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Słowo PREzESa SEP

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa

Prezes Jerzy Barglik

Szanowni, Drodzy Czytelnicy!
W jubileuszowym dla Stowarzyszenia Elektryków Polskich roku 2009, roku 90–lecia SEP ukazuje 

się kolejna monografia, tym razem poświęcona postaci jednego z najwybitniejszych elektrotechników, 
pionierowi tej dziedziny nauki i techniki, profesorowi Stanisławowi Fryzemu, wielkiemu polskiemu uczo-
nemu i patriocie, twórcy elektrotechnicznej szkoły lwowskiej i śląskiej. Osiągnięcia profesora Fryzego 
w dziedzinie teorii mocy stawiają Go w rzędzie wybitnych uczonych rangi światowej. Świadczyć o tym 
może fakt, że jeszcze po latach, podczas wielu współczesnych międzynarodowych konferencji poświę-
conych elektrotechnice teoretycznej, prace Profesora Fryzego są cytowane, a tytuły artykułów Profesora 
można znaleźć w spisach literatury publikacji autorów ze wszystkich kontynentów. 

Charakterystyczną cechą Profesora był także Jego niepospolity talent dydaktyczny. Osobowość profe-
sora Fryzego przejawiająca się w znakomitych wykładach, bogato ilustrowanych pokazami wskazującymi 
na fizykalne podstawy elektrotechniki, zawsze znajdowała gorący oddźwięk wśród studentów i wycho-
wanków, zarówno w okresie lwowskim jak i gliwickim. Cieszył się Profesor Fryze niekłamaną sympatią 
wielu pokoleń elektryków, a Jego patriotyzm, poświęcenie w służbie nauki polskiej czy też okazywana 
bezkompromisowość w stosunku do wyznawanych wartości, budziły zawsze podziw i szacunek, ale i jak 
to często bywa, przysporzyły Mu wiele kłopotów, jako że na swej drodze życiowej napotykał trudności 
i doznał wielu przykrości i cierpień. 

Jako prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich nie mogę nie wspomnieć o tym, że profesor Stani-
sław Fryze był bardzo aktywnym członkiem SEP. Za swą pełną pasji działalność stowarzyszeniową został 
pośmiertnie wyróżniony przez Walny Zjazd Delegatów SEP w roku 1989 najwyższym odznaczeniem sto-
warzyszeniowym – godnością Członka Honorowego SEP. Zarząd Główny Stowarzyszenia ustanowił medal 
honorowy imienia prof. Stanisława Fryzego przyznawany osobom szczególnie zasłużonym, w uznaniu ich 
wybitnej i twórczej pracy w dziedzinie elektryki (na polu naukowym, technicznym, pedagogicznym oraz 
zawodowym i społecznym). Mam drobną osobistą satysfakcję, że byłem inicjatorem ustanowienia tego 
medalu.

Kończąc, chciałbym na ręce przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego i członka honorowego SEP 
kol. Tomasza Kołakowskiego złożyć serdeczne podziękowania zarówno członkom Komitetu, jak i wszyst-
kim tym, którzy przyczynili się do powstania tej bardzo wartościowej książki — wspomnienia o Profeso-
rze Stanisławie Fryzem. 

  
Warszawa, 21 lipca 2009

Rok założenia 1919

D O  C Z Y T E L N I K Ó W
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W historii każdej społeczności istotną rolę odgrywają jednostki o wybitnej osobowości i nieprzecięt-
nej indywidualności. Niewątpliwie, w początkowych dwudziestu latach istnienia Wydziału Elektryczne-
go Politechniki Śląskiej, taką osobowością, tworzącą wokół siebie niepowtarzalny klimat był Profesor 
Stanisław Fryze. Miał On oprócz znacznego dorobku i wielkiego autorytetu naukowego, specyficzny styl 
bycia, prowadzenia spotkań i dysput naukowych ze współpracownikami oraz wykładów i egzaminów ze 
studentami. We wspomnieniach wychowanków i osób, które się z Nim zetknęły, występuje jako bohater 
wielu legendarnych już anegdot. Przebija z nich osobowość człowieka krytycznego i wymagającego, 
a jednocześnie z dużym poczuciem humoru i życzliwości do współpracowników i młodzieży studiującej. 
Ja jako student, a następnie pracownik Wydziału z pokolenia, które nie miało już możliwości zetknąć się 
z Profesorem Fryzem w bezpośrednim kontakcie, uważam niniejszą publikację za bardzo cenną. Umoż-
liwi ona obecnym i przyszłym pokoleniom wychowanków Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej 
zapoznać się z atmosferą kształtowania się jego obecnej pozycji naukowej i dydaktycznej, sięgającej 
korzeniami poprzez życiorys takich osób, jak Profesor Fryze, Politechniki Lwowskiej z pierwszej połowy 
dwudziestego wieku, a następnie od 1946 roku Politechniki Śląskiej. 

Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim współautorom oraz pracownikom i wychowan-
kom Wydziału za trud opracowania tej publikacji, która przyczyni się do utrwalenia wiedzy o jego tradycji 
i historii.  

Dziekan Wydziału Elektrycznego
Politechniki Śląskiej

dr hab. inż. Lesław Topór-Kamiński, 
prof. nzw. Pol. Śl.

Słowo DzIEKana 
wyDzIału ElEKTRyCznEgo PolITEChnIKI ŚląSKIEj

Gliwice, w lipcu 2009
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Słowo PRzEwoDnICząCEgo
oDDzIału glIwICKo-oPolSKIEgo 

PolSKIEgo TowaRzySTwa ElEKTRoTEChnIKI 
TEoRETyCznEj I SToSowanEj

Niniejsze opracowanie poświęcone drodze życiowej i naukowej wybitnego uczonego o randze świato-
wej Profesora Stanisława Fryzego, profesora Politechniki Lwowskiej i Politechniki Śląskiej, pioniera polskiej 
elektrotechniki, członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk (PAN), doskonałego dydaktyka, wychowaw-
cy wielu pokoleń inżynierów elektryków, jak również gorącego patrioty, ukazuje się w 90. rocznicę powsta-
nia Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP), u progu 50-lecia Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki 
Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS) i zbliżającej się 125. rocznicy Jego urodzin. Książce patronują między 
innymi wymienione stowarzyszenia, w których działalność Profesor S. Fryze był mocno zaangażowany. Za 
Jego ogromne zasługi dla stowarzyszeń, jako pierwszy uczony Polski otrzymał w 1962 roku godność Człon-
ka Honorowego PTETiS, a w 1989 roku pośmiertnie godność Członka Honorowego SEP. 

Profesorowi S. Fryzemu przyszło żyć i działać w burzliwym okresie spowodowanym wydarzeniami 
I oraz II wojny światowej oraz odbudowy kraju i nauki po zgliszczach tych wydarzeń.

Książka ta powstała również z inicjatywy wychowanków Profesora skupionych obecnie w różnych 
stowarzyszeniach, którzy mieli szczęście słuchać Jego wykładów, zdawać egzaminy, być zafascynowani 
pokazami laboratoryjnymi. Inspiracją wszystkich, którzy się przyczynili do napisania tej książki było mocne 
przeświadczenie, aby dla młodego pokolenia polskich elektryków i nie tylko, została zachowana pamięć 
o wybitnym człowieku, który cenił i stosował w nauce i w życiu takie wartości, jak prawda i patriotyzm. 

Książka zawiera materiały, które przybliżają postać Profesora, Jego trudną drogę życiową, wplecioną 
w losy rujnowanego wojnami kraju, które zmuszały Go również do myślenia o przetrwaniu. Zamieszczono 
także materiały o zasługach dla polskiej i światowej nauki z szeroko rozumianej elektryki, a w szczegól-
ności z elektrotechniki teoretycznej. Wielkie jest znaczenie dokonań Profesora dla prestiżu Politechniki 
Lwowskiej i Politechniki Śląskiej. W książce przedstawiono Jego znaczący wkład w rozwój teorii mocy 
obwodów elektrycznych z przebiegami okresowymi odkształconymi, którego prace pionierskie, pomimo 
tak znacznego upływu czasu od ich ukazania się, są licznie cytowane w publikacjach światowych, jako 
jednego z nielicznych polskich elektryków. Książka pozwoli Czytelnikowi również poznać postać Profeso-
ra przez pryzmat wspomnień licznych studentów z tego okresu i późniejszych wychowanków.

Jestem głęboko przekonany, że Profesor Stanisław Fryze swoimi dokonaniami naukowymi i niezłom-
nym patriotycznym charakterem zapewnił sobie zaszczytne miejsce wśród wybitnych uczonych XX wieku.

prof. dr hab. inż. Marian Pasko

Gliwice, w lipcu 2009
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Słowo oD STowaRzySzEnIa wyChowanKów
PolITEChnIKI ŚląSKIEj

Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej
Oddział Elektryków, 44-100 Gliwice, ul. Krzywoustego 2

W roku 1958, z inicjatywy absolwentów Wydziału z lat 1949 – 1953, powstało Koło Elektryków 
Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej. Pragnęli oni utrzymać łączność z Uczelnią i jej 
Władzami oraz podtrzymać nawiązane podczas studiów więzi koleżeńskie. Pierwszy Zjazd przyjął statut 
Koła, w którym zapisano między innymi obowiązek odbywania Walnych Zjazdów Koła, co cztery lata, 
w roku olimpiady. Wspomnieć warto, że Koło Elektryków weszło w skład Stowarzyszenia jako pierwsze.

Celem Stowarzyszenia według statutu jest:
• skupienie – w ramach Stowarzyszenia – wychowanków Politechniki Śląskiej dla utrzymywania i sta-

łego pogłębiania więzi koleżeńskiej, pielęgnowania tradycji zawodu oraz zasad etyki zawodowej,
• organizowanie pomocy naukowo-technicznej i samokształceniowej dla członków,
• utrzymywanie łączności z Politechniką Śląską i współpraca dla dalszego jej rozwoju, w szczególności 

poprzez poszerzenie kontaktów Wychowanków z Uczelnią, macierzystymi wydziałami i instytucja-
mi,

• rozwój różnych form opieki nad młodszymi absolwentami Politechniki Śląskiej rozpoczynającymi 
pracę zawodową, głównie poprzez koła Stowarzyszenia,

• organizowanie opieki i pomocy materialnej dla członków oraz rodzin po zmarłych członkach Stowa-
rzyszenia,

• aktywny udział członków Stowarzyszenia w życiu społecznym i gospodarczym kraju.

Zwoływanie, co cztery lata Zjazdów Wychowanków stało się jedną ze stałych form pracy Koła. 
Programy Zjazdów, oprócz zebrań sprawozdawczo-wyborczych (wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej), 
obejmowały część szkoleniową (referaty naukowo-techniczne, prezentowanie przez władze dziekańskie 
rozwoju Wydziału, zwiedzanie katedr i instytutów) oraz część towarzyską (dyskusje okrągłego stołu, prze-
prowadzanie ankiet o tematyce „nasi członkowie”, rozstrzygnięcia ogłaszanych konkursów technicznych 
a wieczorem spotkania koleżeńskie).

Zjazdy odbyły się w latach 1958, 1960, 1964 i dalej regularnie, co cztery lata. Ówczesne grono 
profesorskie o rodowodzie z uczelni zagranicznych (S. Petersburg), Warszawskiej i Lwowskiej z uznaniem 
powitało powstałe Koło Stowarzyszenia Wychowanków i przyjmowało zaproszenia na statutowe zjazdy. 
Niestety, Profesor Fryze mógł uczestniczyć tylko w jednym takim zjeździe, bo podczas następnego już 
nie żył.
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osobowość Profesora i wychowankowie

We wrześniu 1925 r. Senat Politechniki Lwowskiej powołał dr. inż. Stanisława Fryzego w charakterze 
profesora nadzwyczajnego na Katedrę Elektrotechniki Ogólnej Politechniki Lwowskiej. Prof. Paweł Nowa-
cki, ówczesny student drugiego roku Politechniki Lwowskiej, słuchacz pierwszych wykładów dr Fryzego, 
już jako profesora i kierownika Katedry, powiedział: „wykłady prof. Fryzego były przygotowane wzorowo, 
wszelkie sformułowania były niezwykle poprawne, a definicje bardzo precyzyjne. Równocześnie wykład 
był poprowadzony z niezwykłym temperamentem i często okraszany dowcipnymi przykładami ujęcia 
przedmiotu, nacechowany było głębokim przygotowaniem, gruntownym opanowaniem tematyki i ory-
ginalnością interpretacji. Każde zjawisko było najpierw opisane, następnie zilustrowane odpowiednią 
demonstracją, po tym Profesor objaśniał zjawisko plastycznie i zrozumiale, i wreszcie ujmował je 
w odpowiednie wzory matematyczne”.

Zasadom tym Profesor był wierny przez całe życie zawodowe. Również na naszym Wydziale Elek-
trycznym wykłady były porywające, jasne, dobitne, wszechstronne i dzień po dniu coraz obficiej okrasza-
ne demonstracjami, eksperymentami i tym nieopuszczającym Go nigdy poczuciem humoru, życzliwością 
i miłością do słuchaczy. Nic dziwnego, że na sali wykładowej byli zawsze wszyscy studenci danego roku, 
a nawet studenci z innych wydziałów. W latach 1950 – 1956 starostowie grup mieli obowiązek spraw-
dzania obecności na wykładach. Na elektrotechnice nie mieli z tym roboty. My, studenci byliśmy dumni, że 
mamy takiego Profesora, który nauczał nas, jak kochać swój zawód inżyniera elektryka.

Aby ocalić od zapomnienia niepowtarzalny klimat wykładów, egzaminów i spotkań z Profesorem, 
Koło Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej, w roku 1996, na podstawie mate-
riałów nadesłanych praz Koleżanki i Kolegów z różnych semestrów, opracowało i wydało publikację pt. 
„PROFESOR FRYZE I INNI – CI, KTÓRZY ZROBILI Z NAS ELEKTRYKÓW” – anegdoty i wspomnienia 
z tamtych lat.

Książka cieszyła się powodzeniem nie tylko na Śląsku, ale w całym kraju. W 2005 r. wyszło jej III 
wydanie.

W 100. rocznicę urodzin Profesora, w 1985 r. wychowankowie – kierownictwo Dziekanatu, Oddział 
Gliwicki Stowarzyszenia Elektryków Polskich i Stowarzyszenie Wychowanków zorganizowali obchody, 
w których wzięło udział kilkuset wychowanków.

Wspomnieć można, że to wychowankowie odprowadzili Profesora na Cmentarz Lipowy w Gliwicach, 
miejsce ostatecznego spoczynku. Tradycją stało się także podczas kolejnych Zjazdów Koła Elektryków 
składanie wiązanek kwiatów na grobie Profesora. Wychowankowie ze Stowarzyszenia Wychowanków 
i SEP doprowadzili do nadania Zespołowi Szkół Łączności w Gliwicach imienia Profesora Stanisława 
Fryzego.

Grupa wychowanków przy grobie Profesora
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Wejście do budynku 
Zespołu Szkół Łączności

Tablica w budynku 
Zespołu Szkół Łączności

Wspomnieć także należy, że XV Zjazd Wychowanków, w dniu 20 września 2008 r., podjął uchwałę 
o wystąpieniu do władz miejskich Gliwic o nadanie jednej z ulic imienia Profesora, aby w mieście, które 
miało szczęście przyjąć w 1946 r. i stworzyć Mu warunki mieszkaniowe, utrwalić pamięć o Nim. Wy-
stąpienie takie miało miejsce. 

W imieniu Oddziału Elektryków 
Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej 

Tadeusz Lipiński,
były długoletni Prezes Koła Elektryków

Strona internetowa Zespołu Szkół Łączności w Gliwicach
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Podczas przygotowań do uczczenia Jubileuszu dziewięćdziesięciolecia SEP wysunięto 
i przyjęto wniosek przewidujący wydanie w formie książkowej zebranych dotychczas mate-
riałów obrazujących życie i dokonania Profesora Stanisława Fryzego, pioniera elektrotechni-
ki, Członka Honorowego SEP. Powołano Komitet Redakcyjny mający na celu przygotowanie 
książki do druku. W skład Komitetu weszli Koledzy, większość których była uczniami i wycho-
wankami Profesora, jeden z nich nawet w drugim pokoleniu.

Komitet przyjął koncepcję podziału książki na trzy główne części, na które złożyły się 
teksty różnych Autorów. W pierwszej części zgrupowano podstawowe materiały dotyczące 
nie tylko życia i dokonań Profesora, jego publikacji, ale i dziejów nauczania elektrotechniki 
zarówno na Politechnice Lwowskiej jak i Gliwickiej. Przedstawiono także materiały prezentu-
jące spojrzenie na dzieje Politechniki Lwowskiej ukraińskich naukowców. Zamieszczono także 
kserokopię dwóch artykułów Profesora, jednego zamieszczonego w Przeglądzie Elektrotech-
nicznym z 1931 roku i drugiego z monografii z 1966 r.

W części drugiej Pomieszczono materiały świadczące o trwającej pamięci o profesorze 
i Jego dziele. Część trzecia poświęcona została wspomnieniom byłych współpracowników, 
świadectwom uczniów i wychowanków, często o charakterze anegdotycznym, jako że Pro-
fesor Fryze znany był z celnych powiedzonek i poczucia humoru, tak charakterystycznego 
dla prawdziwych i wybitnych osobowości. Zamieszczone zostały też liczne fotografie, które 
stanowią, naszym zdaniem, cenny dodatek do tekstu. W ten sposób powstała monografia 
stanowiąca swego rodzaju fresk, będący wyrazem szczerego hołdu składanego Stanisławowi 
Fryzemu, nadzwyczaj uzdolnionemu naukowcowi, wielkiemu patriocie i Człowiekowi. 

Komitet Redakcyjny składa serdeczne podziękowania wszystkim autorom zamieszczonych 
tekstów, a w szczególności profesorom Stefanowi Węgrzynowi i Jerzemu Hickiewiczowi. Osob-
ne podziękowania za pomoc w wydaniu książki należą się sponsorom oraz Stowarzyszeniu 
Elektryków Polskich i Polskiemu Towarzystwu Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej za 
objęcie honorowego patronatu nad przygotowaniem monografii. Dziękujemy także wszystkim 
innym osobom, które pomogły nam w pracach nad drukiem książki. 

Żywimy nadzieję, że książka ta przyczyni się do szerszego upowszechnienia wiedzy o Pro-
fesorze Stanisławie Fryzem nie tylko wśród polskich elektryków, ale i wszystkich interesu-
jących się historią i osiągnięciami polskich ludzi nauki i techniki. Jesteśmy przekonani, że 
całym swoim życiem i pracą dla Polski i jej młodych pokoleń inżynierów współtwórca polskiej 
elektrotechniki na to sobie zasłużył.

Komitet Redakcyjny
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Część I

ŻyCIe  I  dzIałalność  Profesora





15

Stanisław Fryze urodził się w Krakowie 1 grudnia 1885 roku.
Cofnijmy się do klimatu tamtych czasów. Kończy się wiek XIX. 

W 1881 roku odbywa się w Paryżu Pierwsza Międzynarodowa Wy-
stawa Elektrotechniczna, na której Tomasz Alfa Edison instaluje 
1000 elektrycznych żarówek węglowych zasilanych przez najwięk-
szą podówczas „dynamomaszynę Jumbo”.

Prawie wszystkie państwa starają się pokazać wszystko, co naj-
lepszego stworzyła ówczesna elektrotechnika; demonstruje się więc 
pierwsze urządzenia do wytwarzania, transportu i wykorzystywania 
energii elektrycznej (generatory, transformatory, silniki); pokazuje 
w ruchu małą kolej elektryczną i łódkę poruszaną silnikiem elek-
trycznym, a także telegraf i budzący wówczas podziw telefon. Jed-
nocześnie w czasie Wystawy odbywa się Pierwszy Międzynarodowy 
Kongres Elektryków, na którym są obecni: Helmholtz, Thomson, 
Clausius, Edison, Siemens i wielu innych sławnych fizyków i elek-
tryków. Kongres wprowadza do nauki, dla potrzeb nowej dziedziny, 
elektrotechniki, nowe jednostki: wolt V, amper A, om Ω, kulomb C, 
farad F, uwieczniając w tych nazwach nazwiska Volta, Ampère’a, 
Ohma, Coulomba, Faradaya, a więc nazwiska tych uczonych, tych 

Życie i prace 
profesora fryzego

Życie i prace profesora stanisława fryzego  
w stulecie urodzin1)

1) Tekst, autorstwa ucznia i asystenta Profesora Fryzego, Pana Profesora dr. inż. Stefana 
Węgrzyna, członka rzeczywistego PAN, według artykułu opublikowanego w Zeszytach 
Naukowych Politechniki Śląskiej, Seria Elektryka nr 100, Gliwice 1985
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ludzi, których odkrycia i dzieła wytyczyły pierwsze drogi rozwoju 
nauki o elektryczności.

Kongres kończy sędziwy Dumas następującymi słowami:
„Mitologia grecka podporządkowała wiatr, wodę, ogień bóstwom 

drugorzędnym, a tylko piorun wręczyła bogowi – bogów, Zeusowi. 
Po upływie wieków i tysiącleci człowiek przy pomocy nauki opano-
wał nie tylko wiatr, wodę i ogień. Zdobywa się na ostatni wysiłek 
i w naszych oczach wyrywa piorun z rąk Zeusa. Rozbrojono bogów 
greckich. Wstępujemy w wielki wiek elektryczności”

Jakim optymizmem tchną te słowa!
A w Polsce? W Polsce na przełomie XIX i XX wieku, nieposia-

dającej wówczas swego niepodległego bytu państwowego i podzie-
lonej między trzy państwa zaborcze, jest to okres Żeromskiego, 
Sienkiewicza, Prusa, Kraszewskiego. W Krakowie działa powołana 
w 1872 roku Akademia Umiejętności i tu właśnie, w tym mieście 
często z różnych okazji odbywają się patriotyczne zjazdy Polaków 
z różnych zaborów. Z Katedry Wawelskiej odzywa się wówczas 
Królewski Dzwon Zygmunta, a z Wieży Mariackiej płyną na miasto 
i kraj mariackie hejnały. Społeczeństwo funduje pomnik Mickiewi-
cza, rodzi się Muzeum Narodowe, na scenach teatrów polskich wy-
stępują Solski i Modrzejewska.

Jak te czasy, czasy jego dzieciństwa i młodości, wspomina Sta-
nisław Fryze. W jego rękopisach z 1954 roku znalazłem taki zapi-
sek: „Wielki rozwój elektrotechniki rozpoczął się około 1900 r., 
a więc już na oczach wielu ludzi tzw. starej generacji. Nasz mistrz 
Solski miał już wtedy lat 45 i święcił pierwszy jubileusz 25-let-
niej pracy na scenie, a ja zdekompletowałem ojcu telefon wzięty 
do naprawy i wyjętym z niego induktorem Siemensa, elektryzowa-
łem domowników i kolegów. Oczywiście to pierwsze doświadczenie 
elektrotechniczne zakończyło się laniem; mimo to jednak już wów-
czas postanowiłem, że będę elektrotechnikiem”. I tego postano-
wienia z dzieciństwa Fryze dotrzymał, został elektrotechnikiem i to 
jednym z najwybitniejszych polskich elektrotechników. Ale droga 
do tego była jeszcze daleka i trudna, wypełniona pracą, wytężoną, 
ustawiczną pracą. Najpierw więc uczęszczał w Krakowie do Szko-
ły Realnej, następnie przeniósł się do Szkoły Przemysłowej, gdzie 
wówczas wykładowcami byli ludzie tej miary, co Stanisław An-
czyc czy Maksymilian Huber. UKończył ją zdając Egzamin Główny 



17

w 1905 roku, co otworzyło mu drogę do pracy zawodowej. Pracuje 
w firmie Austriackie Zakłady Siemens – Schuckert w oddziałach 
w Krakowie, w Wiedniu i we Lwowie. 

Pracę zawodową przerwało mu powołanie do rocznej służby 
w austriackiej marynarce wojennej w Poli, w dzisiejszej Jugosła-
wii. Pracując zawodowo i odbywając roczną służbę wojskową wciąż 
jednak myśli o dalszej pracy naukowej i nie rezygnuje ze studiów 
wyższych w jedynej wówczas wyższej szkole technicznej z polskim 
językiem nauczania – Politechnice Lwowskiej we Lwowie. Ale do 
tego konieczne jest ukończenie Szkoły Realnej i egzamin dojrza-
łości. Szkoła Przemysłowa nie dawała bowiem prawa wstępu na 
wyższe uczelnie. Ukończył więc Szkołę Realną i zdał egzamin doj-
rzałości jako eksternista nie przerywając swojej pracy zawodowej. 
Teraz mógł rozpocząć już studia na Politechnice Lwowskiej , które 
ze względów bytowych łączy z pracą nauczyciela zawodu w Lwow-
skiej Szkole Przemysłowej. Tam też, do Lwowa przeniósł się już na 
stałe.

Studia na Politechnice Lwowskiej przerywa w 1914 roku I woj-
na światowa; Stanisław Fryze zostaje zmobilizowany i wcielony do 
austriackiej marynarki wojennej w Poli. Ale utrzymuje kontakt z Po-
litechniką i ze Lwowem. 

W czasie urlopu z wojska pojmuje za żonę słuchaczkę Wydziału 
Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kazimierza we 
Lwowie Annę Krypiakiewicz, odtąd do końca życia mu wierną, bez 
reszty oddaną, mężną i dzielną, tak jak tylko potrafi być mężna 
i dzielna kobieta, kochająca kobieta. To ona przepisuje mu od ko-
legów teksty wykładów politechnicznych i posyła do Poli po to, by 
nawet przed końcem wojny mógł zdać wszystkie egzaminy i uzy-
skać dyplom. I tak się też stało. 16 czerwca 1917 roku Stanisław 
Fryze zdaje z odznaczeniem egzamin państwowy na Wydziale Bu-
dowy Maszyn, Oddziale Elektrotechnicznym Politechniki Lwowskiej 
i otrzymuje tytuł inżyniera.

Bramy Politechniki Lwowskiej otwiera mu praca doktorska, 
pierwsza w Polsce praca doktorska z elektrotechniki zatytuło-
wana „Nowa teoria ogólnego obwodu elektrycznego” obroniona 
z odznaczeniem w dniu 11 czerwca 1923 r. Praca opublikowana 
została w Przeglądzie Elektrotechnicznym, w Révue Générale de 
l’Eléctricité i w Elektrotechnische Zeitschrift.
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Doktorat i publikacje Stanisława Fryzego zwróciły na niego uwa-
gę Senatu Politechniki Lwowskiej, który w 1925 r. (czyli w dwa lata 
po doktoracie) powołał go w charakterze profesora nadzwyczajnego 
na Katedrę Elektrotechniki Ogólnej Politechniki Lwowskiej.

Młody profesor zaczął w 1925 roku swą działalność. Posłuchaj-
my, co na ten temat mówi prof. Paweł Jan Nowacki, Członek Hono-
rowy SEP, ówczesny student Oddziału Elektrotechnicznego Wydzia-
łu Mechanicznego Politechniki Lwowskiej:

„W chwili powołania dr Stanisława Fryzego we wrześniu 1925 
roku na profesora nadzwyczajnego i kierownika Katedry Elektro-
techniki Ogólnej w Politechnice Lwowskiej byłem studentem II 
roku Oddziału Elektrotechnicznego Wydziału Mechanicznego Po-
litechniki Lwowskiej i słuchałem w roku akademickim 1925/1926 
pierwszych Jego wykładów jako profesora.

Wykłady profesora Fryzego 
były przygotowane wzorowo, 
wszelkie sformułowania były 
niezwykle poprawne, a definicje 
bardzo precyzyjne. Równocześ-
nie wykład był poprowadzony 
z niezwykłym temperamentem 
i często okraszony dowcipnymi 
przykładami. Ujęcie przedmio-
tu nacechowane było głębokim 
przygotowaniem, gruntownym 
opanowaniem tematyki i orygi-
nalnością interpretacji. Każde 

zjawisko było najpierw opisane, następnie zilustrowane odpowied-
nią demonstracją, po czym Profesor objaśniał zjawisko plastycznie 
i zrozumiale i wreszcie ujmował je w odpowiednie wzory matema-
tyczne. Ćwiczenia odbywały się regularnie, przy czym cały mate-
riał od początku pierwszego wykładu musiał być przez studenta 
opanowany, to znaczy, że student musiał materiał wyłożony zro-
zumieć. Bardzo często przerwy przeznaczone były na dyskusję, 
przy czym każdy student miał prawo do zabierania głosu; Profesor 
Fryze był nawet rad, jeśli student miał inne poglądy i interpreto-
wał omówione na wykładzie zjawiska w odmienny sposób aniżeli 
czynił to Profesor. Ten stały i żywy kontakt Profesora ze studenta-

Wykład  
Profesora Fryzego
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mi był jedną z wielu zalet Jego wykładów. Materiał był wyłożony 
przez Profesora w sposób nadzwyczaj plastyczny i wyraźny, to, co 
w wykładzie było najważniejsze, było przez Niego specjalnie pod-
kreślane żywymi gestami i intonacją głosu. Pierwszych wykładów 
rocznych Profesor Fryze oczywiście nic skończył w terminie. Sie-
dzieliśmy aż do 15 lipca 1926 roku na Jego wykładach, ale nikt 
z nas tego nie żałował, nikt nie protestował, gdyż wykłady były 
fascynujące, tak że z przyjemnością uczyliśmy się. Profesor wpoił 
w nas, że nie wszystko, co wyłożone zostało w podręcznikach, jest 
nienaruszalnym dogmatem, zachęcał do samodzielnego i krytycz-
nego myślenia, zachęcał do publikacji własnych prac, uczył nas 
wiary we własne siły”.

A teraz oddajmy głos innym słuchaczom z czasów 
profesury Stanisława Fryzego w Politechnice Lwow-
skiej.

W zapiskach Fryzego znalazłem taki fragment listu 
od Jego byłych studentów, którzy w momencie pisania 
tego listu byli już inżynierami pracującymi w Anglii. 

„Drogi Profesorze! Odrobił Pan swoją robotę na 
101 i dużo roboty za innych. Przypuszczamy, że nasz 
list nie jest pierwszym tego rodzaju, ale tak na wszel-
ki wypadek piszemy - może Panu będzie przyjemnie 
wiedzieć, że jesteśmy Panu wdzięczni”. I dalej: „Gdy-
byśmy po drugim roku natrafili na drugiego takiego 
entuzjastę jak Pan, o tak jasnym sposobie myślenia, 
to moglibyśmy wypaść znacznie lepiej”.

Myślę, że te wspomnienia słuchaczy Stanisława 
Fryzego dobrze oddają klimat tamtych lat – lat pro-
fesury Fryzego na Politechnice Lwowskiej, nic więc 
dziwnego, że Lwów stał się ukochanym Jego miastem. 
Tu znalazł to, do czego dążył od czasu dzieciństwa i młodości – 
możliwość pracy naukowej, dydaktycznej i zawodowej w swej uko-
chanej elektrotechnice. Tu powstały Jego najlepsze prace naukowe, 
tu powstała trylogia Jego życia: 3-tomowy skrypt Elektrotechnika 
ogólna, liczący 2500 stron.

O tym skrypcie Fryze tak pisze:
„Podręcznik »Elektrotechniki ogólnej« kosztował mnie niesły-

chanie wiele trudów i zawiera mnóstwo nowych, nieznanych dotąd 

Okładka skryptu 
z 1926 r.
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tez, wzorów, uproszczen i dotychczasowych metod analizy lub ob-
liczeń. Pewne rozdziały lub ustępy stanowią poważne i oryginalne 
rozprawy naukowe, dotąd z braku pomocy nie ogłoszone drukiem”.

Fryze pisze „z braku pomocy nie ogłoszone drukiem”. Należy to 
rozumieć w najściślejszym tego słowa znaczeniu. Fryze miał w swo-
jej Katedrze Elektrotechniki Ogólnej Politechniki Lwowskiej tylko 
jednego asystenta i jednego laboranta! Drugiego asystenta w Kate-
drze musiał opłacać sam, z własnych poborów. Mimo to dla potrzeb 
wykładów opracowuje i buduje 650 demonstracyjnych zestawów, 
z których każdy eksponuje jakieś prawo czy zjawisko ważne z elek-
trotechnicznego punktu widzenia. Tak mija 14 lat wszechpochłania-
jącej Go pracy naukowej, dydaktycznej i zawodowej jako profesora 
wyższej uczelni, pracy nad wykształceniem pokolenia elektryków, 
pracy, która dla Fryzego znaczyła tyle, co samo życie.

W dniu 17 października 1934 roku, a więc po dziewięciu latach 
pracy w charakterze profesora nadzwyczajnego, zostaje dekretem 
Prezydenta Rzeczypospolitej mianowany profesorem zwyczajnym 
elektrotechniki ogólnej na Wydziale Mechanicznym Politechni-
ki Lwowskiej. Wykłada „elektrotechnikę ogólną i teoretyczną” dla 
elektryków na Wydziale Mechanicznym oraz „zasady elektrotechni-
ki” na Wydziałach: Chemicznym, Inżynierii i Rolniczym.

Oprócz profesorskich wykładów dla studentów Politechniki wy-
głasza Fryze specjalne wykłady popularne dla słuchaczy spoza Poli-
techniki – dla dorosłych i na życzenie Kuratorium Okręgu Szkolnego 
– dla młodzieży szkół średnich. Cieszyły się one zawsze ogromnym 
powodzeniem i tak liczną frekwencją, że trzeba było je kilkakrot-
nie powtarzać, mimo że odbywały się w największej, amfiteatralnie 
zbudowanej sali Politechniki Lwowskiej.

Rok 1939 – II wojna światowa przerywa tylko częściowo pracę 
pedagogiczną Fryzego na Politechnice Lwowskiej.

Wysszaja Atiestacjonnaja Komisja Wsiesojuznogo Komitieta po 
diełam Wysszej Szkoły potwierdza stanowisko Fryzego w charak-
terze profesora zwyczajnego Katedry Elektrotechniki Lwowskiego 
Politechnicznego Instytutu.

Rok 1941/42 – Politechnika Lwowska zostaje przemianowa-
na na Staatliche Fachkurse i przechodzi pod Zarząd Komisarycz-
ny, a Fryze potwierdzony zostaje jako Lehrkraft in den Technischen 
Fachkursen Lemberg.
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I kolejny rok, rok 1944 – Fryze jest znów profesorem zwyczaj-
nym Lwowskiego Politechnicznego Instytutu i przewodniczącym 
Komisji Egzaminów Dyplomowych. W latach 1943/44 i 1944/45 
pełni obowiązki Dziekana Wydziału Elektrotechnicznego.

Koniec II wojny światowej – okres repatriacji; okres ściągania do 
Ojczyzny setek tysięcy obywateli polskich, którym wojna nie oszczę-
dziła żadnych trudnych dni.

Nie oszczędziła ich również Fryzemu.
Otrzymuje propozycję objęcia Katedry z dwóch polskich wyż-

szych uczelni: z Politechniki Śląskiej i z Politechniki Wrocławskiej.
Wybiera Politechnikę Śląską i jako repatriant w zorganizowanym 

transporcie pracowników Politechniki Lwowskiej wysiada na dwor-
cu w Gliwicach w dniu 13 lipca 1946 r., by rozpocząć osiemna-
stoletni okres pracy w Gliwicach. Powitanie na dworcu było bardzo 
serdeczne. Fryzego i innych profesorów, którzy wtedy przyjechali ze 
Lwowa do Gliwic, witali owacyjnie pierwsi studenci i pracownicy 
Politechniki Śląskiej, polskiej uczelni organizowanej po wojnie na 
terenach, na których dotąd nigdy żadnej wyższej szkoły nie było. 
Nie było więc jeszcze wtedy przygotowanych odpowiednio budyn-
ków, sal wykładowych, laboratoriów, bibliotek. Nie było tradycji uni-
wersyteckich. A Fryze nie był już młody, miał wówczas 61 lat. We 
Lwowie zostawił doskonale przez siebie zorganizowaną i wyposa-
żoną w urządzenia i przyrządy demonstracyjne Katedrę. Podziwiać 
należy hart ducha 61-letniego człowieka, którego to nie załamało. 
Wprost przeciwnie, zabiera się do pracy z energią i młodzieńczym 
zapałem.

Przede wszystkim podejmuje wykłady. Wykłada w prowizorycz-
nie urządzonych salach zza katedry zbitej ze starych desek przez 
laboranta, który przyjechał wraz z Nim ze Lwowa. Ale jak daw-
niej wykłady są porywające, jasne, dobitne, wszechstronne i dzień 
po dniu coraz obficiej okraszone demonstracjami, eksperymentami 
i tym nie opuszczającym Go nigdy poczuciem humoru, życzliwości 
i miłości do słuchaczy. I jak dawniej są tłumnie uczęszczane przez 
studentów, również i z innych wydziałów ze względu na ich atrak-
cyjność i sławę wykładowcy.

Gdy wspominamy Stanisława Fryzego, należy zatrzymać się nad 
problemem stylu Jego wykładów, sposobu omawiania wprowadzo-
nych pojęć, demonstracji i eksperymentów na wykładach.
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Prowadząc wykłady Fryze nie ograniczał się do przedstawienia 
analizy matematycznej omawianego zjawiska i wyprowadzenia od-
powiednich wzorów. Starał się najpierw zademonstrować studen-
tom samo zjawisko, unaocznić im je tak, aby każdy mógł sobie 
wytworzyć jakiś jego obraz. W ten sposób utrwalał w umyśle stu-
denta pamięć o omawianym problemie, wprowadzanych pojęciach 
i prawach. Bardzo skuteczna metoda: do dziś wielu z nas pamięta 
przebieg tych ciekawych demonstracji i eksperymentów. Warto to 
sobie przypomnieć obecnie, gdy przedmiot „podstawy elektrotech-
niki” zmienił się w dyscyplinę ściśle teoretyczną, a nawet abstrak-
cyjną, bliższą matematyce niż fizyce.

Same nazwy: elektryczność, elektryczny, elektrotechnika stały 
się jakby krępujące i pomija się je jako widocznie coś żenującego.

Nie wypada na przykład dziś powiedzieć: teoria obwodów elek-
trycznych, tylko teoria obwodów.

I chyba jednak warto zastanowić się, czy wiele niepowodzeń dy-
daktycznych związanych z tym przedmiotem nie jest wynikiem właś-
nie całkowitej zmiany stylu wykładania i między innymi braku na wy-
kładach demonstracji, rzeczywistości, pokazania najpierw studentom 
zjawiska „takim, jakie ono naprawdę jest”, a dopiero później zajęcia 
się metodami jego analizy, tak jak to robił Fryze. Dzięki wykładom Fry-
ze miał dobry kontakt z młodzieżą. Skupiał wokół siebie grupę bardzo 
zdolnych asystentów, rekrutowanych ze studentów najwyższych lat. 
Sam kontynuował swoje prace, które rozwinął jeszcze przed wojną. 
Ale swoich współpracowników kierował już na inne, nowsze, bar-
dziej perspektywiczne tory. Nie zawsze jest to cechą nawet wielkich 
mistrzów. A rezultaty? Wielu z jego ówczesnych współpracowników 
zostało profesorami, wybitnymi pracownikami naukowymi.

Oprócz wykładów i organizacji Katedry Podstaw Elektrotechniki 
Fryze przyjmuje na siebie dodatkowe obowiązki. Od 1946 roku jest 
przewodniczącym Komisji Egzaminów Dyplomowych, a w latach 
1946/47 i 1947/48 Dziekanem Wydziału Elektrycznego. 

Fryze nie był czystym, zawieszonym w próżni teoretykiem; sam 
swą pracę zawodową rozpoczął od pracy w przemyśle. Doskonale 
więc rozumie specyfikę uczelni działającej na terenie Śląska, obsza-
ru wysoce uprzemysłowionego. Śląska z jego licznymi dużymi elek-
trowniami, rozbudowaną siecią energetyczną, zagęszczoną trakcją 
kolejową, bardzo wieloma dużymi odbiorcami energii elektrycznej. 
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Rozumiejąc to, przyczynia się jako Dziekan bardzo poważnie do 
modernizacji programów nauczania i modernizacji egzaminów dy-
plomowych. To za jego kadencji zaczęto wprowadzać prace dyplo-
mowe zamiast egzaminów klauzurowych, co zdecydowanie przy-
czyniło się do podniesienia poziomu kształconych inżynierów.

W Gliwicach, podobnie jak niegdyś we Lwowie, Fryze pracował 
bez wytchnienia od wczesnego ranka do późnej nocy, nie korzystając 
ze świąt, urlopów i wakacji. Jego sumienność naukowa była bez-
przykładna. Nie zadowalał się teoretycznym rozwiązaniem danego 
zagadnienia, nie publikował pracy, dopóki nie sprawdził na wielu 
przykładach jej przydatności praktycznej i poprawności przyjętych 
założeń teoretycznych. Znany był slogan ułożony przez studentów: 
Wszędzie wlezę, wszystko zgryzę, tak jak Fryze. 

Równie wymagający był Fryze co do strony redakcyjnej swoich 
prac. Tekst poprawiał i modyfikował wielokrotnie, szukając takiego 
ujęcia, które byłoby dostatecznie ścisłe i zrozumiałe dla czytelnika.  
Był bardzo wymagający w stosunku do siebie, wymagał również 
wiele od swoich asystentów i studentów. Nie był zwolennikiem ży-
cia ułatwionego – sam mozolną, ciężką, uczciwą, pracą przebijał się 
z dużymi trudnościami do wiedzy, do prawa wykładania i uważał 
sumienną pracę za podstawowy obowiązek uczciwego człowieka. 
Znamienne może być to, że Fryze, który był bardzo wymagającym 
przełożonym i egzaminatorem, cieszył się ogólną sympatią i sza-
cunkiem swoich współpracowników i studentów. Był ogólnie znany 
z dbałości o warunki pracy i życia swoich współpracowników. Zna-
ne były na uczelni Jego bardzo energiczne i uporczywe interwencje 
na rzecz swoich asystentów, gdy chodziło o ich warunki bytowe czy 
o uzasadniony awans. Wymagał również dużo od studentów, ale 
równocześnie – jako urodzony pedagog i zamiłowany wychowawca 
młodzieży – rozumiał ich trudności, starał się je usuwać.

Wiele sympatii zjednywało Mu pogodne usposobienie i poczucie 
humoru. Bardzo Mu to pomagało w czasie nieraz bardzo burzliwych 
dyskusji i sporów. Był bowiem nonkonformistą i jeśli był przekona-
ny o słuszności swoich poglądów, zwłaszcza gdy chodziło o dobro 
i rozwój nauki, wypowiadał je otwarcie, śmiało i publicznie na ze-
braniach czy posiedzeniach. Robił to w okresie, gdy niewielu zdo-
bywało się na taką odwagę. Zjednało Mu to szacunek i uznanie nie 
tylko Jego przyjaciół.
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Na emeryturę przeszedł w 1960 roku. Był to dość ciężki okres 
w życiu Fryzego. Po przejściu na emeryturę zerwały się wszelkie 
więzy wiążące Go z macierzystym Wydziałem Elektrycznym.

Na terenie Uczelni nie bywał. Żelazne dotąd zdro-
wie zaczynało zawodzić. Mimo to nie ustawał w pra-
cy, pracował nadal uporczywie nad wykończeniem 
swoich rozpoczętych rozpraw, pracował od wczes-
nego rana do późnej nocy mówiąc, że chwali sobie 
swoje odosobnienie i spokój. Pracował bez wytchnie-
nia aż do dnia, w którym zaczęła się Jego ostatnia, 
śmiertelna choroba.

Zmarł 3 marca 1964 roku w Gliwicach. Na Jego 
grobie stanął pomnik ufundowany przez tych, którym poświęcił pra-
cę całego życia, przez Elektryków Polskich.

Napis na pomniku: 
STANISŁAW FRYZE

Doktor nauk technicznych, Członek Rzeczywisty PAN,
Profesor Politechniki Lwowskiej i Politechniki Śląskiej

PIONIER ELEKTROTECHNIKI

Wspominając postać Stanisława Fryzego można o Nim mówić 
jako o niezaprzeczalnej indywidualności, o prawym, rzetelnym 
i szlachetnym człowieku, można mówić o Jego niełatwej drodze, 
którą przeszedł w życiu od elektromontera do zasłużonego Profeso-
ra wyższych uczelni, niezapomnianego wychowawcy kilku pokoleń 
polskich elektrotechników, można w końcu również mówić o Jego 
działalności, jako wybitnego uczonego, jako Członka Rzeczywistego 
Polskiej Akademii Nauk.

Chciałbym teraz naszkicować naukową działalność Fryzego.
Okres Jego twórczej i tak owocnej pracy naukowej to blisko 

40-letni przedział czasu. Za początek tego okresu można uznać 
rok 1924, w tym to roku bowiem w trzech kolejnych zeszytach 
Przeglądu Elektrotechnicznego ukazał się po raz pierwszy cykl 
Jego artykułów pod wspólnym tytułem: „Nowa teoria ogólnego 
obwodu elektrycznego”. Była to Jego praca doktorska, pierwsza 
w Polsce praca naukowa z elektrotechniki, w której autor posłu-
żył się metodą symboliczną, stawiającą u nas dopiero pierwsze 
kroki.

Jedno z ostatnich 
zdjęć Profesora wraz 

z małżonką
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Aby właściwie ocenić wartość tej pracy należy cofnąć się do 
klimatu tamtych czasów. Rok 1924. Teoria obwodów elektrycz-
nych znajduje się dopiero na progu swojego rozwoju, w analizie nie 
wychodzi się poza najprostsze układy jedno- ewentualnie kilkuob-
wodowe. Do ich analizy wystarcza zastosowanie praw Kirchhoffa 
czy Ohma w ich najprymitywniejszej postaci. Ale z drugiej strony 
stopień skomplikowania układów technicznych, które zaczynają się 
pojawiać i wchodzić do zastosowań praktycznych, coraz bardziej 
rośnie. Stosowanie prostych i prymitywnych metod analizy, wystar-
czających dla obwodów nieskomplikowanych, staje się tu coraz 
bardziej uciążliwe i nieotwierające żadnych horyzontów. Odczuwa 
się coraz bardziej potrzebę jakichś generalniejszych ujęć syntetycz-
nych, wychwytujących cechy i prawidłowości nieistotne przy anali-
zie układów prostych, ale decydujące, gdy zaczyna się przechodzić 
do analizy układów coraz bardziej skomplikowanych.

I takiemu właśnie, dziś powiedzielibyśmy, społecznemu zapo-
trzebowaniu chwili odpowiadała praca doktorska Fryzego.

Nic dziwnego, że to właśnie Przegląd Elektrotechniczny, cen-
tralne czasopismo elektrotechników, opublikował ją w trzech kolej-
nych numerach.

Istota pracy to oparcie analizy obwodów skomplikowanych na 
ich – zwanych przez Fryzego – stanach wyróżnionych. Na przykład 
skombinowane stany zwarcia i biegu jałowego. Dalej, to wprowa-
dzenie do analizy obwodów pojęć oporności krytycznych, jako pew-
nego inwariantu obwodu i ogólne w ujęciu symbolicznym potrak-
towanie tak zwanych wykresów sieci, to znaczy zmian dowolnej 
wielkości elektrycznej (np. I, U, P ) w jednym miejscu sieci jako 
funkcji i jej dowolnego parametru (np. R, L, C) znajdującego się 
w dowolnie wybranym innym miejscu sieci.

Tę pierwszą publikację Fryzego cechowała więc z jednej strony 
jak największa aktualność i podstawowość opracowanego problemu, 
z drugiej – rzetelność, uczciwość i wyjątkowa staranność opracowa-
nia. Każde słowo i sformułowanie było tu dokładnie i wielokrotnie 
przemyślane. Każde podane twierdzenie gruntownie po wielekroć 
sprawdzane, każda proponowana metoda skontrolowana uprzed-
nio krytycznie przez przeliczenie za jej pomocą wielu, bardzo wielu 
przypadków praktycznych. Od tych cech swoich prac naukowych 
Profesor Fryze nie odszedł przez całe życie. Nic też dziwnego, że tak 
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szybko i na trwałe zdobył sobie bezwzględne zaufanie czytelników. 
I to nie tylko polskich. Publikacje prac Fryzego zaczynają się bo-
wiem również ukazywać w ówczesnych światowych czasopismach 
elektrotechnicznych – Révue Générale de l’Eléctricité, Elektrotech-
nische Zeitschrift, Elektrotechnik und Machinenbau.

W roku 1925, w rok po ogłoszeniu pierwszego cyklu publikacji, 
ukazuje się znów w Przeglądzie Elektrotechnicznym, tym razem już 
w czterech kolejnych zeszytach, następny cykl publikacji pod ogól-
nym tytułem „Strzałki kierunkowe w obwodach elektrycznych”.

Zagadnienie to, podobnie jak problemy ogólnej teorii obwodu, 
nie miało przed publikacją Fryzego jakiegoś opracowania general-
nego. Jak długo zresztą przedmiotem analizy były układy proste, 
to nie było po temu i specjalnej potrzeby. Zrodziła ją, podobnie jak 
i potrzebę teorii ogólnego obwodu elektrycznego, praktyka elektro-
techniczna przynosząca z roku na rok układy coraz bardziej skom-
plikowane.

Znów więc dojrzały, przygotowany bardzo starannie i wyczerpu-
jąco cykl artykułów Fryzego odpowiada jak najbardziej na aktualne 
zapotrzebowanie chwili. Nic wiec dziwnego, że zwraca ogólną uwa-
gę. Jedni się z Jego propozycjami zgadzają, inni nie, rodzą się dys-
kusje i polemiki, ale to właśnie potwierdza fakt, że Autor poruszył 
problem bardzo aktualny, problem widocznie bardzo istotny.

Lata 1931 – 1934 to dalsze konsekwentne kompletowanie za-
inicjowanej, jednolitej, opartej na dwóch poprzednich cyklach pub-
likacji, ogólnej teorii obwodów.

Są to zawsze prace o istotnym głębokim charakterze podstawo-
wym. A więc: 
• rok 1931 – uogólnienie praw Kirchhoffa i zasada wyodrębnienia,
• rok 1932 – transfiguracja trójkąta na gwiazdę z uwzględnieniem 

sił elektromotorycznych, 
• rok 1933 – siła elektromotoryczna zastępcza w obwodach elek-

trycznych.
I w końcu w 1934 roku Fryze publikuje pracę najobszerniejszą 

z dotychczasowych, syntetyzującą i zamykającą w pewnym sen-
sie konsekwentnie rozwijaną od 1924 roku własną ogólną teorię 
obwodu elektrycznego. Jest to bardzo obszerna praca pod tytułem 
„Ogólna teoria transfiguracji obwodów elektrycznych” opublikowa-
na w pięciu kolejnych numerach Przeglądu Elektrotechnicznego.
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Przedstawiona tam teoria obejmowała wszystkie wówczas zna-
ne wyniki częściowe, znalezione przez różnych badaczy oraz za-
wierała nowe tezy, które od tego momentu na trwałe weszły do 
elektrotechniki. Były nimi: ogólna zasada wyodrębnienia, pojęcie 
środka ciężkości układów wielofazowych, transfiguracja sił elektro-
motorycznych.

W 1932 roku, na międzynarodowym Kongresie Elektrotech-
nicznym w Paryżu, Fryze przedstawia pracę o „Mocy rzeczywistej, 
urojonej i pozornej w obwodach elektrycznych o przebiegach od-
kształconych napięcia i prądu”. Jest to praca, która przyniosła Mu 
największy rozgłos międzynarodowy. Została opublikowana w Pol-
sce, Francji, Niemczech i Rumunii.

Idea zasadnicza tej pracy to wyodrębnienie z krzywej określają-
cej przebieg prądu składowej geometrycznie podobnej do krzywej 
napięcia lub z krzywej określającej przebieg napięcia – składowej 
geometrycznie podobnej do krzywej prądu. Konsekwencją tej tak 
prostej, a jednocześnie tak celnej koncepcji są wprowadzone przez 
Profesora Fryzego pojęcia składowych czynnych i biernych dwóch 
dowolnych odkształconych przebiegów – napięciowego i prądowe-
go, oraz podana przez Niego definicja mocy biernej dla takich prze-
biegów. W wyniku uznania, Fryze zostaje po ogłoszeniu tych prac 
zaproszony na członka kilku zagranicznych związków elektrotech-
nicznych, między innymi związku elektrotechników francuskich, 
niemieckich i austriackich.

Ta praca chyba też była najbardziej bliska Fryzemu. Jej rozsze-
rzeniu poświęcał bowiem dosłownie ostatnie dni swego pracowitego 
życia. Nad nią pracując brał chyba też po raz ostatni do ręki ołówek, 
którym zawsze się posługiwał pisząc swe rozprawy naukowe.

Od początku swojej działalności naukowej Fryze formował kon-
sekwentnie własny, fizykalny sposób podejścia, badania i przedsta-
wiania zagadnień elektrotechniki. Przeorywał w twardej codziennej, 
upartej pracy coraz to nowe obszary rozszerzających się wciąż za-
kresów elektrotechniki.

Systematycznie przechodził do coraz to głębszych i bardziej 
podstawowych zagadnień. Jedna z ostatnich dziedzin, nad którą 
również pracował, to ogólna teoria dymensji. Zapoczątkował ją 
tradycyjnym można powiedzieć cyklem artykułów w Przeglądzie 
Elektrotechnicznym. Tytuł tego cyklu artykułów brzmiał: „Jednostki 
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fizykalne i techniczne”. Celem – jak sam zresztą pisał – było ugrun-
towanie pewnych podstawowych pojęć zasadniczych oraz ustalenie 
pewnych narzucających się wniosków w sprawie znakownictwa 
jednostek i pisowni równań fizykalnych.

Do tego zagadnienia wraca jeszcze w 1954 roku publikując 
w numerze 1 Zeszytów Naukowych Politechniki Śląskiej artykuł pt. 
„Racjonalizacja fizykalnych równań elektromagnetycznych i ukła-
dów dymensyjnych”.

Powołany w 1950 r. na członka Polskiego Komitetu Jednostek, 
przedstawia swój punkt widzenia na sprawę dymensyjnego układu 
jednostek MKS, podany w krytycznej rozprawie w języku francu-
skim pt. „Uwagi w sprawie wyboru czwartej jednostki systemu MKS 
i nowa propozycja rozwiązania tego problemu” i przesyła ją do Mię-
dzynarodowego Biura Wag i Miar w Paryżu.

Prace naukowe Profesora Fryzego przyniosły Mu powszechny 
szacunek i uznanie. Były to prace zawsze poważne, rzetelne, uczci-
we i odpowiedzialne. Przyrównać je można do trwałych, solidnie 
zbudowanych schodów, na których pewnie i z całym zaufaniem 
dla pracy poprzednika można się oprzeć, by rozwijać dalej badania 
naukowe, by dalej rozszerzać naszą wiedzę. Niech, więc ci, którzy 
teraz wyrastają i ci, co w przyszłości wyrastać będą, zdobywając 
coraz to nowe dziedziny dla elektrotechniki, pamiętają, że początek 
dziś tak wygodnych i szerokich schodów, po których szybko się 
wspinają idąc dalej, znaczony jest również stopniami ogólnej teorii 
obwodu, stopniami, które wykuwał Fryze w twardym i trudnym zno-
ju rzetelnej i uczciwej pracy całego życia poświęconego nauce.

Nic też dziwnego, że prezes PAN-u Janusz Groszkowski tak mó-
wił o Nim w 1965 roku:

„Pamiętamy Go dziś tak dobrze, jak tylko na to pozwala pamięć 
ludzka, zdolna zachować obraz człowieka. Jego to zasługa, potra-
fił bowiem na ludziach i sprawach wywrzeć wpływ głęboki, wpływ 
trudno poddający się niszczącemu działaniu czasu.

Był wybitnym znawcą przedmiotu swej pracy badawczej, prak-
tycznej i dydaktycznej. Był człowiekiem o umyśle niezwykle do-
ciekliwym, krytycznym i dążącym do spożytkowania dla ludzkiego 
dobra poznanych praw przyrody. Miał w sobie ogrom pasji poznaw-
czej, która udzielała się kolegom i uczniom. I miał tyleż samo zro-
zumienia dla potrzeb życia wobec nauki. Chyba dlatego właśnie 
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w dziele Jego życia, bogatym i różnorodnym, widzimy przykład 
pracy dobrego uczonego-badacza i doskonałego praktyka.

Polska Akademia Nauk będzie zawsze dumna, że w składzie jej 
członków był Stanisław Fryze”. 

I dalej:
„Zdobył swym życiem i dziełem tyle uznania, szacunku i miłości 

ludzkiej, że będzie długo zachowany w żywej pamięci ludzkiej”.
Spełniają się te słowa.
Nasze dzisiejsze zebranie jest tego dowodem. Jest też dowodem 

na to, że istnieją pewne trwałe i niezmienne wartości natury ludz-
kiej, budzące zawsze szacunek u wszystkich, wartości, do których 
ludzie wracali, wracają i wracać będą.

Wartości wspólne nam wszystkim, których jednym z symboli 
może być życie i praca Stanisława Fryzego.

Niech więc to wspomnienie o Stanisławie Fryzem będzie dowo-
dem tego, że nie wszystko jednak na tym świecie umiera i niech 
nam świadomość tego doda odwagi w pracach i trudach, które każ-
dego z nas jeszcze czekają.
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Stanisław Fryze urodził się w Krakowie 1 grudnia 1885 roku, 
jako syn Stanisława Fryzego i Marii z Pinich. Ojciec, Polak, pochodził 
z Wieliczki, matka z Bochni. Rodzina matki była pochodzenia wło-
skiego. Ojciec Stanisława był z zawodu mechanikiem, interesowała 
go poza pracą (wówczas 10 godzin dziennie) jedynie lektura fachowej 
literatury. Domem i wychowaniem dzieci (trzech synów: Władysław, 
Stanisław – średni i Ludwik) zajmowała się głównie matka. Rodzina 
Stanisława Fryzego jest prawdopodobnie pochodzenia szlacheckiego, 
herbu własnego Fryze, nadanego na Sejmie w 1768 r.

Stanisław ukończył w Krakowie 5 klas szkoły powszechnej oraz 
cztery klasy Wyższej Szkoły Realnej.

Kalendarium 
Życia i działalności 

stanisława fryzego1)

2) Kalendarium opracował T. E. Kołakowski na podstawie Albumu Pamiątkowego przygotowane-
go przez panią Annę Fryze, żonę Profesora. Stamtąd też zaczerpnięto większość zdjęć.

1 grudnia 1885 r.

Lata 1892 – 1901

Uczniowie klasy IVa C.K. 
Wyższej Szkoły Realnej w Krakowie, 25.05.1901 r. 

Stanisław Fryze stoi w drugim rzędzie od dołu, szósty z lewej, bez czapki



31

Stanisława interesowała zawsze bardziej dziedzina nauk technicz-
nych niż humanistycznych, dlatego nie ukończył Szkoły Realnej, lecz 
przeniósł się w roku 1901 do czteroletniej Wyższej Szkoły Przemysłowej 
w Krakowie. Już wówczas, a więc bardzo wcześnie, ujawniał Stanisław 
Fryze zdolności dydaktyczne. Będąc studentem drugiego roku Szko-
ły Przemysłowej (1903), a więc jako kilkunastoletni chłopiec, wydał 
skrypt z mechaniki i budownictwa wg wykładów prof. Grabowskiego.

Stanisław Fryze zdał 28 czerwca 1905 roku z odznaczeniem 
końcowy Egzamin Główny w Wyższej Szkole Przemysłowej. Poziom 
nauki i wymagań w Wyższej Szkole Przemysłowej był wysoki. Wy-
kładowcami byli m.in. prof. dr Stanisław Anczyc i prof. dr Maksy-
milian Huber, którzy w przyszłości zostali profesorami Politechniki 
Lwowskiej. Pod takim kierunkiem ukształtowało się, już w wieku 
młodzieńczym, zamiłowanie Stanisława Fryzego do pracy nauko-
wej, wykorzystującej własne dociekania i badania. Zdarzyło się już 
wtedy, że – za zgodą profesora – rozwiązywał na tablicy szkolnej 
zadania innym sposobem, na podstawie własnego rozumowania. 
Każde zagadnienie musiał bowiem zgłębić i sam dojść do konkluzji. 
Cechowało Go to, że każdą pracę zaczynał „od podstaw”. Po ukoń-
czeniu Wyższej Szkoły Przemysłowej w Krakowie, Stanisław Fryze 
musiał przerwać naukę i pracować zarobkowo.

W 1905 r. rozpoczął pracę w Oddziale Lwowskim firmy elektro-
technicznej Austriackie Zakłady Siemens – Schuckert, początkowo 
jako elektromonter – wolontariusz, potem jako urzędnik techniczny, 
w końcowym okresie na stanowisku kierownika ruchu. 

Jednoroczna służba wojskowa w austriackiej marynarce wojen-
nej w Poli (dzisiejsza Pula w Chorwacji). Na wybór tej dyscypliny 
wojskowej wpłynęła prawdopodobnie włoska domieszka krwi matki 
– kochał morze i słońce jak ona.

Lata 1901-1905

28 czerwca 1905 r.

Od 1 sierpnia 1905 r.
do 24 września 1906 r.

Od 1 października 1906 r.
do 1 października 1907 r.

Marynarz austriackiej 
marynarki wojennej, 
Stanisław Fryze
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Powrót do pracy zawodowej i podjęcie pracy w charakte-
rze elektromontera w Oddziale Lwowskim Zakładów Siemens 
– Schuckert. Roczne świadectwa pracy w tzw. Hauptogrun-
dbuchsblatt podpisywane były wówczas między innymi przez 
znanych w czasach późniejszych wybitnych elektryków pol-
skich, działaczy SEP, Kazimierza Straszewskiego czy Mauryce-
go Altenberga.

Stanisław Fryze chciał studiować i ukończyć studia wyższe. 
Do wstąpienia na Politechnikę nie uprawniało jednak świadectwo 
Egzaminu Głównego w Wyższej Szkole Przemysłowej. Zdał więc 
w roku 1911 – jako eksternista – egzamin dojrzałości w Szkole 
Realnej w Krakowie. 

Przeniósł się już na stałe do Lwowa i dnia 1 października 
1911 roku zapisał się jako słuchacz zwyczajny na Oddział Elek-
trotechniczny Wydziału Budowy Maszyn Cesarsko–Królewskiej 
Szkoły Politechnicznej we Lwowie. Został słuchaczem Politechni-
ki immatrykulowanym w dniu 12 października 1911 r. Utrzymy-
wać się musiał nadal sam. Przez pierwszy semestr studiów usiło-
wał godzić uczęszczanie na wykłady i ćwiczenia  na Politechnice 
z pracą zawodową w firmie Siemens – Schuckert. Wówczas 
istniały jednak tylko studia stacjonarne, a więc jedno i drugie 
odbywało się w tym samych przedpołudniowych godzinach. Re-
zygnując więc z pracy u Siemensa, objął posadę nauczyciela 
w Państwowej Szkole Przemysłowej (PSP) we Lwowie.

W PSP we Lwowie pracował Stanisław Fryze przez ponad 
dwanaście lat, początkowo jako nauczyciel zawodu, następnie 
jako nauczyciel rzeczywisty, wreszcie jako kierownik Wydziału 
Elektromechanicznego. Prowadził w PSP także kursy majster-
skie i wieczorowe kursy dokształcające dla monterów.

W dniu 6 lipca 1912 roku Stanisław Fryze poznał swoją przy-
szłą żonę, słuchaczkę Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego 
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie – Annę Krypiakiewicz, 
córkę dr. med. Józefa Krypiakiewicza, lekarza psychiatry i Zofii 
z domu Twardowskiej.

Zawodowa praca w Państwowej Szkole Przemysłowej umoż-
liwiała Stanisławowi Fryzemu uczęszczanie na wykłady na Po-
litechnice – kontynuował więc studia. Wystąpiły jednak nowe 
przeszkody. Był studentem II roku Lwowskiej Politechniki, gdy 

Lata 1907 – 1912

25 września 1911 r.

1 października 1911 r.

Od 1 lutego 1912 r. 
do 1 października 1925 r.

6 lipca 1912 r. 

Grudzień 1912 r. 



33

ogłoszono w grudniu 1912 roku częściową mobilizację armii au-
striackiej. Był to okres niepokojów w Bośni i Hercegowinie. Sta-
nisław Fryze został powołany do służby wojskowej w austriackiej 
marynarce wojennej w Poli.

Ówczesny dyrektor Państwowej Szkoły Przemysłowej we 
Lwowie, inż. Władysław Kłapkowski, cenił swego zdolnego pra-
cownika, wiedział też o Jego równoczesnych studiach na Poli-
technice, wyreklamował Go więc z wojska z końcem kwietnia 
1913 roku. Stanisław Fryze wrócił z Poli do Lwowa po pięcio-
miesięcznej przerwie w studiach (od grudnia 1912 do kwietnia 
1913 r.) – postanowił jednak „nie stracić roku”. Było to możli-
we dzięki pomocy przyszłej żony i przyjaźnie ustosunkowanych 
dawnych profesorów z PSP w Krakowie, którzy byli obecnie 
Jego wykładowcami na Politechnice Lwowskiej. Byli to: prof. dr 
Stanisław Anczyc, kierownik Katedry Technologii Mechanicz-
nej, a zarazem dziekan Wydziału oraz prof. dr Maksymilian Hu-
ber, kierownik Katedry Mechaniki Technicznej. Obaj odnieśli się 
życzliwie do zamierzeń zdolnego i pracowitego studenta, dali 
mu tematy ćwiczeń i elaboratów z minionego i bieżącego seme-
stru, kontrolowali jego pracę w laboratoriach. Na to wszystko 
nie wystarczało jednak godzin dnia, bo przecież trzeba było 
uczęszczać na wykłady, a godziny wieczorowe zajęte były przez 
kurs dla monterów w PSP. Trzeba było niejedno ćwiczenie labo-
ratoryjne odrobić na Politechnice w nocy. Do pomiarów maszyn 
nie wystarczał jednak sam student. Pomocnikami byli – jeden 
ze starych woźnych i narzeczona. Obliczenia i rysunki wykony-
wał Stanisław Fryze też nocami. Profesorowi Anczycowi wręczył 
przepisane sprawozdania z ćwiczeń, elaboraty i rysunki wyko-
nane w tuszu w przepisanym terminie, ręcząc akademickim 
słowem honoru, że ani w obliczeniach, ani w rysunkach nie 
korzystał z niczyjej pomocy. Rok akademicki 1912/13, a więc 
drugi rok studiów, był uratowany.

Wybuch I wojny światowej w sierpniu 1914 roku przerwał 
Stanisławowi Fryzemu po raz drugi studia na Politechnice i skut-
kował mobilizacją i ponownym wyjazdem do marynarki wojennej 
w Poli. Narzeczona towarzyszyła mu w podróży ze Lwowa do 
Wiednia, gdzie pozostała wraz z rodziną, aby być bliżej narze-
czonego.

25 kwietnia 1913 r.

Sierpień 1914 r.
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W lipcu 1915 roku Stanisław Fryze otrzymał swój pierwszy, 
pięciodniowy urlop z wojska i spędził go z narzeczoną i jej rodziną 
w Ober Hollabrun, małym miasteczku w Dolnej Austrii. W Ober 
Hollabrun gromadziła się także coraz liczniejsza Polonia – otwarto 
nawet szkołę dla polskich dzieci z polskim gronem nauczycielskim 
i polskim kierownikiem, prof. Kopystyńskim. W Poli odbywał Stani-
sław Fryze służbę kolejno: na torpedowcu 51, na pancerniku SMS 
Tegetthof, na pancerniku SMS Arpad. Zdawałoby się, że ten pobyt 
w marynarce wojennej przekreślił definitywnie dalsze studia. Nic 
podobnego! To nie był czas stracony dla studiów i nauki, bo Stani-
sław Fryze spędzał z zeszytem i ołówkiem w ręku każdą wolną od 
służby wojskowej chwilę.

Daleko, bo we Lwowie, po powrocie z Wiednia i Ober Hol-
labrun narzeczona pożyczała wykłady od kolegów Stanisława, 
zwolnionych z wojska i uczęszczających na Politechnikę Lwow-
ską. Przepisywała je, kalkowała rysunki i posyłała do Poli mate-
riał do nauki. Była to jednak tylko niejako kanwa, na której Sta-
nisław Fryze przeprowadził swe dalsze, samodzielne studia. Bo 
i tu, jak zawsze, dominowały u Stanisława Fryzego dwie cechy: 

Lipiec 1915 r.

Jesień 1915 r.

Narzeczeni 
na dworcu w Wiedniu 

w 1914 r.
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umiłowanie nauki i żelazna, konsekwentna wytrwałość. Nieła-
twa była nauka na okręcie, wśród gwaru kolegów, bez własnego 
miejsca przy stole, bez schowka na książki i zeszyty, bo materiał 
do nauki narastał. Za wykładami jechały do Poli dzieła naukowe 
– a okręt wojenny nie dysponował pomieszczeniem na biblio-
tekę. Toteż często spadały na Stanisława kary za ukrytą gdzieś 
w maszynowi książkę. Był to przeważnie areszt – tzw. Einzela-
rest – odosobnienie w tak małej celce, że można w niej było albo 
siedzieć na żelaznej podłodze, albo leżeć na plecach, unosząc 
nogi prostopadle do góry. Kary te były jednak witane radośnie, 
bo dawały mu wymarzoną samotność, czas i spokój do nauki 
i rozważań teoretycznych, które prowadził poza programem Po-
litechniki.

Stanisław Fryze został odkomenderowany na Stację Lotniczą 
Marynarki Wojennej. Należał jako obserwator do ekipy „oblatującej” 
każdy nowy hydroplan. Miał jednak więcej czasu do nauki – służba 
w lotnictwie zmieniała się co 24 godziny – i spokój! Nie mieszkał 
już na okręcie, lecz na kwaterze w Poli. 

Wiosna 1916 r.

Kwiecień 1917 r.

Fot. 11. Pamiątka pierwszego lotu hydroplanem w kwietniu 1916 r.

Marynarze austriackiej marynarki wojennej, którzy mieli studia 
politechniczne na ukończeniu, otrzymali w kwietniu 1917 urlop na-
ukowy w celu złożenia II Egzaminu Państwowego i zdobycia tytułu 
inżyniera. Stanisław Fryze był przygotowany – otrzymał trzymie-
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sięczny urlop i pojechał do Lwowa. Przywiózł ze sobą oprócz kilku-
dziesięciu zeszytów z opracowaniami i zadaniami z elektrotechniki 
– dowód samodzielnych studiów, również „papiery wojskowe” od 
tzw. Feldkurata (kapelana wojskowego) z pozwoleniem na wzięcie 
ślubu.

W związku z tym, jak zaświadcza tradycja rodzinna, oświadczył 
swojej narzeczonej: „Jeśli chcesz za mnie wyjść za mąż, to jutro! 
Mam trzymiesięczny urlop na naukę, a nie na narzeczeńskie od-
wiedziny”. 

I tak się też stało. Przyjechał w sobotę 21 kwietnia, a w ponie-
działek byli już małżeństwem.

Podczas dwóch następnych miesięcy Stanisław Fryze zdał 18 
zaległych egzaminów z IV i V roku Politechniki, co uwidaczniają 
daty egzaminów w Książce Legitymacyjnej Szkoły Politechnicznej 
we Lwowie. Po egzaminie z dnia 8 VII 1914 w roku akademickim 
1913/14, w którym był studentem III roku, nastąpiła w egzami-
nach bardzo duża przerwa, bo do dnia 25 IV 1917 roku! Ale od 
tego dnia zdaje Stanisław Fryze egzaminy, nieraz po trzy jedne-
go tygodnia: 28 IV; 5 V; 10 V; 16 V; 20 V; 23 V; 25 V; 2 VI; 14 I. 
Praca dyplomowa w owym czasie była pracą klauzurową, którą 
kandydat musiał wykonać samodzielnie na Politechnice w ciągu 
ośmiu dni z wszystkimi obliczeniami i rysunkami. Stanisław Fryze 
otrzymał jako temat pracy dyplomowej: „Obliczenie głównych wy-
miarów konstrukcyjnych oraz uzwojenia motoru asynchronicznego 
dużej mocy”. Rozwiązał go jako pracę klauzurową w przepisanym 
terminie. 

W dniu 16 czerwca 1917 roku Stanisław Fryze zdał z odzna-
czeniem II Egzamin Państwowy na Wydziale Budowy Maszyn – Od-
dziale Elektrotechnicznym. Odznaczenie uzyskał kandydat z wypra-
cowania praktycznego elektrotechniki i technologii mechanicznej.

Członkowie Cesarsko-Królewskiej Komisji Egzaminu Państwo-
wego w osobach: prezesa Dzieślewskiego oraz Anczyca i Hauswal-
da gratulowali żonie Stanisława Fryzego, czekającej pod drzwiami 
sali egzaminacyjnej, tak świetnie przez męża zdanego egzaminu 
dyplomowego!

A Wielka Wojna trwała. Stanisław Fryze powrócił do Poli na 
stację lotniczą i otrzymał rangę podchorążego marynarki wojennej. 
Żona Stanisława, Anna otrzymała pozwolenie na przyjazd do Poli 

23 kwietnia 1917 r.

Kwiecień – czerwiec 
1917 r.

16 czerwca 1917 r.
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dopiero w czerwcu 1918 roku, a więc po roku. Pola to port wojen-
ny, a do wojny z Austrią przystąpiły wówczas Włochy, wojna trwała 
więc na morzu i w powietrzu. Ofiar było wiele. Z trzydziestu kole-
gów, z którymi Stanisław Fryze odbywał jednoroczną służbę woj-
skową w marynarce wojennej w roku 1906/7 przeżyło wojnę tylko 
dwóch: Stanisław Fryze i jeden z jego kolegów!

 

Nadszedł listopad 1918 roku. Stanisław Fryze przebywał nadal 
w Poli razem z żoną. Na kilka dni przed końcem wojny wybuchła 
w Poli – na lądzie i na wszystkich okrętach stojących w porcie – re-
wolucja. Marynarze wypowiedzieli oficerom posłuszeństwo i opuścili 
swoje placówki na okrętach. Zawiązały się narodowe komitety rewo-
lucyjne: polski, czeski, niemiecki, węgierski, chorwacki. Oficerowie 
opanowali sytuację na tyle, że objęli kierownictwo nad wysyłką mary-
narzy do miejsc zamieszkania, według narodowości. Odjazd odbywał 
się spokojnie z dworca kolejowego w Poli. Pierwsi odjechali Niemcy, 
potem Węgrzy, następny transport miał objąć Czechów – wtedy jed-
nak flota włoska zawinęła do portu i rozpoczęła okupację wstrzymując 
dalsze transporty. Pozostało 1300 polskich żołnierzy – z marynarki 
i lądowych jednostek przybrzeżnych – 50 oficerów i 8 kobiet. Trzy 
z nich to żony oficerów, pięć pracowało w wojskowych biurach jako 
stenotypistki. Po dłuższych pertraktacjach z włoskim okupantem,  

Stanisław Fryze – podchorąży 
austriackiej marynarki wojennej 
(1917)

Listopad 1918 r.
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załadowano wszystkich Polaków na włoski okręt Francesca, wraz 
z ich mieniem. Stanisław Fryze otrzymał pozwolenie zabrania swoich 
książek naukowych, notatek i podręczników, a zebrało się ich przez 
te cztery lata wojny niemało. W wesołym wierszyku o transporcie Po-
laków włoskim okrętem nie pominięto i okrzyku Stanisława Fryzego: 
Żono! Gdzie moich trzynaście kufrów? Celem morskiej podróży Po-
laków była Wenecja, dalszą drogę przewidziano koleją przez Włochy 
północne, Szwajcarię i Austrię do Krakowa. Droga morska z Poli do 
Wenecji trwała 48 godzin. Port był zaminowany, okręt był więc przez 
pola minowe pilotowany przez Polaka, kapitana łodzi podwodnej. 

Generał Haller tworzył wówczas we Francji armię polską. Uczest-
nikom polskiego transportu z Poli zaproponowano wstąpienie do ar-
mii generała Hallera. Lecz nasi żołnierze mieli już dość wojny – każdy 
z nich chciał przede wszystkim, po czteroletniej nieobecności, wrócić 
do domu. Odmówili. Zaważyło to na losach całego transportu. Przypię-
to mu etykietę komunistów, a przed komunistami Szwajcaria zamknę-
ła granicę. Wszystkich uczestników transportu polskiego wyładowano 
w Mediolanie, skąd konwojowani częściowo ciężarowymi autami, częś-
ciowo piechotą dotarli do Sesto San Giovanni, małej miejscowości pod 
Mediolanem. Miasteczko było miniaturowe, ale graniczyło z olbrzymim 
polem lotniczym, na którym stały dwa ogromne hangary. Ongiś, na 
tym polu Henryk Dąbrowski ćwiczył polskie Legiony. W tych dwóch 
olbrzymich hangarach pomieszczono prowizorycznie, na podściółce 
ze słomy, wszystkich uczestników transportu – 1358 osób. Sesto San 
Giovanni miało z Mediolanem komunikację tramwajem dalekobieżnym 
i właśnie w Mediolanie spotkał Polaków ciekawy incydent. Spodziewa-
jąc się, że pobyt w Sesto nie potrwa długo, pojechał Stanisław Fryze 
zaraz następnego dnia z żoną i kilku kolegami z Sesto do Mediolanu. 
Stęsknieni byli wszyscy wielkomiejskich wrażeń, po czterech latach 
pobytu w zamkniętym porcie wojennym, więc ten „pierwszy dzień 
wolności” rozpoczęli zainstalowaniem się w pięknej narożnej kawiarni 
w centrum miasta, w pasażu Wiktora Emanuela. Nie zauważono, że 
przed szybami kawiarni zaczął gromadzić się coraz większy tłum Wło-
chów. Zwabionych widokiem obcych, do niedawna wrogich mundurów 
wojskowych. W pewnej chwili cały ten tłum wpadł do kawiarni, zdra-
dzając niedwuznacznie krzykiem i namiętną gestykulacją nieprzyjazne 
zamiary. Polacy zorientowali się natychmiast, że powodem nienawiści 
były noszone przez nich austriackie mundury. 
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Stanisław Fryze spostrzegł wśród napastników mundur kapitana 
bersalierów, przecisnął się siłą do niego i krzyknął po włosku: „My 
Polacy, nie Austriacy, wracamy z wojny do domu”! I wtedy zmieniła się 
sceneria, jak różdżką czarodziejską tknięta. Kapitan bersalierów wsko-
czył na stolik kawiarniany i w płomiennych słowach wyraził radość, 
że ziemia włoska gości Polaków, którzy byli zawsze przyjaciółmi Wło-
chów. Entuzjazm jego udzielił się wszystkim – nie było końca okrzy-
kom: Evviva Polacchi! Evviva Italiani! Następnego dnia pojawiło się 
we wszystkich dziennikach Mediolanu wezwanie, by ludność darzyła 
przyjaźnią przybyszów w austriackich mundurach, bo to są Polacy, 
wracający po wojnie do kraju. Lecz pobyt w Sesto San Giovanni prze-
dłużał się. Nadeszła zima. Dla oficerów zbudowano osobny, drewniany 
barak. Małżeństwa i kobiety porozmieszczano na kwaterach w mia-
steczku, w pokojach umeblowanych, lecz bez opału i bez pieców. Toteż 
całe życie tych „pseudojeńców” koncentrowało się w baraku na lotni-
sku, tam gotowano (na polu, nad ogniskiem, bo kuchni nie było), tam 
prano i suszono bieliznę, tam obchodzono Święta Bożego Narodzenia 
na stołach zbitych z bierwion i przykrytych czystymi prześcieradłami! 
Monotonię pobytu w Sesto urozmaicały rzadkie odwiedziny gościnnych 
rodzin polskich, mieszkających stale w Mediolanie, jak Rajkiewiczów 
(Stanisław Fryze z żoną i kilku kolegami spędził u nich wieczór Syl-
westrowy) oraz dyrektora Banca Comerciale Italiana Toeplitza, którego 
żoną była Polka, wspaniała artystka, Jadwiga Mrozowska.

 

Małżeństwo Anna i Stanisław Fryzowie 
na kwaterze w Sesto San Giovanni
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Dopiero w lutym 1919 roku rząd włoski wysłał do Krakowa pusty 
pociąg po włoskich jeńców minionej wojny. Poseł polski we Włoszech 
Jan Zamorski oraz wspomniany dyrektor banku Toeplitz wystarali się 
o pozwolenie odesłania tym pociągiem do Krakowa 50-ciu najstar-
szych żołnierzy, 50-ciu oficerów oraz ośmiu kobiet. Pod barak na 
lotnisku w Sesto San Giovanni zajechały znowu auta ciężarowe, kon-
wojowane przez włoskich żołnierzy. Załadowano pakunki i wyzna-
czonych do wyjazdu ludzi i pod konwojem odesłano tych wybrańców 
losu do Mediolanu, a stąd pociągiem do Krakowa. Droga prowadziła 
przez zburzone mosty na Piavie, przez kraj leżący w gruzach. Tak 
dojechał transport do Gorycji. I tu nastąpił nowy, nieprzewidziany 
postój. Okazało się bowiem, że cały bagaż repatriantów, tak staran-
nie konwojowany pod dowództwem samego colonello, nie dojechał 
do Gorycji! Wysłano więc jednego z polskich oficerów – naturalnie 
pod konwojem – z powrotem do Mediolanu, w poszukiwaniu rzeczy. 
Przywiózł je po trzech dniach. Na czas oczekiwania zakwaterowano 
uczestników transportu: mężczyzn w Kasynie oficerskim, a kobiety 
w puściuteńkim, olbrzymim szpitalu. Były to bowiem jedyne dwa 
niezburzone budynki wśród ruin Gorycji. Stanisław Fryze wrócił 
z towarzyszami i żoną przez Wiedeń do Krakowa, a stąd we dwoje 
do Lwowa. Już w czasie pobytu w Sesto San Giovanni przeczytali 
w jednym ze szwajcarskich dzienników, że „Lwów broniony jest przez 

Luty 1919 r.

Anna Fryze przy ognisku w Sesto
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dzieci i kobiety”. Dlaczego i przeciw komu – nie wiedzieli. Dopiero 
powiedziano im w Krakowie, że we wschodniej Galicji toczą się walki 
polsko-ukraińskie, że z podróżą do Lwowa należy się spieszyć, bo 
jedyna linia kolejowa przez Gródek Jagielloński może być lada dzień 
przerwana. Zdążyli jednak. Linia nie została przerwana. Wrócili do 
Lwowa, gdzie Stanisław Fryze został mianowany komendantem war-
sztatów elektrotechnicznych.

Nastąpił pokój i życie we Lwowie wróciło do normy. Stanisław 
Fryze wrócił po raz trzeci na swoją nauczycielską placówkę w Pań-
stwowej Szkole Przemysłowej – teraz już jako inżynier elektryk. 
4 czerwca 1919 został przyjęty na członka zwyczajnego Polskiego 
Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie, z ważnością od 1 stycz-
nia 1919 roku.

Od wschodu nadciągnęła nowa wojna – z sowiecką Rosją. Sta-
nisław Fryze nie wziął w niej bezpośredniego udziału. Został na-
tomiast mianowany komendantem Warsztatów Samochodowych 
DOG we Lwowie

W marcu 1921 roku został, na skutek wniosku reklamacyjnego 
Szkoły Przemysłowej we Lwowie, zwolniony i zaliczony do rezerwy 
armii, wobec czego Stanisław Fryze objął ponownie swoje stanowi-
sko jako nauczyciel Szkoły Przemysłowej.

 

Grono nauczycielskie i uczniowie Państwowej Szkoły Przemysłowej we Lwowie 
w roku 1920. 

Stanisław Fryze, w mundurze wojskowym, siedzi piąty od lewej

Czerwiec 1919 r.

Sierpień 1920 r.

Marzec 1921 r.
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Równocześnie z powrotem do pracy zawodowej, rozpoczął Sta-
nisław Fryze pracę naukową. Skończyły się wojny, często przebywał 
w domu, mógł nareszcie poświęcić się niepodzielnie pasjonującym 
go zawsze zagadnieniom z dziedziny elektrotechniki. Życie rodzin-
ne układa się szczęśliwie. Byli małżeństwem bezdzietnym i może 
właśnie dlatego spotykał u żony nie tylko zrozumienie dla swoich 
prac, ale i pomoc. Przez wszystkie lata wspólnego życia (a było ich 
48) tylko żona przygotowywała jego prace do druku, sporządzała 
maszynopisy, przeprowadzała korekty, dopilnowywała wydawnictw. 
Stanisław Fryze miał umysł niesłychanie krytyczny – nie przyjmował 
i nie przyswajał sobie żadnej teorii, dopóki własnym, dociekliwym 
badaniem nie przekonał się o jej słuszności. Tak właśnie powstała 
jego praca pt. Nowa teoria ogólnego obwodu elektrycznego. 

Pracę nad tą teorią rozpoczął jeszcze przed otrzymaniem dyplo-
mu inżynierskiego i poświęcił jej kilka lat. Gdy rękopis jej był już 
ukończony, dowiedział się od jednego z profesorów, że zagadnienie 
to jest już opracowane przez J. L. la Cour’a, profesora Politechniki 
w Karlsruhe, tylko pod innym tytułem. Stanisław Fryze wcale tej 
pracy nie znał – nie wiedział nawet o jej istnieniu. Po mozolnych 
poszukiwaniach w bibliotekach i księgarniach, znalazł ją wreszcie 
w jednym z antykwariatów w Wiedniu. Była to rozprawa habilitacyj-
na J. L. La Cour’a pt. Leerlauf und Kurzschluss-Versuch in Theorie 
und Praxis. Przestudiowawszy rozprawę J. L. La Cour’a, Stanisław 
Fryze znalazł w niej zasadniczy błąd w teoretycznych założeniach, 
powtarzanych przez 25 lat! Poddał więc krytyce rozprawę La Cour’a 
i w swej pracy Nowa teoria ogólnego obwodu elektrycznego przed-
stawił własne, poprawne rozwiązanie problemu. Opracował go przy 
zastosowaniu ulepszonej przez siebie metody symbolicznej, nad 
którą pracował już od roku 1916, a więc również przed uzyskaniem 
dyplomu inżyniera. Metoda symboliczna nie była wówczas wprowa-
dzona na wykładach politechnicznych, toteż jej zastosowanie było 
pionierską działalnością Stanisława Fryzego. Nowa teoria ogólnego 
obwodu elektrycznego jest to ogólna teoria wszystkich obwodów 
elektrycznych o sinusoidalnych przebiegach prądów i napięć w sta-
nach ustalonych z nowym podziałem według liczby regulowanych 
parametrów (zmiennych niezależnych), co ma zasadniczy wpływ 
na wzajemne związki między prądami a napięciami różnych ele-
mentów tych obwodów. W pracy tej wykazał autor ważny wpływ 

Kwiecień 1921 r.
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stanów jałowych i zwarcia na ukształtowanie wzorów, określających 
te związki. Problem rozwiązał więc bardziej ogólnie od La Coura, 
przez dopuszczenie więcej niż jednej impedancji.

 

Pracę Nowa teoria ogólnego obwodu elektrycznego przedłożył 
Stanisław Fryze w Rektoracie Politechniki Lwowskiej wraz z poda-
niem o dopuszczenie na jej podstawie do egzaminu doktorskiego. 
Po wydaniu pozytywnej opinii o pracy przez profesorów Romana 
Dzieślewskiego i Maksymiliana Hubera z dnia 7 czerwca 1922 r. 
wyznaczono termin rygorozum, jak wówczas nazywano egzamin 
doktorski. 

Egzamin doktorski odbył się 11 czerwca 1923 r. Kandydat zdał 
z odznaczeniem tzw. egzamin ścisły (rygorozum doktorskie) przed 
Komisją w składzie: prof. dr Antoni Łomnicki, dziekan Wydziału 
Mechanicznego, referenci prof. Roman Dzieślewski, prof. dr Mak-
symilian Huber, egzaminatorzy: prof. dr Kazimierz Idaszewski, prof. 
Gabriel Sokolnicki.

W dniu 12 stycznia 1924 r. odbyła się promocja doktorska inż. 
Stanisława Fryzego. Dyplom podpisali: rektor prof. Julian Fabiań-
ski, dziekan prof. Edward Tadeusz Geisler i promotor prof. Ludwik 
Berman. 

Legitymacja urzędnicza 
Kuratorium Lwowskiego Okręgu Szkolnego (1922 r.)

Maj 1922 r.

Czerwiec 1923 r.

Styczeń 1924 r.
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Pierwszą publikacją Stanisława Fryzego po otrzymaniu dokto-
ratu była rozprawa zatytułowana: „W sprawie metody obliczania 
obwodów na zasadzie nakładania stanów (Dufrene’a)” drukowana 
w Przeglądzie Elektrotechnicznym 1924, zeszyt 6.

W tym samym roku opublikował swoją pracę doktorską pt. 
„Nowa teoria ogólnego obwodu elektrycznego”, również w Przeglą-
dzie Elektrotechnicznym 1924, zeszyt. 11, 12 i 13.

Wersję niemiecką tej pracy pod tytułem: „Neue Teorie des All-
gemeinen Stromkreises” opublikował w niemieckim czasopiśmie, 
wychodzącym w Berlinie Elektrotechnische Zeitschrift ETZ, 1924, 
zeszyt 26.

Jako czwartą w tym samym roku opublikował Stanisław Fryze 
pracę pt. „Nowe drogi w elektrotechnice”. Przegląd Elektrotech-
niczny 1924, zeszyty 18, 19 i 20.

W roku następnym publikował Stanisław Fryze pracę zaty-
tułowaną „Strzałki kierunkowe w obwodach elektrycznych” 
w Przeglądzie Elektrotechnicznym 1925, zeszyt 12, 13, 14, 
15, oraz rozprawę w języku francuskim pt. „Sur le calcul des 
courants circulant dans les d’iverses branches d’un réseau de 
conducteurs” w Revue Générale de l’Électricité RGE 1925. Była 
to wersja francuska pracy Stanisława Fryzego pod zmienionym 
tytułem: „Nowa teoria obliczania obwodów w gałęziach równo-
ległych”, niedrukowana po polsku, ale zachowana w polskim 
rękopisie. W maszynopisie natomiast zachowała się wersja fran-
cuska tej pracy pt.: „Nouvelle methode du calcul des circuits 
aux branches paralelles”. 

W tym samym roku 1925 powstał rękopis pracy w języku nie-
mieckim pt. „Der Allgemeine Stromkreis von J.L. la Cour kritische 
Betrachtung” (drukowany w czasopiśmie Elektrotechnik und Mas-
chinenbau dopiero w dwa lata później (1927, zeszyt 7). 

Są to pionierskie prace teoretyczne, w których Stanisław Fryze 
przedstawia własne, oryginalne rozwiązania wielu trudnych zagad-
nień elektrotechnicznych. 

Z innowacji naukowych na szczególną uwagę zasługują dwie 
prace: Nowe drogi w elektrotechnice, w której pokazał autor nowe 
sposoby podejścia do teorii różnych obwodów prądu zmiennego, 
ze szczególnym uwzględnieniem wykresów kołowych. Natomiast 
wprowadzenia do teorii obwodów prądu stałego i zmiennego oraz 

Marzec 1924 r.

Czerwiec i lipiec 
1924 r.

Wrzesień 
i październik 1924 r.

Czerwiec i lipiec 
1925 r.

Sierpień 1925 r.
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własnego, jednolitego systemu strzałkowania napięć i prądów doko-
nał autor w pracy Strzałki kierunkowe w obwodach elektrycznych. 
Wyjaśnił w niej znaczenie strzałek sił elektromotorycznych i prądu 
elektrycznego, wprowadził strzałki napięć oraz okazał, że do jed-
noznacznego określenia wielkości E,J,U, konieczne jest ustalenie 
zwrotu tych skalarów, co najdogodniej jest uskutecznić za pomocą 
strzałek, używanych w schematach obwodów. W dalszych rozwa-
żaniach pokazał autor ogólny system strzałkowania SEM-cznych 
prądów i napięć w obwodach prądów stałych i zmiennych, ilustru-
jąc (za pomocą licznych przykładów) znaczne korzyści teoretyczne 
i praktyczne wprowadzenia tego systemu.

Działalność naukowa Stanisława Fryzego i publikowane przez 
niego prace zwróciły uwagę Senatu Politechniki Lwowskiej. W nie-
spełna dwa lata po jego doktoracie, w październiku 1925 roku, 
został powołany na Katedrę Elektrotechniki Ogólnej Politechniki 
Lwowskiej w charakterze profesora nadzwyczajnego na Wydziale 
Mechanicznym Politechniki Lwowskiej.

Równocześnie z mianowaniem na stanowisko profesora Poli-
techniki Lwowskiej, otrzymał Stanisław Fryze zwolnienie ze stano-
wiska nauczyciela Państwowej Szkoły Przemysłowej.

19 grudnia 1925 r. Urząd Wojewódzki Lwowski i jego Okręgo-
wa Dyrekcja Robót Publicznych mianowała Stanisława Fryzego na 
okres lat 1926-1928 członkiem Komisji dla egzaminów dla cywil-
nych inżynierów elektrotechniki, w charakterze egzaminatora.

Pierwsze lata pracy pedagogicznej na Politechnice Lwowskiej 
zbiegają się z dalszymi latami ożywionej twórczości naukowej Sta-
nisława Fryzego. Prace swe publikował w językach: polskim, nie-
mieckim i francuskim w następujących czasopismach naukowo- 
-technicznych :
• Przeglądzie Elektrotechnicznym (organie Stowarzyszenia Elek-

tryków Polskich w Warszawie) 
• Czasopismie Technicznym (organie Ministerstwa Robót Publicz-

nych i Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie)
• Elektrotechnische Zeitschrift ETZ Zentralblatt für Elektrotech-

nik (organ des Elektrotechnischen Vereins seit 1880 und des 
Verbandes Deutscher Elektrotechniker seit 1894 Berlin)

• Elektrotechnik und Maschinenbau E. u M. (Zeitschrift des 
Elektrotechnischen Vereins Wien)

Październik, 
listopad 1925 r.

Grudzień 1925 r.

Rok 1926
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• Revue Générale de l’ Éléctricité RGE (organ de l’ union des 
syndicats de l’électricité Paris)

• Institut National Roumain pour 1 Etude et 1’Aménagemment 
et de 1’ (Utylisation des sources d’énergie Bucarest – Rouma-
nie).
W Wydawnictwach Komisji Wydawniczej Towarzystwa Brat-

niej Pomocy Studentów Politechniki Lwowskiej opublikowany zo-
stał obszerny podręcznik dla szkół wyższych pt. Elektrotechnika 
ogólna w formie litograficznego skryptu. Tomy tego podręcznika 
wychodziły od 1926 do 1934 roku i objęły 2445 stron z 2498 
rysunkami.

W roku 1926 ukazał się tom I – Elektryczność i magnetyzm.
W latach 1927 i 1930 tom II – Prądy stałe, przy czym część 1 

Teoria prądów stałych w roku 1927, a część 2 – Działania prądów 
stałych w roku 1930.

W latach 1933 i 1934 ukazał się tom III – Prądy zmienne, przy 
czym część 1 – Ogólne rozważania w roku 1933, a część 2 – Prądy 
sinusoidalne w roku 1934.

Po wydaniu I tomu i pierwszej części tomu II podręcznika Sta-
nisława Fryzego wypowiadało się o jego wartości Życie Technickie, 
organ Stowarzyszenia Asystentów oraz Związków i Kół Naukowych 
Studentów Politechniki Lwowskiej (w nr 4, Rok VI, 1927) w nastę-
pujących słowach: „Skrypt ten, opracowany osobiście przez prof. 
Fryzego cechuje właściwa mu jasność wykładu, ścisłość w defini-
cjach (rozróżnianie definicji matematycznych i fizykalnych), ści-
słe rozgraniczenie pojęć i wreszcie, co najważniejsze, jak najda-
lej posunięty krytycyzm, zaprawiający czytelnika do analizowania 
i przemyślenia każdego wzoru czy prawidła przed uznaniem jego 
stosowalności”.

Stanisław Fryze pisał o powstaniu podręcznika: Aby ułatwić 
pracę studentom rozpocząłem już w roku 1926 opracowanie pod-
ręcznika pt. „Elektrotechnika ogólna”. Podręcznik powyższy kosz-
tował mnie niesłychanie wiele trudów i zawiera mnóstwo nowych, 
nieznanych dotąd tez, wzorów, uproszczeń dotychczasowych me-
tod analizy lub obliczeń. Pewne rozdziały lub ustępy stanowią po-
ważne i oryginalne rozprawy naukowe, dotąd z braku pomocy nie 
ogłoszone drukiem. Autor użył terminu „z braku pomocy nie ogło-
szone drukiem”. Należy to rozumieć w najściślejszym tego słowa 

Lata 1926 – 1934
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znaczeniu. Prof. Stanisław Fryze miał w swojej Katedrze Elektro-
techniki Ogólnej na Politechnice Lwowskiej tylko jednego asystenta 
i jednego laboranta! Drugiego asystenta w Katedrze musiał opłacać 
sam, z własnych poborów.

Inną dziedziną, w której Stanisław Fryze wypowiadał się sło-
wem i drukiem, był przemysł elektryfikacyjny Polski. W Czasopis-
mie Technicznym (1920, zeszyt 21) ukazały się artykuły kilku pro-
fesorów Politechniki Lwowskiej, w tym artykuł Stanisława Fryzego, 
polemizujących z decyzją udzielenia rządowej koncesji na elektryfi-
kację Polski amerykańskiej firmie W.A. Harriman et Co. W dyskusji 
wzięli udział: prof. Gabriel Sokolnicki, prof. dr Kazimierz Idaszew-
ski, inż. Maurycy Altenberg oraz prof. dr Stanisław Fryze. Włączyli 
się oni wszyscy w wielką polemikę, prowadzoną na łamach prasy w 
całej Polsce – bo mimo zasadniczej korzyści, jaką była elektryfikacja 
kraju, przeważyła negatywna ocena faktu uzależnienia Polski od ob-
cego kapitału. W efekcie sprawa „koncesji Harrimana” upadła.

Stanisław Fryze starał się zawsze o to, by jak najbardziej uprzy-
stępnić studentom naukę. Toteż słuchacze wyrażali się o sposobie 
wykładania Stanisława Fryzego z uznaniem. Mówił głośno, wyraź-
nie, podkreślając dobitnie intonacją głosu wiadomości najważniej-
sze do zapamiętania, ale oprócz tego umiał w sposób godny uznania 
zabawić słuchaczy porównaniami i nawet pobudzić ich do śmiechu, 
naginając sztywne szczegóły naukowe tak, że udawało mu się za-
haczyć je o pamięć studenta i trwale w niej zapisać się. Dlatego 
tak łatwo umiał zjednywać zwolenników propagowanej przez siebie 
doktryny (np. strzałki kierunkowe i inne). Czasem bowiem trzeba 
czegoś więcej aniżeli jedynie wiedzy, aby zdobyć posłuch i umieć go 
utrzymać. Na wykłady inauguracyjne wybierał Stanisław Fryze też 
tematykę interesującą młodzież innych wydziałów, nie tylko elektry-
ków, np. wykład inauguracyjny w roku 1929 pt. Szlakiem rozwoju 
elektrotechniki rozszedł się jako odbitka z Czasopisma Techniczne-
go (1929, zeszyty 20 i 22) w kilkuset egzemplarzach.

Wprowadzając w wykładach metodą symboliczną, wydał w ro-
ku 1930 nakładem Komisji Wydawniczej Towarzystwa Bratniej Po-
mocy Studentów Politechniki Lwowskiej Tablice wartości funkcji 
trygonometrycznych 0–360°. Opatrzył je wstępem, w którym zale-
cił ich użyteczność, a w celu lepszego przyswojenia sobie metody 
symbolicznej i operowania nią podał szereg przykładów i zadań, 

Rok 1929

Rok 1930
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rozwiązując je metodą symboliczną. Metoda ta była tak dalece pio-
nierską na Politechnice Lwowskiej, że Stanisław Fryze musiał przy-
rzec kolegom profesorom, że przy egzaminach dyplomowych nie 
będzie ani pytał, ani stosował metody symbolicznej.

W roku 1931 zapoczątkowana została ściśle naukowa polemika 
na temat zagadnienia, które przez całą niejako twórczość nauko-
wą Stanisława Fryzego snuło się jak nić przewodnia, czyli problem 
mocy w obwodach elektrycznych. Pierwsza praca o tej tematyce po-
jawiła się drukiem w roku 1931 w Przeglądzie Elektrotechnicznym 
zeszyty 7 i 8 pt. „Moc rzeczywista, urojona i pozorna w obwodach 
elektrycznych o przebiegach odkształconych prądu i napięcia” 
i wywołała od razu ostrą polemikę z prof. Leonem Staniewiczem, 
drukowaną w Przeglądzie Elektrotechnicznym (1931, zeszyt 9).

W odpowiedzi prof. Staniewiczowi wydrukował Stanisław Fry-
ze w zeszycie 22 Przeglądu Elektrotechnicznego (1931) artykuł pt. 
„W sprawie określenia mocy w obwodach elektrycznych o przebie-
gach odkształconych prądu i napięcia”, na który doczekał się od prof. 
Staniewicza jedynie Listu do redakcji (Przegląd Elektrotechniczny 
1931, zeszyt 23). W Liście tym komunikuje prof. Staniewicz, że „woli 
zaczekać z ponownym zabraniem głosu, aż niemieccy elektrycy się 
wypowiedzą”, po ogłoszeniu w Elektrotechnische Zeitschrift zapowie-
dzianego przez Stanisława Fryzego artykułu. Artykuł ten pojawił się pod 
tytułem „Wirk-Blind- und Scheinleistung in elektrischen Stromkre-
isen mit Nichtsinusoidalem Verlauf von Strom und Spannung” (Elek-
trotechnische Zeitschrift 1931, w zeszytach: 25, 26 i 29). Spotkał się 
on nie tylko z zainteresowaniem, ale i z pełnym uznaniem elektryków 
niemieckich, członków VDE – związku niemieckich elektrotechników. 
Prof. Fritz Emde ze Stuttgartu i prof. J. Wallot z Hochschule w Berlinie 
dali temu wyraz w AEF – (Ausschuss für Formen und Einheiten).

Dużym zainteresowaniem cieszyły się wśród młodzieży barwnie 
i popularnie przez Stanisława Fryzego ujęte biografie sławnych wy-
nalazców np. Tomasza Edisona czy Faradaya (p. Przegląd Elektro-
techniczny 1931, zeszyty 23 i 24).

W roku 1932 zwołany został do Paryża na dzień 4 lipca Kongres 
Międzynarodowy Elektryków (Congres International d’Electricité CIE 
Paris), na który Stanisław Fryze został zaproszony z własnym re-
feratem. Pojechał razem z żoną, która otrzymała kartę uczestni-
ctwa. Kongres ten zgromadził przedstawicieli 18 państw. Tematy 

Rok 1931

Rok 1932
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obejmowały zagadnienia z dziedziny elektrotechniki teoretycznej 
i praktycznej, łącznie z radiotelegrafią i magnetyzmem ziemskim, 
promieniami ciał radioaktywnych, promieniami kosmicznymi, bu-
dową jądra atomowego itp. Wśród zgłoszonych referatów zwra-
cały na siebie uwagę nazwiska najsławniejszych fizyków ówczes-
nej doby, między nimi i laureatów nagrody Nobla, a mianowicie: 
Louis de’Broglie, Maria Skłodowska-Curie, Debey, Fermi, London, 
Richardson, Thibaud, Schroedinger i inni. Z Polski przybyło na 
Kongres około 30 osób. Referaty z prac własnych wygłosili profe-
sorowie: Centnerschwer (Uniwersytet Warszawski), Drewnowski 
(Politechnika Warszawska), Dunikowski (Politechnika Warszaw-
ska), Fryze (Politechnika Lwowska), Smosarski (Uniwersytet Po-
znański), Sokolcow (Uniwersytet Warszawski), Staniewicz (Poli-
technika Warszawska).

Stanisław Fryze referował własną pracę pt. „Definitions généra-
le de la puissance active, reactive et apparente dans un systeme 
a deux fils”. Referat ten opublikował w Institut National Roumain, 
1932, Bucarest. Referat wywołał na Kongresie wielkie zaintereso-
wanie elektryków, czemu dał wyraz znany elektryk niemiecki prof. 
Fritz Emde ze Stuttgartu, prosząc Stanisława Fryzego o ponowne 
spotkanie w celu dalszej dyskusji.

 

Zebranie naukowe uczestników 
Międzynarodowego Kongresu 
Elektryków w paryskim ratuszu. 
Prof. Fryze z małżonką 
w pierwszym rzędzie
(1932 r.)
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Oprócz zebrań naukowych i referatów, Kongres obejmował szero-
ki wachlarz tematów. Doskonale zorganizowany – umożliwił uczest-
nikom zapoznanie się z całokształtem naukowego, artystycznego 
i przemysłowego dorobku francuskiej nauki. Po międzynarodowym 
Kongresie Elektryków w Paryżu Stanisław Fryze został zaproszony – 
w wyniku uznania – na członka kilku zagranicznych związków elek-
trotechnicznych, jak: Société Internationale d’Electricité w Paryżu, 
Institut National Roumain pour 1’étude et de 1’ amenagement et 
de 1’ utilisation des scurces d’énergie w Bukareszcie.

W roku 1932 Stanisław Fryze wydał dwie prace:
• „Transfiguracja trójkąta na gwiazdę z uwzględnieniem SEM 

czynnych” (Przegląd Elektrotechniczny 1932, zeszyty 13 i 14) 
oraz

• „Wirk- Blind- Scheinleistung In elektrischen Stromkreisen mit 
Nichtsinusoidalem Verlauf von Strom und Spannung” (Elektro-
technische Zeitschrift E.T.Z.), 1932, zeszyty 25, 26 i 29.
Olbrzymim dziełem, któremu Stanisław Fryze poświęcił wiele 

lat, była pionierska praca nad jednolitym, syntetycznym ujęciem 
i uporządkowaniem systemu oznaczania wielkości elektrycznych 
i magnetycznych w obwodach prądu stałego i zmiennego. W tym 
dziale nauki – uporządkowanie nazewnictwa i symboliki jednostek 
fizykalnych i technicznych – przedstawił Stanisław Fryze dwie war-
tościowe publikacje: w roku 1933 „Jednostki fizykalne i technicz-
ne” (Przegląd Elektrotechniczny 1933, zeszyt 12, 13 i 14) oraz 
w roku 1934 „Wielkości fizykalne i ich wymiary” (Przegląd Elek-
trotechniczny 1934, zeszyt 24).

Pracę nad jednostkami rozpoczął Stanisław Fryze już w 1925 
roku. Po raz pierwszy referował je w roku 1932 w Związku Elektry-
ków Niemieckich w Berlinie (w drodze na CIE w Paryżu) pt. „Definicje 
wielkości elektrycznych”. Opublikował ją w 1933 r. w Przeglądzie 
Elektrotechnicznym, pod tytułem: „Jednostki fizykalne i techniczne”. 
W pracy tej usystematyzował główne układy jednostek elektrycznych 
i magnetycznych oraz wprowadził nowy podział jednostek na jed-
nostki wymiarowe, charakteryzujące wymiar (dymensję) i jednostki 
znamionowe, charakteryzujące rodzaj wielkości fizykalnej, w skład 
której wchodzą. Wprowadzenie do elektrotechniki jednostek zna-
mionowych umożliwiło ujednolicenie pisowni równań fizykalnych. 
Do dyskusji na powyższy temat włączył się prof. Pogorzelski (1934) 

 Lata 1932 – 1936
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w Przeglądzie Elektrotechnicznym (zeszyty 15 i 16), artykułem pt. 
„Wielkości fizyczne i ich wymiary”. Stanisław Fryze odpowiedział 
w zeszycie 24 Przeglądu Elektrotechnicznego (1934) artykułem 
„Wielkości fizykalne i ich wymiary”, wykazując słuszność swojej te-
orii zjednoczenia wszystkich fizykalnych elektrotechnicznych ukła-
dów dymensyjnych za pomocą wprowadzonych przez siebie jedno-
stek znamionowych, w odróżnieniu od jednostek wymiarowych.

Dyskusja na temat wielkości, jednostek i ich wymiarów, którą 
Stanisław Fryze prowadził z prof. Pogorzelskim na łamach Prze-
glądu Elektrotechnicznego w latach 1934 i 1935 nie zakończyła 
sporu, który Stanisław Fryze nazywał dyskusją dwóch poglądów 
naukowych. Jeszcze w roku 1936 prof. Pogorzelski opublikował list 
otwarty w 10. zeszycie Przeglądu Elektrotechnicznego, w którym 
zamieszcza swą decyzję o zakończeniu dyskusji. 

W roku 1936, w dniach od 28 września do 2 października od-
był się we Lwowie VIII Zjazd Fizyków Polskich. Stanisław Fryze za-
proszony został na Zjazd, gdzie wystąpił z referatem pt. „Wielkości, 
jednostki i wymiary fizykalne”. We wstępie Stanisław Fryze pisał: 
Zarówno polemika z prof. Pogorzelskim jak też dyskusja sprawy 
na Zjeździe Fizyków zakończyła się w sposób zgoła niepowszedni. 
Prof. Pogorzelski nie raczył odczekać zapowiedzianych przeze mnie 
w Przeglądzie Elektrotechnicznym (1935, zeszyt 24) dalszych pub-
likacji, wyjaśniających sporne punkty, lecz w Liście Otwartym, ogło-
szonym w P.E. (1936, zeszyt 10 str. 409) oświadczył krótko, że 
dalszą polemikę ze mną w sprawie wielkości fizykalnych uważa za 
zbyteczną! Na Zjeździe Fizyków zaś zabrał głos tylko dr Maksymilian 
Wolfke, prof. Politechniki Warszawskiej, który powiedział, że fizy-
cy mają inne zmartwienia, jak dyskutowanie sprawy, czy poprawną 
względnie niepoprawną jest np. relacja dyna = om g sek ....bo znak 
„=” ma trzy znaczenia. Bliższych objaśnień tych „znaczeń” niestety 
nie podał, a może uważał wyjaśnienie to za zbyteczne, wobec nastę-
pującego kapitalnego oświadczenia prof. Wolfkego: „Jak w znanym 
utworze Cervantesa Don Kichot wyszukiwał sobie urojonych wrogów 
i z nimi walczył, tak prof. Fryze wyszukuje sobie urojone sprzecz-
ności w nauce o wielkościach i jednostkach fizykalnych i też z nimi 
walczy”. Kapitalnym nazwałem orzeczenie to z dwóch powodów:
• jeśli bowiem rzeczywiście nie ma żadnych sprzeczności 

w obecnej nauce o wielkościach i jednostkach fizykalnych, 
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to powyższe orzeczenie prof. Wolfkego znakomicie charak-
teryzuje moją umysłową mentalność naukową, jeśli zaś są 
sprzeczności, to znakomicie charakteryzuje mentalność na-
ukową prof. Wolfkego;

• bo nie wątpię, że analogicznie jak na Don Kichocie skończył się 
tzw. ciąg „Ksiąg rycerskich”, pełnych nieprawdziwych i niedo-
rzecznych wymysłów, tak na mnie skończy się ciąg „Ksiąg na-
ukowych” o wielkościach i jednostkach fizykalnych, też pełnych 
nieprawdziwych i niedorzecznych wymysłów...
 

Oprócz wykładów dla studentów Politechniki, wygłaszał Stani-
sław Fryze specjalne wykłady popularne dla słuchaczy spoza Poli-
techniki dla dorosłych i na życzenie Kuratorium Okręgu Szkolnego 
dla młodzieży szkół średnich. Cieszyły się one zawsze ogromnym 
powodzeniem i tak liczną frekwencją, że trzeba było je kilkakrotnie 
powtarzać mimo, że odbywały się w największej, amfiteatralnej sali 
Politechniki Lwowskiej. 

 I tak wykład popularny z demonstracjami do 300 000 woltów 
pt. „Zastosowanie wysokich napięć w elektrotechnice” musiał być 
– na ogólne żądanie – trzy razy wznawiany przy szczelnie wypełnio-

Prof. dr inż. Stanisław Fryze z zespołem pracowników 
Katedry Elektrotechniki Ogólnej Politechniki Lwowskiej (rok 1931/1932);

od lewej Aleksander Kaszuba (starszy laborant), inż. Rudolf Pończa 
(starszy asystent), profesor Fryze, dr inż. Izaak Rosenzweig (docent), 

inż. Maurycy Hütner (starszy asystent) 

10 grudzień 1936 r.
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nej sali elektrotechniki Politechniki Lwowskiej; 8 marca, 15 marca 
i 16 grudnia 1937 roku.

Kolejny wykład „O porażeniu elektrycznym” – wykład również 
z demonstracjami wzbudził tak wielkie zainteresowanie mieszkań-
ców Lwowa, że nie tylko musiał być powtarzany, ale wywołał taki 
napływ klienteli do wszystkich placówek instalatorskich, że instala-
torzy nie mogli nadążyć z naprawą lamp, żelazek, piecyków, kuche-
nek i innych elektrycznych urządzeń.

Wybuch II wojny światowej przerwał tylko częściowo pracę pe-
dagogiczną Stanisława Fryzego na Politechnice Lwowskiej. Po na-
paści Związku Sowieckiego, Lwów wraz z województwami wschod-
nimi Rzeczpospolitej został włączony do ZSRR. 

Po zajęciu Lwowa przez Armię Czerwoną w pierwszych dniach 
października 1939 r. odbył się w głównej klatce schodowej Poli-
techniki masowy wiec pracowników i studentów, zwołany przez 
rektora na polecenie komisarza Politechniki, podpułkownika zarzą-
du politycznego RKKA Jusimowa. Podczas wiecu głos zabrał pro-
fesor Stanisław Fryze, którego wystąpienie z właściwą mu swadą, 
temperamentem, zaangażowaniem stało się sukcesem i sensacją. 
Zaznaczył, że „wszyscy jesteśmy przytłoczeni ogromem klęski mi-
litarnej i politycznej zadanej naszemu państwu przez hitleryzm, 

Legitymacja profesora zwyczajnego 
Politechniki Lwowskiej, 
dr. inż. Stanisława Fryzego

Od 1 września 
1939 r. do 21 
czerwca 1941 r.
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że w sytuacji, gdy zdradzili nas alianci, rząd zaś musiał opuścić 
kraj, trudno wymagać objawów radości. Wierzymy bowiem, że ta 
klęska się odwróci i będzie pomszczona, bo ten sam najeźdźca nie 
zatrzyma się na obecnej granicy na Bugu, a jego zasada „Drang 
nach Osten” popchnie go na pewno do dalszej agresji. A wtedy, gdy 
Czerwona Armia zatknie zwycięskie sztandary w Berlinie, wtedy 
możecie od nas oczekiwać okrzyków „niech żyje Armia Czerwona, 
niech żyje Stalin”. Panujące dotychczas głuche milczenie przerwały 
żywe oklaski. Polemizując jednak dalej z zasadami walki klasowej 
prof. Fryze kontynuował: „…każde społeczeństwo, państwo, naród, 
podobne jest do drzewa, które składa się z trzech głównych ele-
mentów: korzeni, pnia, konarów i gałęzi oraz z kwiatów i owoców. 
Korzenie reprezentują warstwę chłopską, która trzyma się mocno 
ziemi, szanuje ją, czerpie z niej soki, daje moc niepoddawania się 
wichrom. Pień, konary i gałęzie reprezentują robotników, którzy 
budują wielkość i kształt państwa, a swoją pracą dźwigają je w gó-
rę; wreszcie kwiaty i owoce to inteligencja, która swym umysłem 
i kulturą i cywilizacją daje ostateczne efekty dla państwa i prze-
dłuża jego istnienie. Tak, jak tych elementów nie można sobie 
w drzewie wyobrazić oddzielnie, bo dopiero ich symbioza, to jest 
współżycie i współdziałanie, daje właściwe efekty, tak samo tylko 
wspólnota i równość praw dla chłopa, robotnika i inteligenta dają 
w efekcie prawdziwe społeczeństwo, a tym samym i państwo”. 

Wystąpienie to wyzwoliło szalony aplauz, brawa, okrzyki i entu-
zjazm, było wyraźnym sprzeciwem wobec teorii walki klas, spowo-
dowało zupełne zaskoczenie politycznego kierownictwa wiecu, bo 
nie spodziewało się reakcji społeczności wychowanej w atmosferze 
wolności, w tradycjach doraźnie upadłego, ale wolnego państwa 
polskiego. Profesor Fryze ciągnął jednak dalej... a znaku krzyża nie 
zdejmujcie z naszych sal wykładowych i pracowni, pamiętajcie, 
że Jezus Chrystus był pierwszym komunistą, gdy stawał w obro-
nie biednych i uciśnionych. Gdy owacje stały się jeszcze gorętsze, 
politrucy poczuli się w tym gronie wyobcowani i choć ani program 
tego zgromadzenia nie został wyczerpany, ani wymagana rezolucja 
uchwalona, szybko je zakończono”.

Na żądanie władz Politechniki, Stanisław Fryze wypełnił dnia 
5 listopada 1939 roku swój Wykaz Osobowy, napisany własnoręcz-
nie w języku rosyjskim. 
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Rok akademicki 
1941/42

Marzec 1942 r.

Sierpień 1944 r.

17 maja1941 r. Wysszaja Atestancjonnaja Komisja Wsesojuznyj 
Komitet po diełom Wysszej Szkoły przy CHK CCCP (Wszechzwiąz-
kowy Komitet do spraw Wyższej Szkoły przy CHK CCCP Moskwa) 
potwierdziła zatrudnienie Stanisława Fryzego w charakterze profe-
sora katedry elektrotechniki Lwowskiego Politechnicznego Instytutu 
i tytuł doktora nauk technicznych.

Lwów znalazł się pod okupacją niemiecką. Stanisław Fryze po-
zostaje profesorem Politechniki Lwowskiej, która znajduje się teraz 
pod Zarządem Komisarycznym.

Politechnika Lwowska została przemianowana na Państwowe 
Kursy Fachowe (Staatliche Fachkurse Lemberg).

Stanisław Fryze zostaje mianowany z ważnością od 16 mar-
ca 1942 r. na nauczyciela Technicznych Kursów Fachowych Lwów 
(Lehrkraft in den Technischen Fachkursen Lemberg), przez Regie-
rung des Generalgouvernements Hauptabteilung Wissenschaft und 
Unterricht, mit Wirkung vom 16 März 1942 r.

W lipcu 1944 r. Armia Czerwona zaczęła zbliżać się do Lwowa. 
Od 22 lipca 1944 r. dowództwo AK ogłosiło akcję „Burza”, podej-
mując walkę i wypierając Niemców; gmachy Politechniki zostały 
zajęte przez kompanię Kedywu dowodzoną przez cichociemnego 
kpt. Piotra Szewczyka. Wkrótce jednak do miasta weszły jednostki 
frontowe Armii Czerwonej, a zaraz za nimi jednostki NKWD, aresz-
tując i internując dowództwo AK. Województwa wschodnie Rzecz-
pospolitej wraz ze Lwowem zostały ponownie włączone do Repub-
liki Ukraińskiej Związku Sowieckiego (CCCP). 

12 sierpnia 1944 r. Stanisław Fryze pozostał profesorem zwyczaj-
nym Lwowskiego Politechnicznego Instytutu i przewodniczącym Komi-
sji Egzaminów Dyplomowych. W latach szkolnych 1943/44 i 1944/45 
jest Dziekanem Wydziału Elektrotechnicznego.

W sierpniu 1944 roku zwrócił się do Stanisława Fryzego pod-
pułkownik Deszkin, naczelnik O.M.M. (Opticzesko-Mechaniczeska-
ja Majsternia) we Lwowie z propozycją uruchomienia warsztatów 
Lwowskiego Politechnicznego Instytutu, które chciał wydzierżawić 
dla prac wojskowych. Ponieważ elektrownia na Persenowce była 
wskutek działań wojennych nieczynna i nie dostarczała energii elek-
trycznej, musiał Stanisław Fryze zelektryfikować warsztaty Lwow-
skiego Politechnicznego Instytutu niezależnie od Elektrowni Miej-
skiej, co też wykonał własnym, nigdzie dotychczas nie stosowanym 
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pomysłem i pracą. Uruchomił motor Kruppa i przerabiając motor 
asynchroniczny na generator asynchroniczny, otrzymał energię elek-
tryczną dla warsztatów, które pułkownik Deszkin wydzierżawił. Ze-
lektryfikowanie warsztatów wykorzystał Stanisław Fryze równocześ-
nie do oświetlenia budynku Lwowskiego Politechnicznego Instytutu.

We wrześniu 1944 roku Stanisław Fryze został wezwany do 
Desienic po Lwowem, gdzie wskutek zburzenia Elektrowni Miejskiej 
unieruchomiona została fabryka drożdży. Fabryka zaopatrzona była 
w potrzebne surowce, ponosiła więc – nie pracując – wielkie straty. 
Stanisław Fryze i tu uruchomił fabrykę własnych pomysłem: zasto-
sował motor asynchroniczny 170 KM do wytwarzania energii elek-
trycznej, przez przerobienie go na generator synchroniczny, a więc 
zelektryfikował fabrykę. Pierwszy transport drożdży opuścił fabrykę 
w październiku 1944 roku.

W listopadzie 1944 roku zaistniały trudności w Browarach Lwow-
skich. Istniał tam motor spalinowy, napędzany ropą, o którą było 
bardzo trudno, jako o materiał wojenny. Wezwany do Browarów, 
Stanisław Fryze przerobił ten motor na motor o napędzie gazowym. 
Przerabiając następnie motor asynchroniczny na generator prądu 
trójfazowego łącząc obie te maszyny otrzymał agregat, który spełnił 
podwójne zadanie: umożliwił wytwarzanie energii elektrycznej bez 
zasilania prądem z Elektrowni Miejskiej i dał Browarom oszczędność 
miliona rubli rocznie, przez zastąpienie drogiej ropy gazem miejsco-
wym, nie tylko od ropy tańszym, lecz możliwym do otrzymania w do-
wolnej ilości. Pracę tę ukończył w grudniu 1944 roku.

W dniach od 2 do 4 stycznia 1945 r. trwały we Lwowie areszto-
wania i deportacje do Związku Sowieckiego polskich mieszkańców 
miasta uznanych za wrogów władzy sowieckiej. Objęły one, według 
danych Armii Krajowej, około 17 300 osób, w tym sześciu profe-
sorów Politechniki, a właściwie Lwowskiego Instytutu Politechnicz-
nego. Wśród nich znalazł się profesor Stanisław Fryze, wywieziony 
przez NKWD do obozu pracy w Krasnodonie pod Woroszyłowgra-
dem, gdzie był zmuszany do wyniszczającej pracy w kopalni antra-
cytu w Zagłębiu Donieckim. 

Po zmianie kursu wobec Polaków, rehabilitacji i możliwości wy-
jazdu do Polski uwięzionych obywateli polskich ze Lwowa władze 
sowieckie zwolniły ich po 10 miesiącach. Dzięki temu przeżył i nie 
uległ ostatecznemu wyniszczeniu profesor Stanisław Fryze. 

Wrzesień 1944 r.

Listopad – grudzień 
1944 r.

Styczeń 1945 r.

Lata 1945 – 1946 
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W tym czasie, zdając sobie sprawę z konieczności opuszczenia 
Lwowa, po wielu dyskusjach personel naukowy byłej Politechni-
ki Lwowskiej uchwalił rezolucję, mówiącą o tym, że cały zespół 
przeniesie się do Gdańska i zorganizuje tam Politechnikę Morską. 
Jednak Rząd Tymczasowy w Lublinie nie zatwierdził tego projek-
tu i domagał się przyjazdu rozproszonego grona profesorskiego do 
Krakowa, Gliwic, Wrocławia i Gdańska, bo „wszędzie potrzeba za-
silić kadrę naukową w Polsce na nowo powstających uczelniach 
znakomitymi fachowcami z Politechniki Lwowskiej”. Komentowa-
no tę decyzję jako zemstę za stałą postawę patriotyczną lwowskiej 
uczelni, i uważano, że stanowi to realizację zamiaru wymazania 
i wygaszenia tradycji Politechniki Lwowskiej. 

Na początku lipca 1946 r. profesor Stanisław Fryze z małżon-
ką wyjechali ze Lwowa do Polski jako repatrianci, zorganizowanym 
transportem pracowników Politechniki Lwowskiej i wysiedli w dniu 
13 lipca 1946 roku w Gliwicach.

Tu dnia 15 lipca objął Katedrę Podstaw Elektrotechniki w Poli-
technice Śląskiej, jako profesor zwyczajny i kierownik Katedry. 12 
sierpnia prof. Fryze został zatwierdzony na stanowisku Dziekana 
Wydziału Elektrycznego przez Kierownika-Organizatora Politechniki 
Śląskiej prof. inż. Władysława Kuczewskiego. 

Jako dziekan Wydziału Elektrycznego zajął się przede wszystkim 
jego organizacją, a zwłaszcza laboratoriów elektrotechnicznych. Po-
litechnika Śląska była uczelnią zupełnie „młodą”, liczyła bowiem 
z chwilą objęcia Katedry przez Stanisława Fryzego dopiero jeden 
rok istnienia. Oprócz ławek w salach szkolnych i tablic, nie dyspo-
nowała prawie żadnymi pomocami naukowymi.

Stanisław Fryze był nie tylko teoretykiem, ale i praktykiem, 
przy tym doskonałym wykładowcą i organizatorem. Wykłady swoje 
uprzystępniał zawsze z pomocą licznych demonstracji na przyrzą-
dach, które już w czasach lwowskich obejmowały 650 pokazów, 
w tym, na sali wykładowej demonstracje wysokiego napięcia (około 
200 000 V).

Demonstracje podczas wykładów wprowadził również na Poli-
technice Śląskiej. Skompletował urządzenia i przyrządy, wyposa-
żając laboratoria w pomoce naukowe, wykonane często według 
własnego projektu lub pomysłu: motory i generatory z zamiennymi 
twornikami specjalnej konstrukcji, umożliwiającej szybki montaż 
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i demontaż, modele różnych pieców elektrycznych, transformato-
rów rozbieralnych z wymiennymi rdzeniami, dla okazania wpływu 
rdzeni pełnych i z blach, na przebieg zjawiska indukcji i rozproszeń 
magnetycznych itp.

W listopadzie 1946 r. Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzy-
szenia Elektryków Polskich w Katowicach urządził w miesiącach 
zimowych 1946/47 cykl wykładów dokształcających, dla inżynie-
rów i techników. Stanisław Fryze zainaugurował cykl wykładów, 
wygłaszając pierwszy wykład w dniu 11 grudnia1946 r. pt. „Wiel-
kości fizykalne, ich jednostki i wymiary. Systemy dymensyjne”. 
Drugi wykład wygłosił w dniu 8 stycznia 1947 roku. Nosił on tytuł: 
„Strzałki kierunkowe w obwodach elektrycznych prądów stałych 
i zmiennych”. Wykład trzeci zatytułowany: „Metoda symboliczna 
w elektrotechnice” wygłosił Stanisław Fryze 22 stycznia 1947 r. 
Dnia 21 grudnia 1946 roku został powołany na członka nadzwy-
czajnego Polskiej Akademii Nauk Technicznych.

Stanisław Fryze otrzymał list z datą 25 grudnia 1947 r. od dwóch 
swoich studentów Politechniki Lwowskiej, których wojna zagnała 
do Wielkiej Brytanii. Oto fragmenty tego listu: „Obaj pracując dalej 
w naszym elektrycznym fachu napotykamy sytuacje, w których po 
rozwiązaniu problemu lub jego uporządkowaniu wspominany sobie 
Pana, Panie Profesorze. Czasem są to strzałki, czasem inny oderwa-
ny problem z indukcji czy prądów zmiennych – czasem prowadnice 
falowe czy inne bardzo radiowe problemy – w każdym wypadku do-
chodzimy w końcu pamięcią do Elektrotechniki Ogólnej i do wnio-
sku, który sformułował kiedyś w rozmowie ze mną Kowalski: „Fryze 
odrobił swoją robotę na 101 i dużo roboty za innych” Przypuszczam, 
że nasz list nie jest pierwszym tego rodzaju, ale tak na wszelki wy-
padek piszemy – może Panu będzie przyjemnie wiedzieć, że jeste-
śmy Panu wdzięczni. Tu w tym kraju elektrotechnika stoi bardzo 
wysoko i inżynier umie o wiele więcej matematyki i fizyki niż myśmy 
umieli, gdyśmy poszli w świat. Gdybyśmy po drugim roku natrafili 
na drugiego takiego entuzjastę jak Pan, o tak jasnym pomyślunku, 
to moglibyśmy wypaść znacznie lepiej. Ma Pan zupełną rację for-
sując swoje strzałki – ułatwiają życie na każdym poziomie – czy to 
czytając dobrą książkę angielską czy też tłumacząc proste rzeczy 
początkującym. Pamiętamy Pana walki na temat (...). Ta sprawa jest 
załatwiona rachunkiem wektorowym – nie mniej z wyjątkiem jednej 

Rok 1947
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książki (Skilling Fundamentals of El. Waves) nikt tego nie porządku-
je. W jednostkach jest niesamowity bałagan. Ale to przekroczyłoby 
ramy tego listu. Nam chodzi o to, żeby Panu napisać, że często 
spotykamy problem twardy jak wyspę i po obejrzeniu jej z bliska 
dochodzimy do wniosku, że Pan tam był przed nami, przewidział 
Pan nasze trudności i na tyle, ile Panu czas pozwolił, przygotował 
Pan nas do gryzienia samodzielnego”.

Stanisław Fryze był od roku 1950 członkiem Polskiego Komi-
tetu Jednostek przy Głównym Urzędzie Miar i Wag w Warszawie. 
Międzynarodowe Biuro Wag i Miar w Sèvres pod Paryżem rozpisało 
w roku 1949 ankietę, dotyczącą wyboru czwartej jednostki układu 
MKS występując z własnym, francuskim projektem wprowadzenia 
ampera jako czwartej jednostki: a więc MKSA. W celu rozpatrzenia 
tego zagadnienia Główny Urząd Miar i Wag w Warszawie, powołał 
Komisję Jednostek, zapraszając do współpracy Stanisława Fryzego. 
W latach 1950 i 1951 Polska Komisja Jednostek odbyła szereg 
posiedzeń, na których wypowiadali się jej członkowie, rozpatrując 
propozycje różnych krajów. Stanisław Fryze przedłożył Polskiej Ko-
misji Jednostek własny projekt w postaci trzech referatów:
• „Układ MKS. Wybór czwartej jednostki”,
• „Racjonalizacja układu MKS-Gieorgiego”,
• „Odpowiedź na cztery pytania zasadnicze, dotyczące wyboru 

czwartej jednostki i racjonalizacji układu MKS”.
Z polecenia Głównego Urzędu Miar i Wag Stanisław Fryze opra-

cował całokształt zagadnienia pt. „Remarques au ujet du choix de la 
4-me unite du système mks et nouvel de proposition de la solution 
du problème”. Pracę tę wysłał Główny Urząd Miar i Wag z Warsza-
wy do Międzynarodowego Biura Wag i Miar w Sèvres pod Paryżem. 
W lutym 1952 roku Międzynarodowe Biuro Wag i Miar przesłało na 
ręce Prezydenta GUM w Warszawie pozytywną ocenę tej pracy.

Polska Akademia Nauk zawiadomiła 4 czerwca 1952 r. Stani-
sława Fryzego o powołaniu przez Prezydenta Rzeczpospolitej Pol-
skiej na Członka Tytularnego Polskiej Akademii Nauk.

Za całokształt działalności w dziedzinie elektrotechniki teo-
retycznej i jej zastosowania praktycznego Prezydium Rządu Pol-
skiej Rzeczpospolitej Ludowej przyznało Stanisławowi Fryzemu na 
wniosek Komitetu Nagród Państwowych Nagrodę drugiego stopnia 
w dziedzinie nauki na rok 1953.

 

Lata 1950 – 1952

Rok 1953



60

W Państwowym Wydawnictwie Naukowym wydany został 
skrypt dla Szkół Wyższych: Prądy zmienne. Część I.

Stanisław Fryze brał udział w kursokonferencji, zwołanej we 
wrześniu 1954 roku przez Zakład Elektrotechniki Teoretycznej Pol-
skiej Akademii Nauk w Karpaczu. Na konferencji Stanisław Fryze 
wygłosił w dniach 7 i 11 września referaty pt.:
• „Jednolity i naturalny system strzałkowania wielkości elek-

trycznych i magnetycznych w obwodach elektrycznych prądu 
stałego i zmiennego”

• „Układ MKS”.
Uchwałą Rady Państwa PRL z dnia 28 września 1954 roku 

Stanisław Fryze został dnia 1 października odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Stanisław Fryze opracował na zlecenie Głównego Urzędu Miar 
i Wag w Warszawie pięć tematów z dziedziny nomenklatury i sym-
boliki jednostek: 
• Pojęcia, wielkości i jednostki fizykalne
• Systemy dymensyjne
• Racjonalizacja równań fizykalnych

Profesor Fryze z gronem współpracowników, 1960 r. 
siedzą od lewej: Zofia Jurasz-Cichowska, Maria Jastrzębska-Mostowska, 

prof. Stanisław Fryze, Anna Skrzywan-Kosek, Maria Wśniowska, 
stoją od lewej: Witold Pacześniowski, Adam Macura, Marian Kosicki, 
Aleksander Kaszuba, Zdzisław Pogoda, Zygmunt Nowomiejski, Jacek 

Grzybowski, Ryszard Gessing, Adam Bukowy

Rok 1954

Lata 1955 – 1960 



61

• Układ MKS
• Układ uniwersalny

Pierwszym opublikowanym z powyższych tematów, była Ra-
cjonalizacja fizykalnych równań elektromagnetycznych i systemy 
dymensyjne (PWN, Kraków 1954). W pracy tej okazał Stanisław 
Fryze, że istnieją trzy różne rodzaje racjonalizacji, a mianowicie: 
Heaviside’ a, Gieorgi’ego i Dellingera. Opracował metryki tych 
trzech racjonalizacji, oraz podał 15 opracowanych przez siebie 
tablic różnych używanych układów naturalnych i zracjonalizo-
wanych.

Prace naukowe Stanisława Fryzego, publikowane zawsze naj-
pierw w języku polskim w celu wzbogacenia nauki polskiej, a później 
w językach niemieckich i francuskim, doprowadziły do utworzenia 
polskiej szkoły elektrotechniki teoretycznej powstałej na Politech-
nice Lwowskiej w latach 1925-1946, a następnie rozwiniętej na 
Politechnice Śląskiej w latach 1946-1960. W szkole tej formował 
swoisty, fizykalny sposób podejścia, badania i przedstawiania za-
gadnień elektrotechniki. Ze „szkoły” tej wyszło wielu wybitnych 
elektryków, pełniących w Polsce czołowe funkcje jako przedstawi-
ciele nauki i przemysłu.

Profesorami uczelni akademickich byli Jego uczniowie: 
mgr inż. Feliks Błocki  – prof. Politechniki Warszawskiej
mgr inż. Tadeusz Czajka – prof. Politechniki w Krakowie 
dr inż. Andrzej Jellonek – prof. Politechniki Wrocławskiej 
dr inż. Władysław Kołek – prof. AGH w Krakowie, 
dr inż. Roman Kurdziel – prof. Politechniki Wrocławskiej
dr inż. Stanisław Kurzawa  – prof. AGH w Krakowie
dr inż. Karol Lubelski  – prof. Politechniki Częstochowskiej
mgr inż. Artur Metal – prof. Politechniki Poznańskiej
dr inż. Paweł Nowacki – prof. Politechniki Warszawskiej
  i Wojskowej Akademii Technicznej
mgr inż. Antoni Plamitzer  – prof. Politechniki Opolskiej
mgr inż. Wincenty Podlacha – prof. Politechniki Śląskiej
mgr inż. Marian Strömich – prof. Politechniki Śląskiej
dr inż. Józef Wąsowski – prof. Politechniki Śląskiej 
  i Uniwersytetu Śl.
dr inż. Stefan Węgrzyn – prof. Politechniki Śląskiej
dr inż. Tadeusz Zagajewski – prof. Politechniki Śląskiej
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dr inż. Tadeusz Wróbel – prof. Wojskowej Akademii 
  Technicznej w Warszawie
dr inż. Izaak Rosenzweig – doc. Politechniki Lwowskiej 
  (zginął we Lwowie, podczas oku-
  pacji niemieckiej w r. 1941).

Dnia 21 stycznia 1955 roku Polskie Towarzystwo Fizyczne Od-
dział Gliwicki nadało Stanisławowi Fryzemu godność Członka Ho-
norowego Polskiego Towarzystwa Fizycznego

Zgromadzenie Ogólne Członków PAN na posiedzeniu odbytym 
w dniu 11 stycznia 1957 roku powołało Stanisława Fryzego na 
Członka Rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk.

Uchwałą Rady Państwa PRL z dnia 28 września 1957 roku 
Stanisław Fryze został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski.

Uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Elektryków Pol-
skich z dnia 5 czerwca 1959 roku Stanisławowi Fryzemu nadana 
została Złota Odznaka Honorowa SEP.

Profesor Stanisław Fryze przeszedł na emeryturę.
W roku 1963 podjął się Stanisław Fryze pracę nad stworzeniem 

prototypu aparatury do tzw. rozszyfrowania mowy górotworu. Pracę tę 
rozpoczął z inicjatywy prezesa Wyższego Urzędu Górniczego mgr inż. 
Tadeusza Laska, na zlecenie i za poparciem dyrektora Kopalni Węgla 
Kamiennego Miechowice, mgr inż. Jana Kulpińskiego. Stworzony przez 
niego prototyp czujnika elektrycznego tzw. GEOFONU, jest pierwszym 
aparatem tego typu, wykorzystanym w górnictwie węglowym. 

Praktycznie został wypróbowany i zastosowany w eksploatacji 
m.in. na kopalniach Miechowice i Wanda Lech. Czujnik ten roko-
wał nadzieję, że przyczyni się do zmniejszenia tak groźnego zagro-
żenia górniczego, jakim są dotychczas tąpania.

W styczniu 1964 roku Stanisław Fryze rozpoczął pisanie dla 
Polskiej Akademii Nauk ostatecznej – jak sam ją nazywał – edy-
cji pracy o mocy elektrycznej. Temat mocy zaprzątał umysł autora 
przez przeszło 30 lat.

Niestety, nagła i ciężka choroba, jaka wywiązała się 1 lutego 1964 
roku przerwała nie tylko pracę naukową, ale i nić życia Autora.

Profesor Stanisław Fryze zmarł 3 marca 1964 roku i został po-
chowany na Cmentarzu Lipowym w Gliwicach.

Rok 1957

Rok 1959

Rok 1960
Rok 1963

Rok 1964
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Rozwój matematyki, fizyki, chemii w XVII wieku oraz coraz więk-
sze łączenie się wiedzy technicznej z naukami ścisłymi stworzyły 
potrzebę nowych form oświaty technicznej. W XVII wieku osiągnię-
ciami techniki zaczęli się interesować uczeni uniwersyteccy, równo-
legle zaczęły powstawać na potrzeby wojska uczelnie techniczne, 
zwykle jednobranżowe. 

Pierwsza cywilna wyższa uczelnia techniczna powstała w 1794 
roku w Paryżu jako Centralna Szkoła Robót Publicznych, przemia-
nowana w 1795 roku na Szkołę Politechniczną (Ecole Polytech-
niqe, od gr. polytechnos – biegły w wielu sztukach). Była to szkoła 
wysokiego lotu, profesorami jej byli: André Ampère, Sadi Carnot, 
Louis Gay-Lussac, Joseph Lagrange, Pierre Laplace, André Legen-
dre, Gaspar Monge. Od tego czasu szkoły wyższe zajmujące się 
różnymi dziedzinami techniki zaczęto nazywać politechnikami.

Jako druga powstała w 1806 roku politechnika w Pradze (z nie-
mieckim językiem wykładowym), następnie: w 1815 r. w Wied-
niu, w 1820 r. w Glasgow, w 1824 r. w Londynie i w 1825 r. 
w Karlsruhe. Wśród następnych powstających politechnik można 
zwrócić uwagę na politechniki w Darmstadt (1838 r.), z którą zwią-

politechniKa lwowsKa  
– działalność 

nauKowa i dydaKtyczna  
w zaKresie eleKtrotechniKi

3) Tekst autorstwa dr. hab. inż. Jerzego Hickiewicza, profesora Politechniki Opolskiej 
(j.hickiewicz@po.opole.pl)

dzieje Katedry elektrotechniki 
politechniki lwowskiej do 1939 r.

i rola profesora fryzego3)
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zana była działalność Michała Dobrowolskiego herbu Doliwa, Zury-
chu (1854 r.) (Gabriel Narutowicz), Budapeszcie (1857 r.), Rydze 
(1962 r.), Kijowie (1898 r.), Petersburgu (1899 r.), Brnie (1899 r.), 
Gdańsku (1904 r.) i Wrocławiu (1910 r.).

W Polsce w zaborze rosyjskim, jeszcze w 1826 roku, z inicja-
tywy ks. Stanisława Staszica powstała Szkoła Przygotowawcza do 
studiów technicznych. Jednak po powstaniu listopadowym w 1831 
roku, została ona zlikwidowana. Politechnika Warszawska z polskim 
językiem wykładowym powstała dopiero w 1915 roku. W Rzeczy-
pospolitej Krakowskiej w roku 1836 powstał Instytut Techniczny, 
który po roku 1848 został przekształcony w szkołę średnią. Wyższa 
uczelnia techniczna z polskim językiem wykładowym, Akademia 
Górnicza powstała w Krakowie dopiero w roku 1919. W roku 1862 
próbowano utworzyć w Puławach Instytut Politechniczny, jednak 
i ta uczelnia, po powstaniu styczniowym w 1863 roku została zli-
kwidowana.

W 1844 roku we Lwowie od Szkoły Realnej został odłączony 
Wydział Techniczny i zaliczony do austriackich akademii technicz-
nych. Powstała w ten sposób Akademia Techniczna z niemieckim 
językiem wykładowym. Po przegranej przez Austrię wojny prusko-
austriackiej nastąpiło w Austrii złagodzenie wewnętrznej polityki 
narodowościowej, w wyniku czego w 1867 roku Galicja otrzyma-
ła autonomię. Dekret cesarski z 4 września 1870 stanowił pod-
stawę do wprowadzenia w Akademii Technicznej polskiego języka 

wykładowego, pozwalał też na 
uchwalanie regulaminów i pro-
ponowanie obsady katedr przez 
kolegium profesorskie. W 1872 
roku Lwowska Uczelnia otrzy-
mała pełny status akademicki 
z senatem i rektorem z wyboru 
i polskim językiem wykładowym. 
Pierwszym rektorem z wyboru 
został Feliks Strzelecki. Była to 
uczelnia o trzech wydziałach: Inży-
nierii Lądowej, Architektury i Che-
mii Technicznej. W roku 1873 
inż. arch. Julian Zachariewicz  

Fronton 
gmachu głównego 

Politechniki 
Lwowskiej, projektu 

inż. arch. Juliana 
Zacharewicza, 

wybudowany 
w 1877 roku. 

Stan współczesny
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(późniejszy rektor uczelni) przedstawił projekt budynków uczel-
ni. W latach 1874-1877 wybudowano budynek chemii oraz 
budynek główny z frontonem wzorowanym na Politechnice Mo-
nachijskiej. 

 Budynek główny posiada aulę z pięknym wystrojem alegorycz-
nymi obrazami szkoły matejkowskiej. W roku 1875 powstał czwarty 
wydział Budowy Machin, a w roku 1877 przekształcono Akademię 
Techniczną w cztero wydziałową CK Szkołę Politechniczną.

Widok ogólny 
gmachu Politechniki

Fragment klatki 
schodowej 
w budynku głównym.
Malowidła braci 
Maurycego i Eryka 
Flecków według 
szkiców Juliana 
Zachariewicza
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Pierwsze wykłady z elektrotechniki prowadził doc. Franciszek Do-
brzyński w skromnym wymiarze 1 godz. tygodniowo (maszyny dyna-
moelektryczne, oświetlenie elektryczne, transmisje elektryczne).

Powołano pierwszą polską Katedrę Elektrotechniki, kierowni-
kiem jej został Roman Dzieślewski, pierwszy polski profesor z dzie-
dziny elektryki. Zorganizował pierwsze laboratorium elektrotech-
niczne w uczelni.

Powołano Katedrę Elektrotechniki Konstrukcyjnej. Kierownikiem 
jej został profesor Aleksander Rothert (teoria i konstrukcja maszyn 
elektrycznych, projektowanie elektrowni).

Powołano trzecią Katedrę Pomiarów Elektrotechnicznych. Objął 
ją dr inż. Kazimierz Idaszewski, po 15-letnim stażu w dziale ba-
dań, konstrukcji i eksploatacji maszyn elektrycznych firmy Siemens 
w Berlinie. 

Pierwszy rok akademicki po Wielkiej Wojnie. Inauguracja roku 
akademickiego odbyła się dopiero 10 stycznia 1921 r., po likwi-
dacji szpitala wojennego znajdującego się w czasie wojny w bu-
dynku głównym. Wydział zmienił nazwę na Wydział Mechaniczny, 
na wydziale utworzono Oddział Elektrotechniczny. Zatwierdzony w 
dniu 28 czerwca 1921 r. statut uczelni nadał jej zasłużoną nazwę 
Politechnika Lwowska.

Powołano czwartą Katedrę Oświetlenia Elektrycznego (później 
zmieniono nazwę na Urządzeń Elektrycznych), której kierownikiem 
został profesor Gabriel Sokolnicki (oświetlenie elektryczne, projek-
towanie i kosztorysowanie urządzeń elektrycznych, elektryfikacja 
przemysłu).

Prof. Aleksander Rothert odszedł do Warszawy. Zlikwidowano 
Katedrę Elektrotechniki Konstrukcyjnej. Opiekę nad przedmiotem 
maszyny elektryczne objął prof. Kazimierz Idaszewski

Pierwszy doktorat z elektrotechniki teoretycznej pt. „Nowa teoria 
ogólnego obwodu elektrycznego”. Doktorantem był Stanisław Fry-
ze, promotorem prof. dr Ludwik Ebermann, a recenzentami: prof. 
Roman Dzieślewski i prof. dr Maksymilian Huber.

Śmierć profesora Romana Dzieślewskiego
Katedrę Elektrotechniki Ogólnej objął prof. dr inż. Stanisław Fryze.

ważniejsze daty dotyczące elektrotechniki 
w dziejach politechniki lwowskiej

1889 – 1890 r.

1890 – 1891 r.

1909 – 1910 r.

1920 r.

1920 – 1921 r.

1921 r.

1920 – 1921 r.

1923 r.

1924 r.
1925 r.
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Dr inż. Włodzimierz Krukowski, po kilkunastoletniej pracy w la-
boratorium liczników elektrycznych Siemensa w Norymberdze i no-
minacji profesorskiej, przyjął propozycję prof. Kazimierza Idaszew-
skiego i objął Katedrę Pomiarów Elektrotechnicznych.

Powołano Katedrę Maszyn Elektrycznych, której kierownikiem 
został prof. Kazimierz Idaszewski.

Drugi doktorat na Oddziale Elektrotechnicznym. Otrzymał go 
z wyróżnieniem Paweł Jan Nowacki, na podstawie rozprawy „Nowy 
sposób obliczania linji dalekosiężnych przy pomocy wykresów 
mocy ze szczególnym uwzględnieniem toru zamkniętego”. Głów-
nym recenzentem rozprawy był prof. Gabriel Sokolnicki.

Doktorat Izaaka Rosenzweiga na podstawie rozprawy „Symbolicz-
ny wielowymiarowy rachunek wektorowy jako metoda analizy układów 
wielofazowych”. Promotorem był prof. dr inż. Stanisław Fryze.

1930 r.

1930 r.

1937 r.

1939 r.

Fragment Auli Głównej ozdobiony 11 alegorycznymi obrazami stworzonymi 
przez Jana Matejkę ok. 1880 roku

W czterech Katedrach Oddziału Elektrotechnicznego prowadziło 
zajęcia dydaktyczne kilkadziesiąt osób, wśród nich również profesor 
Ignacy Mościcki z Wydziału Chemicznego, który wykładał wybrane 
działy wysokich napięć.

Na Wydziale Rolniczo-Lasowym istniała Katedra Fizyki, którą kie-
rował prof. dr hab. inż. Tadeusz Malarski. Katedra ta obsługiwała Od-
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dział Elektrotechniczny w zakresie 
radiotechniki i teletechniki.

Oddział Elektrotechniczny Wy-
działu Mechanicznego dzielił się na 
dwie grupy: Prądów Silnych i Prą-
dów Słabych. Z kolei Grupa Prądów 
Słabych podzielona była na dwie 
sekcje Radiotechniczną i Teletech-
niczną. Planowano przekształcenie 
Oddziału Elektrotechnicznego w sa-
modzielny wydział. Wojna zmieniła 
bieg wydarzeń.

Profesorowie Oddziału Elektro-
technicznego zasilili powstającą Politechnikę Warszawską. Jeszcze 
w trakcie pierwszej wojny światowej w 1916 roku, do Politechni-
ki Warszawskiej przeszedł Kazimierz Drewnowski (pomiary elek-
tryczne, technika wysokich napięć), który stworzył tam laborato-
rium wysokich napięć. Był promotorem wielu prac doktorskich, 

dwukrotnie wybierany na dziekana, 
a w 1939 roku został wybrany na 
rektora. W 1917 roku podjął za-
jęcia w Politechnice Warszawskiej 
Wacław Günther. W 1920 roku do 
Warszawy przeniósł się prof. Alek-
sander Rothert, który w 1925 roku 
został doktorem h.c. Politechniki 
Warszawskiej. W tym okresie zajął 
się problematyką organizacji pracy 
i działał również w Szkole Głównej 
Handlowej.

Jeden z obrazów 
w Auli Głównej 
symbolizujący 
wynalezienie 

telegrafu4). 

4) Odkrycie elektryczności dostarcza nowych możliwości człowiekowi. Obrazek symbolizuje ka-
bel, który połączył dwa kontynenty. Kobieta po prawej uosabia mitologiczną Europę jadącą 
na byku, kobieta po lewej Amerykę symbolizowaną przez delfina. Błysk piorunu symbolizuje 
błyskawiczne połączenie między kontynentami. Przeciwieństwem jest, pokazany w tle, statek 
Kolumba wolno żeglującego przez ocean wśród burz i sztormów.

Zespół pracowników Katedry Elektroniki Ogólnej Politechniki Lwowskiej, rok akademicki 1966/37; 
od lewej: dr inż. Izaak Rosenzweig – docent, zginął we Lwowie 1941 r., Aleksander Kaszuba – starszy 
laborant, późniejszy instruktor Katedry Podstaw Elektrotechniki Politechniki Śląskiej, prof. dr inż 
Stanisław Fryze, mgr inż Ludwik Manz – starszy asystent, póżniejszy główny elektryk Zjednoczenia 
Górniczo-Hutniczego Metali Niezależnych w Katowicach
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podsumowanie

W okresie gdy w Europie powstawało i tworzyło się 
wyższe szkolnictwo techniczne, Politechnika Lwowska 
była jedną z pierwszych uczelni, które powstały w Europie 
Środkowej, a w latach 1872 – 1915 jedyną techniczną 
wyższą uczelnią z polskim językiem wykładowym. Miała 
ona charakter ogólnopolski i skupiała Polaków ze wszyst-
kich zaborów. Przykładowo wśród sześciu kolejnych kie-
rowników katedr na Oddziale Elektrotechnicznym tylko 
dwóch urodzonych było w zaborze austriackim, trzech 
w rosyjskim, a jeden w pruskim.

Pracownicy naukowi Oddziału Elektrotechnicznego Po-
litechniki Lwowskiej (ponad dwudziestu kilku profesorów 
i wielu pozostałych pracowników naukowo-dydaktycz-
nych) współtworzyli kadrę naukową powstających lub od-
budowywanych, po drugiej wojnie światowej, elektrotech-
nicznych ośrodków akademickich w Polsce.

W 2004 roku odbyły się we Lwowie uroczystości 160-lecia Po-
litechniki Lwowskiej. Zostali na nie zaproszeni i brali w nich udział 
rektorzy wszystkich polskich politechnik.

Na przykładzie wkładu w rozwój szkolnictwa elektrotechniczne-
go można sądzić, że Politechnika Lwowska stanowiła ważny zaczą-
tek technicznego szkolnictwa wyższego w Polsce, a wydaje się, że 
również odegrała istotną rolę w rozwoju szkolnictwa wyższego na 
Ukrainie. Postacią łączącą oba te wątki mogłaby być osoba profe-
sora Gabriela Sokolnickiego.

Dyplom 
p. Eugeniusza 
Kołakowskiego, 
absolwenta Wydziału 
Mechanicznego, Oddział 
Elektrotechniczny 
Grupa prądów silnych 
Politechniki Lwowskiej. 
Podpisy Komisji 
Egzaminacyjnej: 
Gabriela Sokolnickiego 
(Prezesa Komisji) 
i Członków Komisji: 
Stanisława Fryzego, 
Geislera, Kazimierza 
Idaszewskiego 
i Włodzimierza 
Krukowskiego.

Oryginalny indeks 
Politechniki Lwowskiej 
wraz z wpisami 
Profesora Fryzego
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dzieje Katedry 
elektrotechniki teoretycznej i ogólnej 

politechniki lwowskiej opisane przez ukraińskich 
pracowników państwowego uniwersytetu 

– politechnika lwowska5)

Okładka 
Historii Katedry 
Elektrotechniki 
Teoretycznej 
i Ogólnej 
Państwowego 
Uniwersytetu 
– Politechnika 
Lwowska, napisana 
w roku 2003 przez 
pracowników tej 
katedry

5) Tłumaczenie z języka ukraińskiego i  opracowanie redakcyjne tekstu z uzupełnieniami – Lu-
dwik Pinko

W drugiej połowie XIX wieku następował dość burz-
liwy rozwój nauk technicznych, a szczególnie elektro-
techniki. Miało to również miejsce w ówczesnej Galicji, 
we Lwowie i Krakowie. We Lwowie już w roku 1877 
istniała Szkoła Politechniczna znana w całej Europie, 
która wchodziła w skład szkół akademickich Monarchii 
Austro – Węgierskiej.

Wykłady z elektrotechniki jako oddzielnej dyscypli-
ny naukowej, rozpoczął w roku akademickim 1887/88 
docent Franciszek Dobrzyński. W roku 1891 Sejm Ga-
licyjski zatwierdził oficjalny statut Politechniki Lwow-
skiej, z językiem wykładowym niemieckim i polskim, 
który obejmował też gałąź nauki – elektrotechnikę.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 
1890/91 odbyła się 13 października 1890 r. w koś-
ciele parafialnym św. Marii Magdaleny. Już 27 paź-
dziernika 1890 roku Ministerstwo oświaty C. K. Austrii 
zatwierdziło utworzenie Nadzwyczajnej Katedry Elektrotechniki, 
którą dopiero należało odpowiednio skompletować. Kandydatem 
na kierownika tej Katedry był docent Franciszek Dobrzyński, który 
ukończył studia na Politechnice Berlińskiej, u profesora G. Helmhol-
tza i odbył dwuletni staż w Wiedniu u profesora Waltenhofena.

Docent Dobrzyński prowadził wykłady z elektrotechniki w Szko-
le Politechnicznej we Lwowie przez ponad dwa lata. Jednak Kole-
gium Profesorskie na swoich dwóch posiedzeniach (protokoły w za-
łączniku) wybrało na Kierownika Katedry Elektrotechniki Profesora 
Romana Dzieślewskiego (1863 – 1924), wychowanka Akademii 
Technicznej we Lwowie.
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Profesor Roman Dzieślewski odbył też dwuletni staż za granicą 
(w Niemczech) i 27 września 1891 roku otrzymał tytuł profeso-
ra nadzwyczajnego. Profesor prowadził wykłady z elektrotechniki, 
i rozpoczął organizowanie laboratorium, do którego zakupiono ma-
szyny i przyrządy pomiarowe z przyznanych środków na ten cel 
(12 000 złotych). Asystentem profesora Romana Dzieślewskiego 
był dr inż. Zdzisław Stanocki. Doc. Franciszek Dobrzyński był asy-
stentem w Katedrze Fizyki Politechniki Lwowskiej. Profesor Roman 
Dzieślewski cieszył się bardzo dobrą opinią i w roku 1901 został wy-
brany na rektora Politechniki Lwowskiej, a w następnych latach był 
prorektorem. W roku akademickim 1906/07 została zorganizowana 
druga katedra z elektrotechniką pod nazwą: Katedra Konstrukcji 
Elektrotechnicznych, którą kierował doc. Franciszek Dobrzyński aż 
do roku 1913.

W roku 1913 Katedrę Konstrukcji Elektrycznych objął profesor 
Aleksander Rothert. W tym też roku została utworzona płatna do-
centura z podstaw elektrotechniki, którą kierował docent Gabriel 
Sokolnicki, od roku 1921 profesor nadzwyczajny.

Również w 1913 roku została utworzona Katedra Pomiarów 
Elektrotechnicznych, na czele której stanął profesor nadzwyczajny 
dr Kazimierz Idaszewski (pierwszy dziekan Wydziału Elektrycznego 
Politechniki Śląskiej, a następnie profesor Politechniki Wrocław-
skiej) oraz Katedra Wytwarzania i Przesyłu Energii Elektrycznej, 
której kierownictwo objął profesor Gabriel Sokolnicki. 

Profesor Gabriel Sokolnicki w roku 1931 został wybrany na rek-
tora Politechniki Lwowskiej i pełnił tę funkcję przez dwie kadencje, 
przyczyniając się znacznie do rozwoju tej Uczelni. Profesor prze-
trwał wszystkie burzliwe lata wojny i nie wyjechał ze Lwowa, praco-
wał nadal na Politechnice Lwowskiej. Zmarł we Lwowie w czerwcu 
1975 roku przeżywszy 99 lat.

lwowska szkoła elektrotechniki

Należy podkreślić, że w obecnym opracowaniu historii Katedry 
Elektrotechniki Teoretycznej i Ogólnej nazwisko profesora Stani-
sława Fryzego zajmuje jedno z czołowych miejsc. Profesor służąc 
w austriackiej marynarce wojennej równocześnie przerabiał ma-
teriał przewidziany dla studentów Wydziału Mechaniczno-Energe-
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tycznego i w 1917 roku otrzymał przepustkę z wojska w Trieście 
i przyjechał do Lwowa, gdzie zdał egzamin dyplomowy z odzna-
czeniem i wrócił ponownie na wojnę do marynarki. Po zakończe-
niu działań wojennych wrócił do Lwowa na Politechnikę Lwowską, 
gdzie w 1923 r. obronił pracę doktorską i uzyskał stopień doktora 
nauk technicznych, a w Katedrze Elektrotechniki Ogólnej otrzymał 
etat adiunkta.

Już od roku 1923 wychodzą w druku fundamentalne prace 
Stanisława Fryzego poświęcone podstawom teorii obwodów elek-
trycznych. W pracach tych zostało przedstawione własne oryginal-
ne podejście do składowych elektrycznych obwodu. Fryze twórczo 
podszedł do teorii obwodu prądu zmiennego z zastosowaniem 
wykresów kołowych i zaproponował system strzałkowania napięć 
i prądów w obwodach prądu stałego i zmiennego.

Naukowa działalność Stanisława Fryzego, Jego praca doktorska 
i opublikowane artykuły w 1923 roku zwróciły uwagę Senatu Po-
litechniki Lwowskiej. W październiku 1925 roku zaproponowano 
Mu posadę profesora nadzwyczajnego w Katedrze Elektrotechniki 
Ogólnej na Wydziale Mechanicznym. Na początku swojej pracy na-
ukowej i pedagogicznej profesor Fryze miał tylko jednego asystenta 
i jednego laboranta. Drugiego asystenta profesor zatrudnił na włas-
ny koszt.

Oprócz pracy podstawowej, grupa profesorów Politechniki 
Lwowskiej brała aktywny udział w dyskusjach na temat praktyczne-
go wykorzystania nauki. Dla przykładu można wymienić, że w 1929 
roku w Czasopismie Technicznym toczyła się zażarta polemika na 
temat przyznania państwowej koncesji firmie W. A. Harrimana. 
W tej dyskusji tacy profesorowie jak Gabriel Sokolnicki, Kazimierz 
Idaszewski, Stanisław Fryze oraz Maurycy Altenberg oceniali nie 
tylko  korzyści płynące z tego projektu, ale też przedstawiali ujemne 
strony, tj. uzależnienie Polski od obcego kapitału, co zamknęło tę 
sprawę odmową koncesji.

Wielką naukową polemikę w 1931 roku wywołała propozycja 
profesora St. Fryzego wprowadzenia pojęcia obciążenia czynnego 
i biernego w obwodach elektrycznych. Innowacje naukowe profeso-
ra S. Fryzego i jego kolegów z Katedry, a szczególnie docenta Izaaka 
Rosenzweiga z teorii obciążeń jak i teorii obwodów wielofazowych 
wzbogaciły elektrotechnikę teoretyczną i znacznie uprościły analizę 
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obwodów elektrycznych i dopomogły opracować teorię analizy ob-
wodów o napięciu i prądzie sinusoidalnym i niesinusoidalnym.

Te osiągnięcia naukowe zapewniły profesorowi S. Fryzemu miej-
sce na samym szczycie  europejskiej nauki w zakresie elektrotech-
niki. Bez przesady można stwierdzić, że w okresie międzywojennym 
Lwowska Szkoła Elektrotechniki wraz z niemiecką szkołą elektro-
techniki profesora Fritza Emde ze Stuttgartu i berlińską szkołą pro-
fesora J. Wallo były wiodącymi w Europie. W 1934 roku dekretem 
Prezydenta Polski przyznano Stanisławowi Fryzemu tytuł profesora 
zwyczajnego z elektrotechniki ogólnej na Politechnice Lwowskiej.

Oprócz wykładów dla studentów Politechniki profesor S. Fry-
ze prowadził wykłady popularno–naukowe dla mieszkańców Lwo-
wa i młodzieży szkolnej na temat: „zastosowania wysokich napięć 
w elektrotechnice” z demonstracją napięcia aż do 300 kV, oraz 
o „porażeniach elektrycznych”. Drugi wykład wzbudził tak wielkie 
zainteresowanie mieszkańców Lwowa, że musiano go powtarzać 
kilkakrotnie. To również spowodowało znaczny napływ klientów do 
warsztatów z prośbą o sprawdzenie, w jakim stanie są ich urządze-
nia elektryczne.

Po zajęciu Lwowa przez Sowietów w 1939 roku Wysoka Komi-
sja Atestacyjna zatwierdziła prof. S. Fryzego jako profesora Kate-
dry Elektrotechniki Lwowskiego Instytutu Politechnicznego. Jednak 
znacznie zmniejszono mu pensum godzin wykładowych, ale praco-
wał aż do chwili wkroczenia Niemców do Lwowa w czerwcu 1941 
roku.

Po ponownym wkroczeniu wojsk radzieckich do Lwowa w czerw-
cu 1944 r. profesor S. Fryze brał bardzo aktywny udział w odbu-
dowie zarówno Politechniki jak i innych obiektów we Lwowie. Wła-
dze powierzyły Mu stanowisko dziekana Wydziału Elektrycznego. 
Pod jego kierownictwem odbudowano stanowiska w laboratoriach 
i pracowniach Instytutu. Stanisław Fryze zaproponował i zrealizo-
wał, niezależne od sieci miejskiej, zasilanie Politechniki w energię 
elektryczną z przerobionego silnika asynchronicznego na generator 
asynchroniczny napędzany silnikiem dieslowskim Kruppa. Z tego 
generatora było też zrealizowane oświetlenie wszystkich budynków 
Politechniki. Całą swoją wynalazczą inicjatywę i energię profesor 
S. Fryze poświęcił także dla wznowienia pracy innych obiektów 
elektroenergetycznych we Lwowie.



75

Kiedy rozpoczął się okres repatriacji Polaków z Ukrainy do 
Polski, profesor S. Fryze otrzymał zaproszenie z dwóch polskich 
wyższych uczelni technicznych z propozycja objęcia stanowiska 
Kierownika Katedry Elektrotechniki Ogólnej. Wybrał Politechnikę 
Śląską w Gliwicach i w roku 1946 wyjechał do swojej Ojczyzny, 
gdzie wniósł znaczący wkład w odrodzenie i rozwój polskiej nauki 
elektrotechnicznej. Profesor Stanisław Fryze został jednym z naj-
znamienitszych teoretyków elektrotechniki w Polsce zdobywając 
uznanie światowe.

W omawianej historii Katedry Elektrotechniki Teoretycznej 
i Ogólnej Politechniki Lwowskiej przedstawiono życiorysy wszyst-
kich jej kierowników.

Jako kierownika Katedry, który objął jej kierownictwo w 1925 
roku po profesorze Romanie Dzieślewskim, przedstawiono Profeso-
ra Stanisława Fryzego następująco:

Stanisław Fryze (ur.1 grudnia 1885 roku w Krakowie – zmarł 3 
marca 1964 w Gliwicach). W roku 1905 kończył On z odznacze-
niem Wyższą Szkołę Przemysłową w Krakowie i rozpoczął pracę 
w firmie Siemens we Lwowie, początkowo jako monter, a później 
został wykładowcą i kierownikiem Wydziału Elektrycznego Państwo-
wej Lwowskiej Szkoły Przemysłowej. W roku 1917 po ukończeniu 
Lwowskiej Szkoły Politechnicznej (tak wówczas nazywał się nasz 
Uniwersytet) otrzymał dyplom inżyniera elektryka z odznaczeniem.

Od 1924 roku doktor nauk technicznych, a od 1925 roku profe-
sor – Kierownik Katedry Elektrotechniki Ogólnej. Prowadził wykłady 
i ćwiczenia praktyczne z podstaw elektrotechniki na Wydziale Elek-
trycznym i Chemicznym Politechniki.

W roku 1946 przesiedlił się do Polski, gdzie podjął pracę na 
Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Tu pracował do roku 1960 – do 
przejścia na emeryturę. Od roku 1952 był członkiem Polskiej Aka-
demii Nauk.

Profesor opracował teorię transfiguracji obwodu elektrycznego, 
teorię mocy czynnej, biernej i pozornej w obwodach elektrycznych. 
Wprowadził pojęcie zastępczej siły elektromotorycznej oraz system 
strzałkowania napięcia jak również metodę obliczeń obwodów z po-
mocą przepływów gałęziowych i potencjałów węzłowych, uprościł 
też teorię i metodę analizy systemów wielofazowych, wprowadzając 
metodę symboliczną.
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Do roku 1946 opublikował 32 prace. Najważniejszym jego do-
robkiem jest wydanie skryptu Podstawy Elektrotechniki (w sześciu 
tomach, 2445 stron i 2448 rysunków) – chyba najlepszy podręcz-
nik z elektrotechniki na te czasy.

Swój nowy pogląd na określenie wielkości elektrycznych profe-
sor S. Fryze referował na Międzynarodowych Kongresach w Paryżu 
w roku 1932 i w tym samym roku w Stowarzyszeniu Niemieckich 
Elektryków w Berlinie.

Najważniejsze z prac, które były publikowane od 1918 roku 
– „W sprawie metody obliczania obwodów na zasadzie nakładania 
stanów równowagi” (1924); „Nowa teoria ogólnego obwodu elek-
trycznego” (1924); „Nowe drogi w elektrotechnice” (1924); „Moc 
rzeczywista, urojona i pozorna w obwodach elektrycznych o  prze-
biegach odkształconych prądu i napięcia” (1931).

Był jednym z czołowych teoretyków elektrotechniki w Polsce, 
który zdobył uznanie światowe. Warto tu zaznaczyć, w Katedrze 
Elektrotechniki Ogólnej na Politechnice Lwowskiej zachowało się do 
dnia dzisiejszego oryginalne biurko, przy którym pracował Profesor 
Stanisław Fryze. 

Po profesorze Fryzem kierow-
nictwo Katedry Elektrotechniki 
Politechniki Lwowskiej w roku 
1946 objął profesor Aleksander 
Charkiewicz, elektryk, wychowa-
nek Wyższej Szkoły Leningradzkiej 
i kierował nią do roku 1948.

W roku 1948 kierownictwo 
Katedry Elektrotechniki objął kan-
dydat nauk technicznych, absol-
went Instytutu Politechnicznego 
w Tomsku, docent Georgij Pu-
chow, który wrócił z wojny ciężko 
ranny w 1942 r. i długo leczył się 

po tych ranach. Właśnie tenże docent Puchow bardzo mocno propa-
gował prace prof. S. Fryzego i zaszczepił ten entuzjazm innym profe-
sorom tej katedry takim jak: M. Maksymowicz, B. Błażkiewicz i in-
nym. Teoria analizy obwodów wielofazowych była szybko rozwijana, 
w czym przyczyniła się też dysertacja dr inż. Izaaka Rosenzweiga.

Oryginalne biurko, 
przy którym 

pracował prof. Fryze 
wraz ze skryptami 

Jego autorstwa 
i portretem (stan 

obecny)
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Doc. G. Puchow w roku 1950 powrócił do Tomska i tam kontynu-
ował dalszą swoja karierę naukową.

Kierownictwo Katedry wówczas objął profesor dr nauk technicz-
nych Mikołaj Maksymowicz, przedwojenny absolwent Politechniki 
Lwowskiej. Katedrą kierował do roku 1964. W tym roku wbrew jego 
przekonaniu został on mianowany Rektorem Uniwersytetu im. Iwana 
Franko we Lwowie i przyjął tę nominację, żałując że oderwano Go od 
jego ulubionej gałęzi nauki jaką była elektrotechnika. Na tym stanowi-
sku pracował do końca swojego życia.

W roku 1964 po profesorze M. Maksymowiczu kierownictwo Ka-
tedry Elektrotechniki objął doc. kandydat nauk technicznych Serafim 
Kirpatowski i kierował nią do 1975 r. S. Kirpatowski był absolwentem 
Politechniki Charkowskiej, kombatantem wojny ojczyźnianej.

W roku 1975 kierownictwo Katedry objęła doc. k. n. t. Aleksandra 
Szegedyna (absolwentka Politechniki Lwowskiej z 1957 r.) i kierowa-
ła nią do roku 1986. Należy podkreślić, że A. Szegedyna dokonała 
znacznego odmłodzenia kadry naukowej Katedry i zwiększyła jej li-
czebność. Rozpoczęła też szybką komputeryzację katedry  z głęboką 
modernizacją  laboratoriów.  Nawiązała też szeroką współpracę z in-
nymi uczelniami.

W roku 1986 Kierownikiem Katedry został prof. k. n. t. Wło-
dzimierz Perchacz i kierował nią do jesieni roku 1996, poprzednio 
kierował katedrą systemów elektrycznych i sieci na Wydziale Elek-
troenergetycznym. Rozpoczął nowy kierunek „Matematycznego mo-
delowania i optymalizacji systemów elektroenergetycznych”. Na tej 
bazie powstała znana Lwowska Szkoła Elektroenergetyczna.

Od roku 1996 kierownictwo Katedry objął prof. dr n. t. Piotr Sta-
chiw, który uprzednio w latach 1991-96 był kierownikiem Katedry 
Teoretycznych Podstaw Elektroradiotechniki na Lwowskim Państwo-
wym Uniwersytecie im. Iwana Franko.

W opracowaniu historii Katedry Elektrotechniki Politechniki 
Lwowskiej, tak przedstawiono życiorys obecnego kierownika tej kate-
dry. Piotr Stachiw – urodził się 3 lutego 1948 roku we wsi Olszanica 
Wielka powiat Złoczów. W roku 1970 ukończył Lwowski Uniwersytet 
Państwowy im. Iwana Franko z odznaczeniem w specjalności „Ra-
diofizyka i Elektronika” W tym samym roku został zatrudniony jako 
inżynier w Katedrze Podstaw Teoretycznych Elektroradiotechniki na 
tym Uniwersytecie. Od roku 1970 był aspirantem w tej Katedrze pod 
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kierownictwem profesora M. Maksymowicza. W roku 1975 obronił 
prace kandydacką (w Polsce doktorska) i zdobył tytuł kandydata nauk 
technicznych. Krótki czas pracował jako młody pracownik naukowy, 
a od stycznia 1974 roku, aż do sierpnia 1988 jako asystent, starszy 
wykładowca i docent w Katedrze Teoretycznych Podstaw Elektroradio-
techniki. W okresie lat 1988-1991 odbył studia doktoranckie w Mo-
skiewskim Instytucie Energetycznym. We wrześniu 1991 roku został 
zatrudniony w wyżej wymienionej Katedrze jako docent, a po obronie 
pracy doktorskiej (habilitacyjnej) w 1992 roku został mianowany kie-
rownikiem Katedry. W roku 1993 otrzymał tytuł profesora w Katedrze 
Radiotechniki i pracował tu do roku 1996.

W lutym roku 1996 na propozycję Rektora Politechniki Lwow-
skiej, został zatrudniony jako Kierownik Katedry Elektrotechniki Te-
oretycznej i Ogólnej w tej Politechnice. Obszarem Jego naukowych 
zainteresowań stała się budowa modeli matematycznych nieliniowych 
i dynamicznych układów wielobiegunowych oraz współczesny rachu-
nek komputerowy procesów dynamicznych obwodów elektrycznych 
i systemów elektroenergetycznych. Profesor poświęca bardzo dużą 
uwagę  rozwojowi metodyk wykorzystania technik komputerowych 
w procesach dydaktycznych. Pod Jego kierownictwem została obro-
niona jedna praca doktorska (habilitacyjna) i dziesięć kandydackich 
(doktorskich). Jest autorem 150 prac naukowych. Wśród ważniej-

szych: „Elementy wielobiegunowe (czterobiegunowe)” 
opublikowane w 1979 r. (z prof. M. Maksymowiczem); 
„Synteza liniowych elektrycznych i elektronicznych 
schematów (metoda stanów dynamicznych)” opubli-
kowana we Lwowie w 1982 r., a współautorami byli: 
Jonkin, Maksymowicz, Mironow i Perfilejew); „Teoria 
wykresów i sieci elektryczne” (Lwów 1987): „Anali-
za reżymów dynamicznych w układach elektrycznych 
z wieloma biegunami” (Lwów 1988). Przygotował też 
wraz z M. Jaworską monografię o profesorze M. Mak-
symowiczu.

 Dla podkreślenia ciągłości historii Katedry Elektrotechniki Teo-
retycznej Politechniki Lwowskiej pozwalamy sobie dołączyć zdjęcie 
obecnego Kierownika tej katedry przy biurku którego używał Profe-
sor Stanisław Fryze. Biurko to obecnie jest eksponatem muzealnym 
w Katedrze.

Profesor Piotr 
Stachiw przy biurku 

prof. Stanisława 
Fryzego
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Z przedstawionych kart historii Katedry Elektrotechniki Teoretycz-
nej i Ogólnej Politechniki Lwowskiej widać wyraźnie, jak żywa jest 
pamięć o Profesorze Stanisławie Fryzem na tej uczelni i jak ciepło 
wspominają Go Jego następcy.

Politechnika Lwowska kontynuuje te wspaniałe tradycje Lwow-
skiej Szkoły Elektrotechniki, której podwaliny położył Profesor Stani-
sław Fryze i cieszy to nas elektryków, wychowanków Profesora, któ-
rym Profesor zaszczepił miłość do tej gałęzi nauki.

Profesor Stanisław Fryze jest symbolem Wydziału Elektrycznego 
zarówno Politechniki Śląskiej jak i Politechniki Lwowskiej.

Załącznik
Protokoły XIII i XIV posiedzenia 

Kolegium Profesorów C. K. Szkoły Politechnicznej we Lwowie
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Jednym z pierwszych asystentów Katedry Podstaw Elektrotech-
niki został mgr inż. Julian Bory, który w latach 1942-1944 był 
asystentem w Katedrze Urządzeń Elektrycznych na Politechnice 
Lwowskiej. W roku 1945 rozpoczął pracę na Politechnice Śląskiej 
wykładając między innymi Podstawy Elektrotechniki. Od 1946 roku 
pracował na stanowisku adiunkta, a od 1956 roku, kiedy to dok-
toryzował się u prof. Pawła J. Nowackiego z Politechniki Warszaw-
skiej, jako zastępca profesora w Katedrze Podstaw Elektrotechniki 
Politechniki Śląskiej kierowanej przez prof. S. Fryzego. Pod koniec 
lat 40. na stanowisku asystenta 
został zatrudniony Stefan Wę-
grzyn, późniejszy prof. zw. i czło-
nek Polskiej Akademii Nauk. Czło-
wiek o ogromnych zasługach dla 
rozwoju Katedry Podstaw Elektro-
techniki. Stefan Węgrzyn uzyskał 
tytuł mgr. inż. elektryka w 1949 
roku, a już w 1951 obronił pra-
cę doktorską u prof. S. Fryzego 
pt. „Niektóre zagadnienia stanów 
nieustalonych we wzmacniaczach 
wielostopniowych”.

dzieje Katedry 
podstaw eleKtrotechniKi
na politechnice śląsKiej

zarys dziejów Katedry podstaw elektrotechniki 
politechniki śląskiej6)

Scena z powitania 
profesorów lwowskich 
w Gliwicach 
w 1946 r.

6) Tekst autorstwa Tadeusza Glinki, Mariana Pasko, Ludwik Pinko. Materiały źródłowe: Zeszyty 
Naukowe Politechnik Śląskiej, Seria Elektryka, z. 140 i 194, Elektryka nr 1. 
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Należy podkreślić, że prof. 
Stefan Węgrzyn uzyskał drugi 
stopień doktorski z odznacze-
niem na Uniwersytecie w Tuluzie 
we Francji w 1960 roku. Na-
stępną obroną pracy doktorskiej 
w Katedrze Podstaw Elektrotech-
niki była obrona w 1955 roku 
mgr inż. Adama Macury, obecnie 
emerytowanego prof. na Wydzia-
le Automatyki, Elektroniki i In-
formatyki Politechniki Śląskiej. 
Promotorem był prof. Stefan Wę-

grzyn. W roku 1960 w Katedrze Podstaw Elektrotechniki odbyły się 
obrony dwóch prac doktorskich: Marii Jastrzębskiej (pt. „Napięcia 
powstające przy odłączaniu układów zawierających linie”) i Zyg-
munta Nowomiejskiego (pt. „Układy wielofazowe”). Promotorem 
pierwszej był Stefan Węgrzyn, a drugiej Stanisław Fryze. Zakres 
prac naukowych i badawczych Katedry w latach 1946-1960 obej-
mował zagadnienia teorii obwodów elektrycznych w bardzo sze-
rokim ujęciu oraz teorii regulacji. Profesor S. Fryze w roku 1952 
został członkiem tytularnym, a w 1957 członkiem rzeczywistym 
Polskiej Akademii Nauk.

Nadszedł rok 1960, a wraz z nim przejście na emeryturę prof. 
Stanisława Fryzego. Wówczas dynamicznie rozwijającą się Katedrę 
mógł objąć ówczesny docent Stefan Węgrzyn, jednak z różnych 
względów tej nominacji nie uzyskał. Rada Wydziału opiekę nad Ka-
tedrą zleciła prodziekanowi Wydziału Elektrycznego prof. Francisz-
kowi Szymikowi. W roku akademickim 1961/62 został powołany 
na Wydziale Elektrycznym Oddział Automatyki, na który przeszedł, 
z Katedry Podstaw Elektrotechniki prof. Stefan Węgrzyn z grupą 
swoich współpracowników, tworząc Katedrę Teorii Regulacji. Od-
dział ten, Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 
grudnia 1963 roku został przekształcony w Wydział Automatyki 
(obecnie Automatyki, Elektroniki i Informatyki). W roku 1963 sto-
pień naukowy doktora habilitowanego uzyskał doktorant prof. Sta-
nisława Fryzego – Zygmunt Nowomiejski i on objął kierownictwo 
Katedry. Tematem jego monografii była „Moc i energia elektryczna 

Profesorowie lwowscy 
przybywają do Gliwic.

Czwarty z lewej 
maszeruje 

prof. S. Fryze
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w układach elektrycznych o dowolnych ustalonych przebiegach”. 
Pod kierunkiem Zygmunta Nowomiejskiego rozwijana była dalej 
między innymi teoria mocy z przebiegami odkształconymi z wyko-
rzystaniem przestrzeni Hilberta. Pojawiły się pierwsze zbiory zadań 
z Podstaw Elektrotechniki (skrypty autorstwa dr inż. Zofii Cichow-
skiej).

W tym też czasie nastąpiła zmiana oficjalnej nazwy nauczanego 
w Katedrze przedmiotu z Podstaw Elektrotechniki na Elektrotech-
nikę Teoretyczną. Odpowiednio do nazwy prowadzonego nauczania 
zmienła się nazwa Katedry, która stała się Katedrą Elektrotechniki 
Teoretycznej, a jej kierownikiem został prof. Zygmunt Nowomiejski. 
Katedra Elektrotechniki Teoretycznej istniała jako jednostka samo-
dzielna do 14.09.1971 roku, po którym to dniu weszła w skład 
utworzonego w ramach reorganizacji Politechniki Śląskiej Instytu-
tu Podstawowych Problemów Elektrotechniki i Energoelektroniki 
(IPPEiE), jako Zakład Teorii Elektrotechniki. Dyrektorem Instytutu 
został prof. dr hab. inż. Zygmunt Nowomiejski, pozostający nadal 
opiekunem naukowym tych pracowników, którzy zajmowali się 
teorią obwodów elektrycznych. Działalność naukowa obejmowa-
ła coraz to nowe kierunki – takie jak: dynamika układów, synteza 
obwodów aktywnych i pasywnych, teoria elementów nieliniowych, 
teoria układów parametrycznych, teoria układów osobliwych czy 
też analiza wrażliwościowa. Kontynuowano badania dotyczące teo-
rii mocy w układach z przebiegami odkształconymi, pomiaru mocy 
w warunkach deformacji napięć i prądów. W dziedzinie teorii pola 
prowadzono badania pól elektromagnetycznych pod liniami najwyż-
szych napięć i weryfikację pomiarową przy użyciu opracowanych 
w instytucie sond pomiarowych. Kolejno bronili swoje prace doktor-
skie coraz to nowi pracownicy Instytutu: Równocześnie habilitowało 
się trzech pracowników: w roku 1972 Marek Brodzki, obecnie prof. 
tego Instytutu, Maciej Siwczyński (1983), obecnie prof. Politechniki 
Krakowskiej i Leszek Czarnecki (1984), obecnie prof. w Luizjana 
State Uniwersity Baton Rouge (USA).

Nastąpiły duże postępy w pracach naukowych, badawczych 
i dydaktycznych w Instytucie i dokonywał się też dynamiczny roz-
wój laboratoriów, wydawano nowe podręczniki akademickie, skryp-
ty ćwiczeniowe i laboratoryjne, jako pomoc w kształceniu studen-
tów. Ten rozwój został zakłócony w 1985 roku, gdyż w styczniu 
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tego roku niespodziewanie zmarł prof. Zygmunt Nowomiejski. No-
wym dyrektorem Instytutu został prof. dr inż. Zygmunt Kuczewski, 
a kierownikiem Zakładu Teorii Elektrotechniki ówczesny docent 
Marek Brodzki. W Instytucie rozwijano i poszerzano dotychcza-
sowe kierunki badań i prac naukowych z zakresu elektrotechniki 
teoretycznej i przemysłowej. W roku 1986 Bernard Baron uzyskał 
stopień doktora habilitowanego i stanowisko docenta. W zespole 
(M. Bortliczek, M. Pasko, J. Walczak) pod kierunkiem prof. Marka 
Brodzkiego prowadzona była kilkuletnia poważna praca badawcza 
z dziedziny opisu obwodów elektrycznych z przebiegami okreso-
wymi odkształconymi z wykorzystaniem metod optymalizacyjnych, 
prowadzone były prace nad syntezą kompensatorów. Nadrzędnym 
celem prowadzonych badań, była minimalizacja wpływu przebie-
gów odkształconych na jakość energii elektrycznej dostarczanej 
odbiorcom. W ramach tej pracy zapoczątkowane zostały dwie roz-
prawy habilitacyjne: Janusza Walczaka – obroniona w roku 1993 
oraz Mariana Pasko – obroniona w 1994 roku. W obydwu tych 
rozprawach istnieje nawiązanie do twórczego wkładu profesora Sta-
nisława Fryzego w rozwój szeroko rozumianej elektrotechniki.

Z końcem września 1993 roku przeszedł na emeryturę profesor 
Zygmunt Kuczewski, a jego miejsce zajął prof. dr hab. inż. Tadeusz 
Glinka. Kierownikiem Zakładu Teorii Elektrotechniki pozostał prof. 
Bernard Baron.

Nastąpił dalszy dynamiczny rozwój badań naukowych, rozwój 
laboratoriów, w tym również komputerowych, powstały nowe pod-
ręczniki, skrypty i nowoczesne techniki dydaktyczne, poszerzył się 
krąg autorów tych opracowań. 

Profesor dr hab. inż. Tadeusz Glinka kierował Instytutem Elek-
trotechniki Teoretycznej i Przemysłowej od 1993 do 2006 roku.

W 2006 roku kierownictwo Instytutu objął prof. dr hab. inż. 
Bernard Baron. Instytut zmienił nazwę na Instytut Elektrotechniki 
Przemysłowej i Informatyki.

W skład Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i Informatyki 
obecnie wchodzą dwa zakłady:
• Zakład Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, kierowa-

ny przez prof. dr. hab. inż. Bernarda Barona
• Zakład Inżynierii Elektrycznej w Transporcie, kierowany przez 

prof. dr. hab. inż. Mariana Pasko.
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W Instytucie pracuje obecnie 38 osób, w tym 32 nauczycieli 
akademickich i uczestników studium doktoranckiego. Pracownika-
mi samodzielnymi zatrudnionymi na pełnym etacie są profesorowie: 
Bernard Baron, Tadeusz Glinka, Marian Pasko, Stefan Paszek, Da-
riusz Spałek i Janusz Walczak. 

Streszczając zarys dziejów Katedry Podstaw Elektrotechniki kie-
rowanej przez prof. S. Fryzego i Jego następców nie można pominąć 
zaangażowania prof. S. Fryzego w działalność publikacyjną zarów-
no dydaktyczną, jak i naukową.

Ze względu na różne trudności dopiero w 1954 roku wyszedł 
wznowiony skrypt profesora Fryzego Prądy  zmienne. Natomiast 
z inicjatywy prof. Stefana Węgrzyna podjęto w roku 1954 wydawa-
nie Zeszytów Naukowych Politechniki Śląskiej. Pierwszą serią Ze-
szytów Naukowych Politechniki Śląskiej była Elektryka. Elektryka 
nr 1 została wydana w kwietniu 1954 roku. W zeszycie tym ukazał 
się między innymi obszerny artykuł profesora S. Fryzego na temat 
racjonalizacji fizykalnych równań elektromagnetycznych i układów 
dymensyjnych.

W przedmowie do nr 1 Elektryki ówczesny Rektor Politechniki 
Śląskiej Gabriel Kniaginin napisał między innymi Dwom głównym 
zadaniom  ma  służyć  wyższa  uczelnia:  dydaktyczno-naukowym 
i naukowo-badawczym. Zadania te wiążą się ze sobą dialektycz-
nie, nierozerwalnie. Badania naukowe stwarzają żyzny grunt, na 
którym wyrasta dydaktyka, ta zaś przenosi je w  życie, upowszech-
nia i ożywia. 

Po trzyletniej kadencji profesora S. Węgrzyna, redaktorami na-
ukowymi zeszytów Elektryka byli profesor Adam Macura i docent 
Wiesław Gabryś. 

W grudniu 1969 roku redaktorem naukowym Zeszytów  Na-
ukowych i Dydaktycznych serii Elektryka została doc. dr inż. Zofia 
Cichowska, która funkcję tę pełniła do grudnia 2002 roku – przez 
33 lata. Następnym redaktorem naukowym Zeszytów Naukowych 
serii Elektryka i wydawnictw naukowych oraz dydaktycznych został 
prof. dr hab. inż. Marian Pasko, który pełni tę funkcję do dnia dzi-
siejszego. W 2009 roku minęło 55 lat istnienia Elektryki. Do końca 
2008 roku ukazało się 208 jej numerów. Wszystkie zamieszczone 
artykuły są recenzowane przez samodzielnych pracowników na-
uki spoza uczelni. Publikacje dydaktyczne i naukowe wychodzące  
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z Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej i Informatyki, jak i uprzed-
nio z Katedry Podstaw Elektrotechniki, odznaczają się bardzo wy-
sokim poziomem dydaktycznym, naukowym i są cenione w świecie 
naukowym w kraju i zagranicą oraz uzyskują wysoką oceną meryto-
ryczną Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Doceniając zapoczątkowaną w Katedrze Podstaw Elektrotechni-
ki wymianę poglądów pomiędzy naukowcami poprzez wydawanie 
zeszytów naukowych, profesor Z. Nowomiejski postanawił rozsze-
rzyć tę wymianę poprzez kontakty osobiste środowiska naukowego. 
W 1977 roku z inicjatywy prof. Zygmunta Nowomiejskiego zostało 
zorganizowane Seminarium Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwo-
dów (SPETO). Przez pierwsze trzy lata organizowane było wspól-
nie z VSSE Plizeń z Czechosłowacji. Pierwsze SPETO odbyło się 
w Pilźnie, a następnie odbywały się przeważnie w Ustroniu. Uczeni 
z całej Polski, jak również z innych krajów, zajmujący się teorią ob-
wodów elektrycznych, teorią pól elektromagnetycznych, teorią syg-
nałów spotykają się wiosną każdego roku na IC-SPETO w Ustroniu. 
Od wielu lat patronuje mu JM Rektor Politechniki Śląskiej, Polska 
Akademia Nauk, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej 
i Stosowanej PTETiS, Polska Sekcja IEEE. 

Przez 25 lat sekretarzem naukowym tej najstarszej konferencji 
z szeroko rozumianej elektryki była dr inż. Magdalena Bortliczek. 
W 2009 roku Międzynarodowa Konferencja IC-SPETO odbyła się 
po raz XXXII.



87

publiKacje profesora 
stanisława fryzego

artykuły w czasopismach naukowo–technicznych 
i wydawnictwa zwarte

 [1] W sprawie metody obliczenia obwodów na zasadzie nakła-
dania stanów równowagi (Dufrène’a), Przegląd Elektrotech-
niczny nr 6 (1924)

 [2] Nowa teoria ogólnego obwodu elektrycznego (praca doktor-
ska), Przegląd Elektrotechniczny nr 11, 12 i 13 (1924)

 [3] Neue Theorie des allgemeinen Stromkreises, Elektrotech-
nische Zeitschrift nr 26 (1924)

 [4] Nowe drogi w elektrotechnice, Przegląd Elektrotechniczny 
nr 18, 19 i 20 (1924)

 [5] Strzałki kierunkowe w obwodach elektrycznych, Przegląd 
Elektrotechniczny nr 12, 13, 14 i 15 (1925)

 [6] Sur le calcul des courants circulant dans la diverses bran-
ches ďun réseau de conducteurs, Révue Générale de ľElec-
tricité 20 VI 1925

 [7] Der allgemeine Stromkreis von J, L. La Cour (Kritische Be-
trachtung), Elektrotechnik und Maschinenbau 7 (1927)

 [8] Uwagi do artykułu „Nakładanie stanów w obwodzie elek-
trycznym ogólnym”, Przegląd Elektrotechniczny nr 24 
(1926)

 [9] Szlakiem rozwoju elektrotechniki, Przegląd Elektrotechnicz-
ny nr 20 (1929) 

 [10] Szlakiem rozwoju elektrotechniki, Czasopismo Techniczne 
nr 20 i 22 (1929)
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 [11] Koncesja Harrimana (w sprawie elektryfikacji Polski), Czaso-
pismo Techniczne nr 21 (1929)

 [12] Tablice wartości funkcyj trygonometrycznych 0-360°, Na-
kładem Komisji Wydawniczej Towarzystwa Bratniej Pomocy 
Studentów Politechniki Lwowskiej, Lwów 1930

 [13] Moc rzeczywista, urojona i pozorna w obwodach elektrycz-
nych o przebiegach odkształconych prądu i napięcia, Prze-
gląd Elektrotechniczny nr 7 i 8 (1931)

 [14] W sprawie określenia mocy w obwodach elektrycznych 
o przebiegach odkształconych prądu i napięcia, Przegląd 
Elektrotechniczny nr 22 (1931)

 [15] Uogólnienie praw Kirchhoffa i zasada wyodrębnienia, Prze-
gląd Elektrotechniczny nr 10 (1931)

 [16] Siła elektromotoryczna zastępcza w obwodach elektrycz-
nych, Przegląd Elektrotechniczny nr 14 (1931)

 [17] Tomasz Alva Edison, Przegląd Elektrotechniczny nr 23 (1931)

 [18] Erweiterung der Kirchhoffschen Sätze und das Absonde-
rungsprinzip, Elektrotechnik und Maschinenbau nr 50 
(1931)

 [19] Indukcja elektromagnetyczna Faradaya, Przegląd Elektro-
techniczny 24 (1931)

 [20] Wirk-, Blind- und Scheinleistung in elektrischen Stromkre-
isen mit nichtsinusoidalem Verlauf von Strom und Span-
nung, Elektrotechnische Zeitschrift nr 25, 26 i 29 (1932)

 [21] Transfiguracja trójkąta na gwiazdę z uwzględnieniem SEM-
cznych, Przegląd Elektrotechniczny nr 13 i 14 (1932)

 [22] Ogólna teoria transfiguracji obwodów elektrycznych, Prze-
gląd Elektrotechniczny nr 4-8 (1931)

 [23] Definicje wielkości elektrycznych – studium krytyczne, Refe-
rat dla Związku Elektryków Niemieckich

 [24] Jednostki fizykalne i techniczne, Przegląd Elektrotechniczny 
nr 12, 13 i 14 (1933)
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 [25] Définitions générales de la puissance active, réactive et ap-
parente dans un système à deux fils, Referat na Kongresie 
Elektrotechnicznym w Paryżu 1932, drukowany w Institut 
National Roumain, Bucarest 1931

 [26] Elektrotechnika ogólna, I. Elektryczność i magnetyzm, Lwów 
1926

 [27] Elektrotechnika ogólna, II. Prądy stałe. Część I. Teoria prą-
dów stałych, Lwów 1927. Część II. Działania prądów sta-
łych, Lwów 1930

 [28] Elektrotechnika ogólna, III. Prądy zmienne. Część I. Ogólne 
rozważania o prądach zmiennych, Lwów 1933, Część II. 
Prądy sinusoidalne, Lwów 1934

 [29] Wielkości fizykalne i ich wymiary, Przegląd Elektrotechnicz-
ny nr 24 (1934)

 [30] Remarques au sujet du choix de la 4-me unite du système 
MKS et nouvelle proposition de la solution du problème, wy-
słane do Bureau International des Poids et Mesures, Pavillon 
de Breteuil, Sevres 1952

 [31] Racjonalizacja fizykalnych równań elektromagnetycznych 
i układów dymensyjnych, Zeszyty Naukowe Politechniki 
Śląskiej, 1954

 [32] Prądy zmienne, część 1, Gliwice 1954

 [33] Wybrane zagadnienia teoretycznych podstaw elektrotechni-
ki, PWN, Warszawa – Wrocław 1966
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7) Tekst skanowany z Przeglądu Elektrotechnicznego nr 7 i 8, 1931 r.

artykuł:
„moc rzeczywista, urojona i pozorna w obwodach elektrycznych 

o przebiegach odkształconych prądu i napięcia”7) 
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artykuł:
„moc czynna, bierna i pozorna układu 3–fazowego

o odkształconych przebiegach napięć fazowych i prądów przewodowych”8)

8) Tekst skanowany z monografii „Wybrane zagadnienia teoretycznych podstaw elektrotechniki”, 
PWN, Warszawa – Wrocław 1966)
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Część II

PamIęć 
o  dzIele  Profesora  fryzego
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W pierwszej połowie 1985 r. władze Wydziału Elektrycznego 
Politechniki Śląskiej, Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz Sto-
warzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział Elektry-
ków postanowiły uczcić pamięć Profesora w setną rocznicę Jego 
urodzin organizując z tej okazji Uroczystą Sesję Naukową. W celu 
godnego przygotowania sesji powołano Komitety Honorowy i Orga-
nizacyjny.

W skład Komitetu Honorowego weszli:
• prof. dr hab. inż. Antoni Niederliński – rektor Politechniki Śl,
• prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Litwiniszyn – wiceprezes PAN,
• prof. zw. dr inż. Tadeusz Zagajewski – prezes Oddziału PAN 

w Katowicach,
• doc. dr hab. inż. Władysław Mizia – dziekan Wydziału Elek-

trycznego Politechniki Śl,
• prof. zw. dr inż. Stefan Węgrzyn – dyrektor Instytutu Informatyki 

Politechniki Śl, członek rzeczywisty PAN,
• prof. zw. dr inż. Zygmunt Kuczewski – dyrektor Instytutu Podstawo-

wych Problemów Elektrotechniki i Energoelektroniki Politechniki Śl,
• mgr inż. Cyprian Brudkowski – wiceprezes SEP, prezes Gliwi-

ckiego Oddziału SEP,
• dr inż. Zbigniew Marusa – prezes Oddziału Zagłębia Węglowego 

SEP,

Uroczysta sesja naUkowa 
w stUlecie Urodzin 

Profesora stanisława fryzego1) 

1) Opracował mgr inż. Ludwik Pinko
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• mgr inż. Tadeusz Lipiński – prezes Stowarzyszenia Wychowan-
ków Wydziału Elektrycznego Politechniki Śl.

Komitet Organizacyjny powołano w następującym składzie:
• doc. dr hab. inż. Władysław Mizia – przewodniczący,
• prof. zw. dr inż. Zygmunt Kuczewski – członek,
• mgr inż. Cyprian Brudkowski – członek,
• mgr inż. Tadeusz Lipiński – członek,
• doc. dr inż. Zofia Cichowska – członek.

Na pierwszym posiedzeniu Komitetu Organizacyjnego postano-
wiono, że Uroczysta Sesja Naukowa zostanie zorganizowana w dniu 
29 listopada 1985 r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Ślą-
skiej w Gliwicach z następującym programem.
1. Otwarcie sesji i słowo powitalne – dziekan Wydziału Elektrycz-

nego.
2. Referat generalny – przedstawiający życiorys i prace naukowe 

Profesora – prof. zw. dr inż. Stefan Węgrzyn.
3. Wspomnienia współpracowników i absolwentów o Profeso-

rze.
4. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na gmachu Wydziału Elektrycz-

nego i złożenie kwiatów.
5. Złożenie wieńców na grobie Profesora.
6. Spotkanie koleżeńskie uczestników sesji.

Komitet Organizacyjny rozesłał zaproszenia zarówno do szero-
kiego grona pracowników naukowych z dziedziny elektrotechniki jak 
i do absolwentów i wychowanków Prof. Stanisława Fryzego.

Uroczysta Sesja Naukowa odbyła się w Auli 300 w nowym 
gmachu Wydziału Elektrycznego i zgromadziła ponad 200 uczest-
ników.

Swoją obecnością Sesję zaszczycili wybitni naukowcy, między 
innymi:
• Wiceprezes PAN prof. zw. dr inż. Jerzy Litwiniszyn,
• Prezes Oddziału PAN w Katowicach prof. zw. dr inż. Tadeusz 

Zagajewski,
• Członek PAN prof. zw. dr inż. Stefan Węgrzyn – dyrektor Instytu-

tu Informatyki Politechniki Śl.
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• Rektor Politechniki Śl. prof. dr hab. inż. Antoni Niederliński,
• prof. Stefan Kaufman z Wydziału Budownictwa,
• doc dr inż. Maria Jastrzębska – wieloletni współpracownik Pro-

fesora.
• grono byłych asystentów Profesora m.in.: doc. dr inż. Zofia Ci-

chowska, dr inż. Anna Skrzywan–Kosek, mgr inż. Halina Szczer-
ba i inni.

Uczestniczyła też ogromna rzesza absolwentów i wychowanków 
Profesora, którzy zrobili kariery naukowe na Politechnice Śląskiej, 
bądź na innych uczelniach lub w przemyśle.

Profesor Stefan Węgrzyn w swoim obszernym referacie przedsta-
wił życiorys Profesora, Jego skomplikowane losy z okresu studiów 
w zaborze austriackim oraz pracę zawodową i karierę naukową 
na Politechnice Lwowskiej. Trudny okres pracy w czasie okupacji 
niemieckiej, jak też ciężkie doświadczenia po ponow-
nym wkroczeniu Armii Czerwonej w 1944 r. do Lwowa 
i wywózkę do kopalni w Donbasie, gdzie był zmuszany 
do pracy jako górnik przy wydobywaniu węgla. 

Bogaty dorobek naukowy Profesora był podstawową 
częścią referatu generalnego. Podstawy Elektrotechniki 
w opracowaniu Profesora S. Fryzego są aktualne do 
dnia dzisiejszego i znajdują bardzo szeroki oddźwięk 
w obecnych czasach w wielu krajach. Profesor S. Wę-
grzyn wymieniał zainteresowanie tą teorią w świecie, 
w zarówno w strefie języka angielskiego, niemieckiego 
i francuskiego.

Ten referat generalny, wygłoszony przez Profeso-
ra Stefana Węgrzyna, został przytoczony w całości 
w pierwszej części niniejszej monografii. 

Po referacie generalnym nastąpiło szereg wystą-
pień oficjalnych, podkreślających dorobek naukowy 
profesor Stanisława Fryzego jak i Jego rolę jako wspa-
niałego dydaktyka.

Profesor J. Litwiniszyn omówił działalność i dorobek Profesora 
jako członka Polskiej Akademii Nauk. Podkreślił, jak wiele Profe-
sor wnosił swoją obecnością na posiedzeniach PAN i był „duchem 
inspirującym” na tych posiedzeniach.

Strona tytułowa 
zeszytu naukowego 
Politechniki Śląskiej 
poświęconego sesji 
naukowej



124

We wszystkich wystąpieniach podkreślano ogromną rolę, jaką 
Profesor odegrał w organizacji Wydziału Elektrycznego Politech-
niki Śląskiej i Jego ogromną dbałość o wysoki poziom naucza-
nia, aby uczelnię opuszczali absolwenci o najwyższym poziomie 
wiedzy.

Wśród wielu wspomnień o Profesorze było też wspomnienie 
jednej z najmłodszych jego asystentek, doc. dr inż. Zofii Cichow-
skiej, która tak wspominała okres swojej współpracy z Profesorem: 
„Byłam jedną z czterech osób, które Profesor zaangażował jako 
asystentów w końcowych latach swojej pracy na Uczelni. Danym 
mi było tylko trzy lata pracować pod Jego kierunkiem. Jednak za-
chowuję te lata na zawsze w mojej wdzięcznej pamięci. Miały one 
decydujący wpływ na dalszą moją pracę dydaktyczną i naukową 
na Uczelni. Profesor Stanisław Fryze pozostał na zawsze w mojej 
pamięci jako wzór naukowca, dydaktyka i człowieka życzliwego 
ludziom. To prawda, był człowiekiem wymagającym, ale tak samo 
od siebie jak i od innych. Był tak dużą osobowością, że pozostawił 
swój ślad w umysłach tych wszystkich, którzy się z nim zetknęli 
i mieli okazję słuchać jego wykładów lub pracować pod jego kie-
runkiem”.

Następnie zabrał głos absol-
went Wydziału Elektrycznego 
Bolesław Gliksman prezentując 
znany swój wiersz pt. „Egzamin”, 
który ukazał się w tygodniku stu-
denckim Po prostu w 1949 i był 
znany wśród „braci elektryków” 
w całym kraju. Wiersz ten został 
zacytowany w całości w części III 
niniejszej monografii. Kolega B. 
Gliksman przekazał rękopis tego 
wiersza do „Księgi Pamiątkowej 

Oddziału Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki 
Śląskiej”, gdzie pozostaje jako jedna z pamiątek studenckich cza-
sów naszego Wydziału. 

Zabierając głos jeden z absolwentów – wychowanków Pro-
fesora mgr inż. Stanisław Kopeć powiedział: „Jestem wdzięczny 
Profesorowi Stanisławowi Fryzemu za to, że nauczył nas nie tylko 

Odsłonięcie tablicy 
pamiątkowej przy 

wejściu do „starego” 
gmachu Wydziału 
Elektrycznego. Od 

lewej Władysław Mizia, 
Antoni Niederliński, 
poczet sztandarowy.



125

elektrotechniki, ale też dlaczego mamy być dumni, że jesteśmy 
elektrykami, co niejednokrotnie w swojej pracy zawodowej do-
świadczyłem”.

Uchwałą Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej 
i Stowarzyszenia Wychowanków zatwierdzoną przez Senat Poli-
techniki Śląskiej nadano Imię Profesora Stanisława Fryzego stare-
mu gmachowi Wydziału Elektrycznego. Wszyscy zebrani udali się 
pod ten gmach, gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie wmurowanej 
tablicy pamiątkowej, której dokonali: Rektor Politechniki Śląskiej 
profesor Antoni Niederliński, profesor Jerzy Litwiniszyn, Wiceprezes 
PAN i Dziekan Wydziału Elektrycznego doc. dr hab. inż. Władysław 
Mizia. 

Następnie uczestnicy udali się na I piętro tego gmachu, gdzie 
złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową wmurowaną tu w 1965 r. 
w pierwszą rocznicę śmierci Profesora.

Po krótkiej przerwie uczestnicy sesji udali się autokarami na 
Cmentarz Lipowy, gdzie złożono kwiaty na grobie Profesora, 
i uczczono Jego pamięć chwilą ciszy, podczas której wszyscy sto-
jąc łączyli się myślami z Tą Wspaniałą Postacią. 
Warto nadmienić, że każdego roku w rocznicę 
śmierci Profesora oraz 1 listopada przy jego 
grobie spotyka się wielu wychowanków, którzy 
składają kwiaty i zapalają znicze. Stojąc w za-
dumie wspominają swojego ukochanego Profe-
sora i Wychowawcę.

Po powrocie uczestników na Wydział Elek-
tryczny zorganizowano dla chętnych zwiedzanie 
pomieszczeń dawnej Katedry Podstaw Elektro-
techniki, w których pracował Profesor. Uroczy-
sta sesja zakończyła się spotkaniem koleżeń-
skim w stołówce studenckiej przy ul. Łużyckiej, 
w czasie którego wspomnieniom o Profesorze nie było końca.

Wychowanek Profesora i Jego asystent, a obecnie profesor Po-
litechniki Częstochowskiej prof. dr inż. Tadeusz Gottfried mówił 
o pracy Profesora nad książką Prądy zmienne. Część 1. PWN, wyd. 
I – 1954 r. i wyd. II – 1955 r.: „Wezwał mnie Profesor do swojego 
pokoju, w którym stał długi stół, a na nim było rozłożonych obok sie-
bie 10 zapisanych ręcznie kartek z wariantami redakcyjnymi tego 

Tablica na gmachu 
Wydziału Elektrycznego 
imienia profesora 
Stanisława Fryzego 
– poświęcona 
Profesorowi w setną 
rocznicę jego urodzin. 
Autorem tablicy jest 
Stanisław Słodowy.

Tablica pamiątkowa 
odsłonięta w pierwszą 
rocznicę śmierci 
Profesora w 1965 
roku na Wydziale 
Elektrycznym (stary 
gmach) w holu na 
I piętrze. Autorem 
tablicy jest prof. 
Kazimierz Paprocki



126

samego problemu i kazał mi je 
przeczytać, po czym powiedział, 
»żaden z nich nie podoba mi się, 
siadaj i pisz następne warianty«. 
Profesor wyznawał zasadę, którą 
wielokrotnie powtarzał na wykła-
dach, »im więcej potu wylejesz 
pisząc, tym czytelnik łatwiej zro-
zumie napisany tekst«. Zasadę tę 
osobiście stosował, Jego skrypty 
(wydania Lwowskie), wymieniona 
wyżej książka i artykuły czyta się 
prawie jak beletrystykę”. 

Grób Anny i Stanisława 
Fryzów na Cmentarzu 
Lipowym w Gliwicach
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Medal iMienia 
Profesora 

stanisława fryzego2)

2) Regulamin nadawania Medalu imienia Profesora Stanisława Fryzego uchwalony przez 
Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich

1. Postanowienia ogólne

1.1. Medal im. Profesora Stanisława Fryzego został ustanowio-
ny uchwałą Zarządu Głównego SEP w dniu 25 listopada 
1999 r. w celu upamiętnienia Jego zasług dla rozwoju pol-
skiej elektryki. Ten wybitny uczony cieszył się międzynaro-
dowym uznaniem jako współtwórca podstaw elektrotechniki 
teoretycznej. Był znakomitym pedagogiem i popularyzato-
rem wiedzy o elektryczności. Był wychowawcą wielu inży-
nierów elektryków na Politechnikach Lwowskiej i Śląskiej. 
Stanisław Fryze był człowiekiem ceniącym w nauce i w życiu 
takie wartości, jak: prawda, patriotyzm, nieuleganie przemi-
jającym modom i koniunkturom. Był aktywnym i cenionym 
działaczem SEP. W 1989 roku uzyskał pośmiertnie godność 
Członka Honorowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

1.2. Medal wykonany jest z tombaku patynowanego i ma kształt 
okrągły o średnicy 70 mm. Awers – podobizna Stanisława 
Fryzego i napis wokół „PROFESOR STANISŁAW FRYZE 
1885 – 1964, WYBITNY ELEKTROTECHNIK – PEDAGOG”, 
Rewers – napis w kilku wierszach „UCZONY I WYCHOWAW-
CA WIELU POKOLEŃ INŻYNIERÓW ELEKTRYKÓW” oraz re-
print godła SEP.

1.3. Medal został wykonany w liczbie 500 sztuk.

2. tryb nadawania medalu

Medal nadaje Zarząd Główny SEP na podstawie pozytywnej opi-
nii Centralnej Komisji Odznaczeń i Wyróżnień SEP.

Awers i rewers 
Medalu SEP 
im. Profesora 
Stanisława Fryzego
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2.2. Medal może być nadany członkom SEP albo innym osobom 
z kraju lub zagranicy. Wyróżnienie to może być nadawane:
1) pracownikom nauki, nauczycielom akademickim lub 

szkół średnich za wyróżniającą się działalność naukową 
i dydaktyczną w dziedzinie szeroko rozumianej elektryki,

2) instytucjom, szkołom oraz organizacjom – związanym 
w sposób szczególny z osobą Profesora,

3) inżynierom i technikom każdej specjalności z dziedziny 
elektryki za wyróżniającą się działalność dydaktyczną. 

2.3. Wnioski do Centralnej Komisji Odznaczeń i Wyróżnień SEP 
o nadanie medalu składać mogą:
1) oddziały SEP oraz centralne jednostki organizacyjne 

SEP,
2) członkowie Zarządu Głównego, Główna Komisja Rewizyj-

na SEP oraz Główny Sąd Koleżeński SEP.
2.4.  Każdy wniosek przesyłany do Biura SEP jest rozpatrywany 

przez Centralną Komisję Odznaczeń i Wyróżnień pod wzglę-
dem zgodności z niniejszym regulaminem i po uzyskaniu 
pozytywnej opinii przedstawiany Zarządowi Głównemu do 
ostatecznej decyzji.

2.5. Wnioski wypełnione niezgodnie z regulaminem i wnioski, 
które nie uzyskały pozytywnej opinii Centralnej Komisji Od-
znaczeń i Wyróżnień albo akceptacji Zarządu Głównego są 
zwracane wnioskodawcom.

3. Postanowienia końcowe

3.1. Wręczanie medalu odbywa się w sposób uroczysty. Prawo 
wręczania mają prezes SEP i członkowie władz SEP oraz 
prezesi oddziałów SEP upoważnieni przez prezesa SEP.

3.2. Rejestr przyznanych medali prowadzi Biuro SEP.
3.3. Niniejszy regulamin został ustalony przez ZG SEP w dniu 

27.04.2000 r. (protokół nr 21-98/2002) wraz z uzupełnie-
niami z 07. 09. 2000 r. (protokół nr 25-98/2002) i z dnia 
27.04.2001 r. (protokół nr 32-98/2002) i 21.02.2002 r. 
(protokół nr 41-98/2002).
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wsPółczesne odniesienia
do teorii Mocy

Profesora fryzego

Problematyka związana z opisem wielkości energetycznych 
obwodów elektrycznych z przebiegami okresowymi odkształcony-
mi należy do zagadnień trudnych, nadal kontrowersyjnych i nieza-
kończonych. Tworzone od lat i obecnie teorie mocy dla przebiegów 
niesinusoidalnych są niespójne, a często wręcz się nawzajem wy-
kluczają. W piśmiennictwie polskim terminu „teoria mocy” użył po 
raz pierwszy prof. Stanisław Fryze w 1930 roku na seminarium 
Towarzystwa Politechnicznego i Lwowskiego koła Elektryków, gdzie 
przedstawiał własny pogląd dotyczący opisu obwodów z przebiega-
mi niesinusoidalnymi. Aby docenić i ocenić wkład prof. S. Fryzego 
– pioniera polskiej szkoły elektrotechniki, doskonałego dydaktyka, 
wychowawcę wielu pokoleń inżynierów, Członka Rzeczywistego 
Polskiej Akademii Nauk – w rozwój teorii mocy z przebiegami okre-
sowymi odkształconymi z dzisiejszej perspektywy, należy przybliżyć 
rozwój tej tematyki na przestrzeni przeszło 100 lat. Pamiętać jed-
nak należy, jaki był ówczesny stan techniki i wiedzy z szeroko ro-
zumianej elektrotechniki i elektroniki, kiedy powstawały zręby teorii 
prof. S. Fryzego. 

W niniejszym opracowaniu wybrano te koncepcje, które miały 
znaczący wkład w rozwój teorii mocy dla przebiegów okresowych 
odkształconych. Wybór jest więc subiektywny. Ponadto świadomie 
ograniczono się do przedstawienia opisu właściwości energetycz-
nych obwodów jednofazowych, gdyż zarówno teoria prof. S. Fryze-

wkład Profesora stanisława fryzego, 
pioniera polskiej elektrotechniki teoretycznej, 
w rozwój teorii mocy obwodów elektrycznych 
z przebiegami okresowymi odkształconymi3)

3)   Tekst autorstwa prof. dr. hab. Mariana Pasko z Politechniki Śląskiej
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go, jak i bardzo kontrowersyjna dzisiaj teoria C.I Budeanu w swej 
pierwotnej postaci dotyczyła obwodów jednofazowych. Ponadto, 
niektóre koncepcje nie zostały uogólnione na obwody trójfazowe 
[S.2] i wielofazowe, a niektóre koncepcje dotyczą tylko obwodów 
trójfazowych [A.1].

Za prekursora teorii mocy dla przebiegów okresowych odkształ-
conych należy uznać Ch. P. Steinmetza, który na międzynarodowym 
kongresie elektryków w Chicago w 1893 roku przedstawił pracę 
dotyczącą zjawisk w obwodach prądów przemiennych. Stwierdził 
on, na przykładzie prostownika rtęciowego, że moc pozorna jest 
większa od mocy czynnej, na skutek odkształcenia prądu względem 
sinusoidalnego przebiegu napięcia. Dał tym początek teoriom mocy 
dotyczących układów z przebiegami okresowymi [S.1]. W następ-
nych latach zaczęto poszukiwać poprawnej interpretacji współczyn-
nika mocy, który jednocześnie byłby łatwo mierzalny. Należy tutaj 
wymienić prace G. Benischke z 1902 roku i P. Buszera z 1907 roku. 
W latach dwudziestych ubiegłego wieku głównie uczeni niemieccy 
E. Weber i F. Emde stwierdzili, że nie można utworzyć pojęcia mocy 
biernej dla przebiegów niesinusoidalnych, aby było spełnione rów-
nanie mocy (obowiązujące dla przebiegów sinusoidalnych):

(1)

W pracy [F.4] można znaleźć stwierdzenie, że F. Emde w 1921 
roku dowodził, że pojęcie mocy urojonej dotyczy tylko obwodów 
z przebiegami sinusoidalnymi i nie da się przenieść tego rozumowa-
nia na obwody z przebiegami okresowymi odkształconymi.

W 1924 roku H. Schering zaproponował, żeby uzależnić moc 
urojoną od tzw. pulsującej energii pola magnetycznego i elektrycz-
nego obwodu, analogicznie jak w obwodach z przebiegami sinuso-
idalnymi. Ponadto E. Weber w swoich pracach udowadnia, że po-
jęcie mocy pozornej i urojonej jest w obwodach n – przewodowych 
wieloznaczne i nie da się ich jednoznacznie określić. Stwierdza 
również, że równanie (1) słuszne dla przebiegów sinusoidalnych 
przechodzi dla obwodów o przebiegach niesinusoidalnych okreso-
wych w nierówność

(2)
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W latach 1920 – 1925 A. Illovici [I.1], [K.1] proponował okre-
ślić moc bierną jako wyrażenie matematyczne nie mające interpre-
tacji fizykalnej. A. Illovici podał dwie definicje mocy biernej:

(3)

(4)

Dla obwodów zawierających induktory i kondensatory moc bier-
ną A. Illovici proponował określić według następującego wzoru:

gdzie:
  – średnia energia pola magnetycznego,
 – średnia energia pola elektrycznego

lub w formie całkowej   

(5)

(6)

W układach, w których odkształcenie od sinusoidy w przebie-
gach napięcia i prądu zdąża do zera, zależność określona wzorem 
(5) sprowadza się do mocy biernej zdefiniowanej dla przebiegów 
sinusoidalnych w obwodach liniowych.

W 1927 roku profesor Uniwersytetu w Bukareszcie C.I. Budeanu 
przedstawił swoją koncepcję opisu właściwości energetycznych ob-
wodów z przebiegami niesinusoidalnymi. 
1. Teoria mocy według Budeanu [B.1] jest najbardziej rozpo-

wszechnioną teorią mocy dla przebiegów okresowych odkształ-
conych, która przetrwała do dzisiejszych czasów pomimo licz-
nych przeciwników od momentu jej powstania. Swą aktualność 
teoria Budeanu zawdzięcza faktowi, że tak zdefiniowana moc 
bierna spełnia zasadę bilansu energetycznego. Ten fakt utwier-
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dzał naukowców w przekonaniu o istnieniu jakiejś ukrytej fi-
zycznej interpretacji tej mocy oraz obecnie względnie prosta 
budowa urządzeń służących do jej pomiaru. Argument ostatni, 
przy współczesnym stanie rozwoju teorii przetwarzania sygna-
łów nie może być jednak brany pod uwagę. Teoria Budeanu tak 
rozpowszechniła się w elektrotechnice, że w każdym podręczniku 
akademickim służy do wyjaśnienia zjawisk energetycznych w ob-
wodach z przebiegami okresowymi odkształconymi. Budeanu 
zdefiniował moc czynną P i bierną QB jako superpozycję mocy 
czynnych i biernych wszystkich harmonicznych przebiegów u(t) 
i i(t) (przedstawionych w postaci szeregów Fouriera).

• Moc czynna

(7)

(8)

(9)

(10)

• Moc bierna

• Moc pozorna

W przeciwieństwie do układów z przebiegami sinusoidalnymi, 
dla wymienionych mocy   zachodzi nierówność:

W celu uzupełnienia nierówności (10) Budeanu wprowadził 
nową wielkość DB, nazwaną mocą deformacji (odkształcenia), nie 
definiując, co należy rozumieć przez odkształcenie tak, aby spełnio-
na była równość:

(11)
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Pomimo tak dużego wyboru różnych opisów właściwości ener-
getycznych obwodów z przebiegami okresowymi niesinusoidalnymi 
w 1930 roku Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (C.E.I.), 
obradująca w Sztokholmie, nie przyjęła żadnej z omawianych propo-
zycji, gdyż żadna z nich nie miała cech ogólności [K.1]. Teoria mocy 
zaproponowana przez Budeanu od początku, oprócz zwolenników, 
miała liczne grono przeciwników. Koncepcja Budeanu została bar-
dzo skrytykowana na Międzynarodowej Konferencji IMEKO w Buda-
peszcie w 1961 roku przez P.B. Usatina [K.1] za brak interpretacji 
fizykalnej mocy deformacji i nieupoważnione dodawanie amplitud 
składników oscylacyjnych poszczególnych harmonicznych. Ponadto 
skrytykował on praktyczne zna-
czenie tej teorii stwierdzając, że 
po 34 latach nie został skonstru-
owany żaden przyrząd do pomia-
ru zarówno mocy QB, jak i DB. 
Usatin zaproponował, aby ewen-
tualnie dodać kwadraty poszcze-
gólnych składników mocy bier-
nej. Natomiast był propagatorem 
zapomnianej w tym okresie teorii 
Fryzego [F.1], [F.2], [F.3], której 
ogólny zarys zostanie poniżej 
przedstawiony.

W 1931 roku prof. Politechniki Lwowskiej, a od 1946 roku Po-
litechniki Śląskiej prof. Stanisław Fryze zaproponował nowe okre-
ślenie mocy biernej dla przebiegów okresowych niesinusoidalnych 
[F.1], [F.2], tak aby było spełnione równanie mocy określone rów-
naniem (1).

Myślą przewodnią teorii prof. S. Fryzego było: 
• po pierwsze, aby dla dowolnego przebiegu okresowego napięcia 

i prądu, można było zmierzyć w prosty sposób  moc czyn-
ną oraz współczynnik mocy, określony zależnością:

Dyplom doktora 
nauk technicznych 
Stanisława Fryzego

(12)
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• po drugie, dążenie do takiego uogólnienia opisu właściwości 
energetycznych słusznych dla wymuszeń sinusoidalnych, aby 
były również słuszne dla dowolnych wymuszeń okresowych. 
Prąd o przebiegu sinusoidalnym można rozłożyć na sumą dwóch 
składników wzajemnie ortogonalnych, tzn.:

(13)

(14)

(15)

(16)

gdzie:
ia(t) – składowa czynna prądu,
ib(t) – składowa bierna prądu.

Dla składowych prądu ia i ib zachodzi ponadto zależność (świad-
cząca o ich ortogonalności):

oraz:

Moc czynną P można również wyznaczyć na podstawie wzoru:

natomiast moc bierną QF:

Ten sam algorytm został zachowany dla przebiegów okresowych 
odkształconych i można w nim wyróżnić następujące etapy:
1. Określenie na drodze aksjomatycznej czynnego ia(t) (aktywne-

go) prądu źródła zgodnie z równaniem:

(17)

(18)
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gdzie:

eG – konduktancja zastępcza (równoważna) źródła określona 
zależnością:

Tak zdefiniowany prąd czynny ma minimalną wartość skutecz-
ną, a jednocześnie zapewnia dostarczenie żądanej mocy czynnej do 
odbiornika.

2. Przedstawienie prądu źródła jako superpozycji prądu czynnego 
oraz prądu biernego ib(t):

(19)

(22)

(21)

(20)

przy zachowaniu ich ortogonalności:

3. Definiowanie mocy, które są dla koncepcji Fryzego efektem 
wtórnym w stosunku do rozkładu prądu:

mnożąc dwustronnie równanie (22) przez  otrzymuje się rów-
nanie mocy:

Moc bierna  nosi nazwę mocy biernej Fryzego. Nie-
stety tak zdefiniowana moc bierna  nie jest zachowawcza.

(23)
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Większa funkcjonalność idei Fryzego w porównaniu z ideą  
Budeanu wyrażała się tym, że rozkład na składową użyteczną 
i bezużyteczną, które są wzajemnie ortogonalne następuje na wiel-
kościach pierwotnych źródła, jakimi są przebiegi prądu, napięcia, 
mocy chwilowej i jej wartości średniej, mocy czynnej, której defini-
cja nie budzi kontrowersji i czyni to bez uciekania się do szeregów 
Fouriera. Fryze oponował przede wszystkim przeciwko formułowa-
niu teorii mocy wykorzystując szeregi Fouriera. Wskazywał przy 
tym, że ze względu na efekt Gibbsa w punktach nieciągłości nie jest 
możliwa minimalizacja błędu pomiędzy funkcją i jej aproksymacją 
szeregiem. Idea Fryzego pozwala w łatwy sposób uwzględnić za-
równo analitycznie jak i pomiarowo bezużyteczną składową bierną 
prądu. [F.5] Nie wyjaśnia jednak jej sensu fizykalnego, poza tym, że 
zbędnie obciąża źródło. Ponadto nie dostarcza informacji, w jakim 
stopniu można ją skompensować za pomocą dwójników reaktan-
cyjnych. Prąd ten można skompensować w obwodach liniowych 
za pomocą źródła sterowanego o wartości ik=–ib. Źródło takie nosi 
nazwę filtru mocy i w wielu przypadkach może być z powodzeniem 
stosowane. 

Idea kompensacji wg teorii prof. S. Fryzego

Praca prof. S. Fryzego, której myśl przewodnia została powy-
żej przedstawiona, pt. „Moc rzeczywista, urojona i pozorna w ob-
wodach elektrycznych o przebiegach odkształconych prądu i na-
pięcia”, została opublikowana w Przeglądzie Elektrotechnicznym 
w nr 7 i 8 w 1931 roku. Tezy tej pracy prof. S. Fryze referował 
na kongresie CIGRE w 1932 roku w Paryżu. Praca ta przyniosła 
profesorowi wielki rozgłos międzynarodowy, została opublikowana 
w Niemczech, Francji, Rumunii. To dzięki przede wszystkim tej pra-
cy prof. S. Fryze został członkiem towarzystw elektrotechnicznych: 
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francuskiego, niemieckiego, i rumuńskiego, pomimo że był jednym 
z głównych oponentów teorii Budeanu. Jego praca została publi-
kowana między innymi w ETZ [F.2], w 1932 roku, która w latach 
siedemdziesiątych ubiegłego wieku odegrała znaczącą rolę. Tema-
tyka opisu właściwości energetycznych w obwodach z przebiegami 
odkształconymi była jednym z wyzwań, nad którymi prof. S. Fryze 
pracował w ostatnim okresie swego bogatego naukowego życia. 
Pracował nad udoskonaleniem i rozszerzaniem swojej teorii. Nieste-
ty śmierć nie pozwoliła Mu jej dokończyć. Praca ta [F.3] pt. „Teore-
tyczne i fizykalne podstawy definicji mocy czynnej, biernej i pozor-
nej w niesymetrycznych układach wielofazowych o odkształconych 
przebiegach napięć i prądów”, została opublikowana jako rozdział 
w monografii Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej 
Akademii Nauk. Została wydana przez PWN Warszawa–Wrocław 
w 1966 roku pod następującym tytułem:

STANISŁAW FRYZE

WYBRANE ZAGADNIENIA 
TEORETYCZNYCH PODSTAW ELEKTROTECHNIKI.

Pomimo upływu lat nie powstała powszechnie akceptowana teoria 
opisująca właściwości energetyczne obwodów z przebiegami niesinu-
soidalnymi. Wraz z rozwojem energoelektroniki i profesjonalnej elek-
troniki problem nabierał coraz większego znaczenia w urządzeniach, 
w których były instalowane zasilacze impulsowe. Zarówno przebiegi 
napięcia jak i prądu charakteryzowały się znacznymi wartościami 
THD, przekraczającymi dopuszczalne normy. Toteż w latach siedem-
dziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku zainteresowanie opi-
sem właściwości energetycznych nabrało znacznego przyspieszenia.

Naukowcy z całego świata zajmujący się tą tematyką zwracają się 
w swych badaniach w stronę trochę zapomnianej teorii prof. S. Fryze-
go. I tak np. w Niemczech dzięki publikacji prof. S. Fryzego opubliko-
wanej w ETZ w 1932 roku [F.2], jego teoria mocy staje się podstawą 
wpisaną do normy DIN40110 z 1975 roku. Teoria mocy zapropo-
nowana przez prof. S. Fryzego przeżywa swój renesans. Powstające 
teorie mocy bazują na rozkładach ortogonalnych prądu źródła. Pewne 
elementy teorii Fryzego można znaleźć w koncepcji prof. M. Depen-
brocka opublikowanej w 1979 roku [D.1]. Natomiast w 1980 roku 
teoria mocy opracowana przez N.L. Kustersa i W.J. Moore’a [K.2] 
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w bezpośredni sposób nawiązuje do teorii Fryzego. Mianowicie, pod-
stawą jest rozkład prądu źródła dla odbiornika (rezystancyjno-induk-
cyjnego) na prąd czynny (prąd Fryzego), prąd bierny pojemnościowy 
iqC  oraz resztkowy prąd bierny iqCr

, zgodnie ze wzorem (24)

gdzie:
– prąd czynny Fryzego

– prądy bierne

Wzbogaceniem zarówno koncepcji Fryzego, jak i Shepherda 
i Zakikhaniego [S.2] była koncepcja L.S. Czarneckiego z 1984 
roku. Koncepcja ta również opiera się na rozkładzie prądu źródła na 
składniki wzajemnie ortogonalne [C.1]. 

Czarnecki wzbogacając koncepcję Fryzego

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

prąd bierny ib(t) zastąpił prądem reaktancyjnym ir(t) i prądem roz-
rzutu is(t).

Natomiast wzbogacając koncepcję Shepherda i Zakikhaniego

(29)
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(30)

(31)

prąd rezystancyjny iR(t) zastąpił prądem czynnym i prądem rozrzu-
tu, uzyskując w ten sam sposób rozkład w postaci

Ponieważ prądy określone wzorem (30) dla obwodu zasilanego 
z idealnego źródła o przebiegu u(t) są wzajemnie ortogonalne, więc 
zachodzi zależność:

Według autora tej koncepcji równanie (31) po raz pierwszy 
wyjaśniło, dlaczego wartość skuteczna prądu  w odbiornikach li-
niowych z napięciem odkształconym okresowym jest większa od 
wartości skutecznej prądu czynnego . Jest ona większa nie tylko, 
gdy , ale również, gdy konduktancje odbiornika oGh zmienia-
ją się wraz z częstotliwością [C.1]. Koncepcja ta była i jest przez 
L.S. Czarneckiego rozwijana. W literaturze jest znana pod nazwą 
teorii mocy składowych fizycznych prądów (CPC). Podsumowanie 
aktualnego stanu problematyki z zakresu teorii mocy dla obwodów 
z przebiegami niesinusoidalnymi również według koncepcji (CPC) 
można znaleźć w pracy [C.3].

W 1987 roku L.S. Czarnecki opublikował pracę [C.2], w której 
skrytykował teorię Budeanu. Postawił hipotezę o jej bezużyteczno-
ści ze względu na to, że: 
• na podstawie tej teorii nie można zminimalizować mocy pozor-

nej, a zatem nie można poprawić współczynnika mocy,
• moc bierna QB nie jest miarą oscylacji energii,
• moc bierna nie umożliwia obliczenia pojemności kompensatora, 

przy której współczynnik mocy osiąga najwyższą wartość,
• nie istnieje bezpośredni związek między wartością skuteczną 

prądu a mocą deformacji DB,
• nie jest możliwa niezależna kompensacja mocy QB i DB,
• sugeruje błędną interpretację zjawisk energetycznych obwodów 

z przebiegami okresowymi odkształconymi.
Niestety, praca i zawarte w niej argumenty nie przekonały zwolen-

ników teorii Budeanu. Faktem są liczne polemiki zawarte np. w pra-
cach [ E.1], [F.4], [S.4] oraz najnowsze zalecenia IEEE [I.2], [I.3]. 
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Należy jednak nadmienić, że większość teorii mocy propono-
wanych w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku bazowała na 
rozkładach ortogonalnych, które są słuszne dla układów zasilanych 
z idealnych źródeł. Dla układów zasilanych ze źródeł o niezerowej 
impedancji wewnętrznej układy ortogonalne zawodzą [P.1], [P.2], 
[S.3], [W.1]. 

W Katedrze Podstaw Elektrotechniki założonej po przyjeź-
dzie ze Lwowa w 1946 roku przez prof. S. Fryzego zaszczepił 
On tematykę teorii mocy w Gliwicach. Prace te kontynuował na-
stępnie w Instytucie Podstawowych Problemów Elektrotechniki 
i Energoelektroniki prof. Z. Nowomiejski [N.1] (gorący zwolennik 
teorii Budeanu), który przejął Katedrę Podstaw Elektrotechniki. 
Następnie prace w tej dziedzinie kontynuowali: M. Brodzki, L. S. 
Czarnecki,  M. Siwczyński, J. Walczak oraz autor niniejszego opra-
cowania. Każdy z nich wniósł swój wkład w rozwój teorii mocy 
w układach elektrycznych. W latach osiemdziesiątych ubiegłego 
wieku autorzy: M. Brodzki, M. Pasko, M. Siwczyński, J. Walczak 
zaproponowali do opisu właściwości energetycznych i energetycz-
no-jakościowych podejście optymalizacyjne. Otrzymany prąd op-
tymalny dla obwodu jednofazowego zasilanego z idealnego źródła 
napięcia odkształconego przy narzuconym warunku ubocznym na 
moc czynną odbiornika pokrywał się z prądem czynnym wynika-
jącym z teorii prof. S. Fryzego. Fakt ten zachęcił do rozwijania 
tego podejścia, zamiast poszukiwać rozkładu mocy czy prądu na 
składniki. Szczegółowe omówienie metod optymalizacyjnych oraz 
przykładowe rozwiązania zarówno dla obwodów jednofazowych, 
jak i wielofazowych dla różnych warunków ubocznych można zna-
leźć w pracach oraz cytowanej tam literaturze [B.2], [M.1], [P.1], 
[P.2], [S.3], [W.1].

Pomimo tak znacznego upływu czasu od pierwszych publika-
cji oraz obecnie dostępnych zaawansowanych możliwości pomiaru 
wielkości elektrycznych i przetwarzania sygnałów, także możliwości 
praktycznego stosowania złożonych metod matematycznych, nie 
istnieje ogólnie akceptowana teoria mocy dla obwodów elektrycz-
nych z przebiegami niesinusoidalnymi okresowymi napięć i prądów. 
Przekonującym dowodem są setki ukazujących się corocznie publi-
kacji z tej tematyki. Podsumowując można stwierdzić, że na dzień 
dzisiejszy zagadnienia związane z teorią mocy nie są zakończone. 
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Należy również powiedzieć, że na obecny stan wiedzy o właś-
ciwościach energetycznych pracowało kilka pokoleń naukowców 
i inżynierów z całego świata, a wkład prof. S. Fryzego jest ogromny. 
Jako przykład można podać, że tylko w 2008 roku w Przeglądzie 
Elektrotechnicznym nr 6, ukazało się sześć zaproszonych refera-
tów z tej tematyki, w których znajdują się odwołania do prac prof. 
S. Fryzego. W uznaniu wybitnej i twórczej pracy w dziedzinie elek-
tryki na polu naukowym, technicznym, pedagogicznym oraz zawo-
dowym i społecznym władze Politechniki Śląskiej i Wydziału Elek-
trycznego w setną rocznicę urodzin prof. S Fryzego w 1985 roku, 
nazwały Jego imieniem gmach Wydziału Elektrycznego przy ulicy 
Akademickiej 10. Prof. S. Fryze, który cenił w nauce i w życiu takie 
wartości, jak prawda i patriotyzm, w 1989 roku uzyskał pośmiert-
nie godność Członka Honorowego SEP.
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W roku 1940 byłem studentem pierwszego roku na Wy-
dziale Elektrycznym Lwowskiego Instytutu Politechnicznego 
(LIP) i mieszkałem w pokoju nr 127 Domu Akademickiego nr 1 
(II Dom Techników). Współmieszkańcami tego pokoju byli rów-
nież elektrycy pochodzenia żydowskiego ze Złoczowa – Zalzman 
i Barchman oraz Ukrainiec ze wschodnich województw, komso-
molec Kułyk. Studiowaliśmy w różnych grupach, bo wybraliśmy 
różne specjalności elektrotechniczne. Byłem niezmiernie zdzi-
wiony, że Zalzman jeszcze na pierwszym semestrze kupił sobie 
pięć tomów skryptu profesora S. Fryzego Elektrotechnika ogólna 
(2500 stron formatu A4).

Ale Zalzman się śmiał i mówił: Zacharia! Co ty wiesz? Ty nic 
nie wiesz, kto to jest profesor Fryze! On ciągnął dalej, że S. Fryze 
był wielkością w Polsce, jest wielkością w elektrotechnice i na Poli-
technice. Niestety ja to wszystko przyjmowałem dość sceptycznie, 
nie mogłem uwierzyć, że te pięć tomów musi znać na pamięć każ-
dy elektryk. Kiedy nie było Wasi, Zalzman niejednokrotnie mówił:  

Wspomnienia 
studenta ukraińskiego 

Josupa Zacharii

moja rozmowa z profesorem 
Politechniki Lwowskiej stanisławem Fryze1) 

1) Notatka zaczerpnięta z archiwum Katedry Elektrotechniki Teoretycznej Politechniki 
Lwowskiej napisana po zakończeniu studiów przez ówczesnego absolwenta, obecnie 
emerytowanego profesora zwyczajnego z radiotechniki, Josupa Zachariję. Tekst z języ-
ka ukraińskiego tłumaczył Ludwik Pinko.
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Zacharia! Czego ty pójdziesz na te historie partii, chodźmy na wy-
kład Fryzego. Ja normalnie nie opuszczałem wykładów, ale jednego 
razu Zalzman tak mnie zaagitował, że poszedłem.

Udaliśmy się do 13. audytorium głównego budynku (katedry 
elektrotechniki) Politechniki. Było wówczas na wykładzie bardzo 
dużo studentów trzeciego roku i w tylnych ławkach nas nie było 
widać. Przed tablicą audytoryjną na wielkim dębowym stole stała 
duża ilość aparatury i przyrządów z tak dużymi skalami, że odczyt 
można było robić z ław audytoryjnych. Przy stole pracownicy kate-
dry kończyli przygotowanie do demonstracji. Wtem niespodziewa-
nie wszyscy obecni wstali, a z Katedry wyszedł profesor, średnie-
go wzrostu o energicznych ruchach. Profesor przywitał obecnych 
i w języku polskim rozpoczął wykład – z którego ja prawie nic nie 
rozumiałem. Ale w drugiej połowie wykładu rozpoczęła się demon-
stracja. Coraz mocniej jeden za drugim świeciły przewody, porusza-
ły się strzałki przyrządów, a profesor jak czarownik podniesionym 
silnym głosem objaśniał: Widzą panowie – napięcie stałe, a prąd 
pali! Później po wykładzie Zalzman mi objaśnił, że przy niezmien-
nym napięciu przegrzewa się przewód bezpiecznika, tym większej 
średnicy, czym większy jest prąd.

Byłem jeszcze raz na wykładzie profesora S. Fryzego, kiedy de-
monstrowano współdziałanie dynamiczne przy zasilaniu różnym 
prądem. I tym razem również byłem pod wielkim wrażeniem tej 
wizualnej demonstracji praw elektrotechniki. Była to nowa postępo-
wa metoda prowadzenia wykładów, która opierała się na efektyw-
nej demonstracji, co słuchacze zapamiętywali na długi czas. Taką, 
chociaż niełatwą do realizacji metodę wykładów przyjęli też inni 
wykładowcy Politechniki.

Już pod koniec wojny taką metodą prowadził wykłady doc. 
Tadeusz Zagajewski z przedmiotu Radioprzesył dla studentów ra-
diowców. Na każdy wykład przygotowywał on wielką makietę ge-
neratora drgań z rozstawionymi oddzielnie elementami. Niestety te 
radiotechniczne demonstracje nie były tak efektywne, ze względu 
na brak odpowiednich elementów demonstracyjnych, a także ze 
względu na to, że te procesy odbywały się w zamkniętej lampie 
elektronowej. Duża liczba węzłów pomocniczych odwracała uwagę 
oglądających i dlatego ta kosztowna metoda demonstracji w radio-
technice nie przyjęła się.
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Już na drugi dzień radziecko - niemieckiej wojny 1941 roku moi 
koledzy pochodzenia żydowskiego (Zalzman, Barchman i Kronberg) 
wzięli na plecy swoje rzeczy i ruszyli piechotą na wschód. A Zal-
zman jak bezcenny skarb zabrał ze sobą swoje pięć tomów skryptu 
S. Fryzego, pozostawiając w domu wiele rzeczy przydatnych w jego 
wędrówce.

Komsomolcy z Politechniki, w tym i Wasia Kułyk, zostali skie-
rowani do budynków żłobków i przedszkoli, gdzie mieli zastąpić 
wychowawczynie, które porzuciły pracę. Ja zgłosiłem się w głów-
nym budynku Politechniki, gdzie otrzymałem skierowanie do pomo-
cy w katedrze elektrotechniki. Tutaj pracownicy Katedry pakowali 
przyrządy w dużych szafach, a studenci przenosili je korytarzami 
do audytorium nr 14. Tam był luk, przez który opuszczano szafy do 
piwnic politechnicznych. Miałem wówczas okazję zobaczyć z bliska 
profesora jak kierował przesuwaniem i spuszczaniem szaf do piwni-
cy. Widziałem również jak profesor z wielka troską dbał o aparaturę 
i o pracowników oraz studentów. Po wykonaniu tych prac wieczo-
rem wróciłem do akademika.

W kwietniu 1942 roku na Politechnice rozpoczęto naukę na tzw. 
Kursach Fachowych (Technische Fachkurse, Lemberg) utworzonych 
przez władze okupacyjne zamiast Politechniki. Na okres wojny zo-
stało ustalono, iż będą te wykłady organizowane w systemie tryme-
stralnym. Profesor S. Fryze rozpoczął wykłady z elektrotechniki na 
drugim trymestrze. Studentów elektryków pozostało po tej zawieru-
sze wojennej bardzo mało. Więc nieco później sformowano z nich 
niewielką grupę – prądów silnych i praktycznie pół grupy prądów 
słabych.

Wykłady z elektrotechniki odbywały się dla obu grup razem 
w audytorium nr 16 na pierwszym piętrze budynku Marii Magdale-
ny, obok którego znajdowały się nowe pomieszczenia Katedry elek-
trotechniki. Zgodnie z rozporządzeniem okupanta, każdy wykład 
profesor S. Fryze rozpoczynał w języku niemieckim: Meine Damen 
und Herren!, a dalej prowadził wykład w języku polskim.

Godzin lekcyjnych było mało, a zajęć praktycznych i labora-
toryjnych nie było w ogóle. W tych warunkach profesor kierował 
nasza uwagę, ażebyśmy korzystali z jego skryptu. W czasie wy-
kładów wtrącał jakieś powiedzenia m. in.: Jeśli profesor jest pies, 
a asystent świnia, to katedra jest dobrze obsadzona. Studenci od 
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razu zauważyli, że strzałkowanie napięcia i prądu, a także jednostki 
wielkości elektrycznych są dla profesora niezmiernie ważne.

Profesor miał nietypowy sposób prowadzenia wykładów i czę-
sto zbaczał z tematu robiąc jakieś dygresje. Na przykład chodząc 
w czasie wykładu zatrzymywał się przed przestraszonym studentem 
siedzącym w pierwszej ławce i mówił: Pan uczy się elektrotechniki, 
ale Pan nie wie nawet, na którą stronę zapinają się kobiety! Zdzi-
wiony student pierwszy raz w życiu uświadamiał sobie, że rzeczy-
wiście kobiety zapinają się przeciwnie jak mężczyźni.

Innym razem profesor tak radził studentowi: Jak Pan nie wie, co 
robić, zapytaj Pan żony i zrób Pan na odwrót!

Na naszym okupacyjnym roku elektryków były dwie dziewczyny: 
Kadobiańska w grupie prądów silnych i Magura w grupie prądów 
słabych. Pewnego razu profesor zauważył, że jeden student podczas 
wykładu dość głośno rozmawia z dziewczyną, więc mocnym głosem 
zrobił następującą uwagę: Panie! Flirt jest grzechem, gdy bez gra-
nic, lecz bez grzechu flirt jest na nic!

Na wykładach profesora S. Fryze zawsze była pełna sala stu-
dentów, chodziło też o to, ażeby chociaż trochę rozwiać okupacyjną 
codzienność. Ale też z czasem zrozumieliśmy, że te żarty profesora 
bardzo nam pomagały w przyswojeniu sobie wykładanego mate-
riału. Była to nowa metoda prowadzenia wykładów okraszonych 
anegdotami. Kiedy doszliśmy do wykładu na temat krzywej magne-
sowania (profesor nazywał ją Jungfrauliche Currve), która jak wia-
domo ma „kolano“ – profesor podniesionym głosem objaśniał: Wy-
żej kolana nie wolno sięgać – śmierć, kalectwo i szpital! A studenci 
w dyskusjach po wykładzie dochodzili do prawdy tego twierdzenia. 
Prąd magnesujący w uzwojeniu transformatora w stanie nasyconym 
szybko wzrasta i jest odkształcony, co oddziałuje niekorzystnie na 
sieć elektroenergetyczną i generuje duże przepięcia przy wyłączaniu 
transformatora z sieci.

Podobne objaśnienia przeprowadził profesor przy omawianiu 
współczynnika oddziaływania naskórkowego: Nie ma nic za darmo! 
Nawet kto chce kochać, cierpieć musi. Ale niestety, takich objaś-
nień, które zapamiętywało się na całe życie, było mało.

Na wykładach profesor często też podawał przykłady „elektro-
technicznych błędów”, jakie uzyskiwał w okresie swojej pracy jako 
oficjalny ekspert w dziedzinie problematyki elektrotechnicznej.
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Postać profesora S. Fryzego, dziekana Wydziału podczas oku-
pacji, kierownika Katedry elektrotechniki, niezrównanego wykła-
dowcy, była bardzo popularna wśród studentów, którzy też bardzo 
interesowali się życiem osobistym profesora. Na Wydziale wtedy 
istniała dość szeroko znana anegdota, a może to i prawda: Do pro-
fesora, który zapalił papierosa w swoim gabinecie, zwraca się se-
kretarka dziekanatu z prośbą: Pan profesor pozwoli ognia? Na co 
Profesor odpowiedział: Panno Stasiu! Mimo że mi sześćdziesiątka 
mija, ognia zawsze dam. Myślę, że panna Stasia była autentyczną 
osobą, a dziekanat znajdował się na drugim piętrze budynku Marii 
Magdaleny.

Studenci też opowiadali, że żona profesora Anna Krypiakie-
wicz, często przychodziła na Politechnikę. Oni wiedzieli, że profesor 
w młodych latach był austriackim marynarzem wojennym, który 
uzyskał przepustkę w 1917 roku na ukończenie studiów na Poli-
technice. Swojej przyszłej żonie on miał powiedzieć: Jeżeli chcesz 
wyjść za mnie za mąż, to jutro! Trzy miesiące urlopu mam na na-
ukę, a nie na małżeńskie odwiedziny.

Studenci też wiedzieli, że profesor brał udział w polsko – ukra-
ińskiej wojnie w 1918 – 1919 r. Ale studenci zawsze otaczali 
profesora ogromną sympatią i oczekiwali jego wypowiedzi, porad 
i wskazówek.

Zbliżał się czas Vorprüfungu (egzaminu), kiedy trzeba było zda-
wać elektrotechnikę. Profesor przygotowywał nas na to zdarzenie 
tak: Mądry wie, co mówi – głupi mówi, co wie. Otóż na rozmowę 
z profesorem trzeba było się przygotować, ażeby wiedzieć, co się 
ma mówić.

Wiele dni ja przesiedziałem nad skryptem profesora w biblio-
tece, a niekiedy łapałem się na tym, że nawet zasypiam nad tym 
skryptem. Ale do czerwca 1943 nie udało mi się przestudiować 
wszystkich tomów skryptów – więc postanowiłem, że na egzami-
nie będę mówił, co wiem. Egzamin każdy student mógł zdawać 
kiedy chciał, ale do pewnego okresu. Egzamin z elektrotechniki 
zdawałem sam jeden na koniec wyznaczonego okresu w pomiesz-
czeniu Katedry. Pracownik Katedry posadził mnie za stołem i wy-
dał mi kilka kartek papieru. Z gabinetu wyszedł profesor i postawił 
mi zadania: Niech Pan wypisze wszystkie wzory z elektrotechniki, 
jakie Pan zna. Ja zaraz zrozumiałem, że rozmowa z profesorem 
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może być na temat każdego wypisanego przeze mnie wzoru, dla-
tego wypisywałem te wzory dość ostrożnie. Po dwóch godzinach 
oddałem wypisane przez siebie kartki dyżurnemu pracownikowi 
Katedry, który je zaniósł do profesora. Po kilku minutach zostałem 
wezwany do gabinetu, profesor wręczył mi indeks i powiedział: 
dobrze! Ja podziękowałem i wyszedłem. A rozmowa z profeso-
rem, jakiej ja tak oczekiwałem nie odbyła się. Ja szukałem logiki 
w takim egzaminie, bo można wypisać wzory nie rozumiejąc od-
powiednich procesów elektrycznych.

Po wojnie w 1946 roku ja już byłem aspirantem profesora 
K. B. Karandejewa i miałem miejsce pracy w laboratorium jego 
Katedry – audytorium nr 14 na pierwszym piętrze głównego bu-
dynku. I tu jednego dnia otwieram drzwi na korytarz i ku mojemu 
zdziwieniu widzę profesora S. Fryzego, który w oczekiwaniu oparł 
się o parapet okna. Ja przywitałem się z profesorem i zaprosiłem 
profesora do laboratorium. Profesor podał mi rękę, ale wymówił 
się od wejścia do laboratorium. Profesor zainteresował się moim 
statusem. Na moje pytanie, jak profesor przebył ostatni okres, 
opowiedział mi, że powrócił z Donbasu, gdzie pracował prawie 
przez rok, a teraz wyjeżdża do Polski. Ja słuchałem tego i przypo-
mniałem sobie jego wykłady z elektrotechniki i chciałem na po-
żegnanie podziękować za to wszystko, co zapamiętało się na całe 
życie. Ale w tym momencie nadszedł profesor Charkiewicz, na 
którego czekał profesor. Na pożegnanie, profesor podał mi rękę 
i odszedł. Zdążyłem tylko życzyć Profesorowi zdrowia i sukcesów 
na nowym miejscu pracy.
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W 1996 r. ukazała się drukiem niewielka książeczka z granatową 
okładką o powyższym tytule. Cieszyła się ona i cieszy nadal wielką 
popularnością, nie tylko wśród coraz starszych byłych studentów pro-
fesora Fryzego, ale i wśród obecnych studentów i absolwentów Wy-
działu Elektrycznego Śląskiej Politechniki, dla których 
Stanisław Fryze stał się postacią na poły legendarną. 
Wspaniała postać Nauczyciela – Wychowawcy, Przy-
jaciela studentów, ale i groźnego egzaminatora, wzoru 
niespożytej energii i humoru żyje nadal w pamięci coraz 
nowych pokoleń inżynierów elektryków. Komitet Redak-
cyjny zdecydował się, za zgodą Autorów wspomnianej 
książeczki, włączyć do niniejszej monografii przedruk 
części wspomnianej publikacji, części poświęconej okru-
chom wspomnień o profesorze Stanisławie Fryzem.

 „i. Zamiast wstępu

Ludzie, którzy nie zetknęli się osobiście z profeso-
rem Fryzem nie mogą zrozumieć, że każdy z jego daw-
nych studentów – mimo że minęło już tyle czasu – dla 
niektórych 50 lat, dla niektórych tylko 35 – jest nadal 
zafascynowany osobowością Profesora. Każde spotkanie naszego 
pokolenia absolwentów Wydziału Elektrycznego z tamtych lat za-
wsze w pewnym momencie zbacza na wspomnienia o Profesorze.  

Wspomnienia 
studentóW i WychoWankóW 

Z lat 1946 – 1964

Profesor Fryze i inni 
– ci, którzy zrobili z nas elektryków2)

2) Profesor Fryze i inni – ci którzy zrobili z nas elektryków, Anegdoty i wspomnienia z tam-
tych lat, Stowarzyszenie Wychowanków Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej, 
Gliwice 1996

Szkic portretu 
profesora z Jego 
podpisem (rysował 
Zygmunt Smołka) 
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I cytujemy jego maksymy życiowe, a najczęściej tę krzepiącą pa-
nów: im się pan później ożenisz, tym później dojdziesz pan do 
przekonania, żeś się za wcześnie ożenił i tę krzepiącą mniej uro-
dziwe elektryczki: nie żeń się pan z kobietą piękną....

Aby ocalić od zapomnienia niepowtarzalny klimat wykładów, 
egzaminów i spotkań z Profesorem, pewnego razu na zebraniu za-
rządu Stowarzyszenia Wychowanków Wydziału Elektrycznego pad-
ła propozycja, by zebrać i wydać drukiem to, co jeszcze pamiętamy. 
Na kolejnym zebraniu postanowiliśmy dołączyć również wspomnie-
nia o innych naszych profesorach. Ogłosiliśmy apel o nadsyłanie 
wspomnień, niestety, tylko nieliczni odpowiedzieli. Mimo wszystko 
postanowiliśmy rzecz kontynuować, zachęcani listami tych, którzy 
odezwali się. Tu fragment jednego z listów.

„Pół wieku, to szmat czasu. Obawiam się, że przy czytaniu tych 
samych anegdot, lecz nadesłanych przez różnych autorów, będą 
niemałe trudności, by wytworzyć sobie sensowny obraz. Po tylu la-
tach nie tylko wiele się zapomniało, ale i wiele poprzekręcało. Nie-
mniej, trzeba tę robotę doprowadzić do końca. Zawsze, przy każdym 
spotkaniu, rozmawialiśmy o tym. Trzeba odtworzyć klimat tamtych 
dni i wspaniałą postać niezapomnianego Nauczyciela-Wychowawcy 
– wzoru zachowań, pracy, niespożytej energii i humoru.”

Opracowanie to nie rości sobie pretensji do pełnego przedsta-
wienia osoby profesora Fryzego. Zrobiono to wcześniej w albumie 
wydanym w setną rocznicę urodzin Profesora oraz w okolicznościo-
wym Zeszycie Naukowym Elektryka nr 100. Potraktujmy ten zbio-
rek jako okruchy wspomnień adresowane do tych, którzy go znali, 
i niech będzie dla nas przypomnieniem tych trudnych, ale szczęś-
liwych chwil, gdy studiowaliśmy, byliśmy młodzi i pełni zapału do 
nauki, a wykładał nam, gnębił nas na egzaminach i uczył mądrości 
życiowej profesor Stanisław Fryze.

Komitet redagujący:
Zofia (Jurasz) Cichowska, Tadeusz Lipiński, Bogusław Szewc
na podstawie materiałów nadesłanych przez koleżanki i kole-

gów z różnych semestrów. Oto oni według kolejności losowej: Zofia 
Czosnek-Szczepanik, Ryszard Rut, Władysław Gawliński, Zygmunt 
Kuczewski, Wilibald Winkler, Tadeusz Lipiński, Czesława Kolmero-
wa, Tadeusz Glinka, Jerzy Gembalski, Kazimierz Luchowski, Maria 
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Tomala-Guzek, Ludwik Pinko, Irena Dobrzańska, Marek Gadomski, 
Tadeusz Szweda, Andrzej Rydz, Kazimierz Niemiec, Iwo Cholewicki, 
Zofia Cichowska, Bogusław Szewc, Zygmunt Smółka (karykatury).

ii. te niezapomniane lata, 
gdy byliśmy młodzi i wykładał nam profesor Fryze

Mądrości życiowe i uśmiech na wykładach

Swoje wykłady z elektrotechniki profesor Fryzę urozmaicał dyk-
teryjkami, opowiadaniami sytuacyjnymi bądź praktycznymi wska-
zówkami. Ich treścią były autentyczne zdarzenia, a dość często sto-
sunki między dwiema płciami.

Ulubionymi tematami Profesora były zasady strzałkowania 
i układ jednostek. Te sformułowania nic już dzisiaj nie mówią nie 
tylko studentom, ale nawet wielu posiadaczom dyplomów inżynier-
skich, magisterskich czy nawet doktorskich. Kto dziś umie przeli-
czyć wielkości elektryczne z układu SI na układ Lorentza? Kto dziś 
pamięta, co to jest RdcGb? A to przecież po prostu ratdecygilbert 
– jednostka siły magnetomotorycznej w układzie MKS Giorgiego, 
oczywiście zracjonalizowanym.

Oto garść opowiadań sytuacyjnych Profesora.
• Panie (tak zazwyczaj rozpoczynały się opowiadania), gdy roz-

począłem pracę u Siemensa, dostałem polecenie skopiowania 
rysunku technicznego. Wykonałem to bardzo starannie, lecz 
mój szef, rzuciwszy tylko okiem, powiedział: „– Niekompletne!” 
Jeszcze staranniej porównałem obydwa rysunki, usunąłem bar-
dzo drobne nieścisłości i pracę przedstawiłem szefowi. Znów ta 
sama reakcja: „– Niekompletne!” Zrobiło mi się ciepło. Usiad-
łem nad rysunkiem, ale ku mojej rozpaczy nie znalazłem żad-
nych błędów. Powiedziałem więc nieśmiało szefowi: „– Wszyst-
ko jest idealnie tak samo”. A na to szef: „– Panie, nie ma daty 
– każdy rysunek techniczny musi mieć datę!” Zapamiętaliśmy 
dobrze tę naukę praktyczną.

• Panie, przyjmujący do pracy mają nieraz swoje sposoby na ba-
danie inteligencji starającego się o posadę. I tak, na przykład, 
aby otworzyć drzwi, klamkę trzeba podnieść do góry, a nie na-
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cisnąć. Gdy pan naciska, to przyjmujący podchodzi z triumfem 
do drzwi i demonstrując otwieranie mówi: »U nas klamki się 
podnosi«. Jest pan spalony.

• Panie, podchodzisz pan do furtki i widzisz wiszącą kłódkę. 
Trzeba sprawdzić! Bo w 80% przypadków kłódka tylko wisi, 
a nie jest zamknięta.

• Panie, w życiu może pana spotkać wiele różnych zdarzeń, z któ-
rymi musisz pan sobie dawać radę. Otóż nieraz nie będzie wolno 
panu zasnąć mimo piekielnego zmęczenia. W czasie pierwszej 
wojny światowej służyłem na łodzi podwodnej. Mając wachtę, 
aby nie usnąć, brałem do ręki majzel. A wie pan, co to jest maj-
zel na okręcie podwodnym?! (w tym momencie wszyscy słyszeli-
śmy potworny huk upadającego na stalową podłogę majzla).

• Panie, ludzie dzielą się na tych, którzy w życiu mają szczęście 
i nie zetknęli się z więzieniem, na tych, co siedzą oraz tych, 
którzy będą siedzieć. Właśnie możliwość trafienia do tej ostat-
niej grupy musi pana mobilizować do starannego przygotowa-
nia się na tę okoliczność. Trzeba potrenować, aby z byle jakiego 
gwoździa wykonać igłę lub z łyżki nóż, nie mówiąc już o spo-
sobach porozumiewania się przez ścianę czy też sufit. Musisz 
pan ćwiczyć wytrzymałość na głód.

• Panie, jako inżynier nie możesz się pan zasklepiać w swojej 
specjalności, musisz pan myśleć. Posłuchaj pan »przyjechałem 
kiedyś do mojego ojca. Dom rodzinny odwiedził miejscowy pro-
boszcz i poprosił, abym rozpoznał sprawę wymiany na kościele 
wszystkich dachówek, albowiem właściciel firmy przeprowadza-
jącej remont dachu stwierdził konieczność wymiany w takim za-
kresie. Nie mogłem przecież powiedzieć, że się na tym zupełnie 
nie znam. Poszedłem na miejsce, przedstawiłem się wykonawcy 
remontu jako inżynier i spytałem czy trzeba wymienić wszystkie 
dachówki. Odpowiedź była twierdząca. Poprosiłem więc o znie-
sienie z dachu wskazanych kilku dachówek, wziąłem jedną do 
ręki i uderzyłem po niej kamieniem – obserwując bacznie twarz 
budowniczego. Dachówka wydała dźwięk – Panie, dzwon! Po-
tem wziąłem następne. Twarz budowniczego zmieniła barwę. 
Postawiłem więc znów pytanie – czy wszystkie? No nie – padła 
odpowiedź – tak z 50-60%«. Proboszcz był wielce zadowolony, 
no i przedsiębiorca też, bo nie zakwestionował tej ilości.
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• Jak nie wiesz pan, co zrobić, to poradź się żony i zrób odwrot-
nie.

• Ludzie dzielą się na radnych, zaradnych i bezradnych.
• Prawdziwy mężczyzna powinien mieć jedną żonę i tyle kocha-

nek, żeby go mogły utrzymać.
• Ja nie czytam romansów. W romansach piszą, jak się kocha-

li, jak wspaniale żyli, bogato i urozmaicenie, zwiedzali różne 
kraje, mieszkali na Riwierze. Ale w romansach nie piszą, kto 
za to wszystko płaci. A to właśnie mnie najbardziej interesuje 
i dlatego nie czytam romansów.

• Nie żeńcie się z pięknymi kobietami, bo są rozpieszczone 
i przeważnie ograniczone umysłowo. Jak dzisiaj popatrzę na 
piękności z mojej młodości, to robi mi się niedobrze. Do brzy-
doty można się przyzwyczaić, do złego charakteru nigdy.

• Profesor stał na stanowisku, że inżynier powinien posiadać 
wszechstronną wiedzę techniczną i był przeciwnikiem lansowa-
nej po wojnie wąskiej specjalizacji. Z przekąsem mawiał, że już 
za Hipokratesa była wąska specjalizacja – i podawał jej przy-
kład: W nocy dobija się do lekarza jęczący człowiek skarżąc 
się, że go boli oko. – A które? - zapytuje lekarz. – Lewe – po-
wiada pacjent. – Odejdź i daj mi się wyspać, bowiem ja jestem 
specjalistą od prawego oka! – i lekarz zatrzasnął drzwi.

• W czasach, kiedy upowszechniał się napęd elektryczny i dla po-
prawienia warunków rozruchowych stosowano opornice, w jed-
nym miejscu doszło do sporu o to, że opornica nadmiernie się 
nagrzewa, co było powodem reklamacji. Dla rozstrzygnięcia spo-
ru wezwano Profesora jako eksperta. Okazało się, że opornica 
była niewłaściwie ustawiona, co utrudniało dopływ powietrza do 
chłodzenia. Wystarczyło przestawić opornicę o 90° i wszystko 
było w porządku, ale rachunek wysokiej rangi eksperta opiewał 
na bardzo słoną kwotę. Użytkownicy twierdzili, że sprawa była 
prosta i że sami mogli obrócić opornicę. Profesor przyznał im ra-
cję, lecz od wymaganej kwoty nie odstąpił, bo skoro wezwali aż 
Profesora – i on problem rozwiązał – to muszą za wiedzę zapłacić. 
I dla porównania przytoczył anegdotkę: – Kiedyś na wsi babę bolał 
brzuch i wraz z chłopem uznali, że trzeba postawić bańki (jako 
że jest to panaceum na wszelkie dolegliwości). Baniek akurat nie 
mieli, więc chłop dzban gliniany na piecu rozgrzał i jako bańkę 
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zastosował. W miarę stygnięcia brzuch był coraz głębiej wciągany 
do garnka i baba coraz głośniej wrzeszczała. Nie było rady, chłop 
zaprzągł konie do furmanki i pośpieszył do miasta po lekarza. 
Kiedy lekarz zobaczył, co się dzieje, spytał chłopa, czy ma młotek. 
Chłop dał mu młotek, lekarz rozbił dzban i było po wszystkim. 
Chłop bardzo się skrzywił, kiedy usłyszał wysokość honorarium, 
przecież on mając młotek sam mógł to zrobić. To prawda, ale 
skoro wezwałeś lekarza – musisz mu zapłacić należycie.

• Przy maszynie z dużym kołem zamachowym występowało cie-
kawe zjawisko: na niskich obrotach pojawiały się niepokojące 
stuki. Wielokrotnie maszynę rozbierano, sprawdzano łożyska 
– i niczego nie stwierdzano, a po złożeniu zjawisko nadal wy-
stępowało. Różne domysły natury technicznej nie potwierdzi-
ły się, więc wezwano eksperta. Ekspert rozpoczął od wywiadu 
z maszynistą, prostym człowiekiem bez wiedzy technicznej, 
którego do tej chwili w ogóle nie zauważano. Jednak właśnie 
on zwrócił uwagę eksperta nie na samą maszynę, lecz na koło 
zamachowe. Stwierdził bowiem, że stuki występują w rytmie, 
wolno obracającego się koła zamachowego. Ekspert wysnuł 
wniosek, że prawdopodobnie w wadliwym odlewie koła zama-
chowego występuje pęcherz gazowy, a kawałek luźnej zgorzeli 
w tym pęcherzu powoduje kołatanie przy niskich obrotach i stu-
ki te przenoszą się na całą maszynę. Natomiast przy wyższych 
obrotach siła bezwładności dociska zgorzel do ścianki pęcherza 
i stuki znikają. Wymiana koła zamachowego potwierdziła to - 
zjawisko ustąpiło. Były to czasy, kiedy jeszcze nie znano metod 
wykrywania wad wewnętrznych, a zdarzenie było dla Profesora 
przykładem, że nie należy lekceważyć wywiadu z osobami bli-
sko stykającymi się na co dzień z pracą badanego urządzenia.

• Student zwraca się do Profesora: – Ja z tego nic nie rozumiem! 
Na to Profesor: – No właśnie, to jest elektrotechnika.

• Profesor mówi do swojego adiunkta dr. Juliana Borego: – Ju-
lek, wytłumacz im, co to jest jedynka tłusta (skok jednostkowy 
Heaviside’a). Pan adiunkt wychodzi do tablicy i zamiast tłustej 
jedynki pisze swoją chudą jedynkę ze słynną podstawką. – Ju-
lek, zmaż to! – grzmi Profesor nietolerujący tego zapisu. Pan 
adiunkt zmazuje i pisze znów po swojemu. Profesor: – Julek, ja 
ciebie wystrzelę na Księżyc!
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• Jak piszesz, to się wypisze, jak nie piszesz, to wyschnie – w sen-
sie dosłownym i w przenośni. Odnosi się do pióra i nie tylko!

• Rządy bez udziału opozycji – to samowola. (Profesor Fryze 
wielokrotnie wygłaszał to stwierdzenie publicznie, nie licząc się 
z tym, że jedynie słuszna władza zwalcza taką opinię, a także jej 
zwolenników).

• Profesor przy każdej okazji uczył nas zaradności i samodzielno-
ści. Wielokrotnie powtarzał: – Jak cię wyrzucą drzwiami, właź 
oknem. Dawał przykłady, jak sam, w okresie odbywania służby 
wojskowej, będąc na przepustce zaliczał projekty przejściowe, 
na które składały się rysunki techniczne w tuszu. Wykonywał ich 
kilka równocześnie, przechodząc z grafionem, cyrklem czy nulką 
przez kolejne arkusze rozpięte na podłodze. W ten sposób mając 
raz nastawioną potrzebną grubość linii kreślił ją na wszystkich 
rysunkach, co pozwalało mu zakończyć całość w ciągu nocy 
i następnego dnia zaliczyć przejściówkę.

• Przykład, gdy samodzielność myślenia mogła zadecydować 
o życiu, pochodzi z okresu wojny. Profesor Fryze znalazł się 
w obozie, którego organizacja przebiegała następująco: Zwoła-
no zbiórkę i zarządzono, aby wystąpiły z szeregu osoby znające 
się na strzyżeniu i goleniu. Pierwszemu, który wystąpił, powie-
dziano, że będzie cyrulikiem w obozie. Oznaczało to lżejsze ży-
cie i nadzieję na przetrwanie, więc kandydat zgodził się, ale 
powiada, że nie ma narzędzi. Odesłano go do szeregu, a funkcję 
dostał ten, który nie stawiał żadnych warunków, choć i on nie 
miał żadnych narzędzi. A narzędzia zdobył potem we własnym 
zakresie, wymieniając je przez ogrodzenie za marynarkę. Na-
stępnie zarządzono, aby z szeregu wystąpili ci, którzy znają się 
na elektryce, bo trzeba zrobić oświetlenie obozu. Sprawa wy-
glądała podobnie jak z cyrulikiem. Przy braku materiałów do 
oświetlenia terenu obozu równie dobrze nadawał się drut kol-
czasty.

• Kiedy Profesor chciał słuchaczom uzmysłowić, że podejścia do 
problemu mogą być różne, przytaczał następującą anegdotkę: 
Turka jadącego na ośle zapytał napotkany znajomy: – Dokąd 
jedziesz? – Jadę z żoną do doktora – odparł ten, wskazując na 
podążającą za nim pieszo kobietę.
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Przeżycia egzaminacyjne

Egzamin to ukoronowanie kilkumiesięcznego trudu słuchania wy-
kładów, zaliczania ćwiczeń i wielogodzinnego wkuwania. Egzaminy 
w Katedrze Podstaw Elektrotechniki, a zwłaszcza u samego Profesora 
– to pełnia szczęścia. Przeżycia związane z tym zdawaniem przedstawił 
kolega Bolesław Gliksman mową wiązaną w 1948 roku, w czasach 
studenckich. Wiersz był drukowany w Po prostu w grudniu 1949 r.

Egzamin

W maleńkim mieście Gliwice, 
Na Ziemiach, gdzieś, Odzyskanych, 
Przy Katowickiej ulicy 
Jest plac niezabudowany.

Obok gmach szary stoi,
A w mrocznym jego wnętrzu
Jest dużo, dużo pokoi
I jeden, na drugim piętrze.

Nic w tym na pozór dziwnego, 
Boże! Grzesznemu błogosław, 
Spokojnie czytasz kolego 
Ten napis: „Katedra Podstaw”.

Zgoła podobny do innych, 
Do „Termo” lub „Części Maszyn”, 
Ot! Taki szyldzik niewinny, 
Niczym nie grozi, nie straszy.

Lecz łza zakręci się w oku, 
Gdy wspomnę sobie czasami, 
Ileż to razy w tym roku 
Czekałem przed tymi drzwiami.

Jeśliś ciekawy, opowiem 
Ci o studencie, kolego, 
Który miał pecha, albowiem 
Nigdy nie umiał niczego.
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Akt pierwszy, w górę kurtyna 
I chwila oczekiwania, 
Potem profesor zaczyna 
Zadawać krótkie pytania.

Profesor, doktor, inżynier,
Tyle tytułów, mój Boże,
Cześć! Wiwat! Zdrastwuj! Niech żyje
Dziś przyszedł w świetnym humorze.

Sekrecik zdradzę ci mały, 
Kolego, jeśliś ciekawy, 
Aż pięciu wczoraj oblało, 
Toteż profesor łaskawy.

Z daleka widzę po minie: 
Źle! Mam to stale w pamięci, 
Może mnie dzisiaj ominie, 
Może się uda wykręcić.

Ołówkiem piszę czerwonym, 
Zielonym też i niebieskim 
Poemat na cztery strony, 
Kropeczki, kółka i kreski.

Strzałki! Pamiętaj o strzałkach! 
Profesor znów się pochylił, 
Chciałbym zobaczyć dziś śmiałka, 
Który by strzałki pomylił.

Nikt nie namyślał się długo, 
Studenci strzałki zmienili, 
Było pięć minut przed drugą. 
Wszyscy egzamin skończyli.

Wynik? Kto pyta o wynik? 
Jeżeli wszyscy, to znaczy, 
Że tylko laik lub cynik 
Mógłby pomyśleć inaczej.
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Wyszedł, lecz ciągle go słyszę, 
Jak rzuca zdanie ponure, 
Niech się pan prędko zapisze 
Na chemię lub architekturę.

Ktoś zabrał płaszcz i kalosze, 
Pogasły światła na scenie, 
Akt drugi zakończył się, proszę 
Przyjść znowu na zakończenie.

Minęło kilka tygodni. 
Jak kiedyś, w tej samej sali 
Trwożni, lecz zawsze pogodni 
Znów się studenci zebrali.

I znów kurtyna do góry 
Jak dawniej mknie bezszelestnie.
Ja wiem, że chciałby tu któryś 
Uśmiechnąć się, ale nie śmie.

Nie śmie, bo wie, co go czeka, 
Nie śmie, bo wie, co go boli, 
Głowa do góry, człowieku 
I towarzyszu niedoli.

Niech wejdzie ktoś i zawoła, 
Że skończy się twe cierpienie! 
Patrz, oto Święty Mikołaj 
I Boże wnet Narodzenie.

Patrz, wchodzi ktoś z siwą brodą 
I niesie śliczne prezenty, 
Kij w ręku, lecz duszę ma młodą, 
Radosny i uśmiechnięty.

I pierzchła gdzieś groźna mina, 
Po chwili oczekiwania 
Wraz z prezentami zaczyna 
Zadawać krótkie pytania.
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Nie pyta o potencjale, 
Ani o zmiennej wartości, 
Nie potrzebujesz mu wcale 
Rysować środków ciężkości.

Wystarczy tylko wymienić 
Wszystkie jednostki rzetelne, 
Których nikt nigdy nie zmieni, 
Nigdy! Bo są nieśmiertelne!

A potem pióro wyjmuje, 
Studenci płaczą jak bobry 
Ze szczęścia, oto wpisuje 
Egzamin, dnia ... bardzo dobry.

I oczom wierzyć się nie chce, 
To sen, to złuda, co pryska, 
Lecz podpis pozostał w indeksie, 
Profesor doktor Stanisław.

Szczęściem pijana kurtyna 
Ślub bierze z budką suflera, 
A wieść o cudzie zaczyna 
Do całej Polski docierać.

Humor mam dzisiaj szampański 
I nie ma się czemu dziwić, 
Że biorę urlop dziekański, 
A jutro wyjeżdżam z Gliwic.

Na trasę W-Z do Warszawy, 
Albo do portu w Szczecinie. 
Na zakończenie ciekawy 
List wyślę swojej dziewczynie.

Do listu wiersz ten załączę, 
Połóż go, proszę, na stole. 
Przeczytaj sobie. Już kończę. 
Ściskam, całuję. Twój Bolek.



164

• Z wielkim zadowoleniem opowiadał Profesor, że jeszcze przed 
wojną na Politechnice Lwowskiej przyszła do niego na egzamin 
ładna studentka (na wdzięki kobiece Profesor był bardzo czuły) 
z Wydziału Budownictwa (a może Chemii?). Zadaję jej kilka 
typowych pytań, a ona śpiewa. Słucham z podziwem, a ona 
mówi: „– A koledzy mówili, że to taki trudny egzamin!” To ja 
trudniejsze pytanie – ona dalej śpiewa i wciąż: „A koledzy mó-
wili ...” To ja zadaję cios zwykle nokautujący delikwenta, a ona 
śpiewa i znów: „A koledzy mówili ...” Postawiłem oczywiście 
bardzo dobry.

• Kiedyś Profesor rozpoczął wykład od pytania: – Panie, jaka jest 
pańska η? Są ludzie, którzy na koniec oblanego egzaminu mó-
wią „Panie profesorze, ja się uczyłem przez dwa miesiące”. 
I co z tego? Widzi pan, ten przed panem twierdził, że uczył 
się tylko przez tydzień i zdał mimo mojego „boksowania”. Jego 
η była ponad 90%. Jednemu wystarczy tydzień, drugi nie po-
doła i przez parę miesięcy. Do tego dochodzi ambicja. Jednym 
wystarczy szkoła realna, inni muszą skończyć szkołę średnią. 
Są też tacy, co im mało uniwersytetu. Zostają profesorami 
o mniej lub więcej znanych nazwiskach.

• W latach pięćdziesiątych zaczęto planować wyniki sesji egzami-
nacyjnych. W przeciągu dwóch tygodni studenci byli zmuszeni 
zdać nawet do pięciu egzaminów. Wtedy wydajność Profesora 
okazała się za niska i pod czujnym okiem Profesora egzamino-
wał zespół Katedry. Ale egzamin nie był przez to wcale łatwiej-
szy i trwał też parę godzin. Nieraz Profesor indagował egzami-
nującego: – A układu zracjonalizowanego Lorentza pan pytał? 
Pytać, pytać, aż delikwent się spoci!

• Znane były przypadki podciągania egzaminowanego: – Panie, 
już pan ma dobry, chce pan bardzo dobry? Bardzo często taka 
gra kończyła się smutno – niedostatecznym i zaproszeniem do 
przyjścia za dwa tygodnie. Profesor mówił nieraz: – Jeżeli pro-
fesor jest pies, a asystent świnia, to katedra jest dobrze obsa-
dzona.

• Studenci bardzo sobie cenili swobodę niespotykaną w innych ka-
tedrach – z kolokwium można było wyjść w chwili, gdy piszący 
stwierdził, iż nie podoła. I w innym terminie, po bardziej wydaj-
nym przestudiowaniu, kolokwium zaliczało się bez problemu.



165

• Profesor uważał, że na wyższej uczelni asystent dostaje wyna-
grodzenie za samodzielne pisanie na tablicy rozwiązywanego 
zadania, a nie za wyręczanie się studentem, jak to jest w szkole 
średniej.

• – Proszę pana, proszę przedstawić krzywą magnesowania rdze-
nia magnetycznego – student narysował. – Panie, w którym 
miejscu tej charakterystyki pracuje, no dajmy na to, trans-
formator? – student określa prawidłowo. – No, a tutaj można? 
– pada pytanie i ołówek Profesora pokazuje koniec charakte-
rystyki. Skonfundowany student udaje, że myśli. – No to jak? 
„– Chyba można” – pada odpowiedź. – Panie, w tym fachu 
powinien pan wiedzieć, że praca poza kolanem grozi małżeń-
stwem, a w elektryce przepięciami!.

• Słuchający lub czytający wspomnienia o profesorze Fryzem 
może wysnuć wniosek, że Profesor był dobrodusznym star-
szym panem gołębiego serca. W rzeczywistości podczas eg-
zaminu starał się dogłębnie rozpoznać inteligencję i właściwą 
wiedzę egzaminowanego. Stąd egzamin u Profesora, trwający 
godzinami (nawet do późnych godzin wieczornych), był głębo-
kim przeżyciem. Do końca nie można było być pewnym po-
zytywnego wyniku; zdarzało się, że nawet po paru godzinach 
student wylatywał oblany z kretesem. Najpierw wylatywał stu-
dent, za nim indeks, a na pożegnanie krzyk Profesora: – Panie 
Lubelski!!! (wtedy adiunkt) daj pan karabin, a zastrzelę goś-
cia! 

• Podenerwowany zademonstrowaną podczas egzaminu wiedzą 
(a raczej niewiedzą) studentki Profesor podniósł głos. Ona spe-
szona, zlała się łzami i szlochając powiedziała, że jest okrutny. 
Na to Profesor, rechocząc: – Pani jest pierwszą kobietą, która 
przeze mnie płacze. Dotychczas to ja płakałem przez kobiety, 
bo całe życie znęcały się nade mną. Już gdy miałem sześć lat, 
na odpuście kupiłem śliczny pierścionek i włożyłem na palec 
mojej koleżance. Pierścionek miał ostre krawędzie i przy ścią-
ganiu w domu poranił jej palec. Jej matka przyszła do mojej 
z pretensjami. No i dostałem lanie. Dziś mam jedyną okazję do 
rewanżu.



166

Egzamin z podstaw elektrotechniki II 
– wspomina Zofia Czosnek

Studiowałam na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej 
w latach 1951-56 w grupie T6. Wydział został wtedy pozbawiony 
specjalności radiotechnika, a w to miejsce powstała grupa T6, tak 
zwane prądy słabe. Podstawy elektrotechniki I dla tej grupy wy-
kładał profesor Gűnther z Politechniki Wrocławskiej, a ćwiczenia 
prowadził mgr Szpilka. Pozostałe grupy słuchały wykładów z tego 
przedmiotu u profesora dr. inż. Stanisława Fryzego. Na drugim roku 
jednak i nasza grupa T6 została przeniesiona na podstawy elektro-
techniki II do profesora Fryzego. Koledzy mający styczność z Pro-
fesorem już na I roku opowiadali nam o nim zwykle niestworzone 
historie, toteż perspektywa egzaminu z podstaw elektrotechniki II 
napawała grupę T6 wielkim strachem.

Pamiętnego dnia udałam się w godzinach rannych do Katedry 
Podstaw Elektrotechniki, która mieściła się zresztą dokładnie w tym 
samym miejscu co teraz (choć teraz pod inną nazwą). W Katedrze 
byli obecni asystenci: mgr Szpilka, dr Węgrzyn, Marysia (czyli dr 
Maria Jastrzębska) – nie było natomiast, ku mojej wielkiej radości, 
profesora Fryzego. Do egzaminu trafiłam do mgr. Szpilki, co przyję-
łam z wielką ulgą. Kolejne zadania wykonywałam poprawnie i eg-
zamin zbliżał się już do końca. Nagle drzwi otworzyły się z wielkim 
hukiem i do Katedry wpadł sam profesor Fryze. Powiódł wzrokiem 
po struchlałych delikwentach i dziarskim krokiem ruszył w moim 
kierunku. Usiadł przy mnie. Mgr Szpilka delikatnie nadmienił, że 
właśnie zdałam już u niego na piątkę. Na to profesor oświadczył: 
– Pan skończył, to ja teraz zacznę.

Najpierw poczęstował mnie cukierkiem – landrynką i zapytał 
o szkołę średnią i nauczyciela fizyki. Następnie zaczął mnie egzami-
nować z prądów zmiennych, wymyślając zadania ze zwarciami lub 
przerwami w obwodach elektrycznych, czyli z kruczkami. Od czasu 
do czasu wołał kogoś z asystentów i prosił o następne pytanie dla 
mnie. Na razie udawało mi się z tego boju wychodzić zwycięsko, 
ale po trzech godzinach egzaminu i rozwiązaniu piętnastu zadań 
moja kondycja umysłowa pogarszała się z minuty na minutę. Wtedy 
Profesor zawołał do dr. Węgrzyna: – Stefan, co by tu jej jeszcze 
dać?, a na to ja błyskawicznie powiedziałam: „– Cukierka, panie 
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profesorze!” Profesor zaśmiał się, oczy mu zabłysły i ze słowami 
masz cukierka, daj indeks wpisał do indeksu „5”, potwierdzając 
ocenę zamaszystym podpisem.

Z pojęciem „kondycja” – choć tym razem nie umysłowa – koja-
rzy mi się inne wspomnienie. Zbiegając kiedyś po schodach w to-
warzystwie trzech kolegów spotkałam profesora Fryzego. Na moje 
przywitanie błysnął okiem i rzekł: – Musisz mieć trzech, jeden ci 
nie starczy? Buńczucznie odpowiedziałam, że to nie wszyscy, bo za 
nami biegnie cała grupa. Zobaczyłam w oczach Profesora aprobu-
jące ogniki.

Egzamin z podstaw elektrotechniki 
– wspomina Władysław Gawliński

W grupie około 10 studentów odbywaliśmy egzamin pisemny 
z podstaw elektrotechniki. Adiunkt Bory rozstawił nas odpowiednio 
szeroko, abyśmy sobie nie przeszkadzali, i oczekiwaliśmy na Pro-
fesora. W pewnym momencie Profesor wpadł na chwilę, dał temat 
i odszedł, bo miał jakieś inne zajęcie. Tematem były zawieszone na 
20-centymetrowych nitkach dwie kulki o tej samej masie, nałado-
wane jednakowej wielkości ładunkami elektrostatycznymi. Ładunek 
i masa były dane, należało obliczyć odległość między środkami od-
chylonych kulek. Zadanie niby dziecinnie proste, tymczasem wyni-
kło z tego równanie trzeciego stopnia i wszelkie próby przekształce-
nia nie dały rezultatu (nie znaliśmy wzorów Cardana). Po pewnym 
czasie znów wpadł Profesor, niesamowicie nas wyśmiał, że tak pro-
stego zadania nikt nie rozwiązał, nie dał sobie wytłumaczyć (choć 
adiunkt Bory również próbował), co nam przeszkodziło, i kpiąc so-
bie z nas: co to za inżynierowie w przemyśle, którzy nie potrafią 
rozwiązać tak prostego zadania – dał nam w końcu nowe zadanie. 
Był to złożony obwód prądu zmiennego, gdzie występowało wiele 
gałęzi szeregowo-równoległych, było dużo liczenia i głównie trzeba 
było uważać, żeby się nie pomylić. Profesor kolejno przystawał za 
plecami i śledził, jak idzie robota. Jeśli był zadowolony, to ojcow-
skim gestem zwichrzył włosy delikwenta i szedł do następnego. 
Jeden z kolegów, zazwyczaj bystry i mający dobrze opanowany ma-
teriał, teraz jakoś się pogubił i nie umiał wybrnąć. Profesor zaczął 
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go zwyczajowo odsyłać na architekturę, a w najlepszym razie do 
powtórzenia egzaminu. Delikwent jednak był opornej natury i nie 
dawał się wyrzucić: upierał się, że wszystko umie, tylko tu się zaplą-
tał. Baliśmy się, że zdenerwuje Profesora i ten wszystkich nas ode-
śle do powtórki. Byliśmy jeszcze pod świeżym wrażeniem profesora 
Kalińskiego, który utrzymywał studentów na dystans i przy takim 
zachowaniu zdający wyleciałby z hukiem. Ale profesor Fryze chwilę 
przekomarzał się, że kolega pojęcia nie ma, ale gdy ten twardo nie 
dawał się wyrzucić, zapytał jeszcze raz: umie pan? umie pan? – no 
to ma pan następne zadanie. Kolega rzeczywiście umiał, zadanie 
rozwiązał, egzamin zaliczył. Profesor docenił w nim nieustępliwość 
w obronie tego, o czym był głęboko przekonany.

Anegdoty, opowieści, powiedzonka

Każdy wykład Profesor wzbogacał opowieściami na tematy ży-
ciowe i anegdotami – też z życia. Były też inne powiedzonka wzbu-
dzające wesołość słuchaczy i dające moment odprężenia w procesie 
nasycania głów wiedzą z podstaw elektrotechniki. Niejednokrotnie 
z tej ostatniej pozostało niewiele, natomiast materiał uzupełniający 
przetrwał w pamięci. Z biegiem lat powstawały różne mutacje, lecz 
sens został zachowany.
• W 1932 roku Profesor uczestniczył w Międzynarodowym Kongresie 

Elektryków w Paryżu. Był tam z żoną i dlatego zagadkowe były dla 
nas źródła poniższego pouczenia:„Panie, kiedy masz pan jechać 
do Paryża, naucz się pan przynajmniej trzech słów po francusku: 
„combien cout cela”, albowiem gdy wysiądziesz pan z pociągu, 
otoczą pana chmary prostytutek, i jeżeli się pan nie zapyta ile to 
kosztuje, nastąpi przygoda z tragicznym końcem. A jak nie bę-
dziesz pan miał pieniędzy na zapłatę, to alfonsy tak pana urzą-
dzą, że do końca życia odechce się panu tego rodzaju przygód.

• Nie żeń się pan z piękną dziewczyną, bo to plaster miodu, do 
którego ze wszystkich stron garną się trutnie. A będziesz to pan 
miał siłę odpędzać?

• Nie żeń się pan z kobietą chudą. Bo się potem jeszcze bardziej 
zeschnie, tak że będziesz się pan wolał raczej na desce położyć 
niż obok niej.
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• Flirt jest grzechem, gdy bez granic, lecz bez grzechu flirt 
jest na nic.

• Rzuciła cię narzeczona, nie rozpaczaj. Narzeczona, jak tram-
waj jedzie jeden za drugim, no, czasem się spóźni.

• Panie, wreszcie się panu jakaś spodoba, zaczniesz ją odwiedzać 
w domu. Noś ze sobą licę (cienki przewód miedziany, w swoim 
czasie powszechnie używany do „reperacji” bezpieczników topi-
kowych)! Naraz w domu gaśnie światło, matka zrozpaczona – co 
teraz będzie? A pan nic, idzie do tablicy, wykręca bezpiecznik 
(naturalnie przepalony), wyciąga z portfela licę – i światło jest! 
Jak w tym momencie pańskie akcje poszły w górę!

• Słynne były wieczorne, publiczne dyskusje profesorów Fryzego 
i Malarskiego na temat jednostek i strzałkowania. Profesor Fryze 
stosował przy pisaniu – oprócz białej – kolorowe kredy: czerwo-
ną (jednostki znamionowe) i niebieską (jednostki wymiarowe). 
W jednej z takich dyskusji uczestniczył ówczesny rektor, który 
był także (zresztą jak mógłby wtedy nie być?) działaczem partyj-
nym. Po wysłuchaniu polemik profesorów, rektor zabrał głos po-
pierając stanowisko profesora Fryzego, w szczególności chwaląc 
kolorystykę oznaczeń. Ten z uśmiechem przyjął stanowisko rek-
tora, a skomentował je tak: No, widzicie, nawet rektorowi moje 
jednostki się podobają, bo są czerwone!

• No i wreszcie przychodzi pora, że diabeł zakłada panu różowe 
okulary, ale następują również chwile przebłysku rozsądku. Ona 
tymczasem zachowuje się jak doświadczony wędkarz, który za-
rzucił na haczyku przynętę i czeka. Ryba zaczyna brać – duża 
sztuka, zachodzi obawa urwania żyłki. Wędkarz delikatnie ciąg-
nie, a gdy ryba poczuje ciągnięcie, zaczyna się niepokoić i rzu-
cać, wtedy on popuszcza – i tak ta zabawa może trwać nawet 
długo. Tak robi i dziewczyna – ciągnie, a gdy pan się zaczyna 
denerwować – popuszcza. Pan zaczyna się cieszyć: znów jestem 
wolny! – a ona pociąga i dalej od nowa, a potem chlast! – po-
derwie i już pan przysięgasz miłość, wierność i temu podobne 
bzdury, których żaden mężczyzna nigdy nie dotrzymał i nie do-
trzyma. No, a potem jak wielbłąd się wytęża – oto rola męża.

• Kiedyś, omawiając działanie maszyny synchronicznej w stanie 
zwarcia, Profesor powiedział: Tylko maszyna synchroniczna 
i kobieta są w zwarciu nienasycone.
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• Jest pan po ślubie we własnym mieszkaniu. Żona zaczyna przy-
rządzać pierwsze śniadanie, w tym jajecznicę na boczku. Pa-
trzysz pan i oczom nie wierzysz – co ona robi? Najpierw na pa-
telnię wbiła sześć jajek, potem płaty boczku i cebulę. Kochanie, 
tak się nie robi, kto cię uczył gotowania?! I w tym momencie 
w mózgu zjawia się sygnał – a co to będzie z obiadem?...

• Nie sztuka mieć dzieci, sztuką jest ich nie mieć.
• Wykłady były demonstrowane. Układy montowali panowie asy-

stenci i niezawodny laborant – jeszcze ze Lwowa – pan Aleksan-
der Kaszuba. Kiedyś demonstrowano działanie prądów Foucaulta. 
Obiektem pokazu była cewka nawinięta na rurę o długości kilka-
krotnie większej od długości cewki, włączana pod napięcie. Na 
rurze nasadzony był luźno pierścień aluminiowy. W momencie 
włączania napięcia pierścień podskakiwał do góry. Po kilkakrot-
nym zademonstrowaniu zjawiska Profesor uśmiechnął się szel-
mowsko, błysnął białkami oczu i zawołał: Panie, jest pomysł na 
elektryczne działo! Ba, ale jak to zrobić – gdybym wiedział, nie 
musiałbym tutaj wykładać. Przy tej okazji, choć nie tylko, często 
mówił, że wynalazki dokonywane są w większości przez ludzi 
nieposiadających głębokiej wiedzy teoretycznej (Edison), która 
bardzo przeszkadza w twórczym myśleniu, wynajdując trudno-
ści nie do pokonania.

• Wszystkie moje znajome sprzed trzydziestu lat niesamowicie się 
zestarzały, a moja żona od trzydziestu lat nic się nie zmieniła.

• Proszę pani, mając do czynienia z mężczyzną należy pamiętać, 
że jest to stworzenie, które co innego myśli, co innego mówi, 
a jeszcze co innego chciałoby zrobić.

• Krótka spódniczka szpeci kobietę! Kobieta powinna nosić spódnicę 
długą, rozszerzającą się ku dołowi, tak żeby mężczyzna myślał, że 
ma nogi do samej szyi – i nie roił sobie głupich myśli. (Studentki, 
które przyszły na egzamin w krótkich spódniczkach, przed wejściem 
do katedry opuszczały je sobie jak najniżej, maskując operację ubra-
niem długiego, rozpinanego „przechodniego” swetra).

• Szeptem do bardzo ładnej studentki: – Pani, drogie dziecko, nie 
musisz się uczyć, bo szybko wyjdziesz za mąż.

• Regułą jest, że każdy skutek poprzedza przyczyna. (Po chwili 
namysłu) Z jednym tylko wyjątkiem: gdy lekarz idzie za trumną 
pacjenta.
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• Równanie na powodzenie w życiu:
 p = w + t + S

gdzie: w – wiadomości, t – czas, 
S – stosunki z ludźmi.

• Profesor Fryze, pasąc swoją krowę, czy-
tał książkę. Przejeżdżający obok samo-
chód z zagraniczną rejestracją zatrzymał 
się i kierowca zapytał Profesora o drogę. 
Po jakimś czasie w zagranicznej prasie 
ukazał się artykuł opisujący wrażenia 
z pobytu w Polsce, przy czym znamien-
ne było jedno zdanie: „Polska to taki 
dziwny kraj, w którym pastuch czyta 
Kanta w oryginale”.

• Pod Katedrą Podstaw, w miejscu określanym niekiedy jako 
„ściana płaczu”, studenci czekają na egzamin. Jeden z odważ-
niejszych zagląda przez dziurkę od klucza. Wtem otwierają się 
drzwi, wyłania się ręka łapiąca studenta za kołnierz i słychać 
głos Profesora: Nie męcz pan wzroku, 
wejdź pan tu.

• Mówiąc o prawach Kirchhoffa, profesor 
Fryze komentował jego nazwisko: Ten to 
sobie użył, ma w nazwisku ce-ha, samo 
ha i dwa ef.

• Mądry człowiek wie, co mówi – głupi 
mówi, co wie.

• W czasie drugiej wojny światowej pod-
czas sowieckiej okupacji Lwowa władze 
aresztowały profesora Fryzego i osadzi-
ły w więzieniu. W celi nie było żadnego 
sprzętu ani posłania, spać trzeba było na 
gołym betonie. Pod pozorem potrzeby 
studiowania polityki nowych przemian Profesor wyjednał sobie 
dostawę prasy codziennej. Wielkie płachty Prawdy posłużyły mu 
jako posłanie i przykrycie. Na wykładzie, podczas którego opo-
wiedział nam tę historyjkę, Profesor chwalił zalety sowieckich 
gazet jako otuliny cieplnej i zakończył swą opowieść słowami: 
– Gdy dostaniecie się do więzienia, czytajcie prasę!

Profesor pasący 
krowę nieopodal 
Wydziału 
Elektrycznego 
(rysował Zygmunt 
Smołka)

Profesor 
z nieodłącznym 
papierosem, w tle 
przygotowana do 
pokazów maszyna 
elektrostatyczna 
(rysował Zygmunt 
Smołka)



172

• Jak wsiadasz pan do tramwaju, to trzymaj się za kieszeń. Przy 
wysiadaniu możesz pan wtedy powiedzieć, że są jednak uczci-
wi ludzie na świecie.

• Jak jedziesz pan na ośle, nie zaszkodzi go czasem pogłaskać.

Wspomnienia studenckie

Zamieszczono tutaj wspomnienia słuchaczy Profesora o zda-
rzeniach, jakie miały miejsce, a których byli świadkami, lub znają 
je z opowiadania. Wprawdzie prawnicy twierdzą, że nikt tak nie 
zniekształci prawdy jak naoczny świadek, ale przecież relacja serca 
ważniejsza jest od zawodnej pamięci...

Wspomina Tadeusz Lipiński

• W roku 1955 Wydział obchodził 10-lecie powstania swojej 
Uczelni. Odbywały się zebrania i sesje naukowe. Na jednej 
z nich dwaj (wtedy) adiunkci Jerzy Kubek i Władysław Paszek 
wygłosili referat, w którym przedstawili wyniki swej pracy doty-
czącej samosynchronizacji generatorów napędzanych turbinami 
wodnymi. Pracę wykonali w elektrowni wodnej Rożnów. Po zre-
ferowaniu tematu przez kol. Paszka (w momencie osiągnięcia 
przez generator obrotów podsynchronicznych włącza się wzbu-
dzenie i następuje samosynchronizacja) jako pierwszy zabrał 
głos profesor Fryze: – Ja z tego nic nie rozumiem. – Czego pan 
profesor nie rozumie? – pyta kolega Paszek. – Nic nie rozu-
miem – pada odpowiedź. Referent podchodzi do tablicy, pisze 
znany wzór na pracę generatora synchronicznego w sieci

 i jeszcze raz referuje temat. „Teraz pan profesor rozumie?”. 
– Nie!!! – podtrzymuje zdecydowanie profesor Fryze. „– To ja 
panu profesorowi wytłumaczę, jak największemu dyletantowi” 
– mówi kolega Paszek i zaczyna pisać na tablicy: „– Po pierw-
sze: mamy sieć elektroenergetyczną ...” – i w tym momen-
cie Profesor oświadcza: – Jak jest sieć, to już teraz rozumiem 
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wszystko. Na to referent: „– A pan profesor myślał, że to jest 
elektrownia lwowska?” Zebrani wybuchnęli śmiechem, a naj-
głośniej Profesor, który dodał: Tak trzeba tłumaczyć!

• W roku 1954, podczas egzaminu dyplomowego absolwentów 
I stopnia studiów inżynierskich, kilkunastu zdających nie zdołało 
obronić pracy dyplomowej. Zaingerowała przewodnia – w tam-
tych czasach – siła narodu. Zwołano otwarte zebranie partyjne 
poświęcone zdarzeniu i jego przyczynom. Sekretarz Wydziału 
Elektrycznego wygłosił „odpowiedni referat z krótkimi wnioska-
mi”. Jako pierwszy zabrał głos profesor Fryze. – Panowie, ja się 
dziwię, że młodzież w warunkach, gdy się ją stale ciąga, a to na 
żniwa, a to do kopalni lub na wykopki, jeszcze się chce uczyć. 
Gdy Fryze pracuje, to nikt nie może mu przeszkadzać. Nawet 
gdy żona wejdzie z obiadem bez zezwolenia, najpierw wylatuje 
obiad, a potem żona. Podobno podczas tych dodatkowych prac 
studentów był nawet śmiertelny wypadek! A tymczasem woj-
sko w koszarach byczy się! Posłać ich na żniwa, jeszcze jeden 
z drugim byłby zadowolony, mogąc Mańkę złapać za kolano. 
Tutaj studenci zaczęli bić brawo, a kierownictwo oniemiało.

• Profesor był zwolennikiem stosowania w elektrotechnice termi-
nologii, którą nazywał międzynarodową. I krzyczał: – Panie, nie 
silnik, lecz motorrrr! Nie wirnik, lecz rotorrrr! Nie prądnica, 
lecz generatorrrr! – niepowtarzalne „r” Profesora wystarczyło za 
wszelkie argumenty. Ale Profesor kontynuował: Człowiek zaczy-
na swoje życie od butelki i kończy na katafalku. Ani jedno, ani 
drugie nie jest terminem polskim. Wobec tego po co między 
początkiem a końcem życia wszystko spolszczać. Złościło go 
wprowadzanie przez ośrodek warszawski terminów „posobny” 
zamiast „szeregowy” i „oboczny” zamiast „równoległy”. A co 
przy tym naopowiadał? Szkoda, że nie było wtedy w powszech-
nym użyciu magnetofonów.

• Pisząc na tablicy, Profesor jednocześnie mówił, co pisze, dźwięcz-
nym głosem. Ale w niektórych momentach podnosił głos nawet 
do krzyku. Ale już za moment obracał się do sali i z uśmiechem 
rzucał: – Pytasz pan, dlaczego tak krzyczę? Budzę tych, którzy 
w ostatnich rzędach usnęli.

• Któregoś dnia 1951 roku, wchodząc na salę nr 21, w której od-
bywały się wykłady z elektrotechniki, od samych drzwi Profesor 
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zaczął podniesionym głosem: – Jest wśród was dureń, jest wśród 
was kretyn, jest wśród was ... – byliśmy przerażeni, a Profesor 
ciągnął dalej – który poszedł do Jego Magnificencji Rektora ze 
skargą, że Fryze, zamiast wykładać elektrotechnikę, opowiada 
dykteryjki. Ten dureń, ten kretyn, ten ... nie rozumie, że to, co 
Fryze według niego ma wykładać, to można przeczytać w każ-
dym podręczniku, a tego, co wykłada, to nikt nigdy nie napisał, 
i młodzież od lat popełnia w życiu te same błędy. Podzielaliśmy 
gniew Profesora, a jeden z naszych (?) nie przystąpił do egzami-
nu unikając Katedry Podstaw Elektrotechniki i w konsekwencji, 
mimo dobrych wyników w innych katedrach, „zakończył” studia 
wcześniej niż zamierzał.

• Podobno, gdy w 1947 roku w Ministerstwie Szkolnictwa Wyż-
szego powstała koncepcja wprowadzenia studiów dwustop-
niowych: inżynierskich – zawodowych i magisterskich. Na 
spotkaniu w Gliwicach zagadnienie referowała wiceminister 
Krassowska. Profesor był zdecydowanym przeciwnikiem tego 
pomysłu i w dyskusji oświadczył wprost: – Jak na pani rozkaz 
kobiety będą rodzić w szóstym miesiącu, to ja będę wypuszczał 
inżynierów po sześciu semestrach.

• Profesor był zawsze bardzo punktualny i wykład rozpoczynał 
– z kwadransem! – co do minuty. Przy tym wtedy (mowa o roku 
1951) obowiązywała bezwzględna dyscyplina uczęszczania na 
wszystkie zajęcia, a starostowie grup mieli obowiązek codzien-
nie składać w dziekanacie raport z obecności. A tu pewnego 
dnia jest 15 minut po pełnej godzinie, 20, 25, a Profesora nie 
ma; starostowie speszeni – co robić? Naraz drzwi do sali 21 ot-
wierają się i od drzwi Profesor rozpoczyna dwugodzinny wykład. 
Ale 10 minut przed końcem oznajmia z uśmiechem: – Ponieważ 
się spóźniłem, to muszę wcześniej wyjść. Dziękuję państwu, do 
widzenia. I wyszedł.

Wspomina Zygmunt Kuczewski, 
syn ówczesnego rektora

Kiedyś do gabinetu rektora wpada mocno wzburzony profesor 
Fryze i od progu zdenerwowanym głosem informuje rektora, że dzi-
siejszej nocy ukradziono jego krowę. Rektor, widząc stan Profesora, 
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wyraża mu współczucie i prosi, aby usiadł. – Ja nie przyszedłem 
tutaj po współczucie – odpowiedział Profesor – ale po to, aby pan 
rektor pomógł mi w odszukaniu mojej krowy!

Wspomina Wilibald Winkler

Podczas uroczystości 50-lecia istnienia Politechniki Wrocław-
skiej jeden z profesorów Wydziału Elektrycznego tej uczelni zwrócił 
się do mnie z zapytaniem czy wiem, dlaczego profesor Fryze za-
miast – jak to ponoć było zaplanowane – przyjechać do Wrocła-
wia, utknął w Gliwicach. Zgodnie z prawdą odpowiedziałem, że 
nie wiem. Na to usłyszałem: – Bo widzi pan, nasza uczelnia mogła 
oferować Profesorowi tylko mieszkanie, zaś Politechnika Śląska 
dała mu jeszcze garaż, gdzie Profesor trzymał swoją ulubioną kro-
wę, którą przywiózł ze Lwowa.

Wspomina Zofia Cichowska

Z profesorem Fryzem zetknęłam się po raz pierwszy w 1952 
roku, będąc na pierwszym roku studiów. Wykłady z podstaw elek-
trotechniki zaczynały się, tak jak i obecnie, na drugim semestrze. 
Nie były to już pionierskie lata organizacji Politechniki Śląskiej. 
Uczelnia funkcjonowała normalnie. Audytoria i laboratoria były 
już wyposażone dobrze. Zaczynały wychodzić skrypty. Wprawdzie 
podręczników i skryptów z elektrotechniki jeszcze nie było – skrypt 
profesora Fryzego Prądy zmienne wyszedł dopiero w 1954 roku 
– ale krążyły wśród studentów maszynopisy dużych fragmentów 
lwowskich skryptów Profesora.

Na studia wstępowały roczniki, które miały za sobą normalny 
cykl kształcenia w szkołach średnich. Zainteresowanie studiami 
technicznymi było ogromne, a dostanie się na studia poprzedzone, 
ze względu na dużą liczbę kandydatów, trudnym egzaminem kon-
kursowym.

Z niecierpliwością czekaliśmy na pierwsze spotkanie z profe-
sorem Fryzem, człowiekiem owianym legendą czasów lwowskich 
i pierwszych pionierskich lat gliwickich. Od starszych kolegów 
słyszeliśmy wiele barwnych opowieści o Profesorze, jak choćby tę 
o dowcipie zrobionym przez studentów w laboratorium.
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Wykonując jakieś doświadczenie w laboratorium i nie chcąc, 
żeby ktoś wyłączył układ, Profesor oparł na stoliku kartkę z napisem 
następującej treści: „Nie wyłączać, wyłączy się samo – Fryze”. Stu-
denci przełożyli kartkę na odkręcony kran z wodą. Laborant nie miał 
odwagi zakręcić wody, widząc wyraźny podpis Profesora. Skutek był 
oczywisty – laboratorium zostało zalane, ale Profesor, mający nad-
zwyczajne poczucie humoru, skwitował zdarzenie śmiechem.

Był rok 1952. Profesor miał już 67 lat. Wykłady z podstaw elek-
trotechniki odbywały się wtedy w sali 21 – wielkim, mieszczącym 
przeszło dwieście osób, amfiteatralnym audytorium. Sala ta nie ist-
nieje już w dawnej postaci. Po kilkunastu latach przebudowano ją na 
dwie sale 21 i 22, które – po kolejnych przeróbkach – noszą obecnie 
numery 102 i 103. Ówczesna sala 21 z wielką, podłużną katedrą, 
na której ustawiane były zestawy do demonstracji, z czterema ol-
brzymimi, czarnymi, przesuwanymi do góry tablicami była wspa-
niałą oprawą dla wykładów profesora Fryzego. Na pierwszy wykład, 
poprzedzony rozwieszeniem plansz i przygotowaniem przyrządów 
do demonstracji, czekaliśmy niecierpliwie. Sala była zatłoczona do 
ostatniego miejsca. Profesor Fryzę zjawił się punktualnie. Ten niewy-
soki, starszy pan zafascynował nas od pierwszego wykładu. Zaczął 
nas wprowadzać w niełatwą dziedzinę elektrotechniki. Słuchaliśmy 
w skupieniu i z uwagą. Ten i następne wykłady były naprawdę wspa-
niałe, mimo że znaczną trudność stanowiło dla nas nienadążanie 
matematyki, na której przerabiany był dopiero rachunek różniczkowy, 
podczas gdy od pierwszego wykładu pojawiła się oczywiście ∫Kdl.

Gwoli wyjaśnienia – natężenie pola elektrycznego oznaczano 
podówczas literą K, a nie E, jak obecnie. Profesor słysząc nasze 
protesty na temat nieznajomości całek wyjaśnił nam pokrótce in-
terpretację całki obiecując, że niebawem poznamy jej uzasadnienie 
matematyczne.

Profesor wymagał od przyszłych inżynierów elektryków przede 
wszystkim myślenia i wyobraźni. Na wykładach często powtarzał: 
Jak pan nie masz wyobraźni, to przepisz się pan na medycynę lub 
architekturę.

Oprócz teorii elektrotechniki uczył nas też inżynierskiego podejścia 
do przyszłego zawodu, a nawet życiowego sprytu. Wplatał czasem 
w wykład opowiadania ze swej praktyki inżynierskiej, na przykład to 
o ekspertyzie grzejników elektrycznych w teatrze lwowskim.
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Grzejniki te nagminnie się przepalały. Wezwany Profesor obej-
rzał je, kazał przemontować we właściwe, pionowe ustawienie, ko-
nieczne ze względu na warunki chłodzenia, po czym wystawił bar-
dzo wygórowany rachunek. Na protesty dyrekcji teatru, że to była 
przecież taka prosta sprawa, odpowiedział: Tak, ale ja wiedziałem, 
co należy zrobić i za to właśnie trzeba zapłacić.

Egzaminy z podstaw elektrotechniki stanowiły zawsze niemały 
problem dla studentów. Strach często wręcz paraliżował delikwen-
ta. Powszechnie znana jest anegdotka egzaminacyjna o sinusoidzie: 
– Narysuj pan sinusoidę – mówi Profesor egzaminowanemu stu-
dentowi. Student drżącą ręką zaczyna rysować coś przypomina-
jącego wąziutki wężyk. – I pan chce być elektrykiem?! To ma być 
sinusoida?! – grzmi Profesor. „– Nnie, tto ddopiero o-o-oś iksów” 
– wykrztusił trzęsący się student.

Wprawdzie profesor Fryze często pouczał nas, że w czasie eg-
zaminu ważne jest, żeby myśleć i nie dać się zaskoczyć, ale wcielić 
tę radę w życie i zdać egzamin z podstaw nie było rzeczą prostą. 
Kiedyś Profesor powiedział nam: Na kłopotliwe pytanie, na które 
nie znasz pan odpowiedzi, mów pan „to zależy”, żeby zyskać na 
czasie, a potem zacznij pan intensywnie myśleć, żeby dojść szybko 
do tej właściwej, uzasadnionej logicznie odpowiedzi. Przy tej okazji 
Profesor opowiedział nam swoje wspomnienie z egzaminu matural-
nego. Zapytany, jaką drogą wyprawy krzyżowe docierały do Ziemi 
Świętej i nie mając o tym zupełnie pojęcia, spojrzał na rozwieszoną 
mapę Europy i wydedukował, że nikt logicznie myślący nie pchał się 
chyba przez góry, a widząc zielony kolor na mapie wzdłuż Dunaju 
odpowiedział pewnie: oczywiście, doliną Dunaju.

Znane były na Uczelni, trwające od czasów lwowskich, spory 
profesora Fryzego z profesorem Malarskim. Prywatnie przyjacie-
le, na polu naukowym byli antagonistami. Opowiadano, że gdy 
profesor Malarski przychodził do profesora Fryzego, to wszystkie 
krzesła w gabinecie były zawalone książkami i dyskusja musiała 
odbywać się na stojąco. Wiosną 1952 roku wiadomość o śmier-
ci wielkiego antagonisty dotarła do profesora Fryzego podczas 
prowadzonego wykładu i wywarła na nim bardzo duże wrażenie. 
Przerwał wykład, zauważyliśmy, że wyraźnie posmutniał, zarzą-
dził chwilę ciszy, i już do końca wykładu pozostał przygnębiony 
i pełen refleksji.
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W czasie naszych studiów słuchaliśmy wielu doskonale wy-
kładających profesorów, jednak sposób prowadzenia wykładów 
i indywidualność profesora Fryzego były czymś niepowtarzalnym. 
Innych profesorów lubiliśmy, ceniliśmy – Fryzego po prostu kocha-
liśmy. Każdy z nas, mimo że minęło już tyle lat, ma go stale żywo 
w pamięci. Niewysoki, starszy pan o zdecydowanym wyrazie twa-
rzy, często z uśmiechem w oczach, o bujnej, szpakowatej czupry-
nie, zjednywał sobie szacunek i podziw studentów. Jego osobowość 
wywierała niezatarte piętno.

Po skończeniu studiów i roku pracy w przemyśle zostałam asy-
stentką Profesora. Byłam jedną z czterech ostatnich osób przez nie-
go angażowanych. Dane mi było tylko trzy lata pracować pod jego 
kierunkiem. Zachowuję ten czas we wdzięcznej pamięci. Miał on 
decydujący wpływ na moją dalszą pracę dydaktyczną i naukową. 
Profesor Fryze pozostał na zawsze w mojej pamięci jako wzór uczo-
nego, dydaktyka i człowieka życzliwego ludziom i bardzo wymaga-
jącego, tak samo od siebie, jak od innych.

Wspomina Kazimierz Niemiec

Nasz kolega Leszek Ch., którego ojciec był adwokatem, zwrócił 
się do profesora Fryzego o ekspertyzę w sprawie pożaru, który na-
stąpił przy włączeniu pod napięcie sieci elektrycznej w jednej ze wsi 
w pobliżu Bełchatowa. – W czyim imieniu występuje pański ojciec? 
– pyta Fryze. „– Po stronie chłopów” – odpowiada kolega. – Czy ktoś 
zginął? – indaguje dalej Fryze. „– Nie” – odpowiada kolega. Ze wzglę-
dów kurtuazyjnych koszt usługi nie został ustalony. Przy odbiorze eks-
pertyzy Leszek, znając nauki Profesora „żeby się nie dać wykiwać”, 
przygotował portfel z plikiem banknotów. Profesor, zapytany o wy-
sokość honorarium, podał niezbyt wysoką kwotę. Leszek wyciągnął 
portfel, odliczył z pliku żądaną kwotę i spokojnie schował portfel do 
kieszeni. Błysk w oczach Profesora świadczył, iż zrozumiał, że natrafił 
na pojętnego ucznia i tym razem to on dał się wykiwać.

Wspomina Tadeusz Glinka

Jedna ze słynnych maksym życiowych profesora Fryzego doty-
czyła jasności wypowiedzi, prostego i zrozumiałego formułowania 
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wszelkich tekstów pisanych, a w szczególności artykułów, skryptów 
i książek. Często powtarzał: Im więcej potu wylejesz pisząc, tym 
łatwiej czytający cię zrozumie. Zasadzie tej sam był wierny. Na uro-
czystym spotkaniu koleżeńskim, zorganizowanym z okazji 100-le-
cia urodzin Profesora, jego były adiunkt opowiedział, w jaki sposób 
powstawał skrypt profesora Fryzego Prądy zmienne. Otóż niektóre 
sformułowania pisał dziesięć i więcej razy, każde na osobnej kartce, 
rozkładał je na dużym stole, kolejno czytał i radził się swego ad-
iunkta, którą wersję wybrać. Ponieważ trudno było się zdecydować, 
Profesor polecił mu usiąść i pisać kolejne wersje. Dlatego też Prądy 
zmienne oraz inne skrypty i artykuły profesora Fryzego można po-
lecić wszystkim pracownikom naukowym z profesorami włącznie, 
a zwłaszcza nauczycielom akademickim, jako wzór prostoty i cel-
ności wypowiedzi.

Wspomina Ryszard Rut

Miałem szczęście! Związana z nazwiskiem profesora Stanisława 
Fryzego historia, której byłem przypadkowym bohaterem, pozostała 
w mej pamięci i mimo upływu czasu zawsze wspominam ją z dużą 
dozą radosnego rozrzewnienia.

Był rok 1959. Pierwsze wykłady, jakich słuchałem u profesora 
Fryzego, zrobiły na nas wszystkich wielkie wrażenie. Rytuał rozpo-
częcia wykładów, wejście Profesora oraz grupy towarzyszących mu 
asystentów do sali 21 i pilnującego wejścia do sali pana laboranta 
Kaszuby – tworzyły klimat, którego zapomnieć się nie da. Oryginal-
ność wygłaszania wykładów i mądrości życiowych – aby ręki nie 
złamać i nogi oraz alimentów nie płacić – powodowała, że bardzo 
pilnie chłonęliśmy niemal każde słowo Profesora. Fama o pogromach 
egzaminacyjnych i bezwzględnych wymaganiach spowodowała, że 
uczyliśmy się podstaw elektrotechniki w sposób bardzo przykładny. 
Szaleńcza niemal radość u starszych kolegów ze zdanego egzaminu 
uzasadniała nasz lęk przed tym, co może nastąpić.

Fakt zdania egzaminu z prądów stałych wprowadził mnie w bar-
dziej optymistyczny nastrój. Rozpoczął się semestr letni, a wraz 
z nim prądy sinusoidalnie zmienne. W tym czasie, dość nieocze-
kiwanie, od swojej „przyszywanej” ciotki, będącej w dużej zażyło-
ści z państwem Fryze, otrzymałem propozycję „nie do odrzucenia” 
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– stawienia się w domu u profesora Fryzego. Była to niepokojąco 
dziwna propozycja, niemniej przyjąłem ją, kierowany emocją oso-
bistego poznania Profesora. Nie mając żadnych zahamowań, boga-
ty w doświadczenia pierwszego (pozytywnego!) semestru podstaw 
elektrotechniki, stawiłem się o wyznaczonej godzinie w domu przy 
ulicy Kaszubskiej, gdzie państwo Anna i Stanisław Fryze zajmowali 
mieszkanie na piętrze. Powitała mnie w progu siwa pani w czer-
ni, o niezwykłej dobroci i pogodzie ducha, żona Profesora, Anna 
Fryze. Profesor zabrał mnie do swego gabinetu, kazał usiąść przy 
stole. Dał mi papier, kolorowe ołówki, ołówek zwykły i gumkę do 
wycierania i zaczął mnie najzwyczajniej odpytywać. Robił to z właś-
ciwą sobie energią i pohukiwaniem. Po początkowym oszołomie-
niu odzyskałem refleks i podjąłem tę bardzo nierówną walkę na 
śmierć i życie. Moje zmagania zakończyła seria gromkich nakazów, 
zakazów, porad, których Profesor mi nie skąpił, a które przytłaczały 
i ograniczały moją dotychczasową niezależność. Niemniej musiało 
to wszystko wypaść w miarę dobrze, skoro zostałem zaproszony do 
stołu i podjęty mlekiem i białym serem, do wytworzenia którego 
służyła krowa trzymana w garażu i wypasana przez niepodważalny 
autorytet w sprawach domowych i sąsiedzkich – służącą Kaśkę. 
Podwieczorek był niezapomnianą chwilą. Profesor był pogodny, 
radosny, pozwolił zadawać sobie pytania i na niektóre odpowia-
dał obszernie. Zachowując umiar podziękowałem za wszystko i ku 
memu zdziwieniu wręcz nakazano mi stawić się znów za tydzień 
o wyznaczonej porze. Wtedy zrozumiałem, że skończyły się żarty, 
a zaczynają schody.

Efektem kolejnych moich wizyt, prócz regularnych odpytywań 
z elektrotechniki, były pełne ekspresji opowieści profesora Fryze-
go o jego edukacji we Lwowie. Historię tę, godną scenariusza fil-
mowego, muszę przytoczyć w całości. Usłyszałem ją od samego 
Profesora i wprawiła mnie ona w niemy zachwyt. Relację przytoczę 
wspierając swoją pamięć fragmentem biografii napisanej przez żonę 
Profesora.

„Jest rok 1912. Stanisław Fryze był studentem drugiego roku 
Politechniki Lwowskiej, gdy ogłoszono w grudniu 1912 roku częś-
ciową mobilizację armii austriackiej. Był to okres niepokojów 
w Bośni i Hercegowinie. S. Fryze zostaje powołany do służby woj-
skowej w austriackiej marynarce wojennej w Poli. S. Fryze wraca 
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z Poli do Lwowa po pięciomiesięcznej przerwie w studiach. Po-
stanawia jednak »nie stracić roku«. Na nadrobienie trzeba było 
poświęcić niejedną noc w laboratoriach politechniki. Do pomiarów 
maszyn nie wystarczał jednak sam student. Pomocnikiem byli – je-
den ze starych woźnych i narzeczona Anna (późniejsza żona Anna 
Fryze). Zaległości zostały odrobione i rok akademicki 1912/13, 
a więc drugi rok studiów uratowany.

Rok 1914. Wybuch I wojny światowej w lipcu 1914 roku prze-
rywa po raz drugi Stanisławowi Fryzemu studia na Politechni-
ce. Mobilizacja i ponowny wyjazd do marynarki wojennej w Poli. 
W Poli odbywa S. Fryze służbę kolejno na torpedowcu S1, na pan-
cerniku SMS Tegetthof, na pancerniku SMS Arpad. A wydawałoby 
się, że ten pobyt przy marynarce wojennej przekreśli definitywnie 
dalsze studia. Nic podobnego. To nie był czas stracony dla studiów 
i nauki, ponieważ S. Fryze spędzał z zeszytem i ołówkiem w ręku 
każdą wolną od służby wojskowej chwilę. We Lwowie przebywająca 
narzeczona pożyczała wykłady od kolegów S. Fryzego zwolnionych 
z wojska i uczęszczających na Politechnikę Lwowską, przepisy-
wała je, kalkowała rysunki i posyłała do Poli materiał do nauki. 
Niełatwa była nauka na okręcie wojennym wśród gwaru kolegów, 
bez własnego miejsca przy stole, bez schowka na książki i zeszyły, 
bo materiał do nauki narastał Za wykładami jechały do Poli dzie-
ła naukowe – a okręt wojenny nie dysponował pomieszczeniami 
na bibliotekę. Toteż często spadały na S. Fryzego kary za ukry-
tą gdzieś w maszynowni książkę – tzw. Einzelarest. Odosobnienie 
w tak małej celce, że można w niej było albo tylko siedzieć na 
żelaznej podłodze, albo leżeć na plecach wznosząc nogi prosto-
padle do góry. Kary te były jednak witane radośnie, bo dawały mu 
wymarzoną samotność i czas do nauki.”

Wysłuchałem tego wszystkiego uważnie, ale wątpliwości zbyt 
wyraźnie były wypisane na mojej twarzy. Profesor otworzył szafę 
i wyciągnął przepisywane we Lwowie przez ówczesną narzeczoną 
Annę wykłady, które oprawione w skórę przechowywał przez wiele 
dziesiątków lat, i które oparły się wielu przesiedleniom. Ożyły wspo-
mnienia i Profesor był wyraźnie wzruszony. I mnie ogarnęło wzru-
szenie, tym bardziej, że obecna przy tym Profesorowa z wypiekami 
na twarzy uzupełniała tę historię szczegółami, tak jakby to było 
kilka dni temu – a przecież minęło od tego czasu kilkadziesiąt lat.
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Tak mijały tygodnie, i ten niemal idylliczny dla mnie stan został 
przerwany przez wzywający mnie do Profesora telefon. Było to dziw-
ne, bo nie był to czas mi wyznaczony. Profesorowa z bardzo zatro-
skaną miną poprosiła, abym zaczekał na Profesora w jego gabinecie. 
Po wejściu, bez specjalnych wstępów, profesor Fryze w bezwzględnej 
formie zaczął przywoływać mnie do porządku mówiąc, abym przestał 
grać w karty, pić wódkę i zadawać się z kobietami lekkich obyczajów. 
Próby jakichkolwiek wyjaśnień wzmacniały tylko huragan profesor-
skich tyrad. Zamieniony prawie w słup soli, wychodziłem jak po cięż-
kim nokaucie. Już nie było mleczka i kanapek z białym serem. Prze-
rażona Profesorowa kazała mi się uczyć i słuchać Profesora. Byłem 
zaszokowany. Trudno było mi sprawę rozwikłać. Moja „przyszywana” 
ciotka i otoczenie związane z domem państwa Fryze reagowało na 
moją obecność chłodno i powściągliwie.

Poszedłem na egzamin z elektrotechniki. Zostałem „ścięty” 
w klasyczny sposób. Wezwany przed oblicze Profesora zostałem 
poinformowany, że otrzymuję jeszcze jedną i ostateczną szansę zda-
nia egzaminu po wakacjach i jeżeli tej szansy nie wykorzystam, to 
mogę się wynosić na wydział węglowy – tak Profesor nazywał Wy-
dział Górniczy. Nie pozostawało mi nic innego, jak podjąć wyzwa-
nie. W czasie wakacji rozwiązałem kilkaset zadań z elektrotechniki 
i po wakacjach zgłosiłem się do egzaminu poprawkowego. Pamię-
tam, że pisemny – pięć zadań – wykonałem bezbłędnie i w obowią-
zujących kolorach, zaś egzamin ustny u pani dr Marii Jastrzębskiej 
zdawałem w towarzystwie profesora Fryzego, który żwawo chodził 
po sali i nakazywał pytać dalej. Po prawie dwugodzinnym egzami-
nie otrzymałem ocenę dobrą. Profesor powiedział, że w terminie po-
prawkowym lepszej mi nie da. Po uzyskaniu wpisu zostałem jeszcze 
raz wezwany przed oblicze Profesora do domu i, w cieplejszym już 
klimacie, po wysłuchaniu wielu przykazań zostałem obdarowany 
książką Profesora Prądy zmienne z jego podpisem. Tę książkę mam 
do dzisiaj i jest ona dla mnie cenną pamiątką.

Nadal jednak tkwiło we mnie poczucie krzywdy. Nie mogłem się 
pogodzić z sytuacją, która przedstawiała mnie w sposób dwuznacz-
ny. Wśród znajomych związanych z profesorem Fryzem dawałem 
temu emocjonalny wyraz. Zbywano to wymownym milczeniem. Ale 
po pewnym czasie zauważyłem, że zaczęto mnie przygotowywać na 
przyjęcie wyjaśnienia tajemnicy incydentu.
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Państwo Fryze byli bezdzietni. Ale wielka ich dobroć powodowała, 
że opiekowali się młodymi ludźmi, wspierając ich materialnie, kształ-
cąc i pomagając w stabilizacji. Stąd też, kierując się odruchem serca, 
postanowili otoczyć mnie „dyskretnym” nadzorem, abym nie zszedł 
na złą drogę. Mieszkałem w akademiku przy ulicy Marcina Strzody. 
Tkwiłem zatem w samym centrum wszelkich pokus. Wysyłali w celu 
zebrania o mnie informacji swą służącą Kaśkę, która będąc w dobrej 
komitywie z gronem portierów, sprzątaczek i kucharek (na parterze 
była studencka stołówka) przynosiła wieści pozytywne o moim pro-
wadzeniu się. Przynoszone przez Kaśkę cotygodniowe informacje były 
widocznie na tyle dobre, że stworzyły pewien optymizm w prognozie 
mej przyszłości. Aż pewnego razu portierkę, która wyszła na zakupy, 
zastępował któryś ze starszych studentów (domyślam się, kto) i z nim 
to właśnie Kaśka wdała się w dyskusję na mój temat. Na pytanie 
– „A jak się teraz prowadzi panicz Ryszard” – odpowiedział bez za-
stanowienia: „Dobrze gra w karty, ma dobrą głowę do wódki i nie 
widziałem niezadowolonej dziewczyny, która by wychodziła z jego 
pokoju”. Po powrocie do domu Kaśka zrelacjonowała to dokładnie, 
opatrując własnym komentarzem: „A pan profesor i pani profesorowa 
tak go lubią, a on jest cygan, pije wódkę i się łajdaczy”. Nastał stan 
wrzenia i postanowiono zawrócić mnie z drogi występku na drogę 
cnoty w sposób opisany wcześniej. Przekonałem się wówczas, jak 
niepodważalnym autorytetem jest Kaśka. Oczywiście, po wysłuchaniu 
tej historii opuściły mnie wszystkie żale i poczułem się niewymownie 
szczęśliwy, że ci wspaniali ludzie tak głęboko przejęli się faktem, iż 
mogłem zboczyć na złą drogę i chcieli mnie przed tym uchronić w tak 
zdecydowany sposób. Poprawne stosunki zostały odbudowane.

Mimo że minęło już ponad 36 lat, często wracam do tych i wielu 
innych zdarzeń. A wychodząc z Cmentarza Lipowego w Gliwicach, 
gdzie odwiedzam spoczywających tam Annę i Stanisława Fryze, je-
stem uśmiechnięty, czym często wzbudzam zdziwienie mijających 
mnie ludzi. Przecież nie mogę każdemu opowiadać, dlaczego.

Wspomina Tadeusz Szweda

Był koniec czerwca, może początek lipca 1946 roku, gdy z gru-
pą studentów pierwszego roku Wydziału Elektrycznego znalazłem 
się na rampie towarowej dworca PKP w Gliwicach w celu rozła-
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dowania wagonu i przewiezienia mienia profesora Fryzego do willi 
przy ulicy Kaszubskiej. Wtedy to po raz pierwszy zobaczyłem Profe-
sora. Jego przybycie poprzedziły liczne, budzące na ogół wśród nas 
grozę, pogłoski o surowych wymaganiach stawianych studentom 
przez Profesora. Z tym większym zainteresowaniem patrzyłem teraz 
na niego, pełnego energii i radosnego zadowolenia z zakończonej, 
niewątpliwie uciążliwej podróży ze Lwowa do Gliwic.

Potem przez dwa semestry słuchałem pięknych, bogatych pod 
względem treści wykładów prezentowanych przez profesora Fryzego 
z nieznaną mi z innych wykładów dynamiką, okraszanych zabaw-
nymi anegdotami, powiedzonkami i dowcipami. To było wspania-
łe przeżycie! Zapamiętałem, na przykład, jeden z wielu dowcipów 
opowiedzianych przez Profesora w czasie wykładu:

Nie za to cię biję – mówi ojciec do małoletniego syna – że 
wkręciłeś papudze korkociąg pod ogon, ale za to, że mówisz, że to 
już tak było! A z powiedzonek:

Tłumaczę, tłumaczę, już sam zrozumiałem, a oni jeszcze nic 
nie rozumieją – skarży się wykładowca.

Egzamin z podstaw elektrotechniki odbywał się po dwóch se-
mestrach z całości wyłożonego materiału, w grupach po dziesięciu 
studentów, i trwał przeciętnie osiem godzin. Rozwiązywało się dużą 
liczbę zadań – najpierw pod bacznym okiem adiunktów i asysten-
tów, potem zaś, po trzech lub czterech godzinach, samego Pro-
fesora. Profesor, przechadzając się pomiędzy stolikami, pochylał 
się od czasu do czasu nad tym lub owym studentem wkładając 
charakterystycznym gestem binokle na nos (nigdy nie nosił ich 
na stałe). Pamiętam, jak podszedł do mnie i po chwili obserwacji 
moich poczynań odwrócił się zdejmując binokle z nosa z uwagą: 
kompletnie źle! Zaalarmowany taką opinią prześledziłem jeszcze 
raz tok obliczeń, po czym, stwierdziwszy, że wynik jest popraw-
ny, odłożyłem pióro i  uwak i poprawiłem się na krześle. Widząc 
to Profesor zapytał, czy poprawiłem obliczenia. „Nie” – odparłem 
– „bo jest dobrze”. No, to licz pan – rozkazał Profesor siadając 
obok mnie. Ale „I” pan weź przed nawias! – rzucił Profesor wstając 
z krzesła i zdejmując z nosa binokle, gdy uzyskałem wynik obliczeń 
identyczny z poprzednim. Był to test na pewność siebie studenta, 
a więc na stopień jego przygotowania do egzaminu. W czasie tego 
egzaminu zdarzył się też zabawny incydent. Spacerujący między 
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stolikami Profesor zauważył, że pewien starszy już wiekiem student 
pracowicie wertuje kartki tablic logarytmicznych. Jeśli pan zapo-
mniał suwaka, to proszę pójść do domu i zgłosić się z suwakiem 
w następnym terminie. Wymagam, by zdający egzamin posługiwa-
li się sprawnie suwakiem! – zwrócił się Profesor do nieszczęśnika. 
Ten jednak poprosił o pozwolenie wytłumaczenia się, a gdy uzyskał 
zgodę, wyznał: „Przed wojną służyłem w artylerii. W czasie ma-
newrów znalazłem się w gronie pięciu takich, jak ja, podskakiewi-
czów uzbrojonych w suwaki logarytmiczne. Po obliczeniu za pomo-
cą tychże suwaków parametrów ustawienia armaty wystrzeliliśmy 
i rozwaliliśmy kościół we wsi. Potem, już w więzieniu pułkowym, 
uroczyście przysiągłem sobie, że już nigdy w życiu nie wezmę su-
waka do ręki. W związku z tym mam prośbę do pana profesora, by 
pozwolił mi tej przysięgi nie łamać”. Rozbawiony Profesor zażądał 
indeksu i wpisał ocenę pozytywną.

Pamiętam też obronę mojej pracy dyplomowej. W komisji egza-
minacyjnej zasiadali profesorowie: Fryze, Malarski i Dorosz. W trak-
cie referowania pracy uznałem za stosowne pominąć nieco przy-
długie przekształcenie algebraiczne oznajmiając: „Oczywiście, po 
dokonaniu stosownych przekształceń, otrzymamy” – i tu napisałem 
wynik. Nagle usłyszałem głos profesora Malarskiego: Dlaczego pan 
powiedział „oczywiście”? Gorączkowo zacząłem szukać w myślach 
sensownej odpowiedzi, ale bez skutku. I wtedy rozległ się głos pro-
fesora Fryzego: „Oczywiście” mówi się po to, by się nikt nie pytał. 
Jedź pan dalej! Przytoczone wyżej zdarzenia, mimo anegdotycz-
nego wydźwięku – prawdziwe, świadczą nie tylko o wspaniałym 
poczuciu humoru Profesora, ale też o jego ogromnej życzliwości 
dla ludzi, którzy znaleźli się w pobliżu. Miałem tego dodatkowo 
doświadczyć, gdy w 1952 roku po urodzeniu się mojej córki Ireny 
profesor Fryze w dość kategorycznym tonie zaproponował mi, bym 
codziennie przysyłał do niego kogoś po mleko dla niemowlęcia. Było 
to w czasach, gdy dostawy mleka, przy tym wątpliwej jakości, były 
na ogół nieregularne.

W ocenach zdarzeń i ludzi profesor Fryze zawsze kierował się 
względami merytorycznymi, nigdy formalnymi. Jako dziekan często 
grzmiał marszcząc groźnie brwi, ale zawsze, jeśli było to możli-
we, okazywał pomoc. Były to czasy trudne, wymagające niezwykłej 
odwagi, by wyrażać publicznie własne opinie, zwłaszcza gdy były 
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one niezgodne z poglądami oficjalnie głoszonymi. Profesor Fryze 
taką odwagę miał! Miał ją zawsze, jak sięgam pamięcią. W pamięci 
mojej trwa wspaniała, świetlana postać ukochanego Profesora, sta-
nowiąca dla wielu z nas, którzy mieliśmy szczęście znać go, niedo-
ścigły wzorzec postaw i zachowań.

Wspomina Kazimierz Luchowski

Byłem słuchaczem wykładów Profesora w latach 1946-48. Za-
chęcony inicjatywą Stowarzyszenia Wychowanków Wydziału podją-
łem próbę odgrzebania w pamięci (i uporządkowania) scen i sytua-
cji związanych z osobą profesora Stanisława Fryzego. Oto niektóre 
z rodzynków, jakie zachowały się w mojej pamięci.
• Dużo porcelany, wysokie napięcie. Mało porcelany – niskie na-

pięcie.
• Rzuciła cię dziewczyna – nie rozpaczaj! Jeden tramwaj uciekł 

– czekaj na następny.
• Zauważywszy, że student na pisemnym egzaminie coś plącze, 

Profesor kwitował sytuację zdaniem: „czuć cmentarzem!”.
• Był podobno przypadek na semestrze rok po moim, że student 

zakwestionował poprawność rozwiązywanego zadania. Było na-
wet uderzenie pięścią w stół! Okazało się, że miał rację. Reakcja 
Profesora była spontaniczna – przyznał mu rację, uściskał, a na 
koniec rzucił sentencję: Inżynier musi być stanowczy!

• Wspominając swe przeżycia więzienne we Lwowie opowiadał, 
jak naprawiał zegarki „klawiszom”. Za potrzebne do tego na-
rzędzia czy olej dał swą porcję chleba. Na uwagę, że to kiepski 
interes dokładać chleb do zegarka, odpowiedział: To może rato-
wać życie.

• W 1955 roku, w rozmowie z przedwojennym kolegą z Podola, 
Ludwikiem R, usłyszałem taką historię: „Ludwik R. ze swoim 
starszym bratem byli w 1944 roku studentami na weteryna-
rii we Lwowie. Co miał Profesor do weterynarii? A jednak! Od 
wschodu zbliżał się do Lwowa front. Bracia R. nawiązali kontakt 
z profesorem Fryzem, na którego posesji postanowiono urzą-
dzić schron. Zrobiono składkę na potrzebne materiały i viribus 
unitis wybudowano schron. Według obliczań Profesora miał on 
wytrzymać uderzenie 200-kilogramowej bomby. Nadszedł ocze-
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kiwany dzień X. »Udziałowcy« zebrali się przy schronie. Prze-
bieg zdarzeń frontowych przechodził jakby ospale. W pewnym 
momencie profesor Fryze nie wytrzymał i ruszył do domu ze 
słowami: Muszę poczytać trochę »Trylogii«, żeby wprowadzić 
się w atmosferę walki!”.

Wspomina Czesława Kolmerowa

W czasie jednego z wykładów profesor Fryze wypisał na tablicy 
wzór, podkreślił go, ujął w ramki i powiedział: „eśli pan nie bę-
dziesz umiał na egzaminie tego wzoru, to lepiej, aby pan już dziś 
przeniósł się na architekturę! Na to padł głos z sali: „Kiedy tam 
jest profesor Bartel!” A na to Profesor: No cóż, każdy wydział musi 
mieć swojego psa.

 Na zakończenie studiów jednego z rocz-
ników Wydziału, tak zwany komers, przygo-
towano karykaturę Komisji. Na jej odwrocie 
był następujący wierszyk:

„Bo to myśli pan czerwono, 
Ale pisze pan niebiesko, 
I to z białą w ręku kredą 
Poprzed czarną stojąc deską!”...
Przewodniczącemu
Komisji Dyplomowej
KOMISJA KOMERSOWA

A Komisja Dyplomowa składała się z profesorów: Zygmunta Go-
golewskiego, Wincentego Podlachy i Stanisława Fryzego, jako prze-
wodniczącego.

Na kursokonferencji w Karpaczu, we wrześniu 1954 roku, mgr 
inż. Jerzy Wehr z Warszawy, dowcipny satyryk, który opisał wszyst-
kich uczestników, tak oto scharakteryzował profesora Fryzego:

„Strzałkowanie to podstawa –
Na niej są oparte prawa, 
Których nikt nie opanuje, 
Kto porządnie nie strzałkuje!

Egzamin dyplomowy 
w oczach prześmiewców
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System mój od dawna znany 
– Od ćwierć wieku stosowany! 
A do waszych tępych głów 
Muszę o nim mówić znów.

Prąd nie może płynąć w tył, 
Bo by wtedy rakiem był! 
Ale u was on jest rakiem 
– Bo go oznaczacie znakiem 
Bez wymiaru i bez miana. 
Rzecz naprawdę niesłychana!

Przez bałagan i niechlujstwo, 
Przez to wasze strzałkobójstwo, 
Wiele już powstało szkód. 
Prąd strzałkujcie zawsze w przód!

A, doprawdy, to za wiele! 
Asystenci! Gdzie tabele?
Gdzie moich dwieście wykresów 
I tablice MKS-ów? 
Mądrzy się tu rój ich cały –
A ze strzałkowania pały!

Na koniec wierszowane refleksje Zofii Czosnek po wysłucha-
niu wykładów z podstaw elektrotechniki II w roku akademickim 
1952/53.

Oj, dają nam szkołę, dają 
Elektrotechniki podstawy 
Wykładane przez Fryzego, 
Który jest światowej sławy.

Gdy na nie popatrzysz, 
Pomyślisz – łatwe, to nic, 
Ale nim nie przeskoczysz, 
Nie gadaj, bracie – hyc.
Bo gdy się w nie zagłębisz, 
Zobaczysz same cuda 
I musisz się napocić, 
Zanim zrozumieć się uda.
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Wartość skuteczna, średnia,
Lub zmienna okresowo, 
Napięcie, natężenie 
I opór, i to, i owo.

A jakie nazwy wspaniałe, 
Że aż płakać się chce ...
Sinusoidy ospałe, 
Obwody R, L, C.

To się przesuwa w tył, 
Tamto pędzi dokoła. 
Jakieś fazy, okresy, 
A któż to pojąć zdoła!

A najgorsze już chyba 
To te nazwy straszliwe: 
Te iksy, ypsilony, 
Powyginane krzywe.

Symboliczna metoda 
Jakieś jα zawiera, 
Tu odejmie, tam doda 
I dużo czasu zabiera.

Tu wersor rotacyjny 
Uśmiecha się zwycięsko, 
Tam moduł i argument 
I znów wykres – o, klęsko!
„A niech pan słucha uważnie!” 
– Głos belfra ucho usłyszy –
„Na tym najwięcej się ścina, 
A to jest łapka na myszy”.

Prąd rysujesz czerwono, 
Napięcie niebiesko znów. 
Tu daszek, tam znowu indeks, 
W ogóle szkoda słów!

A gdy czasem utoniesz 
W słodkich marzeń krainie, 
Wyrwie cię z odrętwienia:
„Wyłącznie” i „jedynie” –
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To można tu tylko stosować,
Inne jedynie tam,
I znów musisz rysować,
I nic już nie wiesz sam.

Za chwilę coś nowego,
I znów widzisz inny kolorek.
I tak się stale powtarza
W środę, piątek i wtorek.”

Ze wspomnień 
profesora tadeusza Wróbla3)

(...) Absolutnym hitem na drugim roku studiów (1947/48) był 
przedmiot Podstawy elektrotechniki, który miał po 7 godzin tygo-
dniowo, zarówno w semestrze zimowym jak i letnim. Przedmiot 
składał się z wykładów (po 5 godzin tygodniowo) i ćwiczeń audyto-
ryjnych (po 2 godziny tygodniowo). Wykłady prowadził znakomity 
uczony, legendarny już prof. dr inż. Stanisław Fryze. (…).

W dziedzinie dydaktyki prof. S. Fryze upamiętnił się autorstwem 
niepowtarzalnego, 3-tomowego skryptu o ogólnej liczbie 2445 
stron i 2498 rysunków. W styczniu 1945 roku był aresztowany 
przez NKWD i wywieziony do Donbasu, skąd powrócił jesienią te-
goż roku, by w czerwcu 1946 przybyć na stałe do Gliwic, gdzie 
objął Katedrę Podstaw Elektrotechniki, którą kierował do przejścia 
na emeryturę w 1960 roku. Jednocześnie pełnił z wyboru funkcję 
dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. W 1952 r. 
został członkiem tytularnym, a w 1957 członkiem rzeczywistym 
PAN. Zmarł 3 marca 1964 r. w Gliwicach.

Pozostawił po sobie bogaty dorobek piśmienniczy. Opublikował 
33 prace, będące owocem jego osobistych, głębokich dociekań. 
Publikował je w znaczących czasopismach krajowych i zagranicz-
nych, np.: Przegląd Elektrotechniczny, Elektrotechnische Ze-
itschrift, Revue Générale de l’Eléctricité, Elektrotechnik und Mas-
chinenbau, a także Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej.

3) Fragmenty zaczerpnięte z książki „Przystanek Gliwice”, Warszawa 2004, autorstwa 
prof. dr. hab. inż. Tadeusza Wróbla
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Kierunkami jego wybitnych prac naukowych były między inny-
mi: skombinowane stany zwarcia i biegu jałowego w obwodach 
skomplikowanych; strzałki kierunkowe w obwodach elektrycznych 
(rozpowszechnione szeroko i obowiązujące do dziś); ogólna teoria 
transfiguracji obwodów elektrycznych; racjonalizacja fizykalnych 
równań elektromagnetycznych i układów dymensyjnych; moc rze-
czywista, urojona i pozorna w obwodach elektrycznych o prze-
biegach odkształconych napięcia i prądu. Na ten temat wygłosił 
w 1932 r. referat na Międzynarodowym Kongresie Elektrotechnicz-
nym w Paryżu.

Profesor Fryze był człowiekiem charyzmatycznym i był uwielbia-
ny przez studentów, pomimo że był bardzo wymagający w czasie 
egzaminów. Początkowo prowadził wykłady w sporej sali na pierw-
szym piętrze w niedawno uzyskanym gmachu Wydziału Elektrycz-
nego, gdzie mieściła się Katedra Elektrotechniki, później dopiero 
w urządzonej amfiteatralnie Auli Elektrotechniki. Wykład prowadził 
z pasją. Pisał i rysował na tablicy wyraźnie, wykład jego był zrozu-
miały dla ogółu studentów, pomimo że często występowały dość 
złożone zagadnienia. Bardzo ułatwiał zrozumienie problematyki 
obwodów elektrycznych stosowany przez profesora konsekwentnie 
wspomniany już system strzałkowania wielkości elektrycznych prą-
du stałego i przemiennego. Strzałkowanie było tak nierozłącznie 
związane z profesorem Fryze, że aż przeszło do poezji, jeżeli tak 
można napisać. 

Bardzo ułatwił nam poznanie zasad strzałkowania jeden z pro-
wadzących ćwiczenia asystentów, pan Karol Lubelski, podobno asy-
stent profesora jeszcze ze Lwowa. Był on znakomitym dydaktykiem, 
miał dar zrozumiałego objaśniania. (...) Swoje wywody teoretyczne 
profesor ilustrował często pokazem. Na rozległym stole, który wy-
glądał jak bufet, były już przed wykładem przygotowane rozmaite 
przyrządy i połączone odpowiednie obwody. Demonstrację przepro-
wadzał jeden z najbardziej lubianych przez profesora asystentów, 
Stefan Węgrzyn, urodzony 20.05.1925 r. w Krakowie, zamieszkały 
przez wiele lat w Borysławiu, w przyszłości prof. zwycz. dr nauk 
techn. inż., dr nauk fizycznych Uniwersytetu w Tuluzie. (...)  

Nieodłączną częścią składową wykładu prof. Fryzego była aneg-
dota. Opowiadał ich mnóstwo i studenci bardzo je lubili. W 1996 
roku ukazał się ich zbiorek, opracowany przez byłych studentów. 
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Krytyczny stosunek miał do tej broszury profesor Stefan Węgrzyn, 
co wyraził w dniu 15.06.1996, na obradach Zjazdu Oddziału Elek-
tryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej, którego 
honorowe członkostwo właśnie mu przyznawano. Uważał, że aneg-
doty te, nieopowiedziane przez samego profesora, lecz spisane po 
latach z pamięci wypadają blado i przedstawiają w nienajlepszym 
świetle profesora, jako tylko jakiegoś żartownisia. Uważał, że o ta-
kim człowieku należy napisać poważne wspomnienie, uwzględnia-
jące jego wybitne osiągnięcia naukowe i osobiste zasługi. Ponieważ 
podzielam tę opinię, więc nie zamieściłem tutaj ani jednej anegdoty 
profesora ze wspomnianego zbioru, bo w tym kontekście wypadłaby 
jeszcze bardziej blado jak w tamtym zbiorku.

Jeszcze warto byłoby napisać, z czego uczyli się studenci pod-
staw elektrotechniki, tego niewątpliwie najważniejszego na naszych 
studiach przedmiotu. Głównie ze sporządzonych w czasie wykładu 
notatek. Ponadto w Bibliotece Politechniki Śląskiej znajdował się 
jeden egzemplarz skryptu prof. Fryzego, wydanego jeszcze we Lwo-
wie. Determinacja studentów była tak duża, że starano się przepi-
sywać ten skrypt ręcznie. Dopiero znacznie później profesor wydał 
nakładem Wydawnictwa Politechniki drugą część owego skryptu 
Prądy zmienne, oczywiście unowocześnioną, ale my już nie zdą-
żyliśmy się z niego uczyć. Kupiłem go jednak na pamiątkę i mam 
do dzisiaj. Nabyłem również starannie wydaną po śmierci profesora 
książkę pamiątkową, zawierającą jego najwybitniejsze prace.

Na specjalne omówienie zasługuje opis sposobu prowadzenia 
przez prof. Fryzego egzaminów. W odróżnieniu od farsy egzaminów 
prof. Kalińskiego, profesor Fryze przeprowadzał egzamin perfek-
cyjnie i nie żałował czasu, a także energii, by obiektywnie zbadać 
stan wiedzy studenta i przy okazji nauczyć go jeszcze niejednego. 
Jak pamiętam, do egzaminu, który odbywał się w sporym po-
mieszczeniu, przystępowało zwykle jednocześnie ośmiu studen-
tów. Byli oni rozmieszczeni przy stolikach w pewnej odległości od 
siebie. Przed nimi, na ścianie, widniała tablica. Profesor rzucał 
jakieś pytanie, i zaraz trzeba było wykonać na kartce pisemne 
rozwiązanie. Czasem podawał temat na tablicy. Sam profesor, nie-
zwykle ruchliwy, krążył pomiędzy stolikami i zaglądał przez ramię 
piszącym. Od czasu do czasu rzucał szorstko jakąś uwagę krytycz-
ną. I tak przez kilka godzin.
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Profesor zwracał się do studenta bardzo głośno, szczególnie, 
gdy ten popełnił jakiś rażący błąd. Wtedy wręcz krzyczał. Naj-
groźniejszy okrzyk brzmiał: – Pan jest kompletnym kretynem... 
elektrotechnicznym!

To ostatnie słowo po pewnej chwili, żeby ocenę poziomu umy-
słowego zdającego ograniczyć tylko do znajomości i możliwości 
pojmowania elektrotechniki. Nie usuwał z egzaminu natychmiast 
po pierwszym błędzie, jak to się działo u prof. Kalińskiego. Trzeba 
ich było popełnić kilka, żeby doznać porażki. Ich liczba zależała 
od ich wagi. Tak więc z reguły, poza nielicznymi wyjątkami do 
egzaminu przystępowało się (podchodziło w gwarze studenckiej) 
najczęściej kilka razy. Powszechnie występującą krotnością było 5 
razy, choć znałem jednego studenta, który legitymował się liczbą 
8 podejść.

Również egzamin u prof. Fryzego doczekał się odbicia w poe-
zji, dzięki naszemu koledze z roku Bolkowi Gliksmanowi, który 
zamieszczał swoje wiersze, a także prozę w warszawskim czaso-
piśmie studenckim Po prostu. Tam też w grudniu 1949 roku (na 
długo po zdaniu przez niego egzaminu z elektrotechniki) ukazał się 
jego obszerny poemat pt. Egzamin, który już wtedy wywołał niema-
łą sensację i był wielokrotnie przez nas czytany. 

Ja zdałem za drugim podejściem. Robiłem dokładnie wszyst-
ko, co kazał profesor, starając się nie słuchać jego okrzyków, które 
rozlegały się to z tej, to z tamtej strony sali. Przeżyłem tylko dwa 
bardziej emocjonalne momenty w czasie tego egzaminu. Pierwszy, 
to kiedy wykonałem już skomplikowany wykres strukturalny, zawie-
rający mnóstwo strzałek różnie ukierunkowanych, usłyszałem nad 
lewym uchem okrzyk: – Źle! Tylko tyle, nic więcej. Byłem przeko-
nany, że wykres jest dobrze zrobiony, więc zdeterminowany, po-
wiedziałem również krótko, lecz twardo: „– To jest dobrze”. Nie 
bałem się wypowiedzieć odmiennego zdania, gdyż wiedziałem, że 
profesor ceni śmiałość, a nie lubi ludzi bojaźliwych i defensywnych. 
– No to niech pan objaśni – powiedział. Powoli, krok po kroku tłu-
maczyłem, jak konstruowałem wykres. – W porządku, dam panu 
następne pytanie.

Kiedy już zrobiło się dobrze późno, profesor siadł za biurkiem 
i zwracając się do mnie, wypowiedział upragnione: – Daj pan in-
deks.
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Stałem przed biurkiem i śledziłem jego ruchy. Powoli odkręcił 
zakrętkę wiecznego pióra, lewą ręką podtrzymał otwarty indeks 
i zbliżył złoto stalówki do wykonanej z dość dobrego jak na owe 
czasy papieru, strony indeksu. Ale nie dotknął jej, lecz ponownie 
cofnął rękę z piórem i spojrzawszy na mnie, rzucił mi jeszcze jedno 
pytanie. Kazał mi powiedzieć wzór na działanie cieplne prądu elek-
trycznego. Wstrzymany na chwilę obieg krwi znów ruszył. Pamięta-
łem. Wtedy już bez zwłoki wpisał datę i ocenę do indeksu.

Ten egzamin odbywał się po czwartym semestrze i obejmo-
wał podstawy teorii prądów zmiennych (wprowadzone znacznie 
później określenie prąd przemienny jeszcze wówczas nie funkcjo-
nowało). Po trzecim semestrze natomiast, który obejmował teo-
rię prądów stałych, profesor powierzył egzaminowanie jedynemu 
wówczas adiunktowi w swojej katedrze, panu inżynierowi Juliano-
wi Bory (doktoryzował się w 1956 roku pod promotorstwem prof. 
J. Nowackiego). Był to człowiek o anielskiej dobroci i egzamin 
u niego nie był trudny.

Pan adiunkt Bory prowadził też własny przedmiot na II roku. Były 
to wybrane działy z matematyki stosowanej. Uczył posługiwania się 
suwakiem logarytmicznym (cicho tam młodzi – komputerów jeszcze 
długo nie było) i różnych wymyślnych zabiegów, które ułatwiały roz-
wiązywanie skomplikowanych działań matematycznych. (...)

Profesor Fryze we wspomnieniach 
o inżynierze stanisławie szafnickim

Częstochowianin, inżynier elektryk Stanisław Szafnicki (1891 
– 1967), był postacią niesłychanie barwną. Uczestnik strajku szkol-
nego w 1905 r., absolwent Oddziału Elektrotechnicznego Wydziału 
Mechanicznego Politechniki Lwowskiej, zaprzyjaźniony z później-
szym profesorem Stanisławem Fryzem był także bardzo aktywnym 
członkiem Akademickiego Klubu Turystycznego, lotnikiem i kon-
struktorem Związku Awiatycznego Słuchaczów Politechniki Lwow-
skiej, a nawet drugoplanowym aktorem filmowym. 

Po pierwszej wojnie pracował na rzecz wojska, założył własne 
przedsiębiorstwo elektryfikacyjne, które przeprowadziło elektryfika-
cje wielu miast galicyjskich. 
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Po drugiej wojnie w latach 1946 – 1949 otworzył własną firmę 
produkującą urządzenia elektryczne, zlikwidowaną podczas wygra-
nej przez komunistów bitwie o przemysł i handel. W roku 1949 
zamieszkał w Katowicach i z tego właśnie okresu pochodzi wspo-
mnienie zapisane przez jego bratanka, Bolesława4):   

„W tym okresie w jego mieszkaniu na ulicy Marii Curie–Skło-
dowskiej pojawił się niespodziewany gość. Kiedy na dźwięk 
dzwonka Sława5), niespełna trzydziestoletnia, bardzo urodziwa 
towarzyszka jego życia, otworzyła drzwi wejściowe, stał przed 
nią elegancki, niewysoki starszy pan o stanowczym wyrazie 
twarzy z dumnie uniesioną głową i przeszywał ją przenikliwym 
spojrzeniem. Zaraz potem, zamiast powitania, krzyknął tubal-
nym głosem w głąb korytarza: »Stasiu, skąd wytrzasnąłeś ta-
kie cudo?!« Spłoszona Sława zdążyła zaledwie, nie zamykając 
drzwi, wycofać się do pokoju i powiedzieć: »Stasiu, to jakiś 
wariat« – kiedy wkroczył przybysz, na widok którego Stanisław 
Szafnicki oznajmił: to jest profesor Fryze, – ten zaś, zwracając 
się do Sławy – „odtąd ja ci będę mówił per ty, a ty mi per pro-
fesor doktor inżynier”.

Wzmianka o zebraniach koła nauk Fizycznych 
w latach 1946 – 1949

Cytowaną wzmiankę odnaleziono we wspomnieniach inż. An-
drzeja Sołdrowskiego, jakie ukazały się w 2000 roku pod tytułem: 
Byłem inżynierem w PRL, Wydawnictwo NORTOM, Wrocław. Doty-
czy ona roli ówczesnego rektora i organizatora Politechniki Śląskiej 
prof. Władysława Kuczewskiego, ale zawiera wspomnienie o wykła-
dach profesora Stanisława Fryzego i z tego powodu weszła w skład 
niniejszej monografii. 

Inżynier Sołdrowski tak wspomina jedną z sytuacji, w której rek-
tor Kuczewski ujawniał swą metamorfozę na gorącego zwolennika 
rodzącego się systemu.

4) Mgr inż. Bolesław Szafnicki „Inżynier Stanisław Szafnicki, elektryfikator miast galicyj-
skich”, Śląskie Wiadomości Elektryczne, nr 2 /2009

5) Mowa o pani Bronisławie Rogali, towarzyszce życia Stanisława Szafnickiego od 1939 r. 
(przypis zaczerpnięty z cytowanego artykułu Bolesława Szafnickiego) 
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„Pierwsza dotyczy udziału w zebraniach Koła Nauk Fizycznych, 
na których błyskotliwie i zażarcie dyskutowali nasi profesorowie 
i goście. A było czego słuchać. Do najzabawniejszych należał stały 
spór prof. Malarskiego (fizyka) z prof. Fryzem (wykładowcą pod-
staw elektrotechniki na Wydziale Elektrycznym). Ten ostatni dla 
potrzeb swojej dziedziny opracował oryginalny, nowy układ jedno-
stek elektrycznych, który nazwał „rzetelnymi” i demonstrując je na 
tablicy pisał je czerwoną kredą – w odróżnieniu od klasycznych, 
o które walczył prof. Malarski.

Pamiętam, że raz w dyskusji zabrał głos nasz rektor prof. Ku-
czewski. Powiedział mniej więcej tak: »wprawdzie moją specjal-
nością jest hutnictwo, a nie elektrotechnika, ale sądząc z toku 
dyskusji rację w tym sporze o jednostki należy przyznać prof. Fry-
zemu. Jego jednostki są rzetelne i pisane na czerwono, a więc 
na pewno są prawdziwe i postępowe«. Odpowiedział mu ryk stu-
dentów, którzy na cześć tej wypowiedzi zareagowali huraganem 
śmiechu i tupaniem”.
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Czytelnicy niniejszej monografii mają możliwość zapoznać się 
ze sporą porcją informacji o profesorze Stanisławie Fryzem, Jego 
życiu i dokonaniach. Staraliśmy się o to, aby na podstawie wielu 
wypowiedzi i tekstów autorstwa znakomitych uczonych, ale także 
wychowanków, studentów i absolwentów kończących zarówno Po-
litechnikę Lwowską jak i Śląską, przedstawić charakterystyczne ce-
chy osobowości Profesora, do jakich zaliczyć trzeba: prawość, pra-
cowitość, uczciwość, odwagę w dążeniu do prawdy i jej głoszeniu, 
poszanowanie wartości humanistycznych, ale i poczucie humoru, 
autentyczny wielki patriotyzm, godność i gotowość do ponoszenia 
ofiar dla spraw Ojczyzny.

Potrafił poświęcić swe życie naukowe stworzeniu podstaw tej 
wspaniałej gałęzi wiedzy i techniki, jaką stanowi niewątpliwie 
elektrotechnika, ta dziedzina, której zastosowanie pozwoliło na 
dokonanie ogromnego postępu całej ludzkości w wieku XX i XXI. 
Profesor Fryze, tak dogłębnie poszukujący fizykalnych podstaw 
wiedzy teoretycznej, zdawał sobie w pełni sprawę ze znaczenia 
elektrotechniki zarówno teoretycznej jak i stosowanej dla współ-
czesnego świata.

Pozostawił po sobie nie tylko znakomity dorobek naukowy, do 
którego sięgają coraz młodsze pokolenia badaczy elektryczności na 
całym świecie, ale także pamięć wielu setek polskich inżynierów 
elektryków, którzy z pokolenia na pokolenie przekazują wspomnie-
nia o Jego niezwykłej osobowości, poczuciu humoru i wyjątkowej 
postaci krzewiciela wśród uczniów i wychowanków wartości pod-
stawowych, pozwalających ukształtować prawdziwego człowieka. 

PosłoWie
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Podkreślić także można zaangażowanie Profesora w pracę społecz-
ną w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich, zarówno w Oddziale 
Lwowskim jak i Gliwickim. Wartości reprezentowane przez Stani-
sława Fryzego są szczególnie ważne w czasach dzisiejszych, kie-
dy to niejednokrotnie interes własny i własne korzyści przesłaniają 
interes ogółu.

Pionierskie dokonania Profesora Fryzego w dziedzinie elektro-
techniki stawiają Go w szeregu polskich i światowych znakomitości, 
w dziedzinie elektryczności, takich jak: André Marie Ampère, Michael 
Faraday, Gustaw Robert Kirchhoff, Michał Doliwo – Dobrowolski, 
Włodzimierz Krukowski, Mieczysław Pożaryski, Kazimierz Idaszew-
ski, Kazimierz Drewnowski, Janusz Groszkowski i wielu innych.
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