa-
ryżu łączy się z firmą Postal-Viney. Zmarł 
przedwcześnie na zawał serca, w pełni sił twór-
czych, 8.02.1924 r. w Paryżu i został tam po-
chowany na cmentarzu Batignolles (rys. 3). 

 
Rys. 1. W. K. Rechniewski  jako młody inżynier 

 
Rys. 2. W. K. Rechniewski  z żoną Karoliną 

3. Osiągnięcia zawodowe 

Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiem-
dziesiątych XIX wieku powstało kilka kon-
strukcji maszyn, które mogły rywalizować  
z dziełami Gramme`a i Siemensa. Ich twórcami 
byli konstruktorzy, którzy zaczęli budować se-
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ryjne maszyny o mocy kilkudziesięciu kW. 
Należeli do nich: Edison, Brush, Deprez, 
Maquaire, Martines, Fein, Schuckert, Maxim, 
Weston, Rechniewski, Buirgin i inni. Nasz ro-
dak w Paryżu kierował firmami „Postel-Vinay” 
i Thomson Houston, produkującymi silniki  
i generatory elektryczne.  

 

 
Rys. 3. Grób Wacława Kamila Rechniewskiego 

na cmentarzu Batignolles 

W latach 1885-91 W. K. Rechniewski stworzył 
całą rodzinę maszyn elektrycznych prądu sta-
łego, określaną mianem système Rechniewski 
(rys. 4).  

 
Rys. 4. Jeden z egzemplarzy słynnego dynama 

Rechniewskiego 

Skonstruował on silniki i generatory o różnej 
mocy [8-17],  m. in. poniżej 30 kW (dwubiegu-
nowe, o napięciu wyjściowym 65-110 V)  
i o mocy powyżej 300 kW - wielobiegunowe 
(4-8 biegunów). Amerykanin C. Hering w swo-
im sprawozdaniu [17 ] zwraca uwagę, że naj-
bardziej radykalną zmianę w budowie magneto-
wodu zawierała maszyna Rechniewskiego,  
w której stojan i twornik były zblachowane,  
co zapewniało zmniejszenie wagi. Oceniając 
parametry maszyn wspomniany autor  zauważa  
(w tabelach na stronach 26 i 27), że tzw. współ-
czynnik efektywności konstrukcji kształtuje się 
w granicach  CW = 8,33 – 15,45 W/kg.  Kilka 
cięższych maszyn posiadało CW = 4,86 W/kg, 

natomiast  dla maszyny Rechniewskiego wy-
niósł CWR =25,36 W/kg. Jedna z maszyn Rech-
niewskiego posiadała następujące dane:  
U=110 V, I=130 A, P=14,3 kW, waga:  
561,72 kg, n=960 obr., grubość blach: 0,6 mm, 
efektywność: CW=25,46 W/kg, sprawność 
elektryczna 95%, sprawność całkowita 92%. 
Jeden z silników W. K. Rechniewskiego  o mo-
cy 7 KM został zastosowany w samochodzie 
JEANTAUD, pozwalając mu rozwijać prędkość 
20-30 km/godz. Samochód ten  wziął udział  
w wyścigu zorganizowanym w 1895 r. przez 
Automobil-Club de France, na trasie Paryż - 
Bordeaux - Paryż (blisko 1200 km). Pomimo 
uszkodzenia – tuż przed rozpoczęciem wyścigu 
- osi tego samochodu dojechał on do Bordeaux 
uzyskując siódmy czas. W ten sposób Rech-
niewski wpisał się do grona prekursorów 
elektrycznych napędów samochodowych. Firma 
„Postel-Vinay”, produkująca m.in. silniki typu 
„Superieur 17” o mocy 36,3 kW, należała  
w owym czasie (obok zakładów Edisona, 
Gramma i Thury’ego) do wiodących na świe-
cie. Firma Postel-Vinay, specjalizującą się  
w budowie silników elektrycznych i dynama, 
połączyła się z amerykańską firmą Thomson-
Houston. Od tego czasu na tabliczkach zna-
mionowych silników figuruje napis „Firma 
francuska Thomson Houston dawne zakłady 
Postel-Vinay”. Wniosła ona swoje aktywa, sze-
reg najnowszych patentów, m.in. Nr 403505 
(do poprawy głosu w telefonach i innych 
zastosowaniach) i Nr 493509 (nowy licznik 
rejestrujący pobór energii elektrycznej). W no-
wopowstałej filii koncernu Rechniewski pełnił 
funkcję dyrektora i członka Komitetu Wykona-
wczego jej francuskiego przedstawicielstwa 
(rys. 5).  
Nasz wynalazca wniósł również swój wkład  
w projektowanie i budowę transformatorów 
[18-21]. Konstrukcja trzech badaczy węgiers-
kich (Karol Zipernowski, Miksa Dèri i Otto 
Tytus Blàthy) z 1884 r. była udoskonalana oraz 
opracowywana teoretycznie przez elektrote-
chników w latach następnych. Prace Browna, 
Doliwo-Dobrowolskiego, Swinburne`a, Hop-
kinsona, Kappa, Ferrantiego, Stanleya, Rech-
niewskiego i Rogowskiego oraz wielu innych, 
przyczyniły się do powstania na przełomie 
stuleci transformatora, który w głównych 
rozwiązaniach podobny jest do stosowanych 
współcześnie. Warto podkreślić, iż nazwa 
"transformator” pojawiła się dopiero w 1885 
roku w opisach patentowych ww. węgierskich 
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specjalistów oraz w artykule W. K. Rechniew-
skiego [18]. Publikacje te spowodowały upow-
szechnienie nazwy transformator. W. K. Rech-
niewski wniósł – wraz z C. P. Steimnetzem,  
G. Kappem i F. Bedellem – znaczący wkład  
w opracowanie procedur obliczania spadków 
napięcia w transformatorach [5]. W czaso-
piśmie „Revue d’Industrie Électrique” z 1892 r. 
przedstawił też nowy sposób użycia transfor-
matorów prądu stałego. Jego (i A. Rothera) 
publikacje na temat teorii układów połączeń 
transformatorów zapoczątkowały polskie prace 
badawcze w tej dziedzinie. Był czołowym 
ekspertem pierwszego na świecie, założonego 
w 1872 r., czasopisma elektrotechnicznego „La 
Lumiére Électrique”, w którym opublikował - 
w latach 1885-88 - artykuły na temat maszyn 
prądu stałego i transformatorów. 

 
Rys. 5. W. K. Rechniewski jako dyrektor Postal-

Vinay 

4. Dowody uznania dorobku 

W. K. Rechniewski był najwybitniejszym pol-
skim konstruktorem maszyn elektrycznych. 
Dobitnie świadczą o tym informacje zawarte  
w literaturze fachowej. Należą do nich przede 
wszystkim teksty: Les machines dynamo 

systéme Rechniewski zamieszczony w biulety-
nie Międzynarodowego Stowarzyszenia Elek-
tryków z 1889 oraz artykuł E. Meylana [15],  
w których opisany jest bardzo dokładnie system 
trzech zasadniczych typów maszyn konstrukcji 
Rechniewskiego. W biuletynie z 1890 roku 
przeprowadzono ocenę porównawczą konstruk-
cji maszyn przy pomocy tzw. współczynnika 

efektywności. Z analiz porównawczych wynika, 
że maszyna Edisona miała współczynnik  
9 W/kg, natomiast maszyny Rechniewskiego 
miały ten współczynnik w granicach  
21 - 25 W/kg, czyli były ponad dwukrotnie 
wydajniejsze. Dla nikogo nie było wówczas 
zaskoczeniem, że na wystawie powszechnej  
w Paryżu (1889 r.) otrzymał on za swoje 
konstrukcje maszyn złoty medal. Wniósł on 
ogromny wkład w rozwój maszyn prądu stałego 
oraz transformatorów. Za swoją aktywną pracę 
zawodową na przestrzeni czterdziestu lat został 
doceniony przez najwyższe władze francuskie, 
które nagrodziły go najwyższymi odznaczenia-
mi francuskimi, uhonorowując go dwukrotnie 
Orderem Legii Honorowej (rys. 6). 

 
Rys. 6. Awers orderów Legii Honorowej (z le-

wej oficerski, z prawej kawalerski –czerwony) 

Minister Spraw Publicznych Francji w uzasad-
nieniu wniosku z  26 stycznia 1922 r. napisał: 
„(…) przez wiele lat aktywnie i z zaangażowa-
niem uczestniczył w budowie maszyn elek-
trycznych. Przyczynił się bardzo do wielkiego 
rozwoju energetyki we Francji i miał osobiste 
zasługi w zakresie zatrudniania w koncernie 
Thomson-Houston niewidomych (inwalidów 
wojennych), co jest wzorem do naśladowania  
w innych zakładach (…)”. Pierwszy Order Ka-
walera przyznano 14.02.1922 r., a drugi Order 
Oficera w dniu 9 lutego 1924 r. 

5. Działania środowiska szczecińskiego 

Prof. Bolesław Orłowski w 2010 r. zainspirował 
mnie (Piotra Szymczaka) m. in. do opracowa-
niem noty biograficznej W. K. Rechniewskiego 
- do przygotowywanej wówczas monografii 
„Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę”. 
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W literaturze polskiej nie było publikacji 
zwartych, mylono imię Rechniewskiego, nie 
znano jego żadnych danych biograficznych, ani 
nie dokonano pełnej oceny dorobku zawodo-
wego. Znano natomiast interesujące wzmianki  
o jego wybitnych osiągnięciach. Aby przygoto-
wać rzetelną notę biograficzną należało prze-
prowadzić kwerendę archiwalną w czterech 
państwach (Polsce, Rosji, Szwajcarii i Francji)  
i dotrzeć do materiałów źródłowych, jak ró-
wnież - do publikacji jego własnych lub innych 
autorów o jego dorobku. Do współpracy na tym 
polu udało mi się pozyskać Joachima Arciszew-
skiego, specjalistę genealoga. Piotr Szymczak 
prowadził kwerendę dokumentów na terenie 
Rosji i Polski, a Joachim Arciszewski – Szwaj-
carii i Francji. Nasze  prace zaowocowały pozy-
skaniem wielu dokumentów, a także - odnale-
zieniem potomków rodziny  Rechniewskich – 
Jeana (rys. 7) i Thiery`ego (rys. 8) oraz odnale-
zienia grobu naszego bohatera. 
 

 
Rys. 7. Pierwsze spotkanie autorów z Jeanem 

Rechniewskim (w środku) w Szczecinie 

15.10.2012 r 

 
Rys. 8. Przy grobie W. K. Rechniewskiego  

w dniu 5.08.2013 r. Wnuk T. Rechniewski  

i J. Arciszewski 

W celu kontynuowania prac nad stworzeniem 
pełnej biografii W. K. Rechniewskiego ukon-

stytuowano w dniu 5.04.2013 r. (rys. 12), przy 
FSNT NOT w Szczecinie, Międzynarodowy 
Komitet Naukowo-Badawczy. W jego skład 
wchodzą autorzy niniejszego artykułu i ww. 
przedstawiciele rodziny wynalazcy. Prace 
trwają. Do tej pory ich wyniki zostały opubli-
kowane [3-4]. 
 

 
Rys. 9. W Szczecinie 05.04.2013 r. podpisano 

protokół. Autorzy w towarzystwie J. Rechniew-

skiego i tłumaczki M. Karcz-Napieraj 

6. Działania środowiska szczecińskiego 

W. K. Rechniewski był najwybitniejszym kon-
struktorem maszyn elektrycznych prądu stałego 
i transformatorów w pionierskim okresie ich 
rozwoju. Pierwsze wstępne badania pozwoliły 
ustalić podstawowe dane biograficzne i naj-
ważniejsze osiągnięcia zawodowe. W celu peł-
nej oceny jego dorobku zawodowego i przybli-
żenia postaci W. K. Rechniewskiego oraz okre-
ślenia jego roli w elektryce polskiej i francu-
skiej, uznaje się za niezbędne podjęcie dalszych 
badań. Przede wszystkim należałoby zgroma-
dzić i opracować pełny dorobek zawodowy  
w dziedzinie maszyn prądu stałego i trans-
formatorów. Za konieczne uznajemy również 
podjęcie działań  promujących twórcę i Jego 
dokonania przede wszystkim wśród polskich 
elektryków, np. poprzez  nadanie imienia W. K. 
Rechniewskiego jednemu z  Oddziałów SEP. 
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