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Profesor Kazimierz Bisztyga patronem roku 2022 w SEP

Uchwała nr 186/2018-2022 Zarządu Głównego SEP 
z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ustanowienia patrona roku 2022

W roku 2020 przypada jubileusz 100. rocznicy urodzin profesora Kazimierza 

Bisztygi (1922-2010), wychowawcy wielu pokoleń inżynierów elektryków. 

Profesor był twórcą i organizatorem nowoczesnego Laboratorium 

Elektrycznych Napędów Hutniczych. Promotorem i recenzentem wielu rozpraw 

doktorskich i habilitacyjnych. Otrzymał dwie nagrody indywidualne MEN 

i siedem zespołowych oraz kilkadziesiąt nagród J.M. Rektora AGH za prace 

naukowe. Był autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z teorii napędów 

elektrycznych oraz skryptów i podręczników.

Zgodnie z rekomendacją Centralnej Komisji Historycznej SEP, na wniosek 

Oddziału Krakowskiego SEP poparty przez Centralną Komisję Historyczną 

SEP – Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich ogłasza rok 2022 

– Rokiem profesora Kazimierza Bisztygi.

KALENDARIUM  ŻYCIA  I  DZIAŁALNOŚCI

22.01.1922 – Kazimierz Bisztyga urodził się w Myśleni-
cach, w rodzinie Marii i Stanisława Bisz-
tygów

1934 - 1940 – nauka w humanistycznym gimnazjum i li-
ceum myślenickim

1941 - 1943 – nauka w Państwowej Szkole Budowy Ma-
szyn i Elektrotechniki

1943 – uzyskanie tytułu technika elektryka i podję-
cie pracy w warsztatach remontowych Od-
działu firmy Siemens 

1943 - 1944 – działalność w ruchu oporu w ramach Armii 
Krajowej

1944 – aresztowanie przez gestapo i osadzenie 
w więzieniu Montelupich w Krakowie 

1945 - 1950 – studia na Wydziale Elektrycznym Politechni-
ki Śląskiej

1948 - 1952 – praca w Centralnym Biurze Konstrukcyjnym 
Maszyn Elektrycznych w Katowicach na 
stanowisku konstruktora i kierownika Ze-
społu Maszyn Specjalnych 

1949 - 1957 – pełnienie funkcji samodzielnego projektanta 
i kierownika Zespołu Maszyn Specjalnych 
w Centralnym Biurze Konstrukcyjnym

1950 - 1952 – praca dydaktyczna w Technikum Energe-
tycznym w Krakowie w charakterze wykła-
dowcy

1950 – wstąpienie do Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich 

1950 – zawarcie związku małżeńskiego z Eugenią 
z d. Rusek 

1952 – podjęcie pracy asystenta w Katedrze Elek-
trotechniki Hutniczej kierowanej przez 
prof. Jana Manitiusa na nowo utworzonym 
Wydziale Elektryfikacji Górnictwa i Hutnic-
twa AGH

1953 - 1955 – praca na stanowisku wykładowcy maszyn 
i napędów elektrycznych w Wieczorowej 
Szkole Inżynierskiej (WSI) w Krakowie

1956 – awans na stanowisko adiunkta

1961 – obrona rozprawy doktorskiej

Kalendarium życia i działalności profesora Kazimierza Bisztygi
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1964/65 – opracowanie rozprawy habilitacyjnej pod-
czas stażu naukowego w MEI w Moskwie

1965 – powołanie na stanowisko kierownika na-
ukowo-dydaktycznego Punktu Konsulta-
cyjnego Wydziału Elektrotechniki GiH AGH 
w Tarnowie

1965 – wyróżnienie Srebrnym Krzyżem Zasługi

1966 – powołanie przez Rektora AGH na stanowi-
sko kierownika Zawodowego Studium Wie-
czorowego Wydziału Elektrotechniki Górni-
czej i Hutniczej

1965 - 1978 – pełnienie funkcji przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej Koła SEP nr 16

1966 i 1976 – otrzymanie zespołowych Nagród Państwo-
wych II stopnia za opracowanie i wdrożenie 
nowoczesnych napędów przekształtni-
kowych 

1967 - 1969 – pełnienie funkcji zastępcy przewodniczące-
go Senackiej Komisji Budżetowej AGH

1969 - 1972 – pełnienie funkcji prodziekana Wydziału Elek-
trotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH

1966 - 2009 – przewodniczenie Jury Konkursu „Na najlep-
szą pracę dyplomową” absolwentów Wy-
działu EAIiE AGH

1967 – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego 
oraz stanowiska docenta i kierownika 
Zakładu Automatyki Napędu 

1970 – wyróżnienie Złotym Krzyżem Zasługi

1972 - 1978 – pełnienie funkcji dziekana Wydziału Elektro-
techniki, Automatyki i Elektroniki AGH 

1974 – uzyskanie tytułu profesora nadzwyczajnego

1974 - 1980 – pełnienie funkcji przewodniczącego Ze-
społu Edukacyjnego Międzyuczelnianego 
Ośrodka Metodycznego Wyższych Studiów 
Technicznych dla Pracujących

1975 – wyróżnienie Srebrną Odznaką Honorową 
SEP

1976 – wyróżnienie Krzyżem Kawalerskim OOP

1978 - 1983 – pełnienie funkcji przewodniczącego Rady 
Oddziałowej Grupy Rzeczoznawców w Kra-
kowie 

1978 – wyróżnienie Złotą Odznaką Honorową NOT

1979 – uzyskanie stypendium DAAD

1980 - 1988 – pełnienie funkcji członka Zespołu Dydak-
tyczno-Naukowego przy Ministerstwie Edu-
kacji Narodowej

1981 - 1990 – pełnienie funkcji kierownika Studium Pody-
plomowego z zakresu „Zastosowania tech-
nologii mikrokomputerowych w sterowaniu”

1981 - 1992 – pełnienie funkcji dyrektora Instytutu Auto-
matyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych 
AGH 

1981 – przewodniczenie obradom Walnego Zgro-
madzenia Delegatów Oddziału Krakow-
skiego SEP

1982 – wyróżnienie Złotą Odznaką Honorową SEP

1982 – wyróżnienie Krzyżem Oficerskim OOP

1983 – praca za granicą jako „visiting profesor”

1984 – przewodniczenie (wraz z prof. M. Herin-
giem) obradom XXIII Walnego Zjazdu Dele-
gatów SEP w Kołobrzegu

1984 – wyróżnienie  Medalem  Pamiątkowym 
im. prof. M. Pożaryskiego

1984 – przewodniczenie obradom Walnego Zgro-
madzenia Delegatów Oddziału Krakowskie-
go SEP

1985 – uzyskanie tytułu profesora zwyczajnego

1984 - 1994 – pełnienie funkcji przewodniczącego Rady 
Ośrodka Rzeczoznawstwa SEP w Krakowie

1987 – udział w XXIV Walnym Zjeździe Delegatów 
SEP w Gdańsku jako delegat Oddziału Kra-
kowskiego SEP

1987 – wyróżnienie Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej

1990 – wyróżnienie Medalem im. S. Bielińskiego 
„Za wkład w rozwój Oddziału Krakowskie-
go SEP” 

1990 – wyróżnienie Dyplomem Zasłużonego 
Nauczyciela 

1992 – wyróżnienie Godnością Zasłużonego 
Seniora SEP

1993 – wyróżnienie przyznaniem członkostwa 
honorowego PTETiS (leg. nr 45)

1998 – nadanie przez XXIX Walny Zjazd Delegatów 
SEP najwyższej godności stowarzysze-
niowej – tytułu Członka Honorowego SEP 
(leg. nr 91)

08.01.2010 – Kazimierz Bisztyga zmarł w Krakowie, 
w wieku 88 lat. Ksiądz Kardynał Franciszek 
Macharski odprawił w Kościele ss. Norber-
tanek uroczystą Mszę św. w intencji Profe-
sora, po czym odbył się pogrzeb na Cmen-
tarzu Salwatorskim w Krakowie w asyście 
sztandarów AGH i SEP

2010 – w uznaniu zasług Profesora dla organizacji 
Konkursu Prac Dyplomowych na Wydziale 
EAIiIB AGH decyzją Zarządu Oddziału Kra-
kowskiego SEP. Konkurs ten od 2010 r. nosi 
imię prof. Kazimierza Bisztygi 

Oprac. Jan Strzałka 
Oddział Krakowski SEP
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Kazimierz Bisztyga związał się z elektrotechniką od 
19. roku życia, kiedy to w roku 1941, w latach okupacji hitlerow-
skiej, rozpoczął naukę w Państwowej Szkole Budowy Maszyn 
i Elektrotechniki (w okresie międzywojennym była to Państwowa 
Szkoła Przemysłowa przemianowana przez Niemców na Staatli-
che Fachschule für Maschinenbau und Elektrotechnik). Bezpo-
średnio po uzyskaniu dyplomu technika elektryka w maju 1943 r. 
podjął pracę w Krakowskim Oddziale firmy Siemens na stanowi-
sku technika w warsztacie remontowym maszyn elektrycznych. 
Po wyzwoleniu studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki 
Śląskiej słuchając wykładów znakomitych profesorów przedwo-
jennej Politechniki Lwowskiej, takich jak: Stanisław Fryze, Tade-
usz Malarski, Włodzimierz Burzyński, Stanisław Ochęduszko, 
Władysław Kołek. Studia ukończył w roku 1950 przedkładając 
pracę dyplomową pt. Projekt generatora 1500 kW dla maszy-
ny wyciągowej wykonaną pod kierunkiem prof. Zygmunta Go-
golewskiego. Już w czasie studiów został zaangażowany przez 
swojego promotora do pracy w Centralnym Biurze Konstrukcji 
Maszyn Elektrycznych (CBKME) w Katowicach początkowo 
jako konstruktor, a następnie kierownik Zespołu Maszyn Elek-
trycznych Specjalnych. Zajmował się między innymi zagadnie-
niami projektowania maszyn prądu stałego, takich jak spawarki, 
prądnice galwanizacyjne czy wzmacniacze elektromaszynowe. 
Wówczas powstała jego pierwsza praca o charakterze badaw-
czym dotycząca strat dodatkowych w uzwojeniach z przeplecio-
nymi prętami. Jej wyniki wykorzystywane były przez długi czas 
w CBKME przy projektowaniu nowych modeli maszyn.

Do roku 1952 Kazimierz Bisztyga opracował nowe typy 
maszyn, w tym: silnik 1500 kW, 50 obr./min dla maszyny wy-
ciągowej, serię prądnic galwanizacyjnych od 500 do 2000 A 
oraz serię silników dźwigowych dla wind okrętowych. Maszy-
ny te badał na stacji prób oraz na miejscu u użytkowników. 
Badania te ukierunkowały jego zainteresowania na problemy 
eksploatacji i regulacji maszyn elektrycznych. Zdobyte do-
świadczenie wykorzystał w późniejszym czasie przy rozwią-
zywaniu teoretycznych, konstrukcyjnych i eksploatacyjnych 
problemów związanych z napędami elektrycznymi.

Kiedy w roku 1952 został utworzony w Akademii Górniczo-
-Hutniczej Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej, przeniósł 
się do Krakowa i podjął pracę w Katedrze Elektrotechniki Hut-
niczej kierowanej przez profesora Jana Manitiusa, początkowo 
jako asystent, a od 1956 roku – adiunkt. Tu rozwijał już działal-
ność w dziedzinie napędów elektrycznych oraz ich automatyki. 
Dobra znajomość teorii maszyn elektrycznych nabyta jeszcze 
w czasie pracy u Siemensa i pogłębiona w CBKME pozwoliła mu 
na szybkie wejście w bardzo pokrewną tematykę napędową.

Dobre rozeznanie silników prądu przemiennego było bez-
pośrednią zachętą do zajęcia się regulacją częstotliwościową 
ich prędkości obrotowej. Efektem była rozprawa doktorska na 
temat właściwości napędowych silnika indukcyjnego przy czę-
stotliwości poniżej 10 Hz wykonana pod kierunkiem profesora 
Jana Manitiusa i obroniona w 1961 r. Oryginalna metoda znaj-
dowania miejsc geometrycznych prądu silnika przy częstotliwo-

ściach bliskich zeru była wykorzystana do wyznaczenia obcią-
żeń przetwornicy zasilającej, w tym głównie jej napięcia. Wyniki 
pracy zostały opublikowane w Rozprawach Elektrotechnicznych 
i w Elektrotechnische Zeitschrift, Ausgabe A w roku 1965. 

W czasie pięciomiesięcznego (1964/65) pobytu w Le-
ningradzkim Instytucie Elektrotechniki oraz w Moskiewskim 
Instytucie Energetyki dr inż. Kazimierz Bisztyga przygotował 
rozprawę habilitacyjną na temat wpływu nieliniowości pro-
stownika na charakterystyki asynchronicznej kaskady zawo-
rowej. Na jej podstawie został dopuszczony do kolokwium, 
a w 1967 uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Jako docent i kierownik Zakładu Automatyki Napędu pro-
wadził działalność dydaktyczną i naukową w zakresie stero-
wania i regulacji układów napędowych. Ich efektem były liczne 
publikacje i patenty oraz promotorstwo trzech rozpraw doktor-
skich, z których dwie zostały wyróżnione (1967-1972). 

Rosnące zastosowanie napędów przekształtnikowych 
wymagało zajęcia się problemem ich oddziaływania na system 
elektroenergetyczny. To początek nowego obszaru działalno-
ści badawczej Profesora – jakości dostawy energii elektrycz-
nej. Prowadzone przez niego w tym czasie dwie rozprawy dok-
torskie poświęcone były problemom wykorzystania silników 
synchronicznych do kompensacji szybkozmiennej mocy bier-
nej oraz problemom filtrów wyższych harmonicznych niezbęd-
nych w systemach z prostownikami. Wdrożone do eksploatacji 
układy nadążnej kompensacji mocy biernej, symetryzacji ob-
ciążeń i filtracji wyższych harmonicznych były tematami na-
stępnych rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. Eksploatacja 
zainstalowanych w Kopalni Ziemowit statycznych układów 
kompensacyjnych współpracujących z maszyną wyciągową 
oraz w Hucie Zabrze z piecem łukowym potwierdziły w pełni 
przyjęte założenia techniczne i były jednymi z pierwszych w tej 
części Europy przemysłowymi układami nadążnej kompensa-
cji dużej mocy. Duże zainteresowanie wzbudziły wygłoszone 
na ten temat referaty na Światowym Kongresie Elektrotechniki 
w Moskwie w 1977 r. (K. Bisztyga, S. Piróg), na Międzyna-
rodowym Kolokwium w Dreźnie w 1978 r. (K. Bisztyga) oraz 
na Międzynarodowej Konferencji Energetyki w Bukareszcie 
w roku 1978 (K. Bisztyga, S. Piróg). 

W roku 1974 Kazimierz Bisztyga uzyskał tytuł profesora 
nadzwyczajnego, a w roku 1985 profesora zwyczajnego. 

Profesor był twórcą i organizatorem nowoczesnego La-
boratorium Elektrycznych Napędów Hutniczych, w którym 
uruchomił szereg oryginalnych układów maszyn elektrycz-
nych i ich sterowania. 

Lista prac badawczych, wdrożeniowych i ekspertyz dla 
przemysłu wykonanych przez Profesora i kierowany przez nie-
go zespół jest bardzo długa. Był konsultantem naukowo-tech-
nicznym Huty Bobrek, Huty Batory, Huty im. T. Sendzimira, 
Biprostalu oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu 
Maszyn Elektrycznych w Katowicach. Aplikacyjność wyników 
badań i ścisła współpraca z przemysłem to dominująca cecha 
aktywności zawodowej Profesora, którą przekazywał swoim 

Profesora Kazimierza Bisztygi przygoda z elektrotechniką
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współpracownikom. Zdobywane doświadczenia, podbudo-
wane rozważaniami teoretycznymi przenosił na teren Katedry, 
często przekazując je w formie wykładów seminaryjnych.

Efektem działalności badawczej w zakresie sterowania 
i regulacji układów napędowych były liczne patenty i opubliko-
wane prace. Był autorem monografii na temat sterowania i re-
gulacji silników elektrycznych, współautorem dwóch podręcz-
ników oraz czterech skryptów uczelnianych. Zespołowo, pod 
jego kierownictwem, przygotowana publikacja książkowa na 
temat syntezy układów napędowych ukazała się w serii mono-
grafii Komitetu Elektrotechniki PAN. Jako dwukrotny stypendy-
sta DAAD (1979 i 1986) oraz visiting profesor w 1983 nawiązał 
koleżeńskie kontakty z wybitnymi europejskimi specjalistami 
z dziedziny napędów elektrycznych i energoelektroniki.

Profesor Kazimierz Bisztyga był wychowawcą licznego 
grona pracowników nauki kontynuujących jego działalność na 
polu elektrotechniki. W tym gronie są doktorzy (jedenastu wypro-
mowanych, w tym trzech z wyróżnieniem), doktorzy habilitowani 
i profesorowie. Recenzował 50 rozpraw doktorskich, 13 habilita-
cyjnych oraz 11 wniosków do CK o tytuły naukowe.

Dydaktyka i wychowanie były mu bardzo bliskie, to jedna 
z wyróżniających cech Profesora. Jednym z jego pierwszych 
doświadczeń dydaktycznych były wykłady z teorii i budowy 
maszyn elektrycznych w Krakowskim Technikum Energetycz-
nym. Profesor prowadził wykłady monograficzne z wybranych 
problemów napędu elektrycznego i z automatyki napędu elek-
trycznego, w których dużą wagę przykładał do wyrobienia 
u przyszłych inżynierów umiejętności korzystania z nowocze-
snych metod i technik: do opisu, analizy i syntezy układów przy 
zachowaniu pełnej interpretacji zjawisk fizycznych. Inżynier po-
winien wiedzieć, że – co zawsze podkreślał – „teoria ma służyć 
technice, a nie ją zastępować”. Dla wielu współpracowników 
przygotowanie merytoryczne i sposób prowadzenia wykładów 
pozostają nadal niedoścignionym wzorem. 

Sprawom dydaktyki, a w szczególności metodyce na-
uczania, prowadzenia laboratoriów i prac dyplomowych po-
święcił wiele uwagi – jako współautor skryptów i podręczni-
ków oraz organizator i uczestnik konferencji metodycznych. 
Do problemów wychowania przywiązywał szczególną wagę, 
uznając za skuteczną jedyną wypróbowaną metodę, którą 
jest osobisty przykład i bezpośrednie oddziaływanie pracow-
nika nauki zarówno na studenta jak i na młodszych kolegów 
w Katedrze. W ramach działalności dydaktycznej profesor 
prowadził do roku 1991 ponad 370 prac dyplomowych, wśród 
których wiele było obronionych z wyróżnieniem. Od połowy 
lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, aż do 2009 r. Profesor 
Kazimierz Bisztyga był zaangażowany w organizację Konkur-
su „Na najlepszą Pracę Dyplomową Absolwentów Wydziału 
EAIiE” pełniąc funkcję przewodniczącego Jury Konkursu. 

Jako wieloletni kierownik Zakładu Automatyki Napędu, 
a w latach 1981-1992 dyrektor Instytutu Automatyki Napę-
du i Urządzeń Przemysłowych skutecznie zabiegał o rozwój 
kadry oraz stworzenie warunków dla doskonalenia procesu 
dydaktycznego i prowadzenia prac naukowych. 

W latach 1969-1972 pełnił funkcję prodziekana, a przez 
następne sześć lat (1972-1978) dziekana Wydziału Elektrotech-
niki, Automatyki i Elektroniki AGH. Pracował w wielu komisjach 

senackich, w radach naukowych instytutów oraz w organiza-
cjach związkowych AGH. Przez szereg lat pełnił funkcję zastęp-
cy przewodniczącego Konwentu Seniorów AGH i reprezentował 
Konwent w Senacie służąc swoim doświadczeniem.

Przez trzy kadencje był w MEN przewodniczącym Ze-
społu Dydaktyczno-Wychowawczego Elektrotechniki Stu-
diów dla Pracujących oraz trzy kadencje zastępcą przewodni-
czącego Zespołu ds. Studiów Dziennych. 

Od 1950 roku był członkiem SEP, członkiem władz Od-
działu Krakowskiego SEP, długoletnim przewodniczącym 
Rady Oddziałowej Izby Rzeczoznawców SEP. W latach 80. 
i 90. ubiegłego wieku w ciągu trzech kadencji pełnił funkcję 
członka i wiceprzewodniczącego Głównej Komisji Rewizyj-
nej. Przewodniczył kilku Walnym Zjazdom Delegatów SEP. 
W 1998 w uznaniu zasług na rzecz środowiska polskich elek-
tryków otrzymał tytuł Członka Honorowego tej organizacji.

Profesor był długoletnim aktywnym członkiem i działa-
czem Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej 
i Stosowanej, w którym został wyróżniony Godnością Człon-
ka Honorowego (1993).

Lista nagród, medali i wyróżnień otrzymanych przez 
Profesora w uznaniu jego osiągnięć w pracy zawodowej jest 
bardzo długą. Są na niej między innymi Srebrny i Złoty Krzyż 
Zasługi, Krzyże Kawalerski i Oficerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Dyplom Zasłużonego 
Nauczyciela, Medale: im. M. Pożaryskiego i im. J. Groszkow-
skiego, godność Zasłużonego Seniora SEP oraz wiele innych 
odznaczeń regionalnych, branżowych i stowarzyszeniowych 
SEP i NOT. Profesor był laureatem i współlaureatem dwóch 
indywidualnych (za opracowanie i wdrożenie nowoczesnych 
napędów przekształtnikowych) i siedmiu zespołowych na-
gród Ministra Edukacji Narodowej oraz kilkudziesięciu nagród 
J.M. Rektora AGH – za prace naukowe, szkolenie młodej ka-
dry naukowej i osiągnięcia dydaktyczne. 

Osobowość Profesora, umiejętność kierowania zespoła-
mi ludzkimi, inicjatywa i talent dydaktyczny wywarły ogromny 
wpływ na rozwój Instytutu, a następnie Katedry Automatyki Na-
pędu i Urządzeń Przemysłowych, jak również Wydziału Elektro-
techniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH oraz wielu 
organizacji i instytucji spoza AGH, z którymi współpracował. 
Z pewnością Profesor wywarł także ogromny wpływ na życiowe 
wybory wielu swoich studentów i współpracowników. 

W naszej pamięci pozostaje jako wybitny uczony, wspa-
niały nauczyciel, wychowawca wielu pokoleń inżynierów.

Stanisław Piróg, Zbigniew Hanzelka 
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