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STA NI S£AW BEL LERT
(1924–1976)

Sta ni s³aw Bel lert uro dzi³ siê 14 ma ja 1924 ro -
ku w miej sco wo œci Bu dy Dzie r¹ ¿yñ skie na Za -
moj szczy Ÿnie. Ma tu rê uzy ska³ w Li ceum im.
S. Czar nec kie go w Che³ mie w 1945 ro ku. Stu -
dia wy ¿sze roz po czê te w Wy ¿szej Szko le In ¿y -
nier skiej im. H. Wa wel ber ga i S. Ro twan da
kon ty nu o wa³ w la tach 1946–1950 na Wy dzia -
le Elek trycz nym Po li tech ni ki War szaw skiej. Ju¿
w 1948 ro ku pod j¹³ pra cê dy dak tycz n¹ na
sta no wi sku asy sten ta w Ka te drze Mier nic twa
Elek trycz ne go. W 1950 ro ku Sta ni s³aw Bel lert
ukoñ czy³ stu dia na Wy dzia le Elek trycz nym
Po li tech ni ki War szaw skiej, uzy sku j¹c sto pieñ
ma gi stra in ¿y nie ra elek try ka w za kre sie te le -
tran smi sji prze wo do wej. W tym sa mym ro ku
prze cho dzi do Ka te dry Te le tran smi sji Prze wo -
do wej, gdzie pra cu je do 1970 ro ku. Od 1970
ro ku a¿ do œmier ci pra cu je w In sty tu cie Pod -
staw Elek tro ni ki ja ko kie row nik Za k³a du Ma -
te ma tycz nych Me tod Pro jek to wa nia.

W 1957 ro ku Sta ni s³aw Bel lert uzy sku je
sto pieñ kan dy da ta na uk tech nicz nych na pod -
 sta wie roz pra wy Me to da ope ra to rów licz bo -
wych, a w 1961 ro ku — sto pieñ na u ko wy dok -
to ra ha bi li to wa ne go na pod sta wie roz pra wy
Ana li za i syn te za uk³a dów elek trycz nych. Oba
stop nie nada ³a mu Ra da Wy dzia ³u £¹cz no œci
Po li tech ni ki War szaw skiej.

W 1962 ro ku obej mu je sta no wi sko do cen -
ta. W 1967 ro ku uzy sku je ty tu³ na u ko wy pro -
fe so ra nad zwy czaj ne go, a w 1975 ro ku — pro -
fe so ra zwy czaj ne go. Wcze œniej, bo w 1973
ro ku zo sta je wy bra ny cz³on kiem ko re spon den -
tem Pol skiej Aka de mii Na uk.

W ci¹ gu pra wie 30 lat pra cy w Po li tech ni -
ce War szaw skiej Sta ni s³aw Bel lert pro wa dzi³
wy k³a dy z wie lu dzie dzin, m.in. z pod staw
te le tran smi sji, me tod pro jek to wa nia uk³a dów
te le tran smi syjnych, te o rii re gu la cji, te o rii ob -
wo dów elek trycz nych, syn te zy uk³a dów elek -
tro nicz nych i me tod ich pro jek to wa nia, te o rii
uk³a dów dy na micz nych. Prze ciw sta wia³ siê ru -
ty nie, naj chêt niej wy k³a da³ te za ga dnie nia, nad
który mi w da nej chwi li pra co wa³. Po tra fi³ po -
ry waæ s³u cha czy, gdy mówi³ o pro ble mach,
które go pa sjo no wa ³y.

Do ro bek na u ko wy Sta ni s³a wa Bel ler ta, za -
wie ra j¹ cy siê w 60 pu bli ka cjach i pa ten tach,
jest ró¿ no rod ny i nie ³a twy do skla sy fi ko wa nia.
Do ty czy w za sa dzie trzech g³ów nych dzie -
dzin: te o rii ob wo dów elek trycz nych, te o rii
fal elek tro ma gne tycz nych oraz ma te ma ty ki
sto so wa nej.

W za kre sie te o rii ob wo dów elek trycz nych
Sta ni s³aw Bel lert stwo rzy³ (w 1962 ro ku) no w¹
me to dê te o re tycz n¹, œci œle zwi¹ za n¹ z te o ri¹
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gra fów, któr¹ na zwa³ al ge br¹ liczb struk tu ral -
nych. Te o ria ta oka za ³a siê szcze gól nie przy -
dat na w roz wo ju me tod ana li zy i syn te zy to po -
lo gicz nej li nio wych uk³a dów elek trycz nych za
po mo c¹ cy fro wych ma szyn ma te ma tycz nych.
Na pod sta wie kon cep cji Sta ni s³a wa Bel ler ta
po wsta ³o wie le prac, i to za rów no w oœrod kach
tech nicz nych, jak i ma te ma tycz nych. Szcze gól -
ny od dŸwiêk zna la z³y idee Sta ni s³a wa Bel ler ta
w Zwi¹z ku Ra dziec kim, gdzie by ³y roz wi ja ne
przez du ¿¹ gru pê na u kow ców i gdzie prze t³u -
ma czo no mo no gra fiê Sta ni s³a wa Bel ler ta i Hen -
ry ka Wo Ÿniac kie go Ana li za i syn te za uk³a dów
elek trycz nych me to d¹ liczb struk tu ral nych
(WNT, 1968).

W dzie dzi nie te o rii fal elek tro ma gne tycz -
nych Sta ni s³aw Bel lert wy su n¹³ œmia ³¹ i ory gi -
nal n¹ hi po te zê, t³u ma cz¹ c¹ tzw. prze su niê cie
ku pod czer wie ni wid ma fal elek tro ma gne -
tycz nych, do cho dz¹ cych z od le g³ych ga lak tyk
wszech œwia ta. Prze su niê cie ku pod czer wie ni
hi po te za ta t³u ma czy w³a œci wo œcia mi me trycz -
ny mi prze strze ni, zgo dnie z który mi d³u goœæ
fa li elek tro ma gne tycz nej zwiêk sza siê w mia -
rê od da la nia siê od Ÿród³a pro mie nio wa nia.
W zwi¹z ku z tym nie jest tu po trzeb ne przy pu -
szcze nie o tzw. uciecz ce ga lak tyk. Pra ce Sta -
ni s³a wa Bel ler ta na ten te mat by ³y pu bli ko wa -
ne w la tach 1969–1970 w miê dzy na ro do wym
cza so pi œmie „Astro phy sics and Spa ce Scien ce”
i wzbu dzi ³y du ¿e za in te re so wa nie w kra jo wych
i za gra nicz nych oœrod kach na u ko wych. Ich
kon ty nu a cj¹ jest ostat nia pra ca Do es the Spe ed
of Li ght De cre a se with Ti me?, prze s³a na na kil -
ka mie siê cy przed œmier ci¹ do re dak cji te go
cza so pi sma. 

Wni ka j¹c g³ê bo ko w pod sta wo we za ga d -
nie nia te le ko mu ni ka cji, elek tro ni ki i te o rii uk³a -
dów dy na micz nych, Sta ni s³aw Bel lert wpro wa -
dzi³ wie le no wych kon cep cji b¹dŸ uo gól nieñ
z za kre su ma te ma ty ki sto so wa nej. Oprócz
wy mie nio nej ju¿ al ge bry liczb struk tu ral nych
stwo rzy³ pod sta wy ra chun ku ope ra to rów licz -
bo wych, roz wi n¹³ idee ra chun ku ope ra to ro -
we go, po da³ no we uo gól nie nia te o rii uk³a dów
dy na micz nych. Pra ce swo je pu bli ko wa³ nie tyl -
ko w Pol sce; wie le z nich uka za ³o siê w ZSRR,
USA, Fran cji, Ho lan dii, Ju go s³a wii, Cze cho s³o -
wa cji i Szwaj ca rii

Mi mo wy ra Ÿne go za in te re so wa nia te ma ty -
k¹ te o re tycz n¹, pod sta wo w¹, Sta ni s³aw Bel lert
nie stro ni³ od roz wi¹ zy wa nia kon kret nych za -
dañ in ¿y nier skich, zw³a szcza z za kre su te le ko -
mu ni ka cji i te le tran smi sji, czyli dys cy plin tech -

nicz nych, z który mi naj d³u ¿ej by³ zwi¹ za ny
za wo do wo.

Osi¹ gniê cia Sta ni s³a wa Bel ler ta spo tka ³y siê
z po wszech nym uzna niem. W to ku prac przy -
go to waw czych do II Kon gre su Na u ki Pol skiej
za li czo no go do gro na czte rech naj wy bit niej -
szych na u kow ców pol skich w za kre sie elek tro -
ni ki. By³ lau re a tem licz nych na gród za dzia ³al -
noœæ na u ko w¹. Za pro szo no go do pro wa dze nia
przez wie le lat wy k³a du mo no gra ficz ne go z te -
o rii liczb struk tu ral nych na Wy dzia le Ma te ma -
ty ki i Me cha ni ki Uni wer sy te tu War szaw skie go.
Te o rie tê wy k³a da³ rów nie¿ w Eid ge nos si sche
Tech ni sche Hoch schu le w Zûri chu, gdzie prze -
by wa³ w 1972 ro ku ja ko pro fe sor wi zy tu j¹ cy.
Wie lo krot nie pro szo no go o wy g³o sze nie od -
czy tów i re fe ra tów w ró¿ nych oœrod kach kra -
jo wych i za gra nicz nych. 

Sta ni s³aw Bel lert by³ cz³on kiem wie lu ko -
mi te tów, ko mi sji i rad na u ko wych. Od 1967
ro ku a¿ do œmier ci by³ prze wo dni cz¹ cym
Ko mi sji VII Ob wo dów i Fal Ra dio wych Ko -
mi te tu Na ro do we go URSI. Odzna cza³ siê
wszech stron n¹ wie dz¹ in ¿y nier sk¹ i rzad k¹
umie jêt no œci¹ ca ³o œcio we go i per spek ty wicz -
ne go uj mo wa nia pro ble mów. Je mu to w³a œnie
w to ku prac przy go to waw czych do II Kon -
gre su Na u ki Pol skiej w 1973 ro ku po wie rzo -
no opra co wa nie re fe ra tu syn te tycz ne go Sek cji
Na uk Elek trycz nych Pro ble my te o re tycz ne te -
le ko mu ni ka cji.

O uczo nym œwiad cz¹ nie tyl ko je go osi¹ g -
niê cia i for mal ne do wo dy uzna nia. Nie mniej
wa¿ na jest je go oso bo woœæ. Ja ki by³ Sta ni s³aw
Bel lert? Wy da je siê, ¿e mia³ on w so bie nie -
zwy kle du ¿o z uczo ne go w sty lu przy po mi -
na j¹ cym wiel kich uczo nych XIX w. Pra co wa³
nad tym, czym siê in te re so wa³, no we idee i kon -
cep cje po wsta wa ³y z po zo ru na gle i nie o cze ki -
wa nie, a w isto cie by ³y re zul ta tem skon cen tro -
wa ne go, upo rczy we go i d³u go trwa ³e go wy si³ ku
twór cze go. Two rzy³ i pi sa³ nie re gu lar nie —
mie wa³ okre sy bar dzo in ten syw ne, przedzie lo -
ne ja ³o wy mi. By wa³ roz tar gnio ny do gra nic nie -
mal aneg do tycz nych, zw³a szcza gdy nur to wa³
go ja kiœ no wy pro blem. Sta ni s³a wa Bel ler ta ce -
cho wa ³a nie zwy k³a ¿ycz li woœæ dla ka¿ de go,
z kim siê sty ka³. Szcze gól nie tro skli wy i ¿ycz -
li wy sto su nek ³¹ czy³ go z ucznia mi — stu den -
ta mi i dok to ran ta mi. A uczniów tych mia³ wie -
lu. Gar nê li siê do nie go m³o dzi lu dzie z ca ³ej
Pol ski.

Sta ni s³aw Bel lert zmar³ w War sza wie dnia
27 mar ca 1976 ro ku.

B
INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH




