Z ¿ycia SEP i PIIB

ROMAN DZIEŒLEWSKI I JEGO DOKONANIA

Pierwszy profesor elektrotechniki w historii polskiej elektryki,
nestor – twórca nauczania elektrotechniki na poziomie akademickim.
Autor pierwszego akademickiego podrêcznika elektrycznego oraz
pierwszego uczelnianego laboratorium elektrotechnicznego. Twórca
pierwszego Oddzia³u Elektrotechnicznego kszta³c¹cego in¿ynierów
elektryków, jeden z twórców polskiego s³ownictwa elektrotechnicznego, dzia³acz samorz¹dowy. Uchwa³ami ZG PTETiS oraz ZG SEP
zosta³ uznany za Patrona Roku 2013.
Urodzi³ siê 18 stycznia 1863 roku w Tarnowie. By³ jednym z 3 synów Hieronima i Gabrieli z Morawskich. Brat Walerian by³ autorem
niezrealizowanego projektu budowy kolei z Zakopanego przez
KuŸnice na Prze³êcz Œwinick¹. Dzieœlewski studiowa³ na Wydziale
Budowy Machin C. K. Szko³y Politechnicznej we Lwowie. Dyplom
in¿yniera, z odznaczeniem, uzyska³ w 1883 r. (mia³ 20 lat). W latach
1882–1884 by³ asystentem Katedry Geodezji, jednoczeœnie odbywa³ praktykê w przedsiêbiorstwie budowlanym we Lwowie. Otrzyma³ stypendium naukowe, w ramach którego uczêszcza³
na wyk³ady w Akademii Górniczej w Berlinie (Königliche Bergakademie), i na wyk³ady z elektrotechniki na Politechnice w Berlinie Charlottenburgu (Königliche Technische Hochschule).
By³ asystentem profesora elektrotechniki i mechaniki A. Slaby`ego. W Berlinie bra³ udzia³
w ¿yciu polskich studentów w Stowarzyszeniu Bratniej Pomocy. Równoczeœnie pracowa³ jako
wolontariusz w fabryce telegrafów G. Wehra w Berlinie, a tak¿e w fabryce lokomotyw i maszyn
w Winterthur w Szwajcarii.
Po powrocie pracowa³ w warsztatach in¿. Rychnowskiego we Lwowie. W latach 1887–1889
odby³ s³u¿bê wojskow¹ techniczn¹ w austriackiej marynarce wojennej. Nastêpnie pracowa³
jako in¿ynier maszynowy i budowlany w Salinach w Wieliczce. W czasie kiedy na œwiecie
dosz³o do szybkiego rozwoju elektrotechniki pr¹du przemiennego, Dzieœlewski w 1891 zosta³
powo³any, w drodze konkursu, na stanowisko profesora nadzwyczajnego elektrotechniki i kierownika Katedry Elektrotechniki Ogólnej na Wydziale Mechanicznym Szko³y Politechnicznej
we Lwowie (mia³ 28 lat). By³ on pierwszym polskim profesorem elektrotechniki na ziemiach
Polski (nominacje polskich profesorów elektryków na Politechnice Warszawskiej odby³y siê
dopiero w 1919 roku). Roman Dzieœlewski zorganizowa³ doskona³e (jak na ówczesne warunki)
laboratorium elektrotechniczne. Zwiêksza³ stopniowo iloœci godzin wyk³adów oraz ich zakres,
które w 1892 r. objê³y: elektrotechnikê ogóln¹ oraz elektrotechnikê szczegó³ow¹, na któr¹ sk³ada³y siê: maszyny elektryczne, transformatory, oœwietlenie elektryczne oraz pomiary elektrotechniczne I i II wraz z æwiczeniami. Zakres ten stopniowo powiêkszy³ o wyk³ad z budowy elektrowni
oraz æwiczenia konstrukcyjne z maszyn elektrycznych i si³owni elektrycznych. By³ znakomitym pedagogiem i bardzo dobrym wyk³adowc¹. Jego wyk³ady odznacza³y siê wielk¹ jasnoœci¹
i przejrzystoœci¹. Cieszy³y siê wœród s³uchaczy du¿¹ popularnoœci¹. Na inauguracji roku akademickiego 1892/93 wyg³osi³ wyk³ad pt. „Pogl¹d na elektryczne przenoszenie si³y”, co w owym
czasie by³o ewenementem. Dnia 18 sierpnia 1895 r. otrzyma³ nominacjê na profesora zwyczajnego.
Jego asystentami byli: Z. Stanecki (1893–1901) oraz przyszli wybitni profesorowie:
G. Sokolnicki (1901–1903), K. Idaszewski (1903–1904), adiunktem by³ K. Drewnowski
(1907–1914), a asystentem/adiunktem W. Günther (1911–1913). W miarê rozwoju elektrotechniki i powiêkszania zakresu tematyki wyk³adów dosz³o do powo³ania w roku 1909/10 Katedry Elektrotechniki Konstrukcyjnej z kierownikiem prof. A. Rothertem. Odt¹d Dzieœlewski
prowadzi³ tylko wyk³ady z elektrotechniki ogólnej, oœwietlenia elektrycznego i pomiarów
elektrotechnicznych. Na bazie tych dwóch katedr, na Wydziale Budowy Maszyn z inicjatywy
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Dzieœlewskiego, w 1911 roku powsta³ Oddzia³ Elektrotechniczny. Pierwsze dyplomy polscy
in¿ynierowie elektrycy (2) otrzymali w roku ak. 1915/16.
Profesor Rothert po zakoñczeniu wojny nie powróci³ do Lwowa. Jednak dziêki staraniom
Dzieœlewskiego Oddzia³ Elektrotechniczny mia³ ju¿ wówczas skompletowan¹ znakomit¹
obsadê: Katedra Pomiarów Elektrotechnicznych z laboratorium – kierownik K. Idaszewski,
Katedra Urz¹dzeñ Elektrycznych – kierownik G. Sokolnicki. Dzieœlewski dla siebie pozostawi³
tylko wyk³ad i æwiczenia z elektrotechniki ogólnej. Pierwsza inauguracja roku akademickiego
Politechniki Lwowskiej odby³a siê 10 grudnia 1920 r.
Roman Dzieœlewski pe³ni³ funkcjê dziekana Wydzia³u Budowy Maszyn w latach: 1894/95,
1895/96, 1904/05/06/07/08, oraz prodziekana w latach: 1896/97, 1897/98 i 1908/09/10/11.
Ponadto sprawowa³ urz¹d rektora Szko³y Politechnicznej w 1901/02 i prorektora w 1902/03.
By³ cz³onkiem wydzia³owej Komisji Egzaminacyjnej II egzaminu pañstwowego (dyplomowego) (1905/06). By³ dzia³aczem spo³ecznym. Nale¿a³ do Towarzystwa Politechnicznego
we Lwowie, a w okresie 1895–96 by³ jego sekretarzem. W 1901 zawi¹za³a siê w Towarzystwie
grupa elektrotechników z udzia³em Dzieœlewskiego, która rozwinê³a o¿ywion¹ dzia³alnoœæ
w dziedzinie s³ownictwa elektrycznego, uzupe³niaj¹c niemiecko-polski s³owniczek wyrazów
technicznych i terminów naukowych z dziedziny magnetyzmu, elektrycznoœci i elektrotechniki. W 1902 r. zajmowa³ siê redagowaniem wydawnictwa Przepisy dla urz¹dzeñ elektrycznych
zasilanych z Miejskiego Zak³adu Elektrycznego we Lwowie. W 1907 r. otrzyma³ godnoœæ
cz³onka honorowego Towarzystwa. W okresie 1916–1920 by³ cz³onkiem Zarz¹du Towarzystwa.
By³ bardzo zaanga¿owanym samorz¹dowcem. W 1892 przedstawi³ „Sprawozdanie w sprawie kolei elektrycznej w mieœcie Lwowie”, a ju¿ w 1894 roku pierwszy tramwaj elektryczny
pojawi³ siê na ulicach Lwowa. W 1894 r. by³ cz³onkiem Komitetu Organizacyjnego Pierwszej
Wystawy Krajowej. Przez 16 lat by³ cz³onkiem Rady Sto³ecznego Miasta Lwowa. W 1901 r. by³
z urzêdu pos³em do Sejmu Krajowego. W 1905 r. opublikowa³ w „S³owie Polskim” szereg
artyku³ów na temat udzia³u, organizacji i stanowiska urzêdów technicznych w administracji
miasta Lwowa. W 1910 r. przedstawi³ 2 projekty reformy Miejskiego Urzêdu Budowniczego.
W czasie wojny za³o¿y³ w 1915 r. demokratyczny Zwi¹zek Sta³ej Delegacji Pracowników
Pañstwowych i by³ jego prezesem. W 1919 r. kandydowa³ na pos³a do Sejmu w Warszawie.
W 1919 zosta³ cz³onkiem Ko³a Lwowskiego SEP. Tego roku równie¿ uczestniczy³ jako
przedstawiciel Towarzystwa Politechnicznego w ZjeŸdzie Za³o¿ycielskim SEP , bior¹c udzia³
w pracach dotycz¹cych terminów z dziedziny elektrotechniki. Przewodniczy³ tak¿e Komisji do
spraw Zwi¹zku Zawodowego In¿ynierów Elektryków. Jako cz³onek SEP opracowa³ projekt
ustawy o ochronie tytu³u in¿yniera. Na pocz¹tku 1924 zosta³ cz³onkiem nowo utworzonego
Polskiego Komitetu Elektrycznego (PKE).
W ma³¿eñstwie z Mari¹ Jadwig¹ Ipohorsk¹ Lankiewicz (œlub 2 III 1897) mia³ troje dzieci:
Danutê, Gra¿ynê i Zygmunta Powa³ê-Dzieœlewskiego por. dypl. Zmar³ nagle 8 lipca 1924 r.,
w wieku 61 lat, w maj¹tku ¿ony we wsi Kasinów na Polesiu.
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