
JU LIUSZ KEL LER
(1911–2006)

Ju liusz Kel ler uro dzi³ siê 20 czerw ca 1911 ro ku.
Stu dio wa³ w Po li tech ni ce War szaw skiej w Sek -
cji Pr¹ dów S³a bych Wy dzia ³u Elek trycz ne go.
Stu dia ukoñ czy³ w 1935 ro ku z wy ni kiem bar -
dzo do brym.

Po odby ciu s³u¿ by woj sko wej, w 1936 ro -
ku roz po cz¹³ pra cê w Pañ stwo wym In sty tu -
cie Te le ko mu ni ka cyj nym, gdzie zaj mo wa³ siê
mier nic twem pa ra me trów apa ra tu ry te le wi -
zyj nej, bu do wa nej wów czas w Pol sce po raz
pierw szy. Z t¹ te ma ty k¹ wi¹ ¿e siê je go pierw -
sza pu bli ka cja Mier nik znie kszta³ ceñ fa zy
w czwór ni kach elek trycz nych („Prze gl¹d Ra -
dio tech nicz ny”, 1937).

W cza sie woj ny pra co wa³ w Wy twór ni
Oscy la to rów Pie zo e lek trycz nych, a na stêp nie
w Pol skich Za k³a dach Phi li psa ja ko kie row nik
dzia ³u apa ra tu ry po mia ro wej. W ra mach dzia -
³al no œci kon spi ra cyj nej w Ar mii Kra jo wej by³
cz³on kiem gru py pro du ku j¹ cej sprzêt ra dio wy
na po trze by podziem ne go Pañ stwa Pol skie go.

Po za koñ cze niu woj ny, w 1945 ro ku, pod -
 j¹³ pra cê w Po li tech ni ce War szaw skiej, pra -
cu j¹c rów no cze œnie w ró¿ nych in sty tu cjach
na u ko wych. W Po li tech ni ce by³ za tru dnio ny
po cz¹t ko wo w Za k³a dzie Ra dio tech ni ki ja ko
star szy asy stent, a na stêp nie wy k³a dow ca. Od
1946 ro ku wspó³ or ga ni zo wa³ (z pro fe so rem
Ce za rym Paw ³ow skim i Sta ni s³a wem No wo -
siel skim) Sek cjê Elek tro tech ni ki Me dycz nej na
Wy dzia le Elek trycz nym Po li tech ni ki. By ³y to
pierw sze na œwie cie stu dia w za kre sie ogól nie
po jê tej elek tro tech ni ki me dycz nej, zwa nej
elek tro me dy cy n¹. Two rze nie spe cjal no œci mia -
³o wy bit nie pio nier ski cha rak ter i wy ma ga ³o

stra te gicz nej wi zji roz wo ju dzie dzi ny. Zy ska ³a
ona za in te re so wa nie na u kow ców za gra nicz -
nych. Od 1948 ro ku Ju liusz Kel ler pe³ ni³ funk -
cjê za stêp cy pro fe so ra. W tym cza sie bra³
udzia³ w two rze niu Za k³a du, a po tem Ka te dry
Bu do wy Apa ra tów Elek tro me dycz nych na Wy -
dzia le £¹cz no œci. Opra co wa³ pro gra my na u -
cza nia i pro wa dzi³ wy k³a dy z przedmio tu
„Apa ra ty elek tro me dycz ne” na kur sach ma gi s -
ter skich i in ¿y nier skich oraz by³ opie ku nem
prac dy plo mo wych z tej dzie dzi ny. Opra co wa³
te¿ skrypt do czê œci swo ich wy k³a dów.

W la tach 1955–1959 orga ni zo wa³ na Wy -
dzia le £¹cz no œci spe cja li za cjê Elek tro nicz na
Apa ra tu ra J¹ dro wa oraz przy go to wa³ pro gra -
my i wy k³a dy zwi¹ za ne z t¹ dzie dzi n¹. Po dob -
ne spe cjal no œci ist nia ³y wów czas w nie wie lu
oœrod kach aka de mic kich na œwie cie. Obok
dzia ³al no œci dy dak tycz nej Ju liusz Kel ler pro -
wa dzi³ na Po li tech ni ce pra ce na u ko we i kon -
struk cyj ne z za kre su elek tro nicz nej apa ra tu ry
me dycz nej i j¹ dro wej. W Ka te drze Bu do wy
Apa ra tów Elek tro me dycz nych opra co wa no
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Spo ³ecz nej. Po cz¹t ko wo pe³ ni³ tam funk cjê za -
stêp cy dy rek to ra ds. na u ko wo-tech nicz nych,
a na stêp nie p.o. dy rek to ra. Oprócz ogól ne go
kie ro wa nia pra ca mi z dzie dzi ny tech ni ki me -
dycz nej pro wa dzi³ tam w³a sne pra ce ba daw -
cze do ty cz¹ ce po mia ru pa ra me trów uk³a du
kr¹ ¿e nia. W la tach 1970–1973 kie ro wa³ kil -
ku dzie siê cio o so bo wym ze spo ³em opra co wu -
j¹ cym dwu to mo w¹ mo no gra fiê Elek tro ni ka
me dycz na. W Cen tral nym Oœrod ku Tech ni ki
Me dycz nej prze szed³ na eme ry tu rê w 1981
ro ku, pra cu j¹c nadal w cha rak te rze do rad cy
na u ko we go.

Ju liusz Kel ler by³ prze wo dni cz¹ cym lub
cz³on kiem wie lu rad na u ko wych, ko mi te tów
i ko mi sji.

Szcze gól nie na le ¿y pod kre œliæ je go wiel k¹
ak tyw noœæ na sta no wi sku pre ze sa Ko mi te tu
Na u ki i Tech ni ki Na czel nej Orga ni za cji Tech -
nicz nej. By³ tak ¿e pre ze sem Ko mi te tu Sto wa -
rzy sze nia Elek try ków Pol skich ds. In ¿y nie rii
Me dycz nej (1968–1993). Dziê ki nie mu od by -
wa ³y siê cy klicz ne se mi na ria na u ko wo-tech -
nicz ne Ko mi te tu, a tak ¿e orga ni zo wa no ogól -
no pol skie wy sta wy apa ra tu ry me dycz nej i zwi¹ -
za ne z ni mi sym po zja na u ko wo-tech nicz ne.
Ju liusz Kel ler ucze st ni czy³ w wie lu miê dzy -
na ro do wych kon fe ren cjach na u ko wych. By³
cz³on  kiem kil ku na u ko wych to wa rzystw miê -
dzy na ro do wych (In ter na tio nal Fe de ra tion for
Me di cal and Elec tri cal En gi ne e ring, In ter na tio -
nal Orga ni za tion of Me di cal Phy sics, In ter na tio -
nal Ra dia tion Pro tec tion As so cia tion). Sta no wi³
przy k³ad na u kow ca, który, mi mo ¿e by³ pro -
fe so rem, nie prze sta³ byæ in ¿y nie rem. War te
szcze gól ne go pod kre œle nia s¹ je go osi¹ gniê -
cia w dzie dzi nie in ¿y nie rii bio me dycz nej.

Zmar³ 1 ma ja 2006 ro ku.

pod je go kie run kiem m.in. pierw szy w Pol sce
elek tro en ce fa lo graf i uni ka to wy w œwie cie ste -
re o wek to kar dio graf, po zwa la j¹ cy na prze strzen -
ne odwzo ro wa nie pr¹ dów czyn no œcio wych
ser ca. Za opra co wa nie ste re o wek to kar dio -
gra fu kie ro wa ny przez nie go ze spó³ otrzy ma³
w 1953 ro ku Na gro dê Pañ stwo w¹ w dzie dzi -
nie na u ki. Za ca ³o kszta³t pra cy Ju liusz Kel ler
otrzy ma³ w 1954 ro ku ty tu³ pro fe so ra nad zwy -
czaj ne go. W la tach 1962–1964 by³ pro dzie ka -
nem Wy dzia ³u £¹cz no œci Po li tech ni ki War -
szaw skiej. Pra cê w Po li tech ni ce War szaw skiej
za koñ czy³ w 1970 ro ku, w cza sie roz wi¹ zy wa -
nia Ka te dry Bu do wy Apa ra tów Elek tro me dycz -
nych wsku tek re or ga ni za cji Uczel ni.

Rów no le gle z pra c¹ na Po li tech ni ce Ju liusz
Kel ler pra co wa³ w ró¿ nych in sty tu cjach na u ko -
wych, za wsze tam, gdzie po wsta wa ³y no we
oœrod ki na u ko wo-tech nicz ne, zaj mu j¹ ce siê
no wy mi za ga dnie nia mi. Pro wa dzi³ nie tyl ko
pra ce na u ko we, ale tak ¿e pe³ ni³ ró¿ ne funk cje
kie row ni cze. W la tach 1945–1952 w Pañ st -
wo wym In sty tu cie Te le ko mu ni ka cyj nym zaj -
mo wa³ siê sta bi li za cj¹ czê sto tli wo œci drgañ
elek trycz nych. Na stêp nie kon ty nu o wa³ te pra -
ce w In sty tu cie Pod sta wo wych Pro ble mów
Tech ni ki Pol skiej Aka de mii Na uk w la tach
1952–1955. W la tach 1955–1963 kie ro wa³ kil -
ku dzie siê cio o so bo wym ze spo ³em w In sty tu cie
Ba dañ J¹ dro wych w Œwier ku. Zor ga ni zo wa³
tam za k³ad pro wa dz¹ cy pierw sze w kra ju pra -
ce z za kre su elek tro ni ki j¹ dro wej. W la tach
1963–1971 pra co wa³ w no wo utwo rzo nym
Cen tral nym La bo ra to rium Ochro ny Ra dio lo -
gicz nej w War sza wie.

W 1971 ro ku prze niós³ siê do no wo po -
wsta ³e go Cen tral ne go Oœrod ka Tech ni ki Me -
dycz nej przy Mi ni ster stwie Zdro wia i Opie ki




