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W 2016 roku mija 100-lecie urodzin prof. dr. inż. Andrzeja 
Kamińskiego – wybitnego specjalisty w dziedzinie energetyki, 
jednego z ojców założycieli Wydziału Elektrycznego Politech-
niki Śląskiej w Gliwicach.

Andrzej Kamiński urodził się 17 września 1916 roku 
w Eisleben, rodzinnym mieście Marcina lutra, leżącym w środ-
kowych Niemczech (w Saksonii). W młodości A. Kamiński prze-
niósł się wraz z rodziną na Górny Śląsk. Jego matka była Niem-
ką i po zakończeniu II wojny światowej miał prawo do wyboru 
obywatelstwa. Zachowując patriotyczną postawę i mając na 
uwadze swoje dotychczasowe losy, wybrał przynależność do 
społeczeństwa i Państwa Polskiego.

Po ukończeniu szkoły średniej w Katowicach, rozpoczął 
studia na Oddziale Elektrycznym Wydziału Mechanicznego Po-
litechniki lwowskiej, gdzie w 1939 roku uzyskał absolutorium. 
W wyniku wybuchu wojny musiał przerwać studia i  podjąć 
pracę zawodową w firmie Siemens w Warszawie. Równolegle 
brał czynny udział w pracach konspiracyjnego Zespołu Elek-
tryfikacji Polski – 12 osobowej organizacji powołanej przez 
zdelegalizowanych członków Stowarzyszenia Elektryków Pol-
skich (m.in. K. Szpotańskiego i J. Obrąpalskiego), która opraco-
wywała projekty elektryfikacji kraju, wykorzystane w okresie 
powojennym.

W 1946 inż. Andrzej Kamiński obronił pracę dyplomo-
wą na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej, uzyskując  
stopień zawodowy magistra inżyniera elektryka. Od tego 
roku rozpoczął pracę na uczelni, najpierw na stanowisku 
asystenta, a następnie, po obronie w 1949 roku rozprawy 
doktorskiej  pt. „Przyczynek do zagadnienia równowagi dy-
namicznej turbogeneratorów. Obliczenie przebiegów wy-
równawczych o czasie trwania dłuższym niż kilka dziesiątych 
sekundy” kontynuował pracę naukową na stanowisku ad-
iunkta. Dysertacja doktorska mgr. inż. Andrzeja Kamińskie-
go, której promotorem był profesor Władysław Kołek, była 
pierwszą tego typu pracą obronioną na Wydziale Elektrycz-

nym Politechniki Śląskiej. W kolejnych latach dr inż. Andrzej 
Kamiński przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej: 
w 1954 roku powołany został na stanowisko docenta, w 1961 
roku profesora nadzwyczajnego, natomiast w roku 1976 pro-
fesora zwyczajnego. Od początku swojej pracy naukowej 
Andrzej Kamiński był silnie związany z  zespołem prof. Jana 
Obrąpalskiego, biorąc udział w organizacji pierwszej w kraju 
Katedry Energetyki, zajmującej się odbudową i rozbudową 
polskiego systemu elektroenergetycznego, łącząc zagad-
nienia techniczne z ekonomicznymi. Od 1962 do 1969 roku 
prof. A. Kamiński kierował Katedrą Gospodarki Elektroener-
getycznej. W 1969 roku połączono ją, wraz z dwiema innymi 
katedrami, tworząc Katedrę Elektroenergetyki, a po reformie 
wprowadzającej w miejsce katedr większe jednostki –  insty-
tuty, prof. Kamiński został pracownikiem Instytutu Elektro-
energetyki i Sterowania Układów, w którym pracował aż do 
przejścia na emeryturę w 1986 roku.

Zainteresowania naukowe profesora Andrzeja Kamiń-
skiego skupiały się na badaniach systemu elektroenergetycz-
nego, jego niezawodności, a w szczególności na zależnościach 
technicznych i ekonomicznych w energetyce. Wiele z jego prac 
naukowych podejmowało zagadnienia przyszłości i rozbudo-
wy sieci i instalacji elektrycznych w gwałtownie zmieniającej 
się rzeczywistości i zwiększających się potrzebach konsumpcji 
energetycznej społeczeństwa. Spojrzenie z tak szerokiej per-
spektywy na zagadnienia techniczne, przez pryzmat ekono-
miki oraz równowagi lokalnej było innowacyjną metodologią, 
zapoczątkowaną przez profesora lucjana Nehrebeckiego, któ-
ra wyprzedzała dominujące paradygmaty naukowe lat 50. i 60. 
XX wieku. Kontynuatorzy profesora Kamińskiego, w latach 
późniejszych  zajęli się szeroko rozumianym zagadnieniem 
bezpieczeństwa energetycznego, rozwojem regionalnych 
rynków energii elektrycznej, jak również dostosowywaniem 
organizacyjnym krajowego systemu elektroenergetycznego 
po zmianie ustrojowej z 1989 roku.
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Profesor Andrzej Kamiński był również twórcą gliwickiej 
szkoły niezawodności systemów elektroenergetycznych, któ-
rej innowacyjne prace badawcze, realizowane w powoływa-
nych zespołach problemowych Instytutu, były znane i cenio-
ne nie tylko w Polsce, lecz także w największych państwach 
europejskich. Szeroko prowadzona współpraca profesora Ka-
mińskiego z wieloma ośrodkami naukowymi, zarówno w pań-
stwach socjalistycznych, jak i po drugiej stronie „żelaznej 
kurtyny” (m.in. Wielka Brytania, Kanada, Francja, RFN) potwier-
dzała uniwersalność przyjętych przez niego założeń badaw-
czych i oczekiwanych rezultatów. Otwarcie na różnorodne śro-
dowiska naukowe uzasadnia również współorganizacja przez 
profesora Kamińskiego pierwszej w kraju międzynarodowej 
konferencji naukowej „Ciągłość zasilania systemów elektro-
energetycznych” (1977 rok), podczas której o problemach 
ówczesnej energetyki dyskutowali naukowcy i przemysłowcy 
z 19 krajów świata. 

Jako dydaktyk profesor Andrzej Kamiński był promoto-
rem ponad 100 prac dyplomowych, a także autorem dwóch 
podręczników i dwóch skryptów. Według opinii jego studen-
tów profesor przykładał wielką wagę nie tylko do ich wiedzy 
i umiejętności, lecz również postawy obywatelskiej, w tym 
odpowiedzialnego i poważnego traktowania powierzonych 
zadań i obowiązków.

Pomimo dużego zaangażowania w badania i dydaktykę 
profesor Kamiński chętnie angażował się w pomoc młodszym 
pracownikom naukowym w uzyskiwaniu przez nich kolejnych 
szczebli awansu zawodowego. Wypromował 10 doktorów 
nauk technicznych, był opiekunem naukowym rozprawy habi-
litacyjnej, recenzentem 21 dysertacji doktorskich i jednej roz-
prawy habilitacyjnej. Przez współpracowników postrzegany 
był, jako autorytet naukowy otwarty na konstruktywną dys-
kusję, bardzo wymagający w stosunku do innych, ale jeszcze 
bardziej w stosunku do siebie.

Profesor Andrzej Kamiński  był członkiem Komitetu Ener-
getyki PAN oraz Komisji Energetyki Śląskiego oddziału PAN 
w Katowicach, przewodniczącym Grupy Roboczej ds. Nieza-
wodności Zasilania Międzynarodowej Konferencji Energetyki 
Przemysłowej. Praktyczne podejście profesora Kamińskiego 
do zagadnień energetyki realizowało się także poprzez udział 
jego Zespołu Naukowego w pracach Instytutu Energetyki 
i Centrum Informatyki w Energetyce.

W dowód uznaniu całokształtu dorobku naukowego, 
dydaktycznego profesor Andrzej Kamiński został odznaczo-
ny  Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Nagrodą 
I stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz 
Nagrodami Rektora Politechniki Śląskiej.

Profesor Kamiński zmarł 20 lutego 1995 roku. Pochowany 
został na Cmentarzu Ewangelickim w Wiśle.
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