
70 LAT WYDZIAŁU – 60 LAT ELEKTRYKI 
Streszczając zarys dziejów Katedry Podstaw Elektrotechniki kierowanej przez prof. Stanisława 

Fryzego od 1946 roku i Jego następców nie można pominąć zaangażowania prof. S. Fryzego  
w działalność wydawniczą zarówno dydaktyczną, jak i naukową. Z inicjatywy prof. Stefana Węgrzyna 
podjęto w roku 1954 wydawanie Zeszytów Naukowych Politechniki Śląskiej. Pierwszą serią Zeszytów 
Naukowych Politechniki Śląskiej była „Elektryka”. Elektryka nr 1 została wydana w kwietniu 1954 
roku. W zeszycie tym ukazał się między innymi obszerny artykuł profesora S. Fryzego na temat 
racjonalizacji fizykalnych równań elektromagnetycznych i układów dymensyjnych.  

 

 
Elektryka nr 1-1954 

 W przedmowie do nr 1 „Elektryki” ówczesny Rektor Politechniki Śląskiej Gabriel 
Kniaginin napisał między innymi „Dwom głównym zadaniom ma służyć wyższa uczelnia: 
dydaktyczno-naukowym i naukowo-badawczym. Zadania te wiążą się ze sobą dialektycznie, 
nierozerwalnie. Badania naukowe stwarzają żyzny grunt, na którym wyrasta dydaktyka, ta zaś 
przenosi je w  życie, upowszechnia i ożywia”. Pierwszym redaktorem naukowym „Elektryki” 
był profesor Stefan Węgrzyn. W czasie pierwszej trzyletniej kadencji ukazały się trzy „Elektryki”, 
wszystkie wydawane przez PWN w Krakowie. Kolejne trzy lata redaktorem naukowym „Elektryki” 
był profesor Adam Macura, a w roku 1960 redaktorem został docent Wiesław Gabryś i pełnił tę 
funkcję przez 3 kadencje. Do września 1969 r. wydano 25 zeszytów „Elektryki”. W grudniu 1969 
roku redaktorem naukowym Zeszytów Naukowych i Dydaktycznych serii „Elektryka” została doc. dr 
inż. Zofia Cichowska, i pełniła tę funkcję nieprzerwanie przez 11 kadencji, więc przez 33 lata do 
grudnia 2002 roku. W 1975 roku funkcję redaktora poszerzono o redakcję naukową skryptów, 
podręczników. Kończąc kadencję doc. dr inż. Zofia Cichowska przekazała do druku „Elektrykę” nr 
183. Od stycznia 2003 roku redaktorem naukowym Zeszytów Naukowych serii „Elektryka”  



i wydawnictw naukowych oraz dydaktycznych na Wydziale Elektrycznym został prof. dr hab. inż. 
Marian Pasko, który pełni tę funkcję do dziś. Kilkanaście lat temu ze wszystkich serii Zeszytów 
Naukowych Politechniki Śląskiej wyodrębniono serię „Monografie”. Zawierają one obszerniejsze 
prace naukowe przede wszystkim profesorów i doktorów habilitowanych Uczelni, a nasz Wydział ma 
w tej serii znaczący udział. Prace habilitacyjne, monografie oraz tzw. „monografie profesorskie”  
ukazywały się w serii „Elektryka” do 2007 roku.  
 

 
Prace naukowe Pol. Śląskiej „ Elektryka” 

W związku z wprowadzoną przez MNiSW punktację czasopism, z serii „Elektryka” od 2007 
roku wyodrębniono jako Prace Naukowe Politechniki Śląskiej kwartalnik „Elektryka”. Jest to 
czasopismo z nową szatą graficzną i zachowaną ciągłością numeracji. Obecnie w kwartalniku 
„Elektryka” publikują swoje prace zarówno pracownicy naukowi z Politechniki Śląskiej, jak również 
z innych ośrodków naukowych. W latach 2009-2014 w kwartalniku „Elektryka” opublikowano 
łącznie 211 artykułów, w tym 127 prac przez pracowników z Wydziału Elektrycznego, a 84 z innych 
ośrodków naukowych. W 2014 roku minęło 60 lat istnienia „Elektryki”. Do końca 2014 roku ukazały 
się 232 numery „Elektryki”. Wszystkie prace wydawane z Wydziału Elektrycznego przez 
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej są  recenzowane przez samodzielnych pracowników nauki  spoza 
uczelni autora, a monografie habilitacyjne przez dwóch profesorów tytularnych. Wydawane prace 
odznaczają się bardzo wysokim poziomem naukowym, dydaktycznym, redakcyjnym, edytorskim i są 
cenione w świecie naukowym w kraju i za granicą oraz uzyskują wysoką oceną merytoryczną 
przyznawaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Informacje o artykułach 
publikowanych w „Elektryce” są regularnie umieszczane w bazie danych Institution of Electrical 
Engineers (INSPEC), jednej z najbardziej renomowanych baz danych na świecie. 
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