
56-lat
Sekcji Automatyki

i Pomiarów
OW SEP

im. Kazimierza Szpotanskiego

(1959 - 2015)

56-lat56-lat
Sekcji AutomatykiSekcji Automatyki

i Pomiari Pomiaróóww
OW SEPOW SEP

im. Kazimierzaim. Kazimierza Szpota Szpotannskiegoskiego

(1959 - 2015)(1959 - 2015)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Andrzej Marusak Warszawa, 20 maja 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    Andrzej MarusakAndrzej Marusak  Warszawa, Warszawa, 2020 maja maja 2015 2015



Uroczyste Seminarium
poswiecone pamieci

Inzyniera i Profesora
Pawla Jana

NOWACKIEGO
(1905-1979)

Uroczyste SeminariumUroczyste Seminarium
poposswiwieecone pamicone pamieecici

Inzyniera i Profesora
Pawla Jana

NOWACKIEGO
(1905-1979)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Andrzej MarusakAndrzej Marusak  W-W-wawa, 20 V 2015, 20 V 2015

W 110. rocznice urodzinW 110. rocznicW 110. rocznicee urodzin urodzin



Porzadek zebrania:
Otwarcie seminarium (godz. 16:30)
• wystapienia Gosci Honorowych
• referat okolicznosciowy:
    „Sylwetka profesora Pawla Jana Nowackiego
     (1905-1979)”
• ceremonia wreczania medali im. Pawla Jana Nowackiego
• 3 referaty techniczne:
    1) „Reaktory jadrowe malej mocy - stan
          i perspektywy rozwoju”
    2) „LIDAR czyli RADAR w pasmie optycznym
          - oczekiwania i mozliwosci”
    3) „Techniczne i wojskowe aspekty zwalczania
          nowoczesnych rakiet balistycznych klasy
          SS-26 Iskander”

Zakonczenie seminarium i poczestunek (ok. 18:45)
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PawePawell Jan NOWACKI - Jan NOWACKI -  inzynier
- - elektryk, czlonek PAN, wynalazca
--  wykladowca i profesor politechnik:
Lwowskiej, Wroclawskiej, Warszawskiej
i Lódzkiej

• profesor automatyki, elektroenergetyki, elektroniki,
miernictwa elektrycznego, maszyn elektrycznych,
trakcji elektrycznej, nukleoniki, techniki radarowej,
techniki wysokich napiec i innych;

• budowniczy maszyn elektrycznych, sieci elektrycznych,
elektrowni wodnych (w Niemczech), reaktorów atomo-
wych (w Swierku).
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P.J.P.J. Nowacki Nowacki -  - okres do roku 1929

Urodzony 25 VI 1905 r. w Berlinie — pochodzenia polskiego
i narodowosci polskiej.

W Berlinie uczeszczal do Szkoly Powszechnej nr 257 (1911-15), i do
IV Gimnazjum Mat-Przyrodniczego im. Jahna (1915-19).

W marcu 1919 r. przekradl sie sam przez granice (na froncie
odbywaly sie jeszcze walki) do Poznania aby uczeszczac do
polskiego Gimnazjum Mat-Przyrodniczego (1919-24).

Studia odbyl w Politechnice Lwowskiej (PL), poniewaz
Politechnika Gdanska odrzucila jego podanie.
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P.J.P.J. Nowacki Nowacki -  - okres do roku 1929

Dyplom inz. elektryka uzyskal z wynikiem celujacym (2 XII 1929).

Jeszcze jako student mial osiagniecia techniczne:

• na I roku wydal monografie pt. "Przerywacze elektryczne",

• wygral konkurs na oswietlenie przystanków tramwajowych
w Warszawie i Krakowie (1925),

• zostal asystentem w Katedrze Miernictwa Elektrycznego PL
u prof. Kazimierza Idaszewskiego (od 1 X 1928). Równolegle
pracowal w P. Z. Siemens we Lwowie jako inzynier i budowal
m.in.: elektrownie w Brodach, linie WysNap: Brody – Radzi-willów
(15 kV) i Lwów - Brzuchowice (30 kV) oraz rozdzielnie
w elektrowni w Stanislawowie.
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P.J.P.J. Nowacki Nowacki -  - okres (1929 - 1940)

• Byl doradca technicznym Tow. Lekarzy Polskich (TLP) we Lwowie
i z wlasnej inicjatywy zelektryfikowal Zdrój Morszyn (1930-36)  nalezacy
do TLP.

• W latach 1930-31 pracowal w centrali Siemens-Schuckertwerke (SSW) w
Berlinie. Nauczyl sie budowy maszyn i prostowników. Trasowal linie 110
kV Fenne - Heinitz w Zaglebiu Saary i budowal linie 220 kV Borken -
Hanower, nalezaca do "Preussen-Elektra".

• Byl kierownikiem budowy linii 220 kV z Hirschfelde do elektrowni
pompowo-elektrycznej Niederwartha k/Drezna;
wykonal skrzyzowanie laby na slupach o wysokosci 75 m (tzw. "Elb-
Kreuzung").

• Byl równiez (1931) inzynierem na budowie elektrowni pompowej
Bringhausen (tzw. "Ederthalsperren" kolo Bad Wildungen
w ksiestwie Waldeck).
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P.J.P.J. Nowacki Nowacki -  - okres (1929 - 1940)

• Wrócil do Polski (30 IX 1931) i zostal adiunktem w Kat. Maszyn
Elektrycznych w PL. Doktorat uzyskal z wyróznie-niem, za prace
p.t. "Nowy sposób obliczania linii daleko-sieznych met. wykresów
kolowych" (12 VII 1937).

• Przeniósl sie na Górny Slask (1936), gdzie pracowal jako inzynier
w Polskich Zakladach Siemens w Katowicach.

• W miedzyczasie (1935) przez kilka miesiecy przebywal w Anglii
jako ekspert, odbierajacy lokomotywy elektryczne i prostowniki
rteciowe dla Warszawskiego Wezla Kolejowego.

• Na Górnym Slasku zelektryfikowal szereg obiektów prze-
myslowych (1936-39), m.in. uruchomil pierwsze urzadzenie
wyciagowe "SKIP" w kopalni Skarboferm w Chorzowie.
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P.J.P.J. Nowacki Nowacki -  - okres (1929 - 1940)

• Zostal dyr. techn. Fabryki Kabli i Drutu (FKD) w Bedzinie (1 IX
1938) i kierowal praca kilku wydzialów. Wprowadzil produkcje
miedzi kadmowej na przewody jezdne dla PKP. Po wybuchu II wojny
swiatowej, FKD zostala zbombardowana (3 IX 1939).

• Po nadejsciu Niemców odmówil wspólpracy z nimi i ukrywal sie przed
Gestapo w Krakowie pod falszywym nazwiskiem Kaczmarek, gdzie
zorganizowal ucieczke 8 ludzi na Wegry. Tam grupa zostala
aresztowana za nielegalne przekroczenie granicy. Po kilkudniowym
pobycie w wiezieniu (Miskolc), przewieziono ich do Obozu Sostofürdö
k. Nireghazy. Kurowal sie z obustronnego  za-palenia pluc (stracil na
wadze 30 kg, wazyl 43 kg !).

• Po chorobie udal sie do Konsulatu Polskiego w Budapeszcie, oraz do
Ambasady Francuskiej i zidentyfikowal sie.
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P.J.P.J. Nowacki Nowacki -  - okres (1929 - 1940)

• Jako ochotnik do WP na Zachodzie pojechal przez Jugoslawie, Wlochy
do Francji, gdzie 2.03.1940 r. w stopniu ppor. czasu wojny, ze wzgledu na
slaby stan zdrowia zostal pelnomocnikiem wojskowym do prod. wojennej
w "Compagnie Française des Metaux".

• 1 IV 1940 rozpoczal prace w Fabr. Givet w Ardenach, odizolowa-ny od
jedn. polskich. 10 V 1940 Fabryka zostala zbombardowana. Osobiscie
zniszczyl elektrownie i zatopil surowce w Mozie. Po wysadzeniu mostu
przez saperów opuscil Givet (12.05.1940)
i udal sie do Paryza.

• Tam, 13 maja zostal skierowany do Fabryki w St. Denis i 11 czerw-ca (o
godz 22:00, 14 godz. przed defilada armii niemieckiej przed Hitlerem w
Paryzu) wyjechal z Gáre d'Austerlitz do Fabryki
w Castellsarrasin (dept. Tarn-etGaronne).
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P.J.P.J. Nowacki Nowacki -  - okres (1929 - 1940)

• Po kapitulacji Francji (17.06.1940) kupil rower i pojechal do Saint-Jean
de Lur, gdzie ranny w prawa reke od bomby zaokretowal sie 23 czerwca
z wojskami angielskimi na ostatni statek do Anglii ("M.S.M.S. Sobieski Sobieski" juz
pod flaga angielska) i 25 czerwca wyladowal
w Plymouth.

• Po przewiezieniu go pociagiem sanitarnym do Londynu i pod-daniu
operacji przebywal w Saint Thomas Hospital do 15 VIII 1940 r.
Ówczesny Minister Oswiaty gen. Józef Haller kazal mu wykla-dac
matematyke i fizyke w Gimn. Meskim w Ealing (na zach. Lon-dynu), bo
prawa reke mial na temblaku i nie byl zdolny do wojska.

• W czasie nalotów na Londyn ucierpial zbombardowany 3 razy:
1) w szpitalu St.Thomas Hospital, 2) na ulicy Downside Crescent
w Hampstead i 3) 22 grudnia 1940 r. — w szkole w Ealing.
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P.J.P.J. Nowacki Nowacki -  - okres (1941 - 1947)

• Po drugiej operacji prawej reki otrzymal wezwanie z Air Ministry oraz
Ministry of Aircraft Production, by jako naukowiec pracowac w
lotnictwie angielskim. Zostal "wypozyczony" na czas wojny ze sztabu
Generalnego WP. na Zachodzie w stopniu porucznika WP
i od 1.03.1942. rozpoczal prace w Dept. Radiowym w Royal Aircraft
Establishment w Farnborough (Hampshire).

• Po przejsciu stopni "Technical Officer” i "Scientific Officer"
w 1943 r. objal stanowisko "Senior Scientific Officer" (z ranga "wing-
commander", czyli plk lotnictwa) i zostal szefem Lab. Ko-munikacji
Impulsowej, majacym prawo zamawiania za wlasnym podpisem
codziennie sprzetu o wartosci do 10 000 £. Praca jego polegala na proj.,
modelowaniu i wypróbowaniu wartosci prakt. sprzetu radarowego w
samolotach, nadzorowaniu serii próbnych
i serii przemyslowych tego sprzetu.
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P.J.P.J. Nowacki Nowacki -  - okres (1942 - 1947)
• Czesc jego prac ogloszono dopiero po wojnie (1947) w j. ang.,

a pat. nr 590067 z 15.08.1944 r. p.t. : "Improvements in and relating to
Multichannel High Frequency Signalling Systems” dopiero w 1978.

• Czesto przebywal na Wybrzezu Pol. Anglii w celu odszyfrowywa-nia
urzadzen nawigacyjnych niemieckich, umieszczonych na szczy-cie wiezy
Eiffel'a (znal biegle j. niemiecki). W I 1945 r. byl dowódca grupy, która
wziela do niewoli personel i radarowy sprzet niemiecki na 4-ch Wyspach
Kanalowych: Alderney, Jersey, Guernsey i Sark. Wypad odbyl sie na
specjalnym M.T.B. (Motor-Torpedo-Boat) z Portsmouth.

• Po skonczeniu II wojny swiatowej zglosil sie na powrót do Polski, ale
wladze angielskie — po jego odmowie przyjecia obywatelstwa bry-
tyjskiego — zmusily go do pozostania w Anglii do konca 1946 r. z uwagi
na dopuszczenie go w czasie wojny do spraw "Secret", " Most Secret" i
"Top Secret”.
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P.J.P.J. Nowacki Nowacki -  - okres (1942 - 1947)

• Wiekszosc jego prac po powrocie do Polski uznano za tajne lacznie z
praca Tj Nr 0359 z 1948 r., napisana dla Sztabu Generalnego WP i
dotychczas (1979) nie zostaly odtajnione.

• W latach 1945-46 wykladal jako "visiting Professor" elektrotech-nike na
Univ. of London w "City and Guilds College".

• W VI i VII 1945 r. odbyl w mundurze ang. podróz sluzbowa do Niemiec
Zachodnich, gdzie sprawdzal niemiecki sprzet przeciw-lotniczy i
nawigacyjny w sektorach: Brytyjskim, Amerykanskim
i Francuskim.

• Jego raporty byly nastepnie wykorzystane przez Wladze Alianckie oraz
przez Sztab Generalny Ludowego WP (LWP) po jego powrocie do kraju.
W grudniu 1946 r. po przejsciu przez obóz repatriacyjny w Cumnock
k/Glasgow zostal zaokretowany na sta-tek 2 I 1947  i 8 I 1947 wyladowal
w Gdyni.



__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Andrzej MarusakAndrzej Marusak 1212

P.J.P.J. Nowacki Nowacki -  - okres (po roku 1947)

• Po przejsciu przez Obóz Repatriacyjny w Gdyni przeniósl sie do
Warszawy i pracowal (15 I - 30 VI 1947 r.) w Zakl. Energetycznych A-1
(d. K. Szpotanski) w Warszawie (ul. Minska 4) —  opracowy-wal
aparature rentgenowska (tzw. scianki plucne) oraz magne-tyczne
stabilizatory napiecia 220 V ± 1%.

• Od 1.06.1947 r. do 31.03.1954 r. prac. na stan. Szefa Dzialu Stu-diów w
CZE (Centralny Zarzad Energetyki w W-wie) i byl odpo-wiedzialny za
oprac. Planu 3- i 6-letniego elektryfikacji Kraju. Po nocach naprawial
turbogeneratory w Elektrowni Warszawskiej
i Pruszkowskiej jako konstruktor i monter.

• Równolegle (1.07.1947) zostal powolany jako prof. kontr., na stan. kier.
Kat. na Wydz. El-nym Politechniki Wroclawskiej (PWr). Jezdzac przez 7
lat na trasie Wroclaw-Warszawa wychowal pierwsza kadre
konstruktorów dla ówczesnej Fabryki Maszyn Elektrycznych M-5 we
Wroclawiu (DOLMEL).
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P.J.P.J. Nowacki Nowacki -  - okres (po roku
1947)

• Wychowal szereg doktorów n.t. i napisal wraz z prof. A. Kordec-kim i
mgr inz. Stankiewiczerm 2 tomy "Atlasu konstrukcji maszyn
elektrycznych", gdyz potrzeba wyszkolenia konstruktorów wyda-wala sie
— jak sie pózniej okazalo — wazniejsza niz pisanie prac teoretycznych.

• Równoczesnie wykladal: - elektronike przemyslowa i – automa-tyke oraz
- elektrotechnike teoretyczna w Politechnice Warszaw-skiej (PW),
Lódzkiej i Wroclawskiej.

• Opublikowal szereg prac z zakresu: - transformatorów, - automa-tyki i -
linii dalekosieznych.

• Wykladajac w PWr na Wydz. Elektrycznym (pózniej Lacznosci,
i Elektroniki), formalnie przeprowadzil sie na stale do W-wy na PW (1
III 1953) i objal stanowisko kierownika Kat. Elektrotechniki
Teoretycznej na Wydz. Elektrycznym.
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P.J.P.J. Nowacki Nowacki -  - okres (po roku 1947)

• W miedzyczasie, po smierci prof. K. Drewnowskiego (1953), objal Kat.
Miern. Elektrycznego PW, oraz Kat. Energetyki Jadrowej na Wydz. El-
ym PW, a pózniej - MEiL PW (1.01.1958 - 30.09.1975).

• Dnia 1 I 1958 r. zostal powolany na stan. Dyr. Nacz. Inst. Badan
Jadrowych (IBJ).

• 15 V 1958 r. uruchomil I Polski Reaktor Jadrowy o mocy 3 MW
w Swierku, a 13 XI 1958 — cyklotron w Krakowie.

• Równolegle przyczynil sie do rozwoju automatyki w kraju. Za zaslugi na
polu automatyki zostal powolany na czlonka Królew-skiej Szwedzkiej
Akademii Nauk Technicznych (IVA ) w Sztokhol-mie i otrzymal medal
IVA za zaslugi (28 IX 1958).

• Byl jednym z 6-ciu zalozycieli Miedzynar. Federacji Automatyki (IFAC)
(IX 1956) i przedstawicielem PRL z ramienia NOT w IFAC. Dnia 12 VI
1966 r. zostal wybrany IV Prezydentem IFAC i zorga-nizowal Kongres
Swiatowy IFAC w Warszawie (12-16 VI 1969).
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P.J.P.J. Nowacki Nowacki -  - okres (po roku 1947)

• W latach 1968 i 1969 przebywal w USA jako Vice-Przew. Komisji ONZ
d/s opracowania Technologii Energetyki Jadrowej dla krajów
rozwijajacych sie.

• Po I zawale (1963) otrzymal urlop bezplatny z IBJ i PW i przez rok ak.
1964/65 wykladal " Fizyke i Technike Plazmy" w IBJ w Saclay (Francja).
Wydal tam ksiazke w j. franc.: "Physique des Plasmas" przez Presses
Universitaires de France (1965).

• Wladal biegle jezykami: angielskim, francuskim, niemieckim i ro-
syjskim. Byl czesto zapraszany do ZSRR i mial serie wykladów
naukowych w Inst. Wys. Temperatur w Moskwie i w AN ZSRR.

• Zostal kierownikiem Stacji Naukowej PAN w Paryzu (15 X 1970 - 22 X
1975). Podczas Roku Kopernikowskiego (1973) wyglosil m.in. 16
wykladów w osrodkach naukowych i kulturalnych Francji. 31 X 1975
wrócil do kraju i przeszedl na emeryture.
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P.J.P.J. Nowacki Nowacki
• Ator wielu artykulów i ksiazek, 5 patentów polskich i brytyjskich,

otrzymal 15 znaczacych odznaczen, medali i nagród polskich
i zagranicznych.

• Wspólautor pierwszej polskiej ksiazki nt. automatyki: „Podstawy teorii
ukladów regulacji automatycznej” (w 2. czesciach) wydanej przez PWN
1958. Miala ona trzech autorów: Pawel Nowacki, Ludger Szklarski,
Henryk Górecki.

• Wychowal 30 doktorów n.t. z których wielu zostalo profesorami.
• Czlonkiem SEP byl od roku 1930: w Oddz.Lwowskim (1930-36),

w Oddz. Katowickim (1936-39), w Oddz. Londynskim jako czlonek
zalozyciel (1940-47) i w Oddz. Warszawskim (1947-79).

• W roku 2006 zostal posmiertnie czlonkiem honorowym SEP,
a w roku 2011 OW SEP wybil medal Jego imienia.

• Zmarl w Warszawie jako czlonek Kola Seniorów OW SEP
(leg. 001483, od 13 XII 1977).
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P. J. NowackiP. J. Nowacki

Medal OW SEP im. Pawla Jana Nowackiego,
zaprojektowany przez artyste Tadeusza Tchórzewskiego,

wybity w roku 2011 w mennicy Polskiej S.A.
w nakl. 200 szt. z tombaku patynowanego, o srednicy 70 mm
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Dziekuje Panstwu
za uwage!

____________________________________________

Zobacz! http://apw.ee.pw.edu.pl

a tam: ’SYLWETKI Automatykow i Pomiarowców’
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