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W dniu 5 stycznia 2012 roku odszed od nas po ci kiej chorobie emerytowany
profesor zwyczajny – wybitny nauczyciel akademicki, wielce oddany pracy naukowej,
dydaktycznej oraz sprawom Politechniki Wroc awskiej i krajowej nauce. Pogr eni
w g bokim smutku, bo egnamy Przyjaciela, bardzo dobrego, prawego i szlachetnego
Cz owieka.
Profesor Marian Cegielski urodzi si

29 lipca 1925 r. w Tarnopolu, na

wschodnich kresach Rzeczpospolitej. Od lipca 1944 r. do czerwca 1945 r. pracowa na
przymusowych robotach w Niemczech. W 1946 r. podj

studia wy sze na Wydziale

Elektrycznym Politechniki Wroc awskiej. W 1951 r. prof. Marian Cegielski rozpocz
prac zawodow , w Zak adach Energetycznych Okr gu Dolno

skiego, a w 1952 r.

zosta zatrudniony w Politechnice Wroc awskiej, gdzie przechodzi kolejne szczeble
kariery naukowej, a po wysokie osi gni cia, tytu y i stanowiska. Pocz tkowo prof.
Marian Cegielski pracowa w Zak adzie Elektroenergetycznym Katedry Gospodarki
Energetycznej Politechniki Wroc awskiej, za w latach 60-ych pe ni funkcj zast pcy
kierownika
a nast pnie
W latach

Katedry

Systemów

Energetycznych

Politechniki

Wroc awskiej,

Samodzielnego Zak adu Sieci i Systemów Elektroenergetycznych.
70-ch

pe ni

funkcj

kierownika

Elektroenergetycznych, znajduj cego si

Zak adu

Sieci

i

Systemów

w strukturze Instytutu Energoelektryki

Wydzia u Elektrycznego. Ponadto w latach 1958 – 1964 i 1968 – 1972 prof. Marian
Cegielski pracowa
Wroc awiu,

pe ni c

Energetycznych.

Od

w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych we
funkcj
1969

kierownika
roku

by

Zak adu

Naukowego

Systemów

kierownikiem

Seminarium

Systemów

Energetycznych.
Prof. Marian Cegielski uzyska w 1961 r. stopie doktora nauk technicznych,
natomiast w 1969 roku Rada Naukowa Wydzia u Elektrycznego nada a Mu stopie
naukowy doktora habilitowanego. Tytu y profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego
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uzyska odpowiednio w latach 1982 i 1993. Zainteresowania naukowe prof. Mariana
Cegielskiego dotyczy y zagadnie

stanów pracy systemu elektroenergetycznego,

w szczególno ci wykorzystania metod statystycznych do okre lania stanu tego
systemu. Zwi zane one równie by y z metodami jako ciowej i ilo ciowej oceny
stabilno ci lokalnej systemu oraz optymalizacji jego konfiguracji. Niektóre rezultaty
prac badawczych Profesora i kierowanego przez Niego zespo u zosta y wdro one
w Krajowej Dyspozycji Mocy oraz zosta y wyró nione nagrodami Ministra.
W latach 1975–1978 prof. Marian Cegielski pe ni funkcj

Prodziekana,

natomiast w latach 1984–1990 funkcj Dziekana Wydzia u Elektrycznego. W latach
1991 – 2000, przez trzy kolejne kadencje by

cz onkiem Centralnej Komisji

ds. Tytu ów i Stopni Naukowych, jednocze nie w latach 1994 – 2000, przez dwie
kadencje, by cz onkiem Komitetu Bada Naukowych (Zespo u T-10).
Na dorobek naukowy prof. Mariana Cegielskiego sk ada si sto kilkadziesi t
prac naukowych, w tym ok. 80 publikacji krajowych i zagranicznych, artyku ów
w znacz cych czasopismach, materia ach konferencji mi dzynarodowych i kilka
ksi ek i podr czników, wydanych m. in. przez PWN, Akademi

Nauk ZSRR,

Wydawnictwo Politechniki Wroc awskiej. przy czym ostatni z nich wyda w 2008 r.
W roku 2005 za ca okszta t pracy naukowej uzyska bardzo presti ow

Nagrod

Siemensa.
Prof.

Marian

Cegielski

by

twórc

szko y

modele

stanów

systemu

elektroenergetycznego, wypromowa dwunastu doktorów, by opiekunem siedmiu
rozpraw habilitacyjnych (tak e zagranicznych). Trzech Jego habilitantów uzyska o
tytu y naukowe profesora. By recenzentem kilkudziesi ciu rozpraw doktorskich,
habilitacyjnych i wniosków do tytu u profesora.
Prof. Marian Cegielski mia

znaczne zas ugi dla rozwoju

rodowiska

naukowego elektroenergetyków polskich. By twórc i wieloletnim Przewodnicz cym
Sekcji Systemów Elektroenergetycznych. Polskiej Akademii Nauk oraz cz onkiem
Prezydium Komitetu Elektrotechniki PAN, cz onkiem Prezydialnego Komitetu
Problemów Energetyki PAN, cz onkiem Rad Naukowych w wielu instytucjach (m. in.
Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych, Instytutu CUPRUM, Instytutu
Elektrotechniki w Mi dzylesiu k. Warszawy). Prof. Marian Cegielski by cz onkiem
honorowym Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Polskiego Towarzystwa
Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.
Miar i potwierdzeniem zas ug profesora Mariana Cegielskiego s przyznane
liczne wyró nienia i odznaczenia. Wymieni

tutaj trzeba przyznanie mu tytu u
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Doktora Honoris Causa Azov State Technical University w Mariupolu na Ukrainie,
odznaczenie Krzy em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji
Edukacji Narodowej, Z otym Krzy em Zas ugi, Medalem Politechniki Wroc awskiej
i wielu innymi medalami oraz odznaczeniami.
W yciu osobistym by cz owiekiem niezwykle skromnym, yczliwym i pe nym
pokory. Mimo, e boryka si z wieloma osobistymi, bardzo ci kimi problemami, do
ostatnich dni swojego ycia ywo interesowa si dzia alno ci swojego Zak adu Sieci
i Systemów Elektroenergetycznych, losem jego pracowników.
egnamy z

alem cenionego naukowca, oddanego pracy dydaktycznej

nauczyciela akademickiego, a tak e wychowawc wielu pokole studentów.
Tekst ukaza si w miesi czniku PRYZMAT, nr 01/2012.
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