
VI Seminarium Naukowe WZEE'2006 
Lublin – Kazimierz Dolny 

W dniach 8-10 maja 2006 r. Zarząd Główny i Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki 
Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS) wraz z Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, 
Polską Sekcją IEEE i Lubelskim Towarzystwem Naukowym zorganizował VI Seminarium Naukowe 
„Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki”. Seminarium było połączone z wyjazdowym 
plenarnym zebraniem Zarządu Głównego PTETiS i było kontynuacją poprzednich seminariów WZEE, które 
odbyły się kolejno w Kielcach - Ameliówce (2000 r.), Gdańsku – Sopocie (2001 r.), Częstochowie – Złotym 
Potoku (2002 r.), Warszawie – Jadwisinie (2003 r.) i Rzeszowie – Iwoniczu Zdroju (2004 r.). 

Obrady seminarium odbywały się pod przewodnictwem prof. Tadeusza Janowskiego – przewodniczącego 
Oddziału Lubelskiego PTETiS oraz prof. Krzysztofa Kluszczyńskiego (Politechnika Śląska) – 
przewodniczącego Zarządu Głównego Towarzystwa. Stroną organizacyjną programu naukowego i imprez 
towarzyszących zajmowali się członkowie Zarządu Oddziału Lubelskiego: prof. Henryka Stryczewska i dr inż. 
Paweł Surdacki, a także mgr Renata Gałat. 

Otwarcie seminarium wraz z inauguracyjną sesją naukowa odbyło się na Wydziale EiI PL z udziałem JM 
Rektora PL prof. Józefa Kuczmaszewskiego oraz prorektorów: prof. Witolda Stępniewskiego i prof. Andrzeja 
Wac-Włodarczyka, reprezentującego również Wydział IV Nauk Technicznych Lubelskiego Towarzystwa 
Naukowego, współpracujący z Oddziałem Lubelskim PTETiS. Współgospodarz seminarium – dziekan 
Wydziału EiI prof. Waldemar Wójcik zaprezentował strukturę i osiągnięcia Wydziału w ostatnich latach.  

Sesję plenarną rozpoczął referat prof. Jerzego Hickiewicza (Politechnika Opolska) – członka honorowego 
Towarzystwa, dotyczący historii Oddziału Elektrotechnicznego Politechniki Lwowskiej z perspektywy jej 160-
lecia. Następne referaty stanowiły przegląd osiągnięć zespołów badawczych z Oddziału Lubelskiego PTETiS, 
dotyczących technologicznych zastosowań nietermicznej plazmy, diagnostyki procesu spalania i silnoprądowych 
zastosowań nadprzewodników. Uzupełnieniem tych referatów były praktyczne pokazy w laboratoriach: techniki 
światłowodowej (prof. Waldemar Wójcik), Centrum Doskonałości Zastosowań Technologii 
Nadprzewodnikowych i Plazmowych w Energetyce ASPPECT (prof. Tadeusz Janowski, prof. Henryka D. 
Stryczewska) oraz finansowane przez UE Centrum Technologii Internetowych (dr inż. Sławomir Przyłucki).  

Pozostała część obrad Seminarium WZEE’06 w dniach 8-10.05.2006 odbyła się w Domu Dziennikarza w 
Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Tematyka referatów obejmowała, w ramach szeroko pojętej elektrotechniki i 
elektroniki, szczegółowe zagadnienia metrologii elektrycznej, nowoczesnych materiałów magnetycznych  
i nadprzewodnikowych, sygnałów i sterowania, sieci komputerowych, układów napędowych, 
przekształtnikowych i mikroprocesorowych, zjawisk sprzężonych elektromagnetyczno-cieplnych. Wyraźnym 
zainteresowaniem cieszyła się też problematyka niezawodności i efektywności układów elektroenergetycznych 
oraz analizy ich pól magnetycznych i sił elektrodynamicznych.  

Łącznie w 5 sesjach wygłoszono i przedyskutowano 30 referatów naukowych. Dostarczone przez autorów 
teksty referatów przygotowano do druku w materiałach pokonferencyjnych, zaś wybrane przez Komitet 
Naukowy prace zostaną skierowane do publikacji w miesięczniku „Przegląd Elektrotechniczny”. 

Spotkanie w Kazimierzu Dolnym było również okazją do roboczych obrad Zarządu Głównego PTETiS, 
co zaowocowało istotnymi uchwałami związanymi z dalszą działalnością organizacyjną i wydawniczą 
Towarzystwa. 

Poza sesjami naukowymi uczestnicy mieli także możliwość bezpośrednich dyskusji podczas m. in. kolacji 
koleżeńskiej i wieczornego grilla przy ognisku. Organizatorzy przewidzieli też czas na poznawanie 
interesujących zakątków Kazimierza Dolnego, m. in. ruin średniowiecznego zamku, Góry Trzech Krzyży i 
cennych zabytków architektury renesansowej (kościół farny i kamienice w Rynku). Główną atrakcją drugiego 
dnia seminarium był rejs statkiem „Marzanna” po Wiśle, którego przedłużeniem była piesza wycieczka do ruin 
zamku w Janowcu malowniczo położonych na wysokiej skarpie. Po zapoznaniu się z burzliwą historią zamku i 
jego intrygującymi legendami uczestnicy obejrzeli zabytkowy drewniany dwór przeniesiony z Moniaków k. 
Urzędowa, po czym przytrzymując się liny zeszli ze skarpy zamkowej nad Wisłę karkołomną stromą ścieżką. Po 
przeprawie promem na drugi brzeg Wisły uczestnicy powrócili krętymi wąwozami lessowymi „Granicznik” i 
„Małachowskiego” do Domu Dziennikarza. Na zakończenie seminarium uczestnicy otrzymali na pamiątkę 
słynne koguty pochodzące z kazimierskiej piekarni. 

W seminarium wzięło udział łącznie ok. 50 uczestników, reprezentujących 15 oddziałów PTETiS z całego 
kraju oraz kilku gości zaproszonych z Niemiec. Duży aplauz uczestników wywołała zapowiedź dziekana 
Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej o możliwości zorganizowania kolejnego 
seminarium w roku 2007 w Politechnice Lwowskiej, z którą PL ma bardzo dobre kontakty. Po seminarium 
organizatorzy otrzymali od uczestników wiele listów z podziękowaniami i gratulacjami za wzorową organizację 
i stworzenie miłej atmosfery, sprzyjającej owocnym dyskusjom naukowym. 

Paweł Surdacki 
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Fot. 1. Uczestnicy Seminarium WZEE’2006 na Górze Trzech Krzyży  

 

 
Fot. 2. Sesje inauguracyjną Seminarium WZEE prowadził prof. T. Janowski.  

Po lewej: rektor PL prof. J. Kuczmaszewski i przewodniczący ZG PTETiS prof. K. Kluszczyński.  
Po prawej: prorektor PL prof. A. Wac-Włodarczyk i dziekan WEiI prof. W. Wójcik. 

 
Fot. 3. Pokazy lewitacji nadprzewodnikowej w Centrum 

Doskonałości ASPPECT 
 

Fot. 4. Pokazy w Laboratorium Technik Internetowych 

 
Fot. 5. Sala obrad (doc. L. Referowski)  

Fot. 6. Referuje prof. J. Stępień 
 

 



 
 

Fot. 7. Kolacja koleżeńska 
 

Fot. 8. Zwiedzanie ruin zamku w Kazimierzu 
 

 
Fot. 9. Zwiedzanie Kazimierza Dolnego 

 
Fot.10. Wycieczka do zamku w Janowcu 

 
 

 
Fot. 11. Zejście ze skarpy zamkowej w Janowcu 

 
Fot. 12. Spotkanie przy ognisku 

 
 


