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Profesor
Ludger Szklarski

Urodził się 26 marca 1912,
Jekaterynówka koło 
Charkowa w rodzinie 
polskiej o głębokich 
tradycjach patriotycznych. 

Zmarł 19 lipca 2003 w 
Krakowie



Ludger Szklarski był pionierem elektryfikacji i 
automatyzacji górnictwa, pionierem polskiej 
automatyki, członkiem Polskiej Akademii Nauk oraz 
Polskiej Akademii Umiejętności. 
Był człowiekiem niezwykle skromnym, otwartym dla 
ludzi. Miał wielki dar dzielenia się swoją wiedzą i 
pomysłami ze swoim otoczeniem.



Rodzina Szklarskich straciła majątek w czasie 
powstania styczniowego. Jego dziadek Mikołaj, za 
uczestnictwo w Powstaniu został zesłany na Sybir, a 
następnie, nie mogąc wrócić do Polski, osiedlił się w
Sankt Petersburgu.



Jego ojciec, Feliks Szklarski (1883-
1955), został skierowany do pracy w 
kopalni w Donbasie po ukończeniu 
Instytutu Górniczego w Petersburgu. 
Tam w 1912 roku, w małej 
miejscowości Jekaterynówka na 
Ukrainie urodził się Ludger Szklarski.

W 1926 roku Feliks Szklarski objął stanowisko 
profesora w Instytucie Górniczym w Leningradzie, 
gdzie przeniósł się wraz z rodziną. Zajmował się
elektrotechniką górniczą, której był pionierem w ZSRR. 
Był autorem ponad 70 prac naukowych.



Ludger Szklarski w 1934 r. ukończył studia na Wydziale 
Elektromechanicznym Instytutu Górniczego w 
Leningradzie. W tym samym roku ożenił się z Saturniną
z d. Unterreiser, która towarzyszyła mu do ostatnich 
dni, a Jej oddanie i troska wielce wspierały dalszy 
rozwój naukowy Profesora.



Po studiach został skierowany do pracy w 
kopalniach węgla brunatnego k.
Czelabińska (1934-37). 

Następnie pracował w biurze projektów 
górniczych w Leningradzie (1937-38).

Ludger Szklarski jako górnik w kopalni 
Donbasu w rok 1930 



Od 1939 do XII 1940 był aspirantem w Uniwersytecie 
Górniczym w Moskwie gdzie uzyskał stopień kandydata 
nauk technicznych (odpowiednik naszego doktoratu).

W 1940 roku wyjechał do Lwowa na zaproszenie 
słynnego matematyka prof. Kazimierza Bartla, 
wieloletniego premiera II Rzeczypospolitej.

Od grudnia 1940 do czerwca 1941 pracował na 
Politechnice Lwowskiej gdzie był docentem w katedrze 
prof. Bartla (tłumaczył na język rosyjski jego prace). 
Po wkroczeniu Niemców do Lwowa pracował jako 
elektromonter w lwowskich zakładach Siemensa, a w 
1944 wyjechał do Limanowej.



W marcu 1945 zgłosił się do władz Akademii Górniczo-
Hutniczej w Krakowie. Przygotował program wykładów i 
ćwiczeń nowego kierunku studiów „Elektryfikacja i 
mechanizacja górnictwa”. 
Nostryfikował rosyjski dyplom ukończenia studiów. Nie 
uznano mu jednak stopnia kandydata nauk 
technicznych, przez co w 1946 bronił powtórnie pracę
doktorską pod kierunkiem prof. M. Jeżewskiego.



Już w czerwcu 1946 przedstawił habilitację z 
zastosowania tyratronów do sterowania napędami 
maszyn wyciągowych, przyjętą przez Radę Wydziału 
Górniczego AGH w 1947 roku. 

Był inicjatorem i współorganizatorem Wydziału Elektro-
Mechanicznego (1946). 

W 1947 został powołany na stanowisko zastępcy 
profesora, a potem docenta i podjął obowiązki 
kierownika Katedry Elektryfikacji Urządzeń Górniczych.



W tym czasie wspólnie z prof. M. Jeżewskim zajmował
się badaniami wytrzymałości lin stalowych (patenty PRL 
nr 33472, 34170, 42151).  

W 1947 opracował wspólnie z prof. M. Jeżewskim
aparat do badania magnetycznego lin nośnych, 
opatentowany jako defektoskop magnetyczny (patent 
PRL nr 46897) i wyróżniony nagrodą państwową II 
stopnia. 



W 1948 Ludger Szklarski został profesorem 
nadzwyczajnym. W tym czasie podjął też problematykę
transportu kopalnianego. 

Wykonane pod jego kierunkiem opracowanie systemu 
centralnego sterowania i blokady kolei kopalnianych 
zostało wyróżnione nagrodą państwową III stopnia w 
1951. 



W 1952 współorganizował
Wydział Elektryfikacji Górnictwa 
i Hutnictwa AGH, którego był
dziekanem (1957 -1958). 
W 1956 został zastępcą
redaktora naczelnego Komitetu 
Redakcyjnego Serii Wydawniczej 
„Postępy napędu 
elektrycznego”, (w ramach 
Komitetu Elektrotechniki PAN), 
a następnie redaktorem 
naczelnym (1963-1992).
W hali laboratorium w budynku 
B-1 AGH w roku 1957



W 1958 otrzymał tytuł prof. zwyczajnego. Podjął
tematykę badań napędów maszyn wyciągowych, w 
szczególności problematykę zagadnień optymalnego 
sterowania, optymalnego doboru parametrów procesu 
ciągnienia, wprowadzenia techniki tyrystorowej czy też
tworzenia uogólnionego modelu, uwzględniającego 
m.in. drgania lin nośnych.

Był współautorem monografii Napędy elektryczne 
maszyn wyciągowych, 858 stron, PWN 1957).



Wspólnie z prof. P. Nowackim i prof. H. Góreckim był
autorem pierwszego w języku polskim podręcznika z 
zakresu teorii regulacji pt. Podstawy teorii regulacji 
automatycznej cz. I w 1958 i cz. II w 1962.



W 1962 odbył staż naukowy na Uniwersytecie w 
Cambridge w Katedrze Podstaw Automatyki i Techniki 
Komputerowej u prof. J. Coalsa i w British Thomson 
Huston Co. w Rugby w Wielkiej Brytanii. 

Wprowadził do badań układów elektromechanicznych 
wariacyjne ujęcie Eulera-Lagrange’a procesów 
przetwarzania energii, które znalazło miejsce we
współautorskiej monografii pt. Dynamika układów 
elektromechanicznych, (PWN 1963).



Problematyka nowych metod sterowania napędów 
elektrycznych, znalazła wyraz w patentach PRL, 
których był współtwórcą (nr 55749, 55825, 58056, 
67354) oraz późniejszych wspólnych publikacjach:
Electric Drive Systems Dynamics (1990), Digital 
Control of Electric Drives (1992) czy Automatyka 
napędu elektrycznego (1996).

Był członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa 
Cybernetycznego (PTC), Polskiego Towarzystwa 
Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej 
(PTETiS, Oddziału Krakowskiego)
W roku 1986 otrzymał godność honorowego członka
PTETiS



W latach 1963 – 1966 pełnił
funkcje dziekana Wydziału 
Elektrotechniki Górniczej i 
Hutniczej.
Był współzałożycielem i 
pierwszym prezydentem (1967) 
Komitetu Organizacyjnego 
Kongresów Automatyki w 
Górnictwie (ICAMC), który od 
1987 wszedł w skład Światowych 
Kongresów Górniczych.
W 1969 profesor Szklarski został
powołany na członka 
korespondenta PAN.



W 1970 jego katedra weszła w 
skład Instytutu Automatyki 
Napędu i Urządzeń
Przemysłowych, gdzie objął
stanowisko wicedyrektora ds. 
nauki i kierownika Zakładu 
Automatyki Urządzeń Górniczych, 
które pełnił do przejścia na 
emeryturę w 1982

Wicedyrektor Instytutu 
Automatyki i Urządzeń
Przemysłowych – 1972 r.



Otrzymał również za swoje zasługi wiele odznaczeń, 
m.in. Krzyż Oficerski i Kawalerski OOP.

Całokształt działalności naukowej i dydaktycznej S. 
został wyróżniony tytułami doktora honoris causa trzech 
uczelni o tradycji górniczej, z którymi czuł się związany: 
•w 1993 Akademii Górniczo-Hutniczej,  
•w 1994 Instytutu Górniczego w Sankt Petersburgu 
(Санкт-Петербургский Государственный Горный
Университет) i  
•w 1999 Wyższej Szkoły Górniczej w Ostrawie (Vysoká
Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava).



Na emeryturę przeszedł w 1982 (nie zmniejszając 
aktywności).

W 1983 został członkiem rzeczywistym PAN.



Dorobek profesora

Był promotorem 30 doktorantów.

Był autorem i współautorem 56 książek i skryptów 

Autor i współautorem 207 artykułów i referatów.

Był współautorem 12 patentów. 

Ostatnią 600 stronicową książkę napisał wspólnie ze 
swoim asystentem dr J. Zarudzkim w wieku 85 lat.



Emerytura i hobby

Nie przestawał pracować

Pływał dwójką bez sternika po Wiśle (notabene rodzina 
próbowała go przekonać, by przestał, bo się przeziębi)

Biegał po Błoniach na biegówkach, dwa razy w 
tygodniu spotykał się z kolegami na gimnastyce w hali 
Sokoła lub w sali gimnastycznej liceum 
Nowodworskiego.



Emerytura i hobby

Czytał, interesował się historią
biblijną w sensie naukowym 
(zgromadził pokaźną bibliotekę)

Prof. Szklarskiego fascynowało 
także modelarstwo kolejowe. Był
założycielem Krakowskiego 
Klubu Modelarzy Kolejowych. 
Zbudował jeżdżący model 
elektrowozu w skali 1:10 ze 
sterowaniem tyrystorowym.



Aparat do badania magnetycznego lin nośnych. 
Patent 1947.

(wspólnie z prof. M. Jeżewskim)

Aparat do badania magnetycznego lin nośnych. 
Patent 1949

(wspólnie z  M. Jeżewskim i Z. Kaweckim)



Podstawy teorii regulacji automatycznej
PWN cz.I 1958, cz.II 1962

i wyd. zmienione PWN cz.I 1970 i cz.II 1974
(wspólnie z P. Nowackim i H. Góreckim)

Podstawy teorii serwosystemów PWN 1954
(wspólnie z H. Góreckim)



Dynamika układów elektromechanicznych
wyd. PWN 1963

(wspólnie z W. Pełczewskim, J. Kolendowskim, T.
Puchałką i M. Komarzewską)



Napędy przekształtnikowe AGH 1970
(wspólnie z M. Franaszkiem, 

wyd. II w składzie rozszerzonym o K. Bisztygę)



Napędy elektryczne maszyn wyciągowych
wyd. PWN 1957 w dwóch częściach, 858 stron
(wspólnie z E. Konosockim, J. Manitiusem i Wł.

Sztwiertnią)
wyd. drugie rozszerzone PWN 1966 w dwóch 

częściach, 1118 stron

Elektryczne maszyny wyciągowe wyd. PWN 1998
(wspólnie z J. Zarudzkim)



Trakcja elektryczna w kopalni
Wyd. Górniczo-Hutnicze 1954

(wspólnie z W. Dudkiem i J. Machowskim)
Electric Haulage in underground Mines, 

Pergamon Press 1969





Dziękuję za uwagę


