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Druk Nr ~Q;o I ioi~ " 
Projekt z dnia t~~O,,; totGv. 

UCHWALANR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 2016 r. 

w sprawie nadania placowi nazwy Wladyslawa Pelczewskiego. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nast~puje: 

§ 1. Placowi bez nazwy, zlokalizowanemu na dzialkach 0 numerach ewidencyjnych: 
180170, 180173 i 180176 oraz cz~sciach dzialek 0 numerach ewidencyjnych 180/46 i 180/66, 
w obr~bie S-6, nadaje si~ nazw~: Wladyslawa Pelczewskiego. 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si~ Prezydentowi Miasta Lodzi. 

§ 3. Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od daty jej ogloszenia w Dzienniku 
Urz~dowym Wojew6dztwa L6dzkiego. 
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U zasadnienie 

Wladyslaw Pelczewski (ur. 12 grudnia 1917 r. w Charkowie, zm. 19 grudnia 2006 r. 
w Lodzi) - polski uczony i inZynier, od 1954 r. profesor Politechniki Lodzkiej, od 1965 r. 
czlonek PAN. 

Byl jednym ze wspoltworcow Wydzialu Elektrycznego Politechniki Lodzkiej, na 
ktorym wyksztalcil ponad 40 rocznikow mlodziezy akademickiej, rozwijal swoje tw6rcze 
i pionierskie badania naukowe oraz kreowal kadry naukow'!, w uprawianych przez siebie 
specjalnosciach. Temu Wydzialowi poswiycil Profesor swoj'!, wiedzy, umiejytnosci 
i zdolnosci organizacyjne. 

Studia wyzsze ukonczyl na Wydziale Elektrycznym Politechniki Lodzkiej w 1946 r. 
Pracy w Politechnice Lodzkiej rozpocz'!,l jeszcze jako student obejmuj'!,c stanowisko 
mlodszego asystenta (1 VIII 1945) i przeszedl wszystkie szczeble kariery naukowej. Stopien 
doktora nauk technicznych otrzymal w 1951 r. Pocz'!,tkowo pracowal w Katedrze Maszyn 
Elektrycznych (1946-52). Byl zaloZycielem i tworc'!, Katedry Napydu Elektrycznego, Katedry 
Automatyki, a poZniej Instytutu Automatyki, dziekanem Wydziaru Elektrycznego, ktorymi 
kierowal do emerytury oraz przez caly czas swej pracy przewodnicz'!,cym lub czlonkiem 
licznych komisji, zespol6w i cial kolegialnych . 

. Profesor Wladyslaw Pelczewski nalezy niew'!,tpliwie do grona najwybitniejszych 
uczonych w obszarze elektrotechniki i automatyki. Niezwykle cenne monografie wydane 
m.in. w Niemczech i we Francji, rozprawy i artykuly 0 wielkiej wadze dla nauki weszly na 
trwale do polskiej i miydzynarodowej literatury na ten temat i byly fundamentalne dla 
rozwoju nauki w obszarze automatycznej regulacji ukladow napydowych. Swoje prace 
prezentowal na zaproszenie w licznych uniwersytetach: w Tuluzie, Paryzu, Grenoble, 
Rzymie, Bolonii, Padwie, Siegen, Darmstadt, Monachium, Zurychu, Mediolanie, 
Sztokholmie, Glasgow i Delft. 

o skupionym wok61 Niego gronie wspolpracownik6w i wychowankow, kt6rych 
zarazil skutecznie swoj'!, pasj'!, jeszcze za Jego zycia zaczyto mowic jako 0 lodzkiej szkole 
automatyki, ktorej osi'!,gniycia s'!, szeroko znane i kontynuowane w kraju i za granic'!,. 
Dowodem powszechnego uznania osi'!,gniyc Profesora s'!, m.in. czlonkostwo rzeczywiste 
Polskiej Akademii Nauk, liczne funkcje w ogolnopolskich organizacjach i towarzystwach czy 
doktoraty Honoris Causa Uniwersytetu Paula Sabatier w Tuluzie i Politechniki L6dzkiej. 

Profesor Pelczewski potrafil znakomicie godzic szerokie horyzonty humanistyczne 
i rozlegl'!, erudycjy z pozycj'!, nieprzescignionego eksperta w uprawianych przez siebie 
dziedzinach. Wszystko to stawia go w rZydzie najwybitniejszych autorytetow, w w'!,skim 
gronie ludzi, ktorych umysl, praca i dzialalnosc publiczna tworz'!, historiy nauki polskiej. 

Przy niniejszym placu polozone jest "Centrum Nauki i Techniki ECI ", ktorego cel 
edukacyjny i poznawczy doskonale komponuje siy z osob'!, patrona placu - wybitnego 
inZyniera i pedagoga. 




