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DZIENNIK INTERNETOWY STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLS KICH 
 

•  

DZIENNIK INTERNETOWY UKAZUJE SIĘ WYŁĄCZNIE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ. 

Wspomnienie  
KaŜdego roku przełom października i listopada 
skłania do refleksji nad szybko upływającym 
czasem. Śpieszmy się kochać, ludzi tak szybko 
odchodzą – te słowa księdza poety Jana Twar-
dowskiego – słowa jakŜe trafnie oddające to co 
my sami postrzegamy, co dzieje się wokół nas. 
W tym szczególnym numerze Infosepika wspo-
mnijmy sylwetki trzech naszych kolegów, któ-
rzy odeszli od nas w tym roku 

Kazimierz Bisztyga (1922Kazimierz Bisztyga (1922Kazimierz Bisztyga (1922Kazimierz Bisztyga (1922----2010)2010)2010)2010)  
Urodzony 2 stycznia 1922 roku w Myślenicach. 
W latach okupacji podjął naukę w Państwowej 
Szkole Budowy Maszyn i Elektrotechniki 
(1941) i w 1943 r. uzyskał dyplom technika 
elektryka, a następnie rozpoczął pracę w warsz-
tatach remontowych maszyn elektrycznych 
Krakowskiego Oddziału Firmy Siemens. Działał 
w Armii Krajowej, w czerwcu 1944 r. został 
osadzony na trzy miesiące w więzieniu „Monte-
lupich” w Krakowie. W czerwcu 1945 r. rozpo-
czął studia na Wydziale Elektrycznym Politech-
niki Śląskiej. W 1952 r. przeniósł się do Kra-
kowa i podjął pracę jako asystent w Katedrze 
Elektrotechniki Hutniczej prof. Jana Manitiusa, 
na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutni-
czej AGH. W roku 1961 obronił pracę doktor-
ską, a sześć lat później uzyskał stopień doktora 
habilitowanego. W 1974 r. uzyskał tytuł profe-
sora nadzwyczajnego, a w roku 1985 – profeso-
ra zwyczajnego. Był prodziekanem (6 lat) i 
dziekanem (6 lat) Wydziału Elektrotechniki Au-
tomatyki i Elektroniki AGH. Szczególnie silnie 
związany był z SEP. Przez trzy kadencje pełnił 
funkcję wiceprzewodniczącego Głównej Komi-
sji Rewizyjnej w Warszawie. W roku 1998 na 
Walnym Zjeździe Delegatów SEP w Krakowie 
uzyskał godność członka honorowego SEP. 
Zmarł 8 stycznia 2010 r. Został pochowany na 
Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.  

Tadeusz ZTadeusz ZTadeusz ZTadeusz Zaaaagajewski (1913gajewski (1913gajewski (1913gajewski (1913----2010)2010)2010)2010)  
Urodzony 16 grudnia 1912 roku we Lwowie. 
W 1935 roku ukończył Oddział Elektrotech-
niczny Wydziału Mechanicznego Politechniki 
Lwowskiej. Od 1940 roku pracuje we Lwowie 

jako asystent w Katedrze Radiotechniki kiero-
wanej przez prof. Janusza Groszkowskiego. 
W 1945 roku w Gliwicach bierze czynny w or-
ganizowaniu Katedry Radiotechniki na Wydzia-
le Elektrycznym Politechniki Śląskiej. W 1946 
roku broni pracę doktorską. W 1954 roku two-
rzy Katedrę Elektroniki Przemysłowej, a 10 lat 
później zostaje pierwszym dziekanem Wydziału 
Automatyki Politechniki Śląskiej. W 1965 roku 
Rada Państwa nadaje mu tytuł profesora zwy-
czajnego. Od 1976 roku jest członkiem rzeczy-
wistym Polskiej Akademii Nauk. W 1988 roku 
przechodzi na emeryturę, a 4 lata później nada-
na zostaje mu godność doktora honoris causa 
Politechniki Śląskiej. SEP nadaje mu w 2002 
roku medal im. prof. Stanisława Fryzego. Syn 
Adam jest znakomitym poetą wymienianym 
w gronie kandydatów do literackiej Nagrody 
Nobla. Prof. Tadeusz Zagajewski zmarł 28 
września 2010 roku i został pochowany na 
cmentarzu w Gliwicach.  

Wilibald Winkler (1922Wilibald Winkler (1922Wilibald Winkler (1922Wilibald Winkler (1922----2222010)010)010)010)        
Urodzony 25 grudnia 1922 roku w Zabrzu. 
Przez 15 lat pracował w przemyśle energetycz-
nym, między innymi w Elektrowni Miechowice. 
W 1966 roku ukończył studia na Wydziale 
Elektrycznym Politechniki Śląskiej, a 3 lata 
później obronił pracę doktorską. Stopień dokto-
ra habilitowanego uzyskał w 1973 roku, a tytuł 
naukowy profesora w 1981 roku. Od 1974 roku 
pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. Nauki In-
stytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów 
Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. 
W latach 1990-1996 był przez dwie trzyletnie 
kadencje rektorem Politechniki Śląskiej. 
W 1993 roku objął ponadto stanowisko dyrekto-
ra Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania 
Układów. W latach 1997 - 2000    był wicemini-
strem nauki w rządzie Jerzego Buzka, a w latach 
2000 - 2001 wojewodą śląskim. XXXIII Walny 
Zjazd Delegatów SEP w Łodzi w 2006 roku na-
dał mu godność członka honorowego SEP. 
Zmarł 31 października 2010 roku. Uroczystości 
pogrzebowe odbędą się w    czwartek 4 listopada 
2010 r. o godz. 11 w kościele św. Wojciecha 
w Zabrzu przy ul. Heweliusza 4.  


