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Profesor Stanisław Fryze 

Odnalezione ostatnio prace Profesora: 

 Wykład inauguracyjny wygłoszony w Politechnice 
Lwowskiej, dnia 1 października 1929 roku, i 
opublikowany w „Czasopiśmie Technicznym” we 
Lwowie w 1929 roku, 

 

 Esej o Edisonie, pt. „Tomasz Alva Edison” 
opublikowany w Przeglądzie Elektrotechnicznym, 
Zeszyt nr 23 w roku 1931. 

 



Cytat nr 1 z Wykładu Inauguracyjnego  

 „W czasie gdy w Pary u rozwydrzone 
pospólstwo zdobywa i burzy osławioną 
Bastyllę, w cichem ambulatorium 
bolońskiem, profesor anatomji Ludwik 
Alojzy żalvani kończy swe sławne badania 
nad działaniem wyładowań elektrycznych 
na spreparowane aby”. 

 



Cytat nr 2 z Wykładu Inauguracyjnego 

„Przesłanie wiadomości z maratonu do Aten o 
zwycięstwie żreków nad Persami w roku 490 p.Ch. 
wymagało przy odległości 42 km około 4 godzin czasu 
i kosztowało ycie ludzkie…W 2300 lat pó niej nawet 
niecierpliwy i wielki Napoleon musi poczekać 5 
godzin na przesłanie depeszy o 10 słowach telegrafem 
optycznym braci Chappe z Pary a do Strasburga, 
czyli na odległość 500 km. Szybkość tej transmisji 
przewy sza tylko 2-krotnie prędkość lotu gołębia 
pocztowego (50 km/godz), u ywanego przez 
kilkanaście stuleciu do przesyłania wiadomości” 

 



Cytat nr 3 z Wykładu Inauguracyjnego 

„Jeśli zwa ymy, e człowiek zdoła wymówić 
maksimum 100 słów w minucie, zrozumiemy co 
znaczą powy sze cyfry. Aparat Western źlectric 
nadaje nasze myśli trzy razy prędzej ni  zdoła je 
wypowiedzieć najbieglejszy człowiek, a drut 
telegraficzny przenosi je na odległość tysięcy km za 
wynagrodzeniem, które starczyłoby zaledwie na 
wysłanie posłańca do rogatek miasta” 

 



Cytat nr 4 z Wykładu Inauguracyjnego 

„W początkowych latach rozwoju telegrafu, Reuter, 
właściciel poczty gołębiowej w Kolonji, skar ył się 
przed Wernerem Siemensem, e konkurencyjny 
telegraf elektryczny podkopuje byt jego 
przedsiębiorstwa. Kiedy mu Siemens radzi przejść 
na ruch elektryczny, woła zrozpaczony: „ A có  
mam zrobić z mojemi gołębiami?” Zamień je Pan na 
elektryczność, brzmiała odpowied . Reuter 
posłuchał tej rady i dziś Agencja telegraficzna 
Reutera jest przedsiębiorstwem światowej sławy, 
rozsyłającym wiadomości na całą kulę ziemską”. 



Cytat nr 5 z Wykładu Inauguracyjnego 

 „żdy poznamy lepiej budowę materji, gdy odkryjemy 
tajemnicę istoty elektryczności, gdy nauczymy się czerpać 
energię utajoną w atomach, świat zmieni oblicze równie 
radykalnie, jak go zmienił do dziś od czasu pierwszych 
odkryć żalvaniego i Volty. żeneracje, które tego 
doczekają, będą świadkami takiego postępu, wobec 
którego nasz obecny wydawać się będzie igraszką. Postęp 
ten dokona się tem prędzej im większą opieką otoczymy 
tych, którym go zawdzięczamy. Mozolna praca miljonów 
pracowników mo e tylko zwiększać materialne dobra 
ludzkości. Postęp zawdzięczać będzie ludzkość zawsze 
tylko nielicznym jednostkom pracującym twórczo.” 



Cytat nr 6 z Wykładu Inauguracyjnego 

„W atmosferze bitew, konfiskat majątków, i zsyłek na Sybir trudno 
było pielęgnować czy rozwijać nową gałą  nauki. Nie lepsze warunki 
znajduje rozwój elektrotechniki w Polsce i w dalszych latach. 
Epokowe odkrycie Faradya w 1843 roku znajduje nas w ogniu i krwi 
Powstania Listopadowego. Czasy odkryć generatorów elektrycznych 
przypadają na tragedię roku 1863 i ponure czasy Murawija 
Wieszatiela. żinie kwiat inteligencji polskiej lub zapełnia lochy 
więzień i tajgi sybirskie. Problem odzyskania wolności Ojczyzny 
usuwa w cień wszystkie inne myśli Polaka u schyłku XIX wieku. Nic 
dziwnego przeto, e początek wieku XX znajduje nas cofniętych o 100 
lat wstecz na polu rozwoju elektrotechniki. Straszliwy ten dystans nie 
trwał jednak długo, bo oto na niebie nauki rozbłyska 
wszechświatową sławą nowe nazwisko Marji Skłodowskiej, ju  
polskie – ju  nasze. Rzucając na szalę nauki to wielkie nazwisko 
związane z nieśmiertelnym odkryciem radu polonu i innych ciał 
pokrewnych stanęliśmy jednym skokiem w odległym od nas o sto lat 
czołowym plutonie garstki wielkich geniuszów tyczących masom 
szlaki dalszego postępu w nauce o elektryczności” 

 



Cytat nr 7 z Wykładu Inauguracyjnego 

„ yć będzie w chwale i blasku Wielka i 
Nieśmiertelna, czas otrząsnąć się z oparów krwi, 
miazmatów niewoli, lirycznych skarg, ponurych 
rozpamiętywań, czas i nam Polakom rzucić się do 
pracy twórczej na po ytek i chwałę Ojczyzny”. 



Podsumowanie 

Wykład ukazuje Profesora jako erudytę, humanistę, 
oczytanego światłego człowieka, umiejącego kojarzyć 
fakty, doskonałego dydaktyka, wreszcie jako patriotę. 
Te właśnie cechy chciałem dzisiaj przypomnieć.  
 

 Wykład ukaże się w formie reprintu w materiale 
książkowym, jaki Wydział Elektryczny przygotowuje 
na 50 –lecie śmierci Profesora. 
 



Politechnika Lwowska – gmach główny 



Politechnika Lwowska – hall główny 



Politechnika Lwowska – hall na pierwszym pi trze 
 



Politechnika Lwowska – aula 
 



Aula Politechniki Lwowskiej – wynalazek telegrafu 



Aula Politechniki Lwowskiej – Kanał Suezki 
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