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Streszczenie – Przedstawiono �yciorys oraz działalno�� naukow� 
i organizacyjn� w Politechnice Łódzkiej prof. zw. in�. Bronisława 
Sochora współtwórcy Wydziału Elektrycznego tej Uczelni. 

1. STUDIA I PRACA W PRZEMY�LE 

Współtwórca Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej oraz twórca 
Łódzkiej Szkoły Naukowej Elektrotermii prof. zw. in�. Bronisław Sochor (fot.1) 
urodził si� 15 marca 1909 r. w Stanisławowie koło Lwowa jako syn Jakuba  
i Bronisławy z domu Goneck. Gimnazjum uko�czył w Brzesku.  

 

 
 

Fot. 1. Prof. zw. in�. Bronisław Sochor 
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W czternastym roku �ycia utracił ojca. Ojciec zmarł w 1923 roku i został 
pochowany w Krakowie na cmentarzu Rakowickim. W trudnej sytuacji materialnej,  
w jakiej znalazł si� po �mierci ojca, dalsze kształcenie umo�liwiło mu prywatne 
stypendium ufundowane przez barona Götza wła�ciciela browaru w Okocimiu,  
w którym pracował ojciec. Stypendium to w wysoko�ci 50 zł miesi�cznie otrzymywał 
przez cały okres studiów.  

W roku 1927 rozpocz�ł studia na Oddziale Elektrotechnicznym Wydziału 
Mechanicznego Politechniki Lwowskiej i uko�czył je w 1933 roku, uzyskuj�c 
dyplom in�yniera. Z okresu studiów zachowały si�: akt immatrykulacji (fot. 2), 
indeks (fot. 3) i dyplom uko�czenia. 
 

 
 

Fot. 2. Karta immatrykulacji  
 

Prac� zawodow� rozpocz�ł bezpo�rednio po studiach. Nie licz�c krótkiego 
okresu czasu zatrudnienia w Miejskiej Elektrowni w Stanisławowie, za pierwsze 
miejsce pracy mo�na uzna� Okr�gow� Dyrekcj� PKP w Katowicach, sk�d przeniósł 
si� nast�pnie do Dyrekcji Okr�gowej PKP w Warszawie. Pracował tutaj przy 
elektryfikacji warszawskiego w�zła kolejowego.  

W Warszawie nawi�zał kontakt z in�. J. Zubko wła�cicielem Fabryki Urz�dze� 
Termotechnicznych. Szczególnie zainteresowało młodego in�yniera laboratorium 
tej fabryki, a w nim prace dotycz�ce pomiarów i regulacji temperatury oraz 
automatyki urz�dze�. Zagadnienia te, zarówno w zakresie przyrz�dów jak i metod, 
jeszcze przez wiele dalszych lat były w centrum zainteresowa� prof. Sochora. 
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Znalazły one pó�niej odbicie w pierwszej opublikowanej ksi��ce pt. „Termometry 
elektryczne” (PWT, 1952 r.) oraz w ksi��ce „Regulacja i regulatory temperatury  
w elektrycznych urz�dzeniach grzejnych” (PWT, 1960 r.), której był głównym 
autorem. Wkrótce prof. Sochor podj�ł prac� u in�. J. Zubko. 

 

 
 

Fot. 3. Pierwsza strona indeksu 
 
Prac� t�, która zapocz�tkowała działalno�� Profesora w dziedzinie elektrotermii  

i ukierunkowała dalsze zainteresowania zawodowe i naukowe oraz umo�liwiła 
gruntown� praktyk� zawodow�, kontynuował do wybuchu powstania warszawskiego 
w roku 1944. Wybuch drugiej wojny �wiatowej zastał in�. Zubko w Kanadzie  
i poniewa� nie mógł on wróci� do kraju, to prowadzenie fabryki powierzył 
profesorowi Sochorowi. W pó�niejszych latach cz�sto wspominał wiele epizodów 
z okresu pracy w fabryce, jak równie� in�yniera Zubko, którego odwiedził po 
wojnie w Kanadzie. 

Działania wojenne spowodowały, �e po 17 wrze�nia 1939 roku prof. Sochor 
wraz z rodzin� przeniósł si� z Warszawy do Brwinowa pod Warszaw�. Poniewa� 
po wybuchu powstania warszawskiego przedostawanie si� do fabryki poło�onej na 
Pradze było niemo�liwe przez kilka miesi�cy znalazł zatrudnienie w miejscowym 
tartaku.  

Po zako�czeniu wojny, ze wzgl�du na przedwojenne zatrudnienie na kolei,  
w styczniu 1945 roku został skierowany do Łodzi w celu uruchomienia sygnalizacji 
na dworcu Łód� Fabryczna. Wkrótce jednak ówczesny minister komunikacji −  
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Rabanowski powierzył Profesorowi uruchomienie na terenie Łodzi Fabryki Pieców 
Elektrycznych i Gazowych K. Klause i S-ka, mieszcz�cej si� przy ul. Targowej 57.  

 

 
 

Fot. 4. Nominacja na kierownika Fabryki Pieców Elektrycznych i Gazowych w Łodzi 
 

Na podstawie nominacji Pełnomocnika Rz�du Tymczasowego Rzeczypospolitej 
Polskiej (fot. 4), w marcu 1945 r. obj�ł kierownictwo i przyst�pił do uruchamia 
Fabryki, która nast�pnie przyj�ła nazw�: Zakłady Wytwórcze Urz�dze� Termo-
technicznych M-14, a pó�niej – Łódzkie Zakłady Urz�dze� Termotechnicznych 
„ELCAL”.  

W Zakładach tych prof. B. Sochor pracował do roku 1955 kolejno na 
stanowiskach dyrektora, głównego konstruktora, a w ko�cowym okresie jako 
doradca techniczny. Swoj� energiczn� i zdecydowan� działalno�ci� w trudnym 
okresie powojennym przyczynił si� nie tylko do odbudowy, ale równie� do 
znacznej rozbudowy oraz unowocze�nienia i powi�kszenia produkcji zakładu tak 
pod wzgl�dem ilo�ciowym, jak i asortymentowym. 

Ówczesne władze resortowe wysoko oceniły ten ogromny wkład pracy  
w odbudow� i rozwój fabryki. Znalazło to odbicie w przyznanym prof. B. Sochorowi 
w roku 1950 „Dyplomie uznania za zasługi nad rozwojem przemysłu elektrotech-
nicznego” i „Nagrodzie za prace konstrukcyjne” przyznanej w roku 1958 przez 
wiceprezesa Rady Ministrów oraz nadanej w 1975 roku, w trzydziestolecie 
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działalno�ci Zakładów, „Odznace Zasłu�onego Pracownika Łódzkich Zakładów 
Termotechnicznych ELCAL”. 

2. DZIAŁALNO�� NAUKOWA I DYDAKTYCZNA 

W roku 1947, wykładami z Grzejnictwa Elektrycznego na Wydziale Elektrycznym, 
prowadzonymi równolegle z prac� zawodow� w przemy�le, prof. Sochor rozpocz�ł 
prac� dydaktyczn� w powstaj�cej i szybko rozwijaj�cej si� Politechnice Łódzkiej. 
Pracował na Uczelni nieprzerwanie przez 32 lata a� do przej�cia na emerytur�  
w roku 1979. Podobnie jak w przemy�le, tak i tu wł�czył si� energicznie w budow�  
i organizacj� Wydziału Elektrycznego. 

W latach 1951-1956 zorganizował na Wydziale Elektrycznym Zakład 
Grzejnictwa Elektrycznego przekształcony nast�pnie w Katedr� Grzejnictwa 
Elektrycznego, a pó�niej w Katedr� Elektrotermii. Doło�ył wiele stara� i wysiłku, 
aby laboratorium dydaktyczne i badawcze uzyskało bardzo dobre jak na ówczesne 
mo�liwo�ci wyposa�enie, pozwalaj�ce na prowadzenie bada� na odpowiednio 
wysokim poziomie. Od pocz�tku powstania tych jednostek organizacyjnych był 
ich kierownikiem. 

Osi�gni�cia w pracy naukowej i dydaktycznej na Uczelni spowodowały, �e  
1 lutego 1952 roku został mianowany zast�pc� profesora, a w roku 1955 otrzymał 
tytuł profesora nadzwyczajnego. Nominacj� na profesora zwyczajnego otrzymał 
prof. Sochor 22 grudnia 1968 roku (fot. 5).  

Po utworzeniu w Politechnice Łódzkiej w roku 1971 struktury instytutowej, 
Katedra Elektrotermii weszła jako Zakład Elektrotermii w skład Instytutu Elektro-
energetyki. Profesor Sochor obj�ł funkcj� kierownika tego Zakładu i równocze�nie 
został zast�pc� dyrektora Instytutu d.s. naukowych.  

Niezale�nie od pracy w Katedrze zawsze brał aktywny udział w pracach 
ogólnouczelnianych. W latach 1952-1956 pełnił funkcj� prodziekana Wydziału 
Elektrycznego Politechniki Łódzkiej, a nast�pnie w okresie 1956-1959 r. dziekana. 
W latach 1959-1962 obj�ł funkcj� prorektora Politechniki Łódzkiej.  

Szerokie i rzetelne przygotowanie do działalno�ci naukowej i dydaktycznej, 
zwłaszcza w odniesieniu do zagadnie� praktycznych, dała prof. B. Sochorowi  
praca w przemy�le. Przez prawie cały okres 46 lat pracy zawodowej, w tym 32 lat  
w Politechnice Łódzkiej, zajmował si� rozwi�zywaniem problemów naukowych  
i technicznych z zakresu elektrotermii przemysłowej i bytowej, przy czym  
w zakresie jego zainteresowa� był cały zakres elektrotermii.  

W swojej działalno�ci naukowej zajmował si� szeroko poj�tymi zagadnieniami 
elektrotermii. Głównymi kierunkami prac naukowych Profesora były zagadnienia 
dotycz�ce: termokinetyki urz�dze� elektrotermicznych, pomiarów i regulacji 
temperatury w urz�dzeniach elektrotermicznych, budowy i eksploatacji urz�dze� 
grzejnych oporowych bezpo�rednich i po�rednich, elektrycznego akumulacyjnego 
ogrzewania pomieszcze�, indukcyjnego nagrzewania metali oraz wpływu urz�dze� 
elektrotermicznych na gospodark� energetyczn� kraju. Spo�ród tych tematów 
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przykładowo wyró�ni� mo�na cho�by dwa nast�puj�ce: ogrzewanie akumulacyjne 
i Model Beukena. 

 

 
 

Fot. 5. Nominacja na profesora zwyczajnego 
 

Na pocz�tku lat sze��dziesi�tych w zagranicznej tematyce naukowej pojawiły 
si� zagadnienia dotycz�ce elektrycznego akumulacyjnego ogrzewania pomieszcze�. 
Prace z tego zakresu zostały szybko przez prof. B. Sochora zapocz�tkowane 
równie� w Katedrze Elektrotermii i nale�ały do pionierskich w kraju.  

W tym okresie oprócz opracowa� teoretycznych powstały w Katedrze prototy-
powe w kraju konstrukcje ogrzewaczy akumulacyjnych oraz projekty równie� 
prototypowych instalacji ogrzewania akumulacyjnego podłogowego. Wszystkie 
były wdro�one. Ogrzewacze akumulacyjne przez wiele lat były produkowane 
przez Zakłady w Łodzi oraz w K�trzynie. Prace z wymienionego zakresu zaledwie 
o kilka lat opó�niały si� w stosunku do zagranicy. Jednak kłopoty, jakie zacz�ła 
prze�ywa� krajowa energetyka na pocz�tku lat siedemdziesi�tych spowodowały 
zahamowanie bada� nad ogrzewaniem akumulacyjnym. Wznowiono je dopiero  
w latach dziewi��dziesi�tych. 

W połowie lat sze��dziesi�tych w europejskich o�rodkach naukowych zajmu-
j�cych si� elektrotermi� trwały bardzo intensywne badania nad zastosowaniem 
modelowania analogowego w zagadnieniach termokinetyki urz�dze� grzejnych za 
pomoc� wyspecjalizowanej maszyny analogowej, która od nazwiska jej twórcy 
nazywana jest Modelem Beukena. Prof. B. Sochor bardzo intensywnie wł�czył si�  
w nurt tych bada�. Nawi�zał bezpo�redni kontakt z holenderskim naukowcem  



Profesor  Bronisław  Sochor – twórca Łódzkiej Szkoły Naukowej Elektrotermii 15 

dr C. L. Beukenem oraz kierowanym przez niego o�rodkiem naukowym w Maastricht. 
Wspólne badania w tym zakresie rozwijał dalej ówczesny dr in�. L. Michalski. 

Osobiste kontakty, sta�e naukowe i stosunkowo du�e mo�liwo�ci badawcze, 
jakie dawał model, intensyfikowały prowadzone prace i spowodowały, �e wkrótce 
Katedra Elektrotermii stała si� jedn� z wiod�cych placówek w tym zakresie na 
terenie Europy.  

 

 
 

Fot. 6. Prezydium obrad III Kolokwium Beukenowskiego. 
 Pierwszy od prawej prof. B. Sochor, drugi dr C. L. Beuken 

 
W dowód uznania powierzono Katedrze organizacj� III Mi�dzynarodowego 

Kolokwium Beukenowskiego, które odbyło si� w Łodzi w 1972 roku (fot. 6). 
Jednocze�nie w Katedrze zostało zbudowanych kilka urz�dze� o ró�nym stopniu 
skomplikowania, z których ostatnie posiadało znacznie wy�sze parametry techniczne  
i mo�liwo�ci badawcze od urz�dzenia istniej�cego w Holandii.  

W wyniku rozwoju komputerów i technik obliczeniowych, analogowa symulacja 
i modelowanie zostały zast�pione symulacj� cyfrow�. Metody analogowe wpro-
wadziły jednak znaczny post�p w dziedzinie bada� zjawisk cieplnych i dały pod-
waliny do stosowania współczesnych technik komputerowych w tym zakresie bada�. 

Prace naukowe prowadzone przez prof. Sochora były zawsze �ci�le zwi�zane 
z aktualnymi potrzebami przemysłu krajowego, a poniewa� posiadały olbrzymi 
aspekt aplikacyjny w wi�kszo�ci zostały wdro�one. Wi�kszo�� prac naukowych 
została ogłoszona drukiem w 7 ksi��kach i skryptach, ponad 100 artykułach 
naukowych i technicznych oraz w wielu referatach wygłaszanych na konferencjach 
oraz kongresach krajowych i zagranicznych.  

Na specjalne wyró�nienie zasługuj� ksi��ki, które były pierwszymi w powojennej 
Polsce wydawnictwami z dziedziny elektrotermii i były wykorzystywane zarówno 
przez in�ynierów zatrudnionych w przemy�le, jak i przez studentów jako podr�czniki 
akademickie. Nale�� do nich: 
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1. Sochor B.: Termometry elektryczne, PWT, Warszawa, 1952. 
2. Sochor B.: Elektryczne urz�dzenia grzejne oporowe w przemy�le, PWN, 

Warszawa, 1953. 
3. Sochor B.: Elektryczne piece oporowe, PWT, Warszawa, 1955. 
4. Sochor B.: Kalendarzyk elektrotechniczny, PWT, Warszawa, 1953. 

Współautorstwo. 
Profesor brał równie� udział w wielu komisjach i radach naukowych powo-

ływanych przez ministerstwa, instytuty przemysłowe oraz przez Mi�dzynarodow� 
Uni� Elektrotermii.  

Prof. B. Sochor był promotorem 10 prac doktorskich oraz recenzentem wielu 
prac doktorskich i habilitacyjnych. Trzech spo�ród jego doktorantów uzyskało tytuły 
profesorów. Swoj� działalno�ci� stworzył łódzk� szkoł� naukow� elektrotermii. 

3. DZIAŁALNO�� STOWARZYSZENIOWA 

Prac� zawodow� oraz prac� na Uczelni prof. Sochor ł�czył z prac� społeczn� 
w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich oraz innych organizacjach naukowych  
i technicznych. 

Do SEP wst�pił w roku 1946 w Łodzi i został członkiem Zarz�du Oddziału 
Łódzkiego. Działał w nim do roku 1964. Był współorganizatorem pierwszego po 
wojnie XII Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków SEP, który odbył 
si� w roku 1946 w Łodzi. W czasie tego zjazdu uchwalono statut SEP uzgodniony 
z NOT. Przez wiele lat był przewodnicz�cym Komisji Rewizyjnej Oddziału.  

Rozwijaj�ca si� w okresie powojennym w Polsce elektrotermia wymagała 
lepszego ukierunkowania i przyspieszenia rozwoju. Widz�c t� potrzeb� profesorowie: 
B. Sochor, M. Mazur, T. Schwartz i T. Skrzypek wyst�pili z inicjatyw� powołania 
Polskiego Komitetu Elektrotermii, który zaj�łby si� koordynacj� działa� w tym 
zakresie. W roku 1957 Zarz�d Główny SEP powołał Polski Komitet Elektrotermii 
(PKEt). Pierwszym przewodnicz�cym PKEt został prof. B. Sochor. Funkcj� t� 
piastował w latach 1957-1960 i ponownie w latach 1962-1973, a w dowód zasług 
otrzymał godno�� Honorowego Przewodnicz�cego.  

Aktywnie działaj�cy PKEt został przyj�ty w 1957 r. w skład Mi�dzynarodowej 
Unii Elektrotermii (UIE) w Pary�u (fot. 7). Pozwoliło to na nawi�zanie silniejszych 
kontaktów mi�dzynarodowych zarówno �rodowisku elektrotermików polskich jak 
i SEP. Od tego momentu prof. Sochor rozwin�ł o�ywion� współprac� z o�rodkami 
naukowymi w Belgii Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii i ZSRR.  

W roku 1972 pod jego kierownictwem został zorganizowany VII Mi�dzynaro-
dowy Kongres Elektrotermii UIE w Warszawie (fot. 8), który był du�ym 
wyró�nieniem dla Polski. Kongres zako�czył si� wielkim sukcesem. Udział w nim 
wzi�ło 500 specjalistów z 25 pa�stw. Kongres Elektrotermii nale�ał w tym okresie 
w kraju do nielicznych naukowych imprez mi�dzynarodowych o tak du�ym zakresie. 
Profesor był przewodnicz�cym komitetu organizacyjnego Kongresu. 
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Fot. 7. Komitet Dyrekcyjny UIE (Warszawa 23.09.1972). Drugi od lewej prof. B. Sochor 
 

W roku 1968 prof. Sochor został wybrany wiceprezydentem, a nast�pnie  
w roku 1972 prezydentem Mi�dzynarodowej Unii Elektrotermii. Szczególnym 
wyró�nieniem działalno�ci na arenie mi�dzynarodowej było odznaczenie profesora 
Medalem Honorowym (Medaille d`Honneur) przyznanym przez UIE. w roku 1972 
(fot. 9). Profesor jako jeden z nielicznych na �wiecie i jedyny w kraju posiadał to 
odznaczenie.  

W SEP Profesor pełnił równie� funkcj� członka (1975-1981 r.) a nast�pnie 
przewodnicz�cego (1981-1987 r.) Głównego S�du Kole�e�skiego.  

Prof. Sochor był tak�e przez wiele lat członkiem Sekcji Elektrotermii PAN, 
przewodnicz�cym Komitetu Studiów UIE oraz członkiem Zarz�du Oddziału 
Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Był równie� jednym z sze�ciu członków 
zało�ycieli Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej 
i Stosowanej (PTETiS) i jego przewodnicz�cym w latach 1965-1967. 

Działalno�� naukowa, dydaktyczna i społeczna prof. Sochora została wyró�niona 
wieloma odznaczeniami. Spo�ród najwa�niejszych wymieni� mo�na: Medal X-lat 
Polski Ludowej, Złoty Krzy� Zasługi, Krzy� Oficerski OOP (fot. 10), Medaille 
d`Honneur UIE, Zasłu�ony Nauczyciel PRL, Złot� OH NOT, Złot� i Srebrn�  
OH SEP, Medal prof. Po�arskiego, Odznak� Honorow� Miasta Łodzi, Nagrod� 
Naukow� Miasta Łodzi (fot. 11), godno�� Członka Honorowego SEP i PTETiS, 
Odznak� Zasłu�onego dla Politechniki Łódzkiej.  

W roku 1979 prof. B. Sochor przeszedł na emerytur�, ale nie zmniejszył 
swojej aktywno�ci zarówno w Politechnice, jak i w pracy stowarzyszeniowej. W roku 
1985 został mianowany Przewodnicz�cym Rektorskiej Komisji Historycznej PŁ. 

Ci�gle te� wykazywał wielkie zainteresowanie działalno�ci�, bie��cymi za-
gadnieniami naukowymi i sprawami personalnymi Katedry Elektrotermii, której 
po�wi�cił tyle wysiłku w czasie zawodowej aktywno�ci. 
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Fot. 8. Prezydium Kongresu Elektrotermii w Warszawie. Przemawia prof. B. Sochor 
 

         
 

Fot. 9. Medal Mi�dzynarodowej Unii Elektrotermii (UIE) 

                     
 

Fot. 10. Odznaczenie Zasłu�ony Nauczyciel PRL  oraz Krzy� Oficerski OOP 
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Swoj� działalno�ci� i postaw� Profesor wywarł ogromny wpływ na �rodowisko 
elektryków w kraju, a zwłaszcza elektrotermików polskich, na kształtowanie 
postaw zawodowych i etycznych wielu pokole� jego wychowanków oraz 
podniesienie rangi elektrotermików w kraju i za granic�. Jego osobowo�� mo�e 
słu�y� za wzór nauczyciela akademickiego i człowieka o niespo�ytej pracowito�ci, 
rzetelno�ci naukowej i ogromnej kulturze osobistej, bardzo silnie zaanga�owanego 
w prac� społeczn� i stowarzyszeniow�.  

W pami�ci współpracowników pozostała Jego wysoka kultura, wewn�trzna 
dyscyplina, ogromna punktualno��, rzeczowo�� oraz wra�liwo�� na sprawy osobiste. 
Potrafił bardzo dobrze rozpoznawa� zdolno�ci i cechy charakteru swoich pracow-
ników i odpowiednio je wykorzystywa� dla ich rozwoju naukowego. 

Maj�c bardzo du�� i wszechstronn� praktyk� in�yniersk� doskonale wyczuwał 
oczekiwania przemysłu na kierunki bada� naukowych oraz form�, w jakiej wyniki 
tych bada� maj� by� przekazywane. Zawsze podkre�lał, �e naukowca in�yniera 
powinna cechowa� rzetelna weryfikacja do�wiadczalna prowadzonych prac 
teoretycznych, a zasadnicz� warto�� maj� te prace, które mog� by� wdro�one. 
Taka postawa powodowała, �e łatwo nawi�zywał kontakty z przemysłem, a prace, 
które prowadził były wdra�ane. 

 

 
 

Fot. 11. Nagroda Miasta Łodzi przyznana prof. B. Sochorowi 
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Fot. 12. Podczas zjazdu absolwentów. Pierwszy od prawej doc. in�. Czesław D�browski, 
po�rodku prof. Bronisław Sochor 

 
W dniu 19 wrze�nia 2006 roku została uroczy�cie odsłoni�ta tablica upami�t-

niaj�ca prof. Bronisława Sochora jako współtwórc� Wydziału Elektrycznego 
Politechniki Łódzkiej i twórc� Łódzkiej Szkoły Naukowej Elektrotermii (fot. 13). 
Uroczysto�� miała miejsce w Galerii Pami�ci Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, 
Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej znajduj�cej si� w budynku przy 
ul. Stefanowskiego 18/22. Odsłoni�cia tablicy dokonał syn Profesora mgr in�. 
Andrzej Sochor. 

 

 
 

Fot. 13. Tablica pami�tkowa prof. B. Sochora w Galerii Pami�ci Wydziału 
Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ 
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Prof. B. Sochor zmarł w Łodzi 28 sierpnia 1989 roku i spoczywa w Łodzi na 
cmentarzu na Dołach.  

Uchwałami Zarz�du Głównego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teore-
tycznej i Stosowanej oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich rok 2009, w którym 
przypada setna rocznica urodzin, a zarazem dwudziesta rocznica �mierci prof.  
B. Sochora, został uznany „Rokiem prof. Bronisława Sochora”. 
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PROFESSOR BRONISŁAW SOCHOR −−−− CREATOR   
OF THE SCOOL OF ELECTROHEAT IN LODZ 

Summary 

The paper presents the biography of prof. Bronisław Sochor as well as his 
scientific and organizational activities in Technical University of Lodz. In the 
article his work for setting up the Electrical Department is discussed. 

 
Keywords: Prof Bronisław Sochor, biography, history of Technical University of 
Lodz, electroheat. 
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