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Docent Ludwik Referowski poświęcił 
dla Wydziału Elektrycznego Poli-

techniki Gdańskiej całe życie zawodowe. 
Pewnie stwierdził, że jest to jeszcze za 
mało, skoro przekazał tak wielki dar, któ-
ry będzie przynosił korzyści przez dzie-
siątki lat.

1 lutego 2011 roku aktem notarial-
nym została przez Ludwika Referowskie-
go utworzona fundacja, której celem jest 
wspieranie wybitnych absolwentów Wy-
działu Elektrotechniki i Automatyki Poli-
techniki Gdańskiej. Fundator wniósł fun-
dusz założycielski w wysokości 1.000.000 
zł, z którego raz w roku przez co najmniej 
dwadzieścia lat będzie przyznawana na-
groda w wysokości 50.000 zł dla najlep-
szego dyplomanta Wydziału Elektrotech-
niki i Automatyki PG. 

Ludwik Referowski urodził się 9 marca 
1930 roku w Warszawie. Studia na Wy-
dziale Elektrycznym Politechniki Gdań-
skiej ukończył w 1954 roku. Doktorat 
pt. „Optymalizacja układu do pomia-
ru małych pól magnetycznych metodą 
kompensacyjną z cewką solenoidalną” 
obronił w 1965 roku. Już w roku 1953 
został zatrudniony w Politechnice Gdań-
skiej na etacie asystenta, gdzie kolejno 
na etatach starszego asystenta, adiunkta 
i docenta pracował do przejścia na eme-
ryturę w 1995 roku.

Fundacja Sapientes et Audentes Fortuna Iuvat  
dziekana Ludwika Referowskiego

W pracy naukowej zajmował się po-
miarami wybranych wielkości fizycznych 
z wykorzystaniem techniki komputero-
wej, diagnostyką maszyn i urządzeń na 
podstawie analizy sygnałów mechanicz-
nych i elektrycznych, wykorzystaniem 
przyrządów wirtualnych w badaniach 
naukowych i dydaktyce. Odbył staże na-
ukowe w uczelniach i zakładach przemy-
słowych Francji, ZSRR, NRD i Danii. Jest 
autorem i współautorem czterech skryp-
tów uczelnianych i ponad 70 opracowań 
opublikowanych w większości w mate-
riałach międzynarodowych konferencji, 
11 patentów krajowych i zagranicznych, 
członkiem komitetów naukowych wielu 
konferencji międzynarodowych. Wypro-
mował trzech doktorów (Miron Galewski 
– 1977 r., Leon Swędrowski – 1981 r., Sta-
nisław Pląska – 1981 r.), recenzował 11 
prac doktorskich. 

Większość pracowników Wydziału 
Elektrotechniki i Automatyki pamięta 
Ludwika Referowskiego z jego działalno-
ści organizacyjnej dla uczelni. W latach 
1975 – 1987 pełnił funkcję prodziekana 
Wydziału Elektrycznego PG, w latach 
1987 – 1993 dziekana Wydziału. Był 
przewodniczącym Senackiej Komisji ds. 
Kształcenia (1990 – 1993), a w roku 1992 
zorganizował w Gdańsku II Zjazd Dzieka-
nów Wydziałów Elektrycznych Wyższych 
Uczelni Technicznych. 

W roku 1991 zainicjował wydawanie 
Zeszytów Naukowych Wydziału Elektro-
techniki i Automatyki Politechniki Gdań-
skiej, które do dzisiaj redaguje. W naj-
bliższym czasie będzie wydany 30 numer 
tych zeszytów.

Nie można też nie wspomnieć o ak-
tywnej działalności na rzecz Polskiego To-
warzystwa Elektrotechniki Teoretycznej 
i Stosowanej. W Zarządzie Gdańskiego 
Oddziału PTETiS pracuje nieprzerwanie 
od 1986 roku, a od roku 1991 pełni funk-
cję przewodniczącego (w bieżącym roku 
został wybrany na kolejną kadencję). 
W uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju 
PTETiS, Zjazd Delegatów na wniosek Za-
rządu Głównego nadał Ludwikowi Refe-
rowskiemu w 1991 roku godność członka 
honorowego.

Ludwik Referowski działa również 
w stowarzyszeniu European Association 

for Education in Electrical and Informa-
tion Engineering (obecnie jest członkiem 
honorowym). Pod szyldem tej organizacji 
w 2003 roku zorganizował w Gdańsku 
14th EAEEIE Annual Conference on In-
novation in Education for Electrical and 
Information Engineering. 

W uznaniu zasług został odznaczony 
m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odro-
dzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej.

Ludwik Referowski w swojej działal-
ności kontynuuje rodzinne tradycje. Jego 
praprapradziadek Franciszek Xawery Re-
ferowski po reformie Komisji Edukacji 
Narodowej w roku 1780, która wyodręb-
niła szkoły akademickie, uzyskał status 
profesora w Lublinie, a następnie w Bia-
łej Radziwiłłowskiej (Białej Podlaskiej). 
Wspierał on aktywnie, aż do śmierci 
działalność studentów w okresie Polski 
porozbiorowej. 

Syn Franciszka Xawerego Referowskie-
go, a prapradziadek Ludwika Referow-
skiego – Ludwik Roch od roku 1821 służył 
w Pułku Grenadierów Gwardii w stopniu 
podporucznika, a następnie poruczni-
ka. W bitwie pod Olszynką Grochowską 
podczas ataku na baterię rosyjską stracił 
prawą rękę. 

Po zaleczeniu ran powrócił w randze 
kapitana do 15. Regimentu Piechoty Li-
niowej. 27 czerwca 1831 roku został od-
znaczony złotym krzyżem Virtuti Militari 

Ludwik Referowski Fot. archiwum autora

Odręczny ekslibris Franciszka Xawerego Refe-
rowskiego Fot. arch. Ludwika Referowskiego
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(nr rozkazu 1737). Po upadku powstania 
wyemigrował do Francji. Po ogłoszeniu 
amnestii z okazji koronacji cara w roku 
1855 powrócił do Ojczyzny. Za napad 
i spoliczkowanie Generalnego Guberna-
tora, hrabiego Berga został aresztowany 
przez carską policję. Zmarł jako więzień 
w twierdzy w Zamościu.

Dziadek Ludwika Referowskiego – Jó-
zef Referowski ukończył w 1898 roku Po-
litechnikę Warszawską. Był znanym archi-
tektem w Łodzi, a następnie w Warszawie. 
Wspierał finansowo działalność Bratniej 
Pomocy studentów swojej macierzystej 
uczelni – Politechniki Warszawskiej.

Podtrzymując rodzinne tradycje, Lu-
dwik Referowski założył Fundację Sapien-

tes et Audentes Fortuna Iuvat (z łac. Los 
Wspiera Mądrych i Odważnych), której 
celem jest motywowanie studentów do 
rzetelnej edukacji i wspieranie wybitnych 
absolwentów Wydziału Elektrotechni-
ki i Automatyki Politechniki Gdańskiej  
i przekazał na ten cel kwotę w wysokości 
1.000.000 zł. 

Władzami Fundacji są Rada Fundacji, 
jako organ kontrolujący i opiniujący oraz 
Zarząd Fundacji, jako organ wykonawczy. 
Kadencje obu organów trwają pięć lat. 
Do Rady wchodzi Fundator oraz czterech 
powołanych przez niego członków: prof. 
dr hab. inż. Andrzej Grono, dr hab. inż. 
Leon Swędrowski, dr hab. inż. Roman 
Śmierzchalski, prof. dr hab. inż. Paweł 
Zimny. Po upływie kadencji nowi człon-
kowie będą powoływani do Rady Funda-
cji przez Radę Wydziału Elektrotechniki  
i Automatyki Politechniki Gdańskiej. 

Przewodniczącym Zarządu Fundacji 
jest dziekan WEiA PG prof. dr hab. inż. 
Kazimierz Jakubiuk, a na członków przez 
Fundatora zostali powołani: dr hab. inż. 
Krzysztof Karwowski i dr hab. inż. Dariusz 
Świsulski. Członków Zarządu na kolejne 
kadencje będzie powoływała Rada Fun-
dacji. 

Zgodnie ze Statutem, członkowie Za-
rządu i Rady Fundacji opracowali regu-
lamin, według którego raz w roku bę-
dzie przyznawana nagroda w wysokości 
50.000 zł. Nagrodę może otrzymać ab-
solwent studiów stacjonarnych drugiego 
stopnia lub studiów jednolitych magi-
sterskich Wydziału Elektrotechniki i Au-
tomatyki Politechniki Gdańskiej. 

Ludwik Roch Referowski
 Fot. arch. Ludwika Referowskiego

Do konkursu może zgłosić się osoba, 
która:

obroniła pracę dyplomową w regula-• 
minowym terminie w roku kalenda-
rzowym poprzedzającym rok ubiega-
nia się o nagrodę,
ukończyła studia I stopnia na Wy-• 
dziale Elektrotechniki i Automatyki 
Politechniki Gdańskiej z wynikiem co 
najmniej bardzo dobrym (nie dotyczy 
to absolwentów studiów jednolitych 
magisterskich),
uzyskała średnią ważoną z ocen w toku • 
studiów stacjonarnych II stopnia lub 
studiów jednolitych magisterskich – nie 
mniejszą niż dobrą plus, ocenę z pracy 
dyplomowej i ocenę z egzaminu dyplo-
mowego – co najmniej bardzo dobrą,

Politechnika Warszawska – 1920 rok; drugi z prawej w górnym rzędzie – Józef Referowski  Fot. arch. Ludwika Referowskiego

Dziekan WEiA PG, prof. Kazimierz Jakubiuk, 
składa doc. Ludwikowi Referowskiemu po-
dziękowanie za utworzenie fundacji

Fot. Krzysztof Krzempek
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wykazała się podczas studiów działal-• 
nością naukową i organizacyjną, spor-
tową lub artystyczną,
prezentuje nienaganną postawę mo-• 
ralną.

Szczegółowe warunki, jakie musi speł-
nić kandydat do nagrody określa regu-
lamin dostępny na stronie internetowej 
WEiA PG. Kandydaci, którzy ukończyli 
studia w 2011 roku powinni złożyć zgło-
szenie do konkursu w dziekanacie Wy-

działu Elektrotechniki i Automatyki do 
15 marca 2012 roku. 

Zarząd Fundacji do końca maja przed-
stawia wytypowanego kandydata do na-
grody, a wniosek ten jest zatwierdzany 
przez Radę Fundacji w terminie do 30 
czerwca. Dyplom uznania będzie wręczony 
laureatowi podczas uroczystej inauguracji 
roku akademickiego Wydziału Elektrotech-
niki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. 

Dziekan Wydziału Elektrotechniki 
i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 

prof. Kazimierz Jakubiuk, na wydziało-
wej inauguracji roku akademickiego w 
dniu 26 września 2011 roku przekazał 
doc. Ludwikowi Referowskiemu po-
dziękowanie za utworzenie fundacji 
wspierania wybitnych absolwentów Sa-
pientes et Audentes Fortuna Iuvat oraz 
wniesienie tak znaczącego funduszu za-
łożycielskiego.

Dariusz Świsulski
Wydział Elektrotechniki i Automatyki

 

 
 




