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Rok 2017 w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich                                              
Rokiem prof. dr inż. Włodzimierza Krukowskiego 

(1887-1941)

- wybitnego polskiego elektro-

technika, uczonego o światowej 

sławie w_dziedzinie metrologii 

elektrycznej, Profesora Poli-

techniki Lwowskiej, Człowieka 

głębokiej wiedzy, Znakomitego 

wykładowcy, członka polskich 

i_międzynarodowych organi-

zacji naukowo-technicznych 

i działacza Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich.



Włodzimierz Ludwik Krukowski urodził się 19 września 

1887r w Radomiu. 

Ojciec jego Antoni był prawnikiem, a matka – Helena 

z  Chmielewskich – córką urzędnika miejskiego. 

Miał młodszą siostrę Zofię. 

Wobec trudności w uzyskaniu pracy jako prawnik 

w Kraju Przywiślańskim Antoni Krukowski za pracą 

wyemigrował z rodziną do Rosji w okolice Kurska. 

Po rocznym pobycie rodzina przenosi się do Narwy 

w Estonii.

Antoni znalazł tam pracę jako sędzia a Włodzimierz 

ukończył w 1905 r. gimnazjum humanistyczne w 

Narwie, choć miał uzdolnienia do nauk przyrodniczych.



•Jesienią  1905r zapisał się na wydział 
matematyczno-przyrodniczy uniwersytetu w 
Petersburgu. Wkrótce jednak zorientował się że 
bardziej mu odpowiadają nauki techniczne i 
postanawił za zgodą rodziców przenieść się na 
politechnikę zagraniczną. 

•Wybrał politechnikę w Darmsztadt
(Großherzogliche Technische Hochschule zu Darmstadt), 
uczelnię o wysokim poziomie elektrotechniki. 

•Studiowało tam też wielu Polaków, m.in.: 

Michał Doliwo-Dobrowolski, 

Aleksander Rothert, 

Gabriel Sokolnicki, 

Stanisław Odrowąż-Wysocki, 

Mieczysław Pożaryski. 



METRYKA 
CHRZTU



Nr 767 KRUKOWSKI WŁODZIMIERZ LUDWIK

Miało miejsce w Radomiu 4 października 1887 roku 

o godz. 9 rano. Obecni byli: Antoni Krukowski 

w wieku 27 lat mieszkający od urodzenia w Radomiu 

oraz Mikołaj Cholewa i Józef Frybicki, dziecko 

rodzaju męskiego urodzone 19 września 1887 roku 

w Radomiu o godz. 11 rano przez jego prawowitą 

małżonkę Helenę z domu Chmielewską w wieku 

27 lat. Synowi przy chrzcie świętym z wody nadano 

imiona Włodzimierz Ludwik. Chrzestnymi zostali 

Mieczysław Chmielewski i Maria Krukowska.

Akt chrztu Prof. Krukowskiego - tłumaczenie



W pierwszych latach studiów Krukowski pracuje u

profesora fizyki Zeisiga i wykonuje pracę na kon-

kurs naukowy Politechniki pt.: „Badania możliwości

zastosowania wahadła poziomego do określenia

średniego ciężaru gatunkowego ziemi„ (1908).

Po ukończeniu tej pracy Krukowski otrzymuje asys-

tenturę przy Instytucie Sejsmograficznym w Darm-

sztadt-Jugenheim, a następnie zostaje asystentem

Instytutu Fizycznego Politechniki.

W czasie pracy w Instytucie Sejsmograficznym na-

pisał pracę „Tablice współrzędnych dla stacji sejs-

mograficznej Darmstadt, oraz mapa linii równych

odległości i równego azymutu”, wydrukowaną w

1908 r.



Pod koniec studiów Krukowski wykonał pracę u

prof. Waldemara Petersena „Właściwości konden-

satora cylindrycznego przy wysokim napięciu i

różnych stopniach ekscentryczności wewnętrz-

nego cylindra”, została również nagrodzona na

konkursie i zaliczona jako praca dyplomowa.

Jeszcze przed uzyskaniem dyplomu (1912) został

przyjęty do laboratorium elektrotechnicznego wiel-

kiej fabryki liczników Siemens-Schuckert w Norym-

berdze (przez dr inż. Juliusa Adolfa Möllingera) .



Dyplom inżyniera otrzymał po złożeniu egzaminów

dyplomowych z odznaczeniem (świadectwo dyplo-

mowe z dn.18 lipca 1913 r).

Dał się szybko poznać jako doskonały: konstruktor

aparatury precyzyjnej, pomiarowiec oraz organiza-

tor i już w połowie 1914 r., mając zaledwie 26 lat i

będąc cudzoziemcem, został zastępcą kierownika

wielkiego fabrycznego laboratorium liczników elek-

trycznych.



W. Krukowski w laboratorium pomiarów precyzyjnych 



Po wybuchu I wojny światowej został aresztowany

jako obywatel rosyjski

Dnia 1 I 1918 r. został kierownikiem laboratorium

elektrotechnicznego i prowadził samodzielną pracę

naukową. Na tym stanowisku pozostawał aż do

powrotu do Polski w 1926 r. Lata 1912-26 były

okresem głównego jego rozwoju jako naukowca-

metrologa.

W grudniu 1918 r. uzyskał doktorat za świetną pra-

cę: Vorgänge in der Scheibe eines Induktions-

zählers und der Wechselstrom-kompensator als Hilf-

smittel zu deren Erforschung (Zjawiska w tarczy

licznika indukcyjnego i kompensator prądu zmien-

nego jako środek pomocniczy do ich badania).



Egzaminy doktorskie złożył z odznaczeniem. Dyser-

tacja została opublikowana jako książka w 1920 r.

przez wydawnictwo Springera.

Praca ta, która słusznie uważana jest za bardzo

ważną w dziedzinie miernictwa elektrotechnicznego,

stanowiła podstawę do teoretycznego i praktycz-

nego rozwoju budowy liczników indukcyjnych ener-

gii elektrycznej.

W tym czasie zajmował się głównie licznikami ener-

gii elektrycznej, osiągając w tej dziedzinie znakomi-

te wyniki. Opracował nowe typy liczników indukcyj-

nych, elektrolitycznych oraz doskonalił typy istnieją-

ce.



Zgłosił wtedy 40 wynalazków, uzyskując patenty

w Niemczech, Anglii, Danii, Holandii, Szwajcarii,

Japonii i na Węgrzech. Jego wynalazki znalazły

tam szerokie zastosowanie.

Dla przykładu Siemens wyprodukował ponad

milion liczników elektrolitycznych (dla prądu

stałego) o konstrukcji ulepszonej przez

Krukowskiego.

Wyniki swych prac publikował w formie

książkowej lub artykułów w najpoważniejszych

czasopismach elektrotechnicznych: „Elektrotech-

nische Zeitschrift”, „Archiv für Elektrotechnik”

i „Siemens Zeitschrift”.













Wykaz publikacji prof. Włodzimierza Krukowskiego





Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Krukowski

zwraca się do władz polskich, aby zgłosić swoje prawa do

obywatelstwa polskiego pozostając nadal w Norymberdze

na stanowisku kierownika laboratorium elektrotechnicz-

nego aż do początku 1926 r jako obywatel polski.

Pod kierownictwem Krukowskiego i na podstawie jego

projektów laboratorium elektrotechniczne fabryki liczników

w Norymberdze zostało po wojnie przebudowane i na nowo

wyposażone w taki sposób, że uznano je powszechnie za

wzorowe i godne naśladowania.

Wiele urządzeń jak kompensatory prądu zmiennego,

urządzenia do badania drutu używanego do fabrykacji

przyrządów oraz inne zestawy badawcze, były zbudowane

według planów i pomysłów Krukowskiego.



Pierwszy raz po wojnie przyjechał Krukowski do Polski

1920 r spotkał się z rodzicami i siostra , którzy właśnie

powrócili do kraju i zamieszkali w Warszawie. W 1920 r.

nawiązał owocną, trwającą do 1939 r., współpracę z GUM

w Warszawie.

Pomógł w organizacji laboratoriów i ich nowoczesnemu

wyposażeniu, oraz ustaleniu zakresu ich działania. Brał

udział w powstałej w 1923 r. przy GUM komisji elek-

trycznej opiniującej przepisy o miernikach elektrycznych

i narzędziach mierniczych zgłaszanych do legalizacji.

W wyniku bliższego współdziałania Krukowskiego zos-

tały opracowane bardzo szczegółowo projekty wszyst-

kich urządzeń laboratoriów.



Tęsknota za ojczyzną spowodowała, że w lutym 1926 r

Krukowski wraca do kraju na gorsze stanowisko kierow-

nika biura technicznego proponowane mu przez „Polskie

Zakłady Siemens” Równolegle pisze powszechnie znaną

dziś książkę pt. Grundzüge der Zähler-technik, ( Podstawy

techniki licznikowej ) która została napisana na zlecenie

Związku Elektryków Niemieckich (VDE). Nie ulega

wątpliwości, że zlecenie tego rodzaju pracy przez VDE

cudzoziemcowi, Polakowi świadczy o olbrzymim autory-

tecie, doświadczeniu i wiedzy Krukowskiego.

Wydał trzy książki w języku niemieckim w tak poważnym

wydawnictwie jak J. Springer.

W roku 1927/1928 wykładał na Politechnice Warszawskiej.

W 1930 r został mianowany członkiem rady Państwowych
Zakładów Tele-Radiotechnicznych w Warszawie (PZT).



[12] Berlin – Verlag von Julius Springer - 1930 ( Podstawy techniki licznikowej)





W 1930 r. udaje się na Politechnikę Lwowską, z inicjatywy

prof. Kazimierza Idaszewskiego z Politechniki Lwowskiej

(PLw), który nie przechodził na emeryturę, ale aby zachęcić

Krukowskiego do podjęcia pracy w PL odstąpił mu prowa-

dzoną przez siebie katedrę i zorganizowane od podstaw, po I

wojnie światowej duże laboratorium.

Dr inż. Włodzimierz Krukowski został powołany Rozpo-

rządzeniem Prezydenta R. P. z 20.IX.1930 roku na stano-

wisko profesora zwyczajnego i kierownika Katedry Pomia-

rów Elektrycznych.

Laboratorium było nastawione na pomiary o najwyższej

precyzji i od 1933 r opracowywano w nim międzynarodowe

wzorce elektryczne wysokiej klasy.



Znamienną cecha indywidualności W. Krukowskiego było

jego zamiłowanie do eksperymentu w najszerszym tego

słowa znaczeniu, mieszczącym w sobie również pomiar,

jako najszlachetniejszy jego rodzaj.

Zawsze łączył teorię z eksperymentem, uważając ten

ostatni za decydujący sprawdzian teorii.

Wiele miejsca poświęcił wtedy zagadnieniu dokładności 

pomiarów i uwzględnienia uchybów, a wyniki i wnioski z 

tej dziedziny publikował w „Przeglądzie Elektrotechnicz-
nym” (1933-36) i w „Archiv für Technisches Messen”.



Lab Elektrotechniczne Politechniki Lwowskiej



Lab. Elektrotechniczne Politechniki Lwowskiej



Siedzą od lewej: Elżbieta Idaszewska (żona profesora), Helena Krukowska (żona
profesora), Maria Sokolnicka (moja Mama), Stefan Sokolnicki (czyli ja), moja siostra
Anna, prof. Włodzimierz Krukowski, prof. Kazimierz Idaszewski.

„Zdjęcie zrobione przez mojego ojca w pierwszych latach dekady 1930-1939 przedsta-

wia jedną z licznych wizyt jakie składali nam zarówno pp. Idaszewscy jak i Krukowscy w

naszej willi w Brzuchowicach używanej wówczas jako dom letniskowy. Po rozbudowie,

od 1935 r., mieszkaliśmy w niej na stałe. Obaj profesorowie byli najbliższymi kolegami,

a nawet przyjaciółmi mojego Ojca”. Stefan Sokolnicki





Wychował wielu inżynierów metrologów elektryków, tworząc

własną „lwowską” szkołę młodych pomiarowców.

Mimo krótkiego okresu pracy w Politechnice Lwowskiej

(1930-1941) prof. Krukowski miał też kilku wychowanków

którzy podjęli działalność naukową i dydaktyczną.

Byli to m.in.:

Stanisław Jasilkowski, Jan Barzyński, Konstanty Bielański,

Jarosław Kuryłowicz, Artur Metal, Andrzej Jellonek,

Włodzimierz Koczan (który kontynuował prace Krukowskie-

go na uczelni po 1945 r.),

Wincenty Podlacha, Zbigniew Siciński, Eustachy Stożek 

i Antoni Marian Plamitzer.



W. Krukowski od chwili powrotu do kraju, brał żywy udział

w pracach Stowarzyszenia Elektryków Polskich, do którego

należał od 1926 r.

Od 1929 r. był członkiem Komisji Organizacyjnej Znaku

Przepisowego SEP, w latach 1934-37 wchodził w skład

Zarządu Głównego, w latach 1935-37 pełnił funkcję wice-

prezesa Oddziału Lwowskiego.

W latach 1934-39 był członkiem Centralnej Komisji

Normalizacji Elektrotechnicznej (powołanym personalnie)

i członkiem jej Komitetu Redakcyjnego.

W latach 1932-39 należał do Komisji I Definicji i Symboli oraz

Podkomisji Wielkości i Jednostek, w 1934 r. został

przewodniczącym takiej Podkomisji we Lwowie, pełniąc tę

funkcję do 1939 r. W latach 1933-39 zasiadał w Komisji XIII

Przyrządów Pomiarowych – będąc jej członkiem

w Warszawie i przewodniczącym we Lwowie.



W 1933 r. przewodniczył obradom sekcji miernictwa na

V Walnym Zgromadzeniu SEP (wspólnie z XV Zjazdem

Elektrotechników Czechosłowackich) w Warszawie.

Uczestniczył także w VIII Konferencji Miar i Wag w 1937 r.

w Paryżu. Współpracował z Centralna Komisją Słownictwa

Elektrotechnicznego przy tworzeniu słownictwa i redago-

waniu działu Miernictwo Elektryczne w I tomie Słownika

elektrotechnicznego polskiego w 1936 r.

W latach 1936-39 był zastępcą przewodniczącego Polskiego

Komitetu Elektrotechnicznego (PKE), od 1935 r. był stałym

delegatem z PKE do Międzynarodowej Komisji Elektro-

technicznej (International Electrotechnical Commission -

IEC), w której działał w komitecie studiów przyrządów

pomiarowych. Brał udział w kongresach IEC w 1930 r. w

Skandynawii, a w 1935 r. w Holandii i Belgii.



Miał tak duży autorytet międzynarodowy, że IEC w 1952 r.

(a więc 11 lat po jego tragicznej śmierci), biorąc pod uwagę

działalność prof. Krukowskiego w dziedzinie słownictwa

jeszcze z lat 1935-39, podjęła uchwałę, by polskie słow-

nictwo elektrotechniczne zostało włączone do Słownika

Międzynarodowego. W skład słownictwa wchodził m.in. dział

miernictwo elektryczne.

W. Krukowski był członkiem wielu towarzystw naukowych:

Wydziału Nauk Mechanicznych Akademii Nauk Technicz-

nych w Warszawie (od 1934 r. jako członek korespon-

dencyjny, od 1936 r. - czynny), Wydziału Matematyczno-

Przyrodniczego Towarzystwa Nauk we Lwowie (od 1937).

Był przewodniczącym Komitetu Naukowego Mechaniczno-

Elektrycznego przy Radzie Nauk Ścisłych i Stosowanych

PAU. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Politechnicz-

nego we Lwowie.



W latach 1939-41 po zajęciu Lwowa przez Rosjan, był

prorektorem do spraw nauki Lwowskiego Instytutu

Politechnicznego. Napisał wówczas pracę o historii

liczników elektrycznych (która zaginęła w maszynopisie).

W tym czasie otrzymał też propozycję wydania książki

o licznikach w języku rosyjskim, lecz nie zdążył jej napisać

wskutek tragicznej śmierci.

Włodzimierz Krukowski należał do środowiska ludzi postę-

powych pod względem politycznym i społecznym. Był

znany z wyznawania zasad tolerancji i demokracji.



Bezpośrednio po zajęciu Lwowa przez Niemców, w nocy z

3 na 4 lipca 1941 r., Krukowski został aresztowany przez

Feldgestapo (organ Wehrmachtu) i natychmiast rozstrze-

lany nad ranem, wraz z liczną grupą polskich uczonych

środowiska lwowskiego, w jarze ulicy Wuleckiej we

Lwowie.

Krukowski w chwili śmierci był człowiekiem w pełni sił.

Miał 54 lata i cieszył się dobrym zdrowiem, miał

perspektywę długiej twórczej pracy naukowej i społecznej.

Referat o życiu i dziełach Włodzimierz Krukowskiego

niech będzie skromnym pomnikiem dla zasłużonego

człowieka o nieskazitelnym charakterze i twórczym

umyśle.



Lwów – Wzgórza Wuleckie. 
Pomnik w miejscu kaźni odsłonięty w końcu lat 90. XX wieku



Dwujęzyczna (polska i ukraińska) tablica pamiątkowa 



Dwujęzyczna (polska i ukraińska) lista ofiar tragedii





Prof. Włodzimierz Krukowski pozostawił po sobie 23 prace

z dziedziny elektrotechniki i ponad 60 patentów.

Najważniejsze prace naukowe:

- Liczniki energii elektrycznej ( 1930, wydanie polskie 1955)

- Der Wechselstromkompensator (Kompensator prądu 

zmiennego 1920),

- Nowe metody pomiaru oporności ogniw (1934),

- Podstawowe jednostki elektryczne i ich wzorce (1933),

- Zadania poszczególnych pracowni badawczych w dziedzi-

nie miernictwa elektrotechnicznego (1937).

Twórczość naukowa Włodzimierza Krukowskiego była

bogata i różnorodna.

Podział dziedzin którymi się zajmował poczyniony po

części przez niego samego przedstawia się następująco:

1 – wzorce i pomiary precyzyjne,

2 - liczniki i przyrządy pomiarowe oraz metody pomiarowe,

3 - dziedziny różne.



Licznik samopiszący typ D7, z laboratorium prof. Krukowskiego, 

przywiezionym, jeszcze w roku 1945 ze Lwowa do Gliwic



Prace Profesora Włodzimierza Krukowskiego



Pamięć o prof. Włodzimierzu Krukowskim i Tragedii na

Wzgórzach Wuleckich

Pamięci osoby prof. Krukowskiego i jego dokonań była

poświęcona monografia „Prace Włodzimierza Krukow-

skiego” (845 stron) wydana staraniem PAN w 1956 r. przez

Państwowe Wydawnictwo Naukowe

W dniu 20 maja 1978 r. nadano Zespołowi Szkół Elek-

trycznych w Nowej Soli imię Włodzimierza Krukowskiego, do

dziś jest to jedyna szkoła w Polsce nosząca jego imię.

W roku 2009, 13 października, z inicjatywy Oddziału Radom-

skiego SEP odbyło się w Radomiu, miejscu urodzenia prof.

Krukowskiego, międzynarodowe seminarium poświęcone

jego pamięci. Zorganizowano je pod patronatem naukowym

Komitetu Elektrotechniki PAN i honorowym patronatem

prezydenta Radomia, przez Oddział Radomski SEP oraz

Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stoso-

wanej.





Na XXXV Walnym Zjeździe Delegatów SEP w Katowicach,

w dniach 25-26 czerwca 2010 r., ustanowiono medal im. prof.

Włodzimierza Krukowskiego.

W dniu 20 stycznia 2011 r. Zarząd Główny SEP nadał

Oddziałowi Radomskiemu SEP imię prof. Krukowskiego,

a 20 czerwca tego roku Rada Miasta Radomia nadała ulicy

dojazdowej do budynku NOT imię prof. Włodzimierza

Krukowskiego.

W roku 2011, przedstawiciele Zarządu Oddziału Radom-

skiego i PTETiS-u wzięli udział w wyjeździe do Lwowa, na

uroczystości upamiętniające 70-lecie śmierci profesorów

lwowskich i odsłonięcia nowego pomnika ku czci pomor-

dowanych, które odbyły się 3 lipca.



17 października 2011 r.,, odbyło się w Radomiu II

Międzynarodowe Seminarium poświęcone pamięci

profesora W. Krukowskiego. Tak samo jak poprzednie,

zostało zorganizowane przez Oddział Radomski SEP oraz

PTETiS.

Z okazji 75. rocznicy śmierci prof. Krukowskiego, oraz

pozostałych lwowskich profesorów zamordowanych przez

Niemców, dla uczczenia ich pamięci, zorganizowano (w

dniach 2-3 lipca 2016), przez Bolesława Pałaca - prezesa

Oddziału Rzeszowskieo SEP, wyjazd do Lwowa, w którym

wzięły udział delegacje oddziałów SEP, Polskiej Sekkcji

IEEE oraz PTETiS.



Popiersie 

prof. Włodzimierza 
Krukowskiego
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