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Profesor Jan Obr ąpalski 

urodził si ę 13.07.1885 roku w Warszawie

ojciec – Erazm in żynier komunikacji,

matka – Maria z Siemiradzkich  



 
Szkoła Realna w Warszawie

Gimnazjum Klasyczne w Kielcach

gdzie w roku 1899 uzyskał matur ę 

w tym roku wyjechał na studia do Petersburga 

i w 1904 roku uzyskał dyplom in żyniera 

na Wydziale Mechanicznym 

Petersburskiego Instytutu Technologicznego



Po studiach powrócił na ziemię polską pod 
zaborem rosyjskim – do Zagłębia

gdzie odbył roczną praktykę monterską 

w zakładzie przemysłowym. 

Kolejnym etapem były dwuletnie studia 

na Politechnice w Berlinie Charlottenburgu

gdzie studiował elektrotechnikę i termodynamikę



Pracę zawodową rozpoczął w 1908 roku
w firmie Siemens w Sosnowcu jako inżynier 
nadzorując montaż maszyn i urządzeń 
elektrycznych.

Od 1911 roku pracuje w Towarzystwie Górniczym  
SATURN w Czeladzi, któremu podlegały 
trzy kopalnie węgla: Jowisz, SATURN i MARS 
oraz cementownia Saturn w Grodźcu.



Przeszedł stanowiska od asystenta ruchu 
maszynowego do członka dyrekcji.

Kopalnie te były najbardziej zelektryfikowane 
w Zagłębiu przed I wojną światową

Elektrownia w kopalni Jowisz była jedną 
z najlepszych w Zagłębiu i w roku 1912 
dysponowała 7,1 MW.

W latach 1923-1926 inż. Jan Obrąpalski
był członkiem Komisji Elektryfikacji  
Polskiego Zagłębia Węglowego

Wiele czasu poświęcał sprawom norm i przepisów



W roku 1924 J. Obrąpalski rozpoczął na Wydziale 
Elektrycznym Politechniki Warszawskiej 
działalność dydaktyczną (która trwała 35 lat), 
gdzie prowadził wykłady z elektrotechniki 
górniczo-hutniczej i napędów pod kierownictwem 
prof. Stanisława Odrowąża-Wysockiego.

W 1928 roku J. Obrąpalski został docentem, 
a w roku akademickim 1929/1930 uzyskał 
habilitację, która była piątą z kolei na Wydziale 
Elektrycznym, uzyskując prawo Venia docendi 
(zezwolenie na wykładania).



W roku 1932 nie przyjął oferowanej mu przez 
Politechnikę Warszawską Katedry Urządzeń 
Elektrycznych po zmarłym profesorze 
Odrowążu-Wysockim gdzie oferowano mu tytuł 
profesora zwyczajnego tej. Politechniki, gdyż był 
mocno zaangażowany w działalności w Zagłębiu 
Śląsko-Dąbrowskim.

W latach 1936-1939 podjął wykłady w Wyższym 
Studium Nauk Społeczno - Gospodarczych w 
Katowicach i zajął się problemami elektryfikacji 
Polski.



Po wybuchu wojny w 1939 roku udało mu się 
w ostatniej chwili wydostać się z Katowic przed 
wkroczeniem wojsk niemieckich.

Tragedię wrześniową przeżył bardzo ciężko.

Załamał się nerwowo i z ciężkiej depresji wyszedł 
tylko dzięki nadzwyczajnej troskliwej opiece żony.

Jednak w 1941 roku odzyskał pełną energię 
i znalazł schronienie w Warszawie i tu rozpoczął 
działalność konspiracyjną  z wiceprezesem SEP 
Kazimierzem Szpotańkim. W porozumieniu z nim 
zorganizował  12 osobowy zespół, który pod jego 
kierownictwem opracował Program Elektryfikacji 
Polski na okres powojenny.



 



 

Walory tego programu sprawiły, że po 
wojnie stanowił on podstawę 3-letniego 
planu odbudowy gospodarczej Polski 

w zakresie elektryfikacji.



W roku 1945 – po zakończeniu działań wojennych 
profesor powrócił na Śląsk, do dawnego 
Stowarzyszenia Dozoru Kotłów Parowych 
w Katowicach – chociaż to nie było te same 
Stowarzyszenie, które on pozostawił i obecnie 
nosiło nazwę Śląskie Biuro Dozoru Kotłów. 

W tej sytuacji w roku 1946 J. Obrąpalski podjął 
pracę na Wydziale Elektrycznym Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach jako profesor kontraktowy 
i zorganizował pierwszą tego typu w Polsce 
Katedrę Energetyki.

W latach 1947/1948 był prodziekanem Wydziału 
Elektrycznego, a w roku 1948 uzyskał tytuł 
profesora nadzwyczajnego.



W roku 1956 – otrzymał tytuł profesora 
zwyczajnego i został kierownikiem Katedry 
Elektryfikacji Zakładów Przemysłowych powstałej 
z połączonych Katedr Energetyki i Napędu 
Elektrycznego.

W tym okresie ściśle współpracował z 
przemysłem ciężkim, gdzie cieszył się wielkim 
autorytetem i szacunkiem. 
Był przewodniczącym Rady Naukowej w GJGu 
i brał czynny udział w pracach Komitetu 
Elektryfikacji Polski PAN.



Profesor J. Obrąpalski posiadał znaczący dorobek 
naukowy – miał dziesiątki publikacji w różnych 
czasopismach zarówno przed II wojną światową 
jak i po tej wojnie. Jest też autorem 7 książek, z 
których takie pozycje jak – Elektryczne maszyny 
wyciągowe, i Gospodarka energetyczna 
doczekały się  3 wydań i jeszcze obecnie można 
je znaleźć w internecie. 

Studenci, którzy słuchali wykładów Profesora 
wspominają, że wykładał jasno i zrozumiale 
posługując się piękną polszczyzną, w tempie 
umożliwiającym zrobienie notatek.

Umiał wiązać technikę z ekonomią i dla tego 
wykłady były tak interesujące.



Profesor J. Obr ąpalski to nie tylko pedagog 

i uczony – to równie ż wybitny działacz

 społeczny i gospodarczy.



W roku 1927 docent J. Obrąpalski został 
powołany na stanowisko dyrektora 
Stowarzyszenia Dozoru kotłów Parowych.

Pod jego kierownictwem instytucja ta została 
bardzo znacznie rozbudowana. Utworzono nowe 
wydziały. Zorganizowano laboratoria 
i Stowarzyszenie stało się poważną placówką 
naukowo-badawczą.

Stowarzyszenie było ”kuźnią kadr technicznych” 
dla przemysłu Śląska.

Dzięki temu w latach 30-tych XX wieku wszystkie 
stanowiska kierownicze w energetyce i przemyśle 
były obsadzone przez Polaków.



 

Ogromne zasługi inż. J. Obrąpalski ma dla 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Już w roku 1911 był inicjatorem założenia 
koła Elektrotechników w Sosnowcu 
w zaborze rosyjskim, koło liczyło 
20 członków, a prezesem został najstarszy 
wiekiem członek  inż. Jan Brzostowski.



Był jednym z założycieli w 1919 roku 
Stowarzyszenia Elektotechników Polskich, 
które w następnych latach przyjęło nazwę 
Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

W Stowarzyszeniu Elektryków Polskich 
ogromne zasługi miał w rozwinięciu 
działalności normalizacyjnej.
Był przewodniczącym Centralnej Komisji 
Normalizacji Elektrycznej.

W roku 1934 na Zjeździe delegatów SEP 
w Krakowie został wybrany Prezesem 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich. 



 



 





Należy zaznaczyć również, że profesor był 
utalentowanym muzykiem.

Był żonaty, miał dwóch synów 
Tadeusza i Jana



Za zasługi dla rozwoju polskiego przemysłu 
był odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Polonia Restituta (1937 r) 
i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski (1955 r), a w roku 1959 otrzymał 
pośmiertnie godność Członka Honorowego 
SEP.





Profesor Jan Obr ąpalski 
zmarł 14.12.1958 r. w Wi śle 

i pochowany został na cmentarzu 
Rakowickim w Krakowie.



Prof. dr hab. inż. 
Jan Henryk Obrąpalski



Dziękuję za uwagę
     Ludwik Pinko


