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Profesor Jan Obrąpalski 1881-1958

Profesor Jan Obrąpalski ma wybitne zasługi
i dokonania w trzech obszarach działalności:
jako inżynier i organizator życia
gospodarczego w Zagłębiu Dąbrowskim
i na Górnym Śląsku,
⚫

jako naukowiec i wychowawca kadr
inżynierskich,
⚫

jako działacz Stowarzyszenia Elektryków
Polskich.
⚫
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Profesor Jan Obrąpalski 1881-1958

⚫

Jan Henryk Obrąpalski urodził się 13 lipca 1881 roku w Warszawie,

⚫

ojciec – Erazm, inżynier komunikacji, matka – Maria
z Siemiradzkich, siostra znanego malarza Henryka Siemiradzkiego,

⚫

w 1899 roku – matura w Gimnazjum Klasycznym w Kielcach,

⚫

w 1904 roku – dyplom inżyniera na Wydziale Mechanicznym
Petersburskiego Instytutu Technologicznego,

⚫

po studiach – roczna praktyka monterska w kopalni Łagisza
w Zagłębiu Dąbrowskim,

⚫

w latach 1906-1908 – dwuletnie studia w zakresie elektrotechniki
i termodynamiki na Politechnice w Berlinie-Charlottenburgu.
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Jan Obrąpalski – inżynier i organizator przemysłu
⚫

1908 r. – początek pracy w firmie Siemens w Sosnowcu jako
inżynier nadzorujący montaż maszyn i urządzeń elektrycznych,

⚫

1911 r. – podjął pracę w Towarzystwie Górniczym SATURN
w Czeladzi, któremu podlegały kopalnie węgla: Jowisz, Saturn
i Mars oraz cementownia Saturn.
⚫

Do 1925 r. przeszedł stanowiska od asystenta ruchu
maszynowego do członka dyrekcji.

⚫

Dzięki jego wysiłkom kopalnie te stały się najbardziej
zelektryfikowane w całym zagłębiu węglowym.

⚫

Owocem jego pracy inżynierskiej w tym okresie są m.in.
elektrownia przy kopalni Jowisz o mocy 7,2 MW, nowoczesna
podziemna trakcja elektryczna oraz elektryczne maszyny
wyciągowe kopalń Towarzystwa Saturn.
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Jan Obrąpalski – inżynier i organizator przemysłu
⚫

W latach 1923-1926 inż. Jan Obrąpalski był członkiem
Komisji Elektryfikacji Polskiego Zagłębia Węglowego

⚫

W latach 1927-1939 docent Jan Obrąpalski pełnił
funkcję dyrektora Stowarzyszenia Dozoru Kotłów
Parowych w Katowicach (SDKP, obecnie UDT).
⚫

Pod jego kierownictwem instytucja ta została
znacznie rozbudowana, zorganizowano
nowoczesne laboratoria i Stowarzyszenie stało się
poważną placówką naukowo-badawczą.

⚫

Stowarzyszenie było „kuźnią polskich kadr
technicznych” dla przemysłu przedwojennej polskiej
części Górnego Śląska. Młodzi inżynierowie po stażu
w SDKP byli kierowani do kopalń, hut i elektrowni.
Ocenia się, że przez „szkołę” doc. J. Obrąpalskiego
przeszło około 200 inżynierów.
5

Jan Obrąpalski – inżynier i organizator przemysłu

⚫

Od 1928 r. doc. Jan Obrąpalski był członkiem
Komisji Gospodarki Elektrycznej Polskiego
Komitetu Energetycznego.

⚫

W okresie przedwojennym brał odział w pracach
trzech Światowych Konferencji Energetycznych
(znał bardzo dobrze języki: angielski, francuski,
niemiecki i rosyjski).

⚫

W okresie powojennym poświęcił się wprawdzie
pracy dydaktycznej i naukowej, ale kontaktu
z przemysłem nie stracił. Prowadził liczne porady
dla przemysłu, a ich wartość wynikała z dużego
doświadczenia Profesora, który znał chyba każdy
większy zakład przemysłowy Zagłębia Węglowego.
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Prof. Jan Obrąpalski – naukowiec i wychowawca kadr
inżynierskich
⚫

W 1924 r. inż. Jan Obrąpalski rozpoczął na Wydziale
Elektrycznym Politechniki Warszawskiej działalność
dydaktyczną, gdzie prowadził wykłady
z elektrotechniki górniczo-hutniczej i napędów
elektrycznych.

⚫

W 1928 r. został docentem, a w roku akademickim
1929/1930 uzyskał habilitację, która była piątą
z kolei na Wydziale Elektrycznym PW, i tym samym
uzyskał prawo Venia Docendi (prawo wykładania).

⚫

W latach 1936-1939 prowadził wykłady w Wyższym Studium Nauk
Społeczno-Gospodarczych w Katowicach.

⚫

W roku 1946 Jan Obrąpalski został profesorem kontraktowym,
a następnie profesorem nadzwyczajnym (1948) i zwyczajnym (1956)
na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej.
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Prof. Jan Obrąpalski – naukowiec i wychowawca kadr
inżynierskich
⚫

W roku 1946 prof. Jan Obrąpalski zorganizował na Wydziale
Elektrycznym Politechniki Śląskiej Katedrę Energetyki i był jej
kierownikiem do roku 1956. Wykładał „gospodarkę energetyczną”
oraz „napędy w górnictwie i hutnictwie”.

⚫

W roku akademickim 1947/1948 był prodziekanem Wydziału
Elektrycznego (funkcję dziekana pełnił wówczas prof. Stanisław
Fryze)

⚫

Od 1956 r. do śmieci w 1958 r. prof. Obrąpalski pełnił funkcję
kierownika Katedry Elektryfikacji Zakładów Przemysłowych.

⚫

W okresie powojennym ściśle współpracował z instytucjami
badawczymi i naukowymi, gdzie cieszył się wielkim autorytetem
i szacunkiem. Był m.in. przewodniczącym Rady Naukowej
Głównego Instytutu Górnictwa, członkiem prezydium Komitetu
Elektryfikacji Polski PAN, autorem wielu opinii i ekspertyz.
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Prof. Jan Obrąpalski – naukowiec i wychowawca kadr
inżynierskich
Najważniejsze publikacje Profesora
⚫ Książki i skrypty
⚫

Maszyny wyciągowe elektryczne, Wyd. Technik, Katowice 1929,
wydanie II, BWT, Katowice 1947,

⚫

Elektryczny napęd walcarek, Wyd. Technik, Katowice 1929,

⚫

Gospodarka energetyczna, skrypt, Gliwice 1947,

⚫

Elektryczne koleje kopalniane, skrypt, Gliwice 1948,

⚫

Gospodarka energetyczna, PWT, Warszawa 1953, wyd. II 1955,

⚫

Elektryczne maszyny wyciągowe, Wyd. Gór.- Hutn., Katowice 1957.

30 artykułów naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych
oraz około 200 materiałów naukowych i technicznych
nieopublikowanych z zakresu termodynamiki i spalania, problemów
elektryfikacji, energetyki, napędów elektrycznych.
⚫
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Prof. Jan Obrąpalski – współzałożyciel i działacz
Stowarzyszenia Elektryków Polskich
W 1911 r. Inż. Jan Obrąpalski był jednym z założycieli Koła
Elektryków w Sekcji Górniczo-Hutniczej Warszawskiego Oddziału
Towarzystwa Popierania Rosyjskiego Przemysłu i Handlu z siedzibą
w Sosnowcu – poprzednika Koła SEP w Sosnowcu, które w 1919 r.
współtworzyło Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich.
⚫ W latach 1929-1934 był przewodniczący Koła Energetyków przy
Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Województwa Śląskiego.
⚫ Działalność Jana Obrąpalskiego w organach centralnych SEP:
⚫

⚫
⚫
⚫

1929-1930 Członek Zarządu Głównego SEP,
1934-1935 Prezes SEP,
1935-1936 Wiceprezes SEP.

W latach 1935-1939 był członkiem, a w 1939 r. przewodniczącym
Centralnej Komisji Normalizacji Elektrycznej.
⚫ W latach 1938-1939 – Prezes Oddziału Zagłębia Węglowego SEP.
⚫ W 1939 r. – organizator XI Zjazdu SEP w Katowicach i Cieszynie.
⚫
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Prof. Jan Obrąpalski – współzałożyciel i działacz
Stowarzyszenia Elektryków Polskich

VI Zjazd SEP w Krakowie w 1934 r. z udziałem prezydenta Mościckiego,
na którym na prezesa został wybrany doc. Jan Obrąpalski
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Prof. Jan Obrąpalski – współzałożyciel i działacz
Stowarzyszenia Elektryków Polskich

XI Zjazd Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Katowicach i Cieszynie.
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Prof. Jan Obrąpalski – współzałożyciel i działacz
Stowarzyszenia Elektryków Polskich
⚫

W latach 1941-1944 zorganizował i kierował konspiracyjną Komisją
SEP, tworzącą Projekt Elektryfikacji Polski.

⚫

W latach 1945-1947 – członek Tymczasowego Zarządu Głównego
SEP.

⚫

16.02.1946 r. – jako ostatni przedwojenny prezes OZW SEP Jan
Obrąpalski zwołał Walne Zebranie członków OZW, na którym
wybrano nowy zarząd z prezesem Lucjanem Nehrebeckim.

⚫

W latach 1946-1948 przewodniczył Centralnej Komisji Normalizacji
Elektrotechnicznej i Komisji Redakcyjnej SEP.

⚫

W 1959 r. prof. Jan Obrąpalski zastał uhonorowany godnością
Członka Honorowego SEP (pośmiertnie).

⚫

W 2006 r. na wniosek delegatów Oddziału Gliwickiego Walny Zjazd
Delegatów SEP w Łodzi ustanowił Medal Honorowy im. prof. Jana
Obrąpalskiego (emisja w 2009 r.)
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Medal honorowy im. prof. Jana Obrąpalskiego
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Profesor Jan Obrąpalski 1881-1958
Na dyplomie dołączonym do medalu czytamy:
Profesor Jan Obrąpalski (1881-1958), uczony i inżynier praktyk, wybitny specjalista
z zakresu gospodarki energetycznej i napędu elektrycznego. Absolwent Instytutu
Technologicznego w Petersburgu (1904) i Politechniki w Berlinie Charlottenburgu (1906),
w latach 1928-1939 docent w Politechnice Warszawskiej, a w okresie 1946-1958
profesor Politechniki Śląskiej.
Organizator przemysłu w Zagłębiu i na Górnym Śląsku w pierwszych dziesięcioleciach
XX wieku. Po objęciu w 1927r. stanowiska dyrektora, przekształcił Stowarzyszenie
Dozoru Kotłów Parowych w Katowicach w cenioną placówkę naukowo-badawczą, która
stała się prawdziwą szkołą dla młodych polskich inżynierów i przyczyniła się do
polonizacji przemysłu górnośląskiego.
W 1941 roku zorganizował w Warszawie konspiracyjny 12-osobowy zespół, który pod
jego kierownictwem opracował Program Elektryfikacji Polski. Przyjęto w nim wizjonersko
zachodnie granice przyszłej Polski na Odrze i Nysie.
Był jednym z założycieli Stowarzyszenia Elektryków Polskich, jego prezesem w latach
1934-1935 oraz prezesem Oddziału Zagłębia Węglowego w latach 1938-1946. W 1959 r.
otrzymał pośmiertnie godność Członka Honorowego SEP.
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Profesor Jan Obrąpalski 1881-1958
Prof. Jan Obrąpalski był żonaty z Gabrielą
z Ostromęckich i miał z nią dwóch synów:
Tadeusza (ur. 1918) i Jana (ur. 1920).
Za zasługi dla rozwoju polskiego
przemysłu profesor Obrąpalski był
odznaczony m.in. dwukrotnie Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
(w 1937 i w 1955 roku).
Zmarł 14.12.1958 r. w Wiśle i pochowany
został na cmentarzu Rakowickim
w Krakowie.
16

Projekty elektryfikacji Polski powstałe w latach okupacji

⚫

Projekt Komisji SEP pod kierownictwem doc. Jana Obrąpalskiego,

⚫

„Szkic 10-letniego planu elektryfikacji kraju” inż. Stanisława
Kończykowskiego (1943 r.),

⚫

Projekt „Z” Związku Elektrowni Polskich – w latach 1942-1944
zespół pod kierownictwem inż. Mieczysława Kuźmickiego
(A. Hoffmann, R. Podoski, K. Straszewski, S. Tymowski,
S. Wójcicki)

⚫

Projekt Oddziału Brytyjskiego SEP, kierownik Jan Podoski,
członkowie P. J. Nowacki, W. Szwander, L. Zienkowski (1944 r.)

⚫

Projekt zespołu w Oflagu II C w Woldenbergu – Władysław
Pawłowski, Janusz Gniewiecki, Tadeusz Klarner, Józef Węglarz,
Lucjan Śliwiński, Bolesław Rudnicki i inni.
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Projekt elektryfikacji Polski Komisji SEP
pod kierownictwem profesora Jana Obrąpalskiego
W 1945 r. prof. Jan Obrąpalski tak wspominał genezę powstania projektu:
W roku 1940, w okresie przymusowej bezczynności (…) postanowiłem
opracować projekt elektryﬁkacji przyszłej wielkiej Polski. Potrzebne do tej
pracy materiały statystyczne i mapy znalazły się w Warszawie. Na samym
początku pracy powstało zagadnienie granicy rozpatrywanego terytorium, czy
poprzestać na elektryfikacji dobrze znanych terenów kraju w granicach
z 1939 r., czy zaryzykować próby osiągnięcia wyobraźnią niedaleką przyszłość
i opracować program w ramach państwa bardziej rozległego.
Ale jaka będzie nasza granica zachodnia? Dotychczasowa była wręcz
absurdalna. Połowa roku 1940 ukazywała perspektywy tragiczne, lecz
wierzyłem głęboko, że wojna zakończy się zupełną zagładą Niemiec (…), że
przyjdzie dobra koniunktura dla Polski, że przejściowo zgermanizowane
prasłowiańskie ziemie nadodrzańskie wrócą do Polski, że chwilowe trudności,
a nawet ewentualne niepowodzenia przy opanowywaniu wysokiego
uprzemysłowienia tych ziemi nie powstrzymają wielkich przemian dziejowych.
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Projekt elektryfikacji Polski Komisji SEP
pod kierownictwem profesora Jana Obrąpalskiego
W 1945 r. prof. Jan Obrąpalski pisał (cd.):
Wybrałem więc wariant drugi i granicę zachodnią wzdłuż Odry i Nysy
Łużyckiej. Po wstępnym sumarycznym opracowaniu programu
w wybranych granicach przedstawiłem go władzom SEP-u, które
powołały do życia komisję elektryfikacyjną dla szczegółowego
opracowania projektu (prace komisji w warunkach politycznych
Warszawy przeciągnęły się do samego Powstania Warszawskiego).
Najważniejsze prace, jak referat generalny, plany sieci i większe
obliczenia pomocnicze zostały ukończone i przechowane.
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Projekt elektryfikacji Polski Komisji SEP
pod kierownictwem profesora Jana Obrąpalskiego
W 1940 r. Jan Obrąpalski przedstawił konspiracyjnemu prezesowi
SEP Kazimierzowi Szpotańskiemu propozycję utworzenia Komisji
SEP dla opracowania projektu elektryfikacji Polski. W 1941 roku
zostaje zatwierdzony wspólnie ustalony zespół:
⚫

Doc. Jan Obrąpalski – przewodniczący,

⚫

Inż. Czesław Mejro – sekretarz i główny referent,

⚫

Inż. Czesław Herniczek,

⚫

Inż. Tadeusz Kahl,

⚫

(Inż.) Andrzej Kamiński,

⚫

Inż. Ryszard Kontkiewicz,

⚫

Inż. Jerzy Kryński,

⚫

Inż. Stefan Kwiatkowski,

⚫

Inż. Karol Przanowski.

Współpracownicy
• Inż. Czesław Nielubowicz,
• Inż. Włodzimierz Szumilin,
• Inż. Bohdan Walentynowicz,
• Inż. Zygmunt Wierzbowski
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Projekt elektryfikacji Polski Komisji SEP
pod kierownictwem profesora Jana Obrąpalskiego
Założenia do projektu [5]:
⚫Elektryﬁkacją został objęty obszar Polski obejmujący na zachodzie granicę
na Odrze i Nysie, a na wschodzie dotychczasowe granice z 1939 r. Cały
obszar został podzielony na dzielnice;
⚫Czasokres objęty opracowaniem programu elektryﬁkacji – do 15 lat po
zakończeniu wojny;
⚫Energetyka zawodowa powinna być upaństwowiona;
⚫Podstawowe moce wytwórcze to elektrownie okręgowe do 300 MW
z jednostkami generatorów o mocy 50 MW;
⚫Sieć przesyłowa byłaby eksploatowana na napięciu 110 kV, ale sieć
przesyłowa z Zagłębia Węglowego na północ kraju na napięciu 220 kV
tworząc pierścień Zagłębie Węglowe - Łódź - Włocławek - Warszawa Starachowice - Zagłębie Węglowe;
⚫Sieć rozdzielcza byłaby eksploatowana na napięciach 30 kV i 15 kV;
⚫Zużycie energii na jednego mieszkańca w 1960 r. wyniosłoby średnio
rocznie 265 kWh.
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Projekt elektryfikacji Polski Komisji SEP
pod kierownictwem profesora Jana Obrąpalskiego
Wspomnienia prof. Czesław Mejro:
Po przyjeździe do Warszawy wróciłem do Szpotańskiego. Kazimierz
Szpotański, który był przede wszystkim prezesem konspiracyjnego
SEP, skontaktował mnie na początku 1941 roku z prof. Janem
Obrąpalskim – najwybitniejszym spośród energetyków, a zarazem
jednym z najszlachetniejszych ludzi, jakich mi przyszło w życiu
spotkać. Profesor zaproponował mi współpracę przy
opracowywaniu programu elektryfikacji Polski powojennej, przy
czym – co było wtedy porażające – z granicą zachodnią na Odrze
i Nysie Łużyckiej. Zgodziłem się bez wahania. W zespole pełniłem
funkcję sekretarza, czy raczej głównego referenta. (…) W chwili
wybuchu powstania warszawskiego mieliśmy na ukończeniu trzecią
wersję planu i ta wersja stanowiła potem podstawę przy kreśleniu
założeń planu 3-letniego.
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Projekt elektryfikacji Polski Komisji SEP
pod kierownictwem profesora Jana Obrąpalskiego
O tym okresie prof. Andrzej Kamiński pisał:
Zlecił mi On (prof. Obrąpalski) opracowanie w ramach tego projektu
zagadnień: regulacji napięcia układu przesyłowego 220 kV (na
podstawie rozprawy habilitacyjnej prof. Pawła Jana Nowackiego)
oraz stabilności pracy tego układu (samodzielnie); poza tym
wykonałem obliczenia do prowadzonych przez Niego analiz
ekonomicznych tego projektu.
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Projekt elektryfikacji Polski Komisji SEP
pod kierownictwem profesora Jana Obrąpalskiego
Początkowo praca polegała na zbieraniu danych. Była to praca
żmudna, drobiazgowa, wykonywana w bardzo trudnych warunkach,
zdawałoby się – niewykonalna, zwłaszcza jeśli chodzi o ziemie
zachodnie. Pracę tę wykonał doc. Obrąpalski osobiście. Dzięki
wielkiemu wkładowi jego pracy i benedyktyńskiej dokładności udało
mu się zebrać zdumiewająco kompletne i trafne dane wyjściowe do
zamierzonego opracowania. Dopomogła mu w tym oprócz
pracowitości i dokładności duża znajomość energetyk krajów
europejskich, głównie zaś naszych sąsiadów. Konspiracyjne zebrania
zespołu odbywały się regularnie w lokalu Elektrowni Okręgu
Warszawskiego na górnym piętrze wysokościowca przy placu
Napoleona i trwały po kilka godzin. [4]
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Projekt elektryfikacji Polski Komisji SEP
pod kierownictwem profesora Jana Obrąpalskiego
Przyjęta metoda pracy polegała na następujących przesłankach [4]:
Do rozwiązania tak wielkiego problemu, jakim jest projekt elektryﬁkacji
kraju, konieczne jest wszechstronne zbadanie wszystkich czynników
technicznych i ekonomicznych, mogących mieć wpływ na ostateczne
rozwiązanie.
2. Wielka liczba parametrów wymaga stosowania kolejnych przybliżeń
i kolejnego eliminowania z rozważań czynników o mniejszym
znaczeniu.
3. Ostatecznym miernikiem każdego rozwiązania mogą być tylko
obliczenia ekonomiczne kosztu energii u odbiorcy.
1.

Pierwszy wariant programu był gotowy na początku 1943 r., drugi
pod koniec 1943 r., a zakończenie trzeciego wariantu zostało
przerwane przez wybuch powstania warszawskiego. Zawarty był on
na 86 stronach maszynopisu A4, zawierał 42 tabele oraz mapy.
Kwintesencję programu była mapa z zaznaczonym rozmieszczeniem
w 1960 r. elektrowni oraz sieci 220 kV i 110 kV.
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Projekt elektryfikacji Polski Komisji SEP
pod kierownictwem profesora Jana Obrąpalskiego
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Projekt elektryfikacji Polski Komisji SEP
pod kierownictwem profesora Jana Obrąpalskiego
W programie zaplanowano w horyzoncie roku 1960:
⚫ moc zainstalowaną elektrowni na poziomie 5581 MW, w tym:
⚫ 43 elektrownie cieplne o łącznej mocy zainstalowanej 4400 MW,
⚫ 8 elektrowni wodnych o mocy 780 MW, w tym elektrowni wodnych
we Włocławku, Czorsztynie, Jazowsku, Solinie, Koronowie
i Annopolu,
⚫ pozostawienie małych elektrowni lokalnych o łącznej mocy około
400 MW na słabo rozwiniętych gospodarczo terenach wschodnich;
⚫ produkcję energii elektrycznej w 1960 r. na poziomie 22,1 TWh;
⚫ wybudowanie 755 km linii 220 kV i 4485 km linii 110 kV, co łącznie
z liniami istniejącymi w 1938 r. wyniosłoby 7285 km linii;
⚫ budowę 94 tys. km sieci rozdzielczych o napięciu 30 kV i 15 kV oraz
148 tys. km linii nn. Łączna długość linii sn wyniosłaby 126 tys. km,
a linii nn – 188 tys. km.
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Projekt elektryfikacji Polski Komisji SEP
pod kierownictwem profesora Jana Obrąpalskiego

Porównanie Projektu Elektryfikacji Polski z wykonaniem w 1960 r.
Wg projektu
w 1960 r.

Było w 1960 r.

Moc zainstalowana elektrowni [MW]

5 581

6 300

Produkcja energii elektrycznej [TWh]

22,1

29,3

Długość linii 220 kV i 110 kV [km]

7 285

10 900

Długość linii sn [km]

126 000

103 200

Długość linii nn [km]

188 000

175 000

Parametr
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Zamiast podsumowania
⚫

Profesor Andrzej Kamiński we wspomnieniu o prof. Janie
Obrąpalskim napisał: Nie jest ważnym, że realizowany obecny
układ energetyczny odbiega od tego, co przedstawił prof. Jan
Obrąpalski – odbiega zresztą tylko niewiele (pisane w 1958 r.),
najpierwszej wagi natomiast jest, że pracą tą przygotował On kadry
oraz metodykę naszego planowania perspektywicznego. [1]

⚫

Profesor Czesław Mejro: Miałem zatem okazję pracować
z Profesorem Obrąpalskim po kilka godzin dziennie, dzięki czemu
nauczyłem się pracować naukowo, co potwierdza tezę, że
najlepszą szkołą jest terminowanie u dobrego mistrza. [8]

⚫

Pięciu z ogólnej liczby ośmiu młodych wówczas członków zespołu
zostało po wojnie profesorami na wyższych uczelniach, a wszyscy
byli doskonale przygotowani do podjęcia po wojnie zadań przy
opracowaniu długofalowych planów rozwoju energetyki. [4]
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Profesor Jan Obrąpalski 1881-1958

Dziękujemy za uwagę
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