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Historia Polskiego Komitetu Elektrotermii SEP w zarysie. 
Część III, Kongres w Warszawie

Streszczenie: Najważniejszym wydarzeniem drugiego dziesięciolecia funkcjonowania Polskiego Komitetu Elektrotermii SEP był fakt organizacji 
przez Polskę VII Międzynarodowego Kongresu Elektrotermii. Obrady odbywały się w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki. W Kongresie wzięło 
udział łącznie 794 osób z 25 krajów, z których 223 osoby reprezentowały polskie uczelnie techniczne i środowisko przemysłowe. Sesja plenarna 
otwierająca imprezę odbyła się w Sali Kongresowej. W trakcie trwania Kongresu odbyło się posiedzenie Komitetu Dyrekcyjnego UIE, podczas któ-
rego na zaszczytną funkcję prezydenta UIE został wybrany przewodniczący Polskiego Komitetu Elektrotermii SEP prof. Bronisław Sochor z Poli-
techniki Łódzkiej. 

History of the Polish Committee for Electroheat of SEP in the outline.
Part III, Congress in Warsow

Summary: The most important event of the second decade of the Polish Committee for Electroheat activities was the VI International Congress on 
Electroheat successfully organized by Poland. All congress sessions were conducted in the Palace of Culture in Warszawa with the opening session 
in the Congress Hall. 794 participants from 25 countries including 223 representing Polish technical universities and industrial companies were 
taking part in the event. During the meeting of the UIE Managerial Committee the chairman of the Polish Committee for Electroheat professor 
Bronisław Sochor from the Łódź Technical University was elected for the prestigious position of the UIE president. 

Prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik
POLITECHNIKA ŚLąSKA

WStęp
Nie ulega wątpliwości, że najważniejszym efektem pierw-

szych lat działalności Polskiego Komitetu Elektrotermii SEP 
było powierzenie Polsce organizacji VII Międzynarodowego 
Kongresu Elektrotermii. Decyzję w tej ważnej dla PKEt sprawie 
podjęto z dość dużym wyprzedzeniem, bo już w czerwcu 1967 
roku podczas zebrania Komitetu Dyrekcyjnego uIE odbytego 
w Warszawie [1]. Równocześnie powierzono prof. Bronisławo-
wi Sochorowi funkcję wiceprezydenta uIE. Zadanie organiza-
cji Kongresu zostało przez stronę polską przyjęte do realizacji. 
Międzynarodowy Kongres Elektrotermii został z  powodze-
niem zorganizowany w Warszawie, przy znakomitej, nieosią-
galnej obecnie frekwencji. 

oBrADY KonGreSu 
Obrady odbywały się w dniach 18-22 września 1972 

roku w salach Pałacu Kultury i Nauki. Na podkreślenie zasłu-
guje fakt, że w Kongresie wzięło udział aż 794 osób z 25 kra-
jów z trzech kontynentów. Oficjalnymi językami Kongresu 
były angielski, francuski i niemiecki. Obok naszego kraju, któ-

ry ze zrozumiałych względów był na tej imprezie najliczniej 
reprezentowany (223 osoby), w Kongresie uIE uczestniczyli 
elektrotermicy z Austrii (20), Belgii (24), Bułgarii (2), Czecho-
słowacji  (40), Danii  (2), Francji (56), Grecji (1), Hiszpanii (8), 
Holandii (9), Iranu (1), Irlandii (2), Japonii (10), Jugosławii (11), 
Kanady (12), Niemiec (łącznie 92, w tym 63 z RFN i 29 z NRD), 
Norwegii (13), Rumunii (2), Szwajcarii, Szwecji (22), uSA (6), 
Węgier (23), Wielkiej Brytanii  (42), Włoch (21), ZSRR (18). 
Siedem osób reprezentowało instytucje i organizacje mię-
dzynarodowe, a wśród nich prezydent uIE prof. C. Melling. 
W okresie organizacji Kongresu członkami uIE były 23 kraje 
(19 członków zwyczajnych i 4 stowarzyszonych). Przedstawi-
ciele trzech krajów członkowskich – Australii, Brazylii i Indii – 
nie byli obecni w Warszawie. Oficjalna sesja otwierająca Kon-
gres odbyła się w reprezentacyjnej Sali Kongresowej Pałacu 
Kultury i Nauki (fot.1). 

uczestników sesji inauguracyjnej powitał przewodniczący 
Komitetu Organizacyjnego Kongresu prof. Bronisław Sochor.  

W sesji tej uczestniczyli wysocy rangą reprezentanci rzą-
du PRL: wicepremier Jan Mitręga, minister Edukacji, Nauki 



31ŚLĄSKIE WIADOMOŚCI ELEKTRYCZNE  Rok XXIV  Nr 2’2017 (131)

UCHRONIĆ OD ZAPOMNIENIA     TO RESCUE FROM OBLIVION

i Technologii Jan Kaczmarek, minister Przemysłu Ciężkiego 
Włodzimierz Lejczak, wiceminister Górnictwa i Energetyki, 
a  zarazem prezes SEP Tadeusz Dryzek, wiceminister Przemy-
słu Maszynowego Stanisław Wyłupek. Wysłuchano wystąpień 
urzędującego prezydenta uIE prof. C. M. Mellinga, przedstawi-
cieli rządu i prezesa SEP. 

Odczytano list honorowego przewodniczącego uIE prof. 
H. Gelissena, który przybył do Warszawy z opóźnieniem i nie 
mógł uczestniczyć w Kongresie od samego początku. Na za-
kończenie sesji inauguracyjnej przedstawiono referat pro-
gramowy pt. „Perspektywy rozwoju elektrotermii”. Referat 
został przygotowany przez pięcioosobowy zespół ekspertów 
z Polski, RFN, Czechosławacji i ZSRR. Wygłoszenie referatu pro-
gramowego powierzono kierownikowi Katedry Elektrotermii 
Politechniki Warszawskiej prof. Tadeuszowi Skrzypkowi. Obra-
dy toczyły się w 16 sesjach plenarnych. Spośród zgłoszonych 
244 referatów 167 zostało wygłoszonych podczas sesji plenar-
nych. Autorami 13 z nich byli polscy elektrotermicy. 

ImprezY toWArzYSząCe  
Imprezie towarzyszyły: wystawy publikacji i urządzeń 

elektrotermicznych, projekcje filmów technicznych, wycieczki 
do warszawskich zakładów przemysłowych o tematyce elek-
trotermicznej, zebrania Komitetów Studyjnych oraz grup ro-
boczych uIE, wycieczki turystyczne dla zagranicznych uczest-
ników Kongresu i osób towarzyszących. 

Fot.1. Sala Kongresowa podczas sesji otwarcia 

Fot.2. Prof. B. Sochor otwiera obrady

Fot. 3. Wystąpienie prezydenta UIE

Fot. 4. Honorowy przewodniczący UIE prof. Henri Gelissen w rozmowie 
z prezesem SEP Tadeuszem Dryzkiem 

Fot. 5. Prof. B. Sochor (z lewej) podczas spotkania z uczestnikami Kongresu
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Kongres stanowił znakomitą okazję do spotkań i roz-
mów kuluarowych. Wiele  spotkań odbyli:  prezes SEP Tade-
usz Dryzek (fot. 4) oraz przewodniczący Komitetu Organiza-
cyjnego Kongresu prof. Bronisław Sochor (fot. 5). Odbyły się 
także oficjalne spotkania władz Międzynarodowej unii Elek-
trotermii (fot. 6).

W dalszej części obrad uczestniczył już prof. H. Gelissen, 
który w symbolicznym geście przekazał prof. B. Sochorowi 
przyznany mu przed wojną przez Prezydenta Ignacego Mo-
ścickiego order Polonia Restituta.

KSIęGA KonGreSoWA
W 1973 r. nakładem Wydawnictw Naukowo-Technicznych 

ukazuje się Księga VII Kongresu (fot. 7), zawierającą na 1230 
stronach pełne teksty 244 referatów, przebieg dyskusji nad 
nimi, przemówienia, raporty z działalności Komitetów Studiów 
i Grup Roboczych uIE oraz inne materiały kongresowe [2]. 

noWY prezYDent uIe
W trakcie trwania Kongresu odbyło się zebranie Komitetu 

Dyrekcyjnego uIE, na którym wybrano prezydenta organizacji 
na nową, dwuletnią kadencję. Nowym prezydentem uIE został 
przewodniczący Polskiego Komitetu Elektrotermii SEP prof. 
Bronisław Sochor. 

poDSumoWAnIe 
VII Międzynarodowy Kongres Elektrotermii zorganizowa-

ny w drugim dziesięcioleciu istnienia PKEt był bezsprzecznie 
najważniejszym sprawdzianem umiejętności organizacyjnych 
Komitetu i spowodował wyraźne zwiększenie zainteresowa-
nia krajowych środowisk naukowych i technicznych elektro-
termią. Aktywność polskiego środowiska elektrotermicznego 
została wysoko oceniona także przez gości zagranicznych, co 
zaowocowało nie tylko powołaniem prof. Bronisława Socho-
ra na stanowisko prezydenta uIE, ale także zwiększoną liczbą 
przyjętych referatów na kolejny VIII Międzynarodowy Kongres 
Elektrotermii w Liège w 1976 r. oraz zaangażowaniem przed-
stawicieli PKEt do pracy w organach uIE. Ale o tym napiszę 
w kolejnym odcinku zarysu historii Polskiego Komitetu Elek-
trotermii SEP. 
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Fot. 7. Strona tytułowa Księgi 

Fot. 6. Posiedzenie władz UIE w trakcie trwania  
VII Międzynarodowego Kongresu Elektrotermii w Warszawie


