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FE LIKS B£OC KI
(1905–1975)

Fe liks B³oc ki uro dzi³ sie 18 li sto pa da 1905
ro ku w ¯u raw nie nad Dnie strem. Stu dia na
Od dzia le Elek tro me cha nicz nym Wy dzia ³u
Elek trycz ne go Po li tech ni ki Lwow skiej ukoñ -
czy³ z dy plo mem in ¿y nie ra elek try ka w 1931
ro ku. Pra cê na u ko wa i dy dak tycz na roz po -
cz¹³ w 1930 ro ku na Po li tech ni ce Lwow skiej
ja ko asy stent w Ka te drze Fi zy ki, a w 1937 ro ku
zo sta³ ad iunk tem w La bo ra to rium Te le tech ni ki
przy tej Ka te drze W la tach 1940–1941 pe³ ni³
funk cjê asy sten ta w Ka te drze Ra dio e lek tro ni ki
w Lwow skim In sty tu cie Po li tech nicz nym, pro -
wa dz¹c rów no cze œnie wy k³a dy z te le tech ni ki.
W la tach 1942–1944 wy k³a da³ „Te le tech ni kê”
na tzw. Te le tech nicz nych Kur sach Fa cho wych
we Lwo wie, do k¹d do je¿ d¿a³ z War sza wy.

Pra cê na Po li tech ni ce War szaw skie roz -
po cz¹³ w 1945 ro ku, naj pierw na sta no wi sku
ad iunk ta w Ka te drze Tech ni ki Prze no sze nia
Prze wo do we go, a ju¿ rok póŸniej zo sta³ za s têp -
ca pro fe so ra i kie row ni kiem Ka te dry Urz¹ dzeñ
Prze no sze nia Prze wo do we go, prze mia no wa -
nej póŸniej na Ka te drê Te le tran smi syj nych
Urz¹ dzeñ Prze wo do wych. W 1955 ro ku otrzy -
ma³ no mi na cje na pro fe so ra nad zwy czaj ne go.

Rów no cze œnie z pra c¹ na wy ¿szych uczel -
niach Fe liks B³oc ki by³ za tru dnio ny w wie lu
in sty tu cjach œci œle zwi¹ za nych z za kre sem je go
za in te re so wañ. W la tach 1932–1938 pra co wa³
w Dy rek cji Okrê go wej Po czt i Te le gra fów we
Lwo wie, w la tach 1941–1947 — w Biu rze Stu -
diów fir my Stan dard Elec tric Com pa ny w War -
sza wie, w la tach 1947–1951 — w Pañ stwo -
wym In sty tu cie Te le ko mu ni ka cyj nym, a w la -
tach 1951–1953 — na sta no wi sku wi ce dy -

rek to ra De par ta men tu Tech ni ki w Mi ni ster stwie
Po czt i Te le gra fów. W 1953 ro ku ob j¹³ sta no -
wi sko do rad cy w In sty tu cie £¹cz no œci, a w la -
tach 1964–1967 sta no wi sko wi ce dy rek to ra ds.
na u ko wych w tym In sty tu cie. Po piê cio let niej
nie obec no œci po wróci³ w 1969 ro ku do pra cy
w Po li tech ni ce War szaw skiej i zo sta³ pra cow -
ni kiem na u ko wym w Ka te drze Te le tran smi sji
Prze wo do wej, a po jej wcie le niu do In sty tu tu
Te le e lek tro ni ki (obe cnie — Te le ko mu ni ka cji)
by³ kie row ni kiem Stu dium Po dy plo mo we go.
W 1971 ro ku, ze wzglê du na z³y stan zdro wia,
prze szed³ na eme ry tu rê.

Fe liks B³oc ki by³ ak tyw nym cz³on kiem wie -
lu rad na u ko wych, m.in. In sty tu tu £¹cz no œci,
In sty tu tu Te le ko mu ni ka cji i Aku sty ki Po li tech -
ni ki Wro c³aw skiej, In sty tu tu Au to ma ty ki Po li -
tech ni ki Po znañ skiej, Woj sko we go In sty tu tu
£¹cz no œci, a tak ¿e kon sul tan tem Cen tral ne go
Oœrod ka Ba dañ i Roz wo ju Tech ni ki Ko lej nic twa.
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Za osi¹ gniê cia za wo do we zo sta³ odzna czo -
ny Krzy ¿em Ka wa ler skim Orde ru Odro dze nia
Pol ski (1965), Krzy ¿em Ofi cer skim Orde ru
Odro dze nia Pol ski (1971), Me da lem Ko mi sji
Edu ka cji Na ro do wej (1974) i Z³o t¹ Odzna k¹
Ho no ro w¹ Sto wa rzy sze nia Elek try ków Pol -
skich (1974), a tak ¿e wie lo ma odzna cze nia -
mi re sor to wy mi. Po nad to Fe liks B³oc ki i je go
wspó³ pra cow ni cy otrzy ma li w 1973 ro ku ty -
tu³ ho no ro wy „Mi strza Tech ni ki Pol skiej” za
opra co wa nie 24-krot nej te le fo nii o mo du la cji
im pul so wo-ko do wej sy te mu TCK-24.

Zmar³ w War sza wie 10 kwiet nia 1975 ro ku.

By³ au to rem dwóch skryp tów — La bo ra -
to rium te le tran smi syj nych urz¹ dzeñ prze wo -
do wych (1962) i Te le fo nicz ne sy ste my wie lo -
krot ne o podzia le cza so wym (1973), wspó³ -
au to rem dwóch ksi¹ ¿ek — Podrêcz nik te le -
tech ni ka (1974) i Wie lo krot ne sy ste my cza so -
we (1978) oraz kil ku na stu ar ty ku ³ów i re fe ra -
tów na u ko wych. By³ kie row ni kiem oko ³o 1000
prac ma gi ster skich i pro mo to rem 5 roz praw
dok tor skich.

W uzna niu za s³ug zo sta³ dwu krot nie wy ró¿ -
nio ny ze spo ³o w¹ na gro d¹ pañ stwo w¹ w 1964
ro ku za pra ce w dzie dzi nie tran zy sto ra cji trak -
tów li nio wych i w 1974 ro ku za opra co wa nie
i wdro ¿e nie no we go te le fo nicz ne go sy ste mu
o mo du la cji ko do wej.




