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WIERZEJSKI
Witold Kazimierz Wierzejski urodził się 20 lu -
tego 1930 roku w Brwinowie koło War sza wy.
Do szkoły podstawowej chodził w War sza wie,
a po wybuchu wojny w 1939 roku uczył się
w Zalesiu Dolnym koło Pia secz na oraz na
kom pletach tajnego nauczania we własnym
do mu. Maturę zdał w 1948 ro ku w Liceum im.
Emilii Plater w Zalesiu. W tym roku dostał się
na studia inżynierskie na Wy dzia le Elek trycz -
nym Politechniki Warszaw skiej (kierunek Prą -
dy Słabe). W czasie studiów, w grudniu 1950
ro  ku, podjął pracę etatową w Polskim Radiu.
Dyplom inżynierski uzyskał w lutym 1952
ro ku. Od 1953 roku roz po czął wykonywanie
prac zleconych w Ka te drze Podstaw Tele ko -
mu nikacji profesora Adama Smolińskiego, pra -
cując jednocześnie na etacie w Polskim Ra diu.
W 1954 roku rozpoczął studia magisterskie na
Wy dzia le Łączności Politechniki War szaw skiej,
zrezygnował z etatu w Polskim Radiu, ale na -
dal wykonywał prace zlecone w Katedrze. By -
ły to opracowania i konstrukcje: generatora
im pul sowego, wzmacniacza szerokopas mo we -
go z Je rzym Baranowskim oraz wraz z Je rzym
Helsztyńskim oscyloskopu-synchroskopu na -
no sekundowego ZPT 113, który był póź niej,
przez rok, najszybszym oscyloskopem w Eu ro -
pie. Od 1 stycznia 1956 roku został asys ten tem
i oprócz prac konstrukcyjnych prowadził za ję -
cia laboratoryjne i ćwiczeniowe ze studentami.
Dyplom magisterski uzyskał 27 czerwca 1959
roku za pracę o spiralnych liniach opóźniają -
cych i przeszedł od 1 lip ca 1959 roku na etat
star szego asystenta w Katedrze Układów Elek -
tronicznych Poli tech niki Warszawskiej. Te ma -
tyka prac w Ka te drze już się częściowo zmie ni -

ła. Witold Wie rzej ski był członkiem Zespołu
Aparatury Bio cy ber netycznej, zajmującej się
metodami i sprzę tem elektronicznym do ba da -
nia i analizy ciś nienia wewnątrzczaszkowego
i przepływów krwi. Zespół, kierowany przez
pro fesora Wiktora Gol de, opracował i wdrożył
do produkcji w 1979 roku histograf ciśnienia
we wnątrzczaszkowego. Prowadzono również
pra ce z reoencefalografii. W latach 1964–
–1973 Witold Wierzejski wraz z Jerzym Hel sz -
 tyń  skim wykonali cztery opracowania teo re -
tycz ne i sprzę towe na potrzeby kolejnictwa.
Dok torat uzyskał 30 marca 1982 roku za pra cę:
Formowanie czoła impulsu w linii opóźnia ją -
 cej z diodami półprzewodnikowymi o po jem -
ności uzależnionej napięciowo, promotorem
był profesor Wiktor Golde. Po śmierci profe so -
ra Goldego w 1983 roku Witold Wie rzejski ob -
jął kierownictwo Zespołu. W 1986 roku Zes pół
zakończył i przekazał do pro duk cji mikro pro -
cesorowy analizator ciś nienia wewnątrz czasz -
kowego dla Zakładu ZALIMP.

Jako wykładowca i starszy wykładowca
pro  wadził wykłady z „Układów elektronicz-
nych II” i „Wybranych układów elektronicz-
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nych”, a od 1981 roku „Cyfrowe przetwarzanie
sygnałów biologicznych”.

Prowadził 34 prace dyplomowe inżynier-
skie i magisterskie, częściowo związane z te -
ma tyką swych prac naukowych z przetwa rza -
nia sygnałów, z badań biocybernetycznych,
a sześć dotyczyło syntezy muzycznej. Oprócz
wydawanych publikacji przygotowywał rów-
nież referaty na konferencje naukowe w kra ju
i za granicą. Jest też właścicielem dwóch pa ten -
tów. W latach 1967–1980 uzyskał 10 Nagród
Rektora Politech niki Warszawskiej za pracę
na ukowo-ba dawczą. W 1976 roku został od -
zna czony Złotym Krzyżem Zasługi, w 1987 ro -
ku — Krzy żem Kawalerskim Orderu Od ro dze -
nia Polski, a także srebrną odznaką „Za Za słu gi
dla Warszawy”.

Od 1 października 1968 roku był wykła -
dow cą, a od 1 października 1973 roku star-
szym wykładowcą. W 1995 roku przeszedł

na emeryturę, ale nadal pracował na pół etatu
w Ka tedrze, a później miał zlecane wykłady
z „Cyfrowego przetwarzania sygnałów biolo-
gicznych”.

Był jednym z członków założycieli Pol -
skie go Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej
w Warszawie. W ramach działalności poza na -
 ukowej zajmował się współpracą techniczno-
-organizacyjna z grupami opozycyjnymi. Było
to powielanie tekstów, naprawa powielaczy,
opracowanie powielacza i jego produkcja oraz
wydany w podziemiu Mały poradnik drukar-
ski. Z inicjatywy Witolda Wie rzejskiego wraz
z jego kolegami z Wy dzia łu Elektroniki został
za projektowany i wy konany w kilku egzem -
pla rzach nadajnik „Bo lek i Lolek”, który w pro-
gram 1 telewizji wpisywał napis „Solidarność
Żyje” w czasie stanu wojennego, jego pro duk -
cję przejęła inna grupa konspiracyjna. W tym
czasie był już członkiem Solidarności.

W




