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ZE NON
STA NI S£AW BA RAN
Ze non Sta ni s³aw Ba ran uro dzi³ sie 28 wrze œ -
nia 1932 ro ku we wsi Dy cha wi ca na Zie mi
£u kow skiej. Po ukoñ cze niu szko ³y po wszech -
nej (1944) w s¹ sie dnim Li si kie rzu oraz gim -
na zjum (1948) i li ceum ogól no kszta³ c¹ ce go
(1950) w ¯e le cho wie, stu dio wa³ na Wy dzia le
£¹cz no œci Po li tech ni ki War szaw skiej, gdzie
otrzy ma³ stop nie in ¿y nie ra ³¹cz no œci (1954)
i ma gi stra in ¿y nie ra ³¹cz no œci (1958), spe cja -
li za cja Te le tran smi sja. Pra cê za wo do w¹ roz po -
cz¹³ w 1955 ro ku w Ka te drze Te le gra fii Po li -
tech ni ki War szaw skiej ja ko kon struk tor (do
1956 ro ku), a następnie star szy asy stent ds.
na u ko wo-ba daw czych (do 1960 ro ku), star -
szy asy stent ds. dy dak tycz nych (do 1966 ro ku)
i ad iunkt (do 1975 ro ku), pe³ ni¹c w tym cza sie
obo wi¹z ki wy k³a dow cy w Stu dium Woj sko -
wym Po li tech ni ki War szaw skiej wsku tek po -
wo ³a nia go do czyn nej, dwu let niej s³u¿ by
woj  sko wej (1970–1971). Sto pieñ dok to ra na uk
tech nicz nych uzy ska³ na Wy dzia le £¹cz no œci
Po li tech ni ki War szaw skiej po obro nie roz pra -
 wy Trans mi sja z nie sy me trycz n¹ mo du la cj¹ fa -
 zy (1966). Na sta no wi sko do cen ta w In sty tu cie
Te le e lek tro ni ki (od 1976 ro ku — Te le ko mu ni -
 ka cji) Po li tech ni ki War szaw skiej zo sta³ po wo -
 ³a ny po po zy tyw nej oce nie przez Cen tral n¹
Ko mi sjê Kwa li fi ka cyj n¹ je go do rob ku na u ko -
we  go i uzna niu go za rów no wa¿ ny roz pra wie
ha bi li ta cyj nej (1975). Spra wo wa³ funk cje kie -
row  ni ka Za k³a du Sy ste mów Te le tran smi syj nych
(1978–1987), za stêp cy dy rek to ra (1975–1980)
oraz dy rek to ra In sty tu tu Te le ko mu ni ka cji
(1987–1991). W la tach 1957–1992 kie ro wa³
ze  spo ³em na u ko wo-dy dak tycz nym.

Ze wzglê du na stan zdro wia w 1994 ro ku
prze szed³ na eme ry tu rê.

Krót ko ter mi no we sta ¿e na u ko we (od kil ku
ty go dni do kil ku mie siê cy) odby³ w Tech ni sche
Uni ver si tat w Dre Ÿnie (1965 i 1971), Tech ni -
sche Hoch schu le w Il me nau (1971), In sti tu te
Na tio nal des Scien ces Ap pli qu e es w Ren nes
(1979), In sti tut des Télésy ste mes w Pa ry ¿u
(1991), Éco le Na tio na le Su per ieu re des Télé -
com mu ni ca tions w Bre ta nii (1992). Re wi zy to -
wa³ Wy dzia ³y Elek tro ni ki w Uni wer sy te cie Tor
Ver ga ta w Rzy mie (1987), Po li tech ni ce Pra skiej
(1987), Éco le Na tio na le Su per ieu re des Télé -
com  mu ni ca tions w Pa ry ¿u (1989) oraz Hoch -
schu le fur Ver kehr swe sen w Dre Ÿnie (1989).

Przedmio tem dzia ³al no œci na u ko wo-ba -
daw czej i dy dak tycz nej Ze no na S. Ba ra na jest
trans mi sja sy gna ³ów ziar ni stych w ka na ³ach
dys per syj nych z in ten syw nym wy ko rzy sta niem
pa sma czê sto tli wo œci, zw³a szcza do za sto so -
wañ w te le gra fii (1955–1970) oraz trans mi sji
da nych (1961). Za pro jek to wa ne przez nie go
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diów po dy plo mo wych (1976–1992), m.in.
pol sko-fran cu skie go Stu dium Po dy plo mo we -
go Te le ko mu ni ka cji, In for ma ty ki i Za rz¹ dza nia
Po li tech ni ki War szaw skiej — CIT COM-PW
(1990–1991), a tak ¿e w zor ga ni zo wa niu wy -
mia ny miê dzy na ro do wej grup stu denc kich
i na u czy cie li aka de mic kich. By³ pro mo to rem
5 prze wo dów dok tor skich, a opie ka nad 4 nas -
 têp ny mi zo sta ³a prze rwa na w wy ni ku po sta -
no wieñ re stryk cyj nej usta wy o szkol nic twie
wy ¿szym z 12 wrze œnia 1990 ro ku.

Na Po li tech ni ce War szaw skiej by³ cz³on -
kiem Rek tor skiej Ko mi sji Dys cy pli nar nej ds.
Stu denc kich (1987–1990), Ko mi sji Ra dy Wy -
dzia ³u Elek tro ni ki ds. Roz wo ju Ka dry (1981–
–1983) oraz Ko mi sji Pro gra mo wej (1987–
–1990), by³ tak ¿e prze wo dni cz¹ cym Ko mi sji
Prze wo dów Dok tor skich dzie dzi ny te le ko mu -
ni ka cji (1980–1990).

Ze non S. Ba ran by³ spra wo zdaw c¹ Kra jo -
wej Gru py Eks per tów IX Ko mi sji Stu diów
(Trans mi sja Te le gra ficz na, 1962–1972) oraz
XVII Ko mi sji Stu diów (Trans mi sja Da nych,
1971–1984) Miê dzy na ro do we go Do rad cze -
go Ko mi te tu Te le gra ficz ne go i Te le fo nicz ne go
(Co mité Con sul ta tif In ter na tio nal Télégra phi -
que et Télépho ni que — CCITT), dzia ³a j¹ ce go
w ra mach Union In ter na tio na le de Télécom mu -
ni ca tion (UIT), ucze st ni cz¹c w je go ró¿ no rod -
nych pra cach w kra ju i za gra ni c¹. Bra³ udzia³
w pra cach Ra dy Pro gra mo wej Wy daw nictw
Ko mu ni ka cji i £¹cz no œci (1976–1991).

W la tach 1970–1980 pra co wa³ ja ko eks -
pert w Ra dzie Spe cja li stów Jed no li te go Sy ste -
mu Elek tro nicz nych Ma szyn Cy fro wych. By³
cz³on kiem Ra dy Na u ko wej Cen trum Na u -
ko wo-Tech nicz ne go Ko lej nic twa (1982–1991)
i spra wo wa³ funk cjê kon sul tan ta te go Cen -
trum (1971–1990). W la tach 1988–1993 by³
tak ¿e cz³on kiem Ra dy Tech nicz no-Eko no micz -
nej przy Dy rek to rze Ge ne ral nym PKP. Od 1982
ro ku bie rze udzia³ w pra cy Sek cji Te le ko mu ni -
ka cji Ko mi te tu Elek tro ni ki i Te le ko mu ni ka cji
Pol skiej Aka de mii Na uk.

Pra gn¹c od daæ ho³d wszy st kim swo im Na -
u czy cie lom, zw³a szcza tym, którzy w okre sie
oku pa cji na za pa d³ej pod la skiej wsi pro wa dzi -
li taj ne na u cza nie z pe³ nym przedwo jen nym
pro gra mem szko ³y pod sta wo wej i œre dniej,
wspo mi na Zyg mun ta Góra la, Sta ni s³a wa Haj -
du ka i An to nie go Pi kul skie go, którym za -
wdziê cza naj wiê cej.

sy ste my i urz¹ dze nia te le gra ficz ne z mo du la -
cj¹ czê sto tli wo œci zna la z³y sze ro kie za sto so -
wa nie w sie ci te le ko mu ni ka cyj nej PKP (w pa -
œmie nadro zmów nym) oraz w woj sko wych
sie ciach ³¹cz no œci (w pa œmie te le fo nicz nym).
Dzia ³a j¹c z in spi ra cji do cen ta dok to ra Wie s³a -
wa Fi ja³ kow skie go, Ze non S. Ba ran po wo ³a³
ze spó³ spe cja li stów, który pod je go kie run kiem
i przy bez po œre dnim je go udzia le opra co wa³
i wdro ¿y³ do pro duk cji i eks plo a ta cji pierw -
sze w kra ju mo de my ma pa smo te le fo nicz ne
z mo du la cj¹ czê sto tli wo œci (1963) oraz z mo -
du la cja fa zy (1975), a tak ¿e wie le in nych mo -
de mów, m.in. pier wot no gru po wych i ra dio li -
nio wych. Ory gi nal ne roz wi¹ za nia za ga dnieñ
mo du la cji, fil tra cji, ko do wa nia li nio we go, syn -
chro ni za cji, ko rek cji znie kszta³ ceñ in ter fe -
ren cyj nych, ste ro wa nia i dia gno sty ki by ³y
przedmio tem wie lu pa ten tów i pu bli ka cji.

Ze non S. Ba ran jest wspó³ au to rem ksi¹¿ ki
Trans mi sja da nych, pod re dak cj¹ Ja nu sza So -
chac kie go (WKi£, War sza wa 1966), a tak ¿e
kie row ni kiem ze spo ³u au tor skie go i wspó³ -
au to rem ksi¹¿ ki Pro ble my trans mi sji da nych
(WKi£, War sza wa 1979) oraz podrêcz ni ka aka -
de mic kie go Pod sta wy trans mi sji da nych (WKi£,
War sza wa 1982). Jest rów nie¿ au to rem lub
wspó³ au to rem 4 skryp tów wy da nych przez
In sty tut Te le ko mu ni ka cji Po li tech ni ki War -
szaw skiej (1977, 1982, 1986, 1991). Po nad to
jest au to rem 34 (w tym 25 opu bli ko wa nych)
i wspó³ au to rem 91 (w tym 22 opu bli ko wa -
nych) ar ty ku ³ów na u ko wych. Za osi¹ gniê cia
na u ko we i tech nicz ne zo sta³ wy ró¿ nio ny Ze -
spo ³o w¹ Na gro d¹ Pañ stwo w¹ (1972) oraz Na -
gro da mi Ze spo ³o wy mi Mi ni stra Na u ki i Szkol -
nic twa Wy ¿sze go (1970, 1975, 1976, 1983),
Mi ni stra £¹cz no œci (1971), a tak ¿e Ko mi te tu
Na u ki i Tech ni ki (1966, 1972). Za osi¹ gniê cia
w pra cy dy dak tycz nej zo sta³ uho no ro wa ny
Me da lem Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej (1993).
Spo œród wie lu opra co wa nych i pro wa dzo nych
przez nie go wy k³a dów na szcze gól ne pod kre -
œle nie za s³u gu j¹ „Pod sta wy trans mi sji da nych”
(od 1968 ro ku) oraz „Wy bra ne me to dy trans -
mi sji cy fro wej” (od 1983 ro ku).

Ze non S. Ba ran opra co wa³ ze staw 12 æwi -
czeñ do la bo ra to rium trans mi sji da nych (1974),
wy pro mo wa³ po nad 60 in ¿y nie rów i ma gi s -
trów, bra³ udzia³ w pra cach Ra dy Stu diów Dok -
to ranc kich (1975–1980), wspó³ u cze st ni czy³
w zor ga ni zo wa niu i pro wa dze niu ró¿ nych stu -




