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STE FAN DA REC KI
(1906–1990)

Ste fan Da rec ki uro dzi³ siê 15 sierp nia 1906
ro ku w War sza wie ja ko Ste fan Die rie wian ko
(na zwi sko zmie ni³ w 1934 ro ku). W 1924 ro ku
ukoñ czy³ Gim na zjum im. Ja na Za mo y skie go
w War sza wie, a w 1931 ro ku uzy ska³ sto pieñ
ma gi stra in ¿y nie ra na Wy dzia le Elek trycz nym
Po li tech ni ki War szaw skiej. W cza sie stu diów
spe cja li zo wa³ siê w ra dio tech ni ce pod kie run -
kiem pro fe so ra Ja nu sza Gro szkow skie go. Pra -
cê za wo do w¹ roz po cz¹³ na ostat nim ro ku
stu diów, w 1929 ro ku, ja ko star szy asy stent
w ów cze snym In sty tu cie Ra dio tech nicz nym.
By³ w nim za tru dnio ny do 1934 ro ku, pia stu j¹c
sta no wi sko kie row ni ka Dzia ³u Pro bier cze go.
W tym okre sie wy spe cja li zo wa³ siê w mier nic -
twie ra dio tech nicz nym, w wy ni ku cze go opra -
co wa³ wie le ró¿ nych me tod po mia ro wych oraz
skon stru o wa³ kil ka mo de li przy rz¹ dów po mia -
ro wych. W 1934 ro ku, po utwo rze niu Pañ stwo -
we go In sty tu tu Te le ko mu ni ka cyj ne go, ob j¹³ sta -
no wi sko kie row ni ka Dzia ³u Ra dio od bior cze go
i kie ro wa³ nim do wy bu chu II woj ny œwia to wej.
Od 1935 ro ku by³ kie row ni kiem La bo ra to rium
Ra dio tech nicz ne go i wy k³a dow c¹ przedmio -
tu „Mier nic two ra dio tech nicz ne” na Pañ stwo -
wych Kur sach Ra dio tech nicz nych przy Wy ¿ -
szej Szko le Bu do wy Ma szyn i Elek tro tech ni ki
im. Hi po li ta Wa wel ber ga i Sta ni s³awa Ro twan -
da w War sza wie. W okre sie wo jen nym, od
1940 ro ku przez dwa la ta, pra co wa³ ja ko na -
u czy ciel w Pañ stwo wej Szko le Elek trycz nej
II stop nia, bê d¹c jed no cze œnie kie row ni kiem
La bo ra to rium Mier nic twa Elek trycz ne go i La -
bo ra to rium Ra dio tech nicz ne go. Od 1942 ro ku
do wy bu chu Po wsta nia War szaw skie go pra -

co wa³ ja ko ad iunkt w Za k³a dzie Ra dio tech ni -
ki Pañ stwo wej Wy ¿szej Szko ³y Tech nicz nej
w War sza wie, funk cjo nu j¹ cej na te re nie Po -
li tech ni ki War szaw skiej. Pod czas oku pa cji
wspó³ pra co wa³ z ru chem opo ru. Wraz z pro -
fe so rem Ja nu szem Gro szkow skim bra³ udzia³
w roz szy fro wa niu pa ra me trów urz¹ dzeñ ra -
dio tech nicz nych sta no wi¹ cych wy po sa ¿e nie
zdal nie ste ro wa nych po ci sków bom bar du j¹ -
cych V-1. Po upad ku Po wsta nia War szaw skie -
go przez pa rê mie siê cy pe³ ni³ funk cjê ad iunk -
ta w Za k³a dzie Fi zy ki Aka de mii Gór ni czo-Hut -
ni czej w Kra ko wie u pro fe so ra Mie czy s³a wa
Wol fke go, zaj mu j¹c siê ba da niem w³a œci wo œci
ma te ria ³ów ma gne tycz nych.

W lu tym 1945 ro ku po wróci³ do War sza wy
i roz po cz¹³ pra cê w Pañ stwo wym In sty tu cie
Te le ko mu ni ka cyj nym na sta no wi sku kie row -
ni ka Dzia ³u Mier nic twa, a na stêp nie Za k³a du
Mier nic twa. Pod je go kie run kiem pro wa dzo -
ne by ³y pra ce z dzie dzi ny mier nic twa ra dio -
tech nicz ne go i urz¹ dzeñ ra dio od bior czych.
W 1952 ro ku, na sku tek re or ga ni za cji Pañ st -
wo we go In sty tu tu Te le ko mu ni ka cyj ne go, zo sta³
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za tru dnio ny w Prze my s³o wym In sty tu cie Te le -
ko mu ni ka cji, a w 1956 ro ku, w wy ni ku dal szej
re or ga ni za cji te go In sty tu tu, roz po cz¹³ pra cê
w no wo utwo rzo nym In sty tu cie Te le- i Ra dio -
tech nicz nym. W In sty tu cie tym pe³ ni³ ko lej no
funk cje kie row ni ka ró¿ nych za k³a dów na u ko -
wo-ba daw czych (Mier nic twa, Ra dio tech ni ki
Od bior czej, Elek tro a ku sty ki, Prze twor ni ków
Elek tro a ku stycz nych), za stêp cy dy rek to ra ds.
na u ko wo-ba daw czych, a od 1973 ro ku pe³ -
no moc ni ka pierw sze go za stêp cy dy rek to ra
ds. pro gra mo wa nia i do sko na le nia ka dry
na u ko wej. 

Rów no cze œnie w la tach 1945–1976 pro -
wa dzi³ dzia ³al noœæ dy dak tycz n¹ na Po li tech -
ni ce War szaw skiej, na sta no wi skach za stêp cy
pro fe so ra (od 1951 ro ku) i do cen ta (od 1956
ro ku). Pro wa dzi³ wy k³a dy, æwi cze nia i la bo ra -
to ria m.in. z „Mier nic twa ra dio tech nicz ne go”,
„Tech ni ki odbio ru ra dio we go” i „Urz¹ dzeñ ra -
dio od bior czych”. By³ opie ku nem wie lu prac
dy plo mo wych in ¿y nier skich i ma gi ster skich.

Ste fan Da rec ki mia³ po nad 50-let ni sta¿
w dzia ³al no œci re dak cyj nej. Od 1945 ro ku by³
prze wo dni cz¹ cym ko mi te tów re dak cyj nych
mie siêcz ni ków Sto wa rzy sze nia Elek try ków
Pol skich: „Prze gl¹ du Te le ko mu ni ka cyj ne go”,
„Wia do mo œci Te le ko mu ni ka cyj nych” i „Kwar -
tal ni ka Te le ko mu ni ka cyj ne go”, a na stêp nie re -
dak to rem na czel nym „No we go Ra dio a ma to ra
Pol skie go”, „Prze gl¹ du Te le ko mu ni ka cyj ne go”,
„Prze gl¹ du Elek tro ni ki” (który zmie ni³ ty tu³ na
„Elek tro ni ka”) oraz „Wia do mo œci Te le ko mu ni -
ka cyj nych”. Oprócz te go od 1952 ro ku by³
re dak to rem Ze szy tów Na u ko wych Po li tech ni -
ki War szaw skiej „Elek try ka”, a od 1967 ro ku
„Elek tro ni ka”. Rów no cze œnie by³ re dak to rem
dzia ³o wym ko le giów re dak cyj nych wy daw -
nictw Prze my s³o we go In sty tu tu Te le ko mu ni ka -

cji, a tak ¿e In sty tu tu Te le- i Ra dio tech nicz ne go.
Szcze gól ne za s³u gi mia³ dla „Prze gl¹ du Te le -
ko mu ni ka cyj ne go”, które go by³ wie lo let nim re -
dak to rem na czel nym (do 1979 ro ku).

W 1964 ro ku uka za ³a siê pod je go re dak cj¹
pierw sza pol ska ksi¹¿ ka do ty cz¹ ca ³¹cz no œci
sa te li tar nej Ra dio ko mu ni ka cja sa te li tar na (pra -
ca zbio ro wa, WKi£).

W la tach 1960–1963 Ste fan Da rec ki by³
wi ce pre ze sem Sek cji Te le ko mu ni ka cyj nej,
a na stêp nie cz³on kiem Re dak cji Hi sto rii Elek -
try ki Pol skiej Ko mi te tu Ter mi no lo gii Pol skiej.
Przez wie le lat by³ rów nie¿ cz³on kiem Ko mi te -
tu Elek tro ni ki i Te le ko mu ni ka cji Pol skiej Aka -
de mii Na uk w Sek cji Ra dio tech ni ki. 

W cza sie swo jej pra cy otrzy ma³ wie le od -
zna czeñ, m.in.: Z³o ty Krzy¿ Za s³u gi (1937),
Krzy¿ Ka wa ler ski (1956) i Krzy¿ Ofi cer ski
(1969) Orde ru Odro dze nia Pol ski, Me dal
10-le  cia Pol ski Lu do wej (1955), Me dal Ko mi -
sji Edu ka cji Na ro do wej (1984), Me dal 40-le -
cia Pol ski Lu do wej (1984), Odzna kê 1000-le -
cia (1969), Sre br n¹ (1959) i Z³o t¹ (1966) Od -
zna kê Ho no ro w¹ Sto wa rzy sze nia Elek try ków
Pol skich, Z³o t¹ Odzna kê Ho no ro w¹ Na czel -
nej Orga ni za cji Tech nicz nej (1957), Me dal im.
Prof. Mie czy s³a wa Po ¿a ry skie go, Z³o t¹ Od zna -
kê „Za Za s³u gi dla Roz wo ju Prze my s³u Ma szy -
no we go” (1976), Z³o t¹ Odzna kê „Za s³u ¿o ny
Pra cow nik £¹cz no œci” (1978), Z³o t¹ Odzna kê
„Za s³u ¿o ny dla Po li tech ni ki War szaw skiej”
(1978), Odzna kê Ho no ro w¹ „Za s³u ¿o ny Pra -
cow nik In sty tu tu Te le- i Ra dio tech nicz ne go”
(1981), Odzna kê „Za s³u ¿o ny Dzia ³acz Kul tu -
ry” (1979), Sre br n¹ Odzna kê Pañ stwo wą CSRS
za wk³ad w roz wój przy ja Ÿni i wspó³ pra cy pol -
sko-cze cho s³o wac kiej (1969).

Zmar³ 15 stycz nia 1990 ro ku.
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