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golde

WIK TOR GOL DE
(1921–1983)

Wik tor Gol de uro dzi³ siê 15 paŸ dzier ni ka 1921
ro ku w War sza wie. Œwia dec two doj rza ³o œci
(ma tu rê) uzy ska³ w 1939 ro ku w War szaw skim
III Miej skim Li ceum Hu ma ni stycz nym. Kszta³ -
ci³ siê rów nie¿ mu zycz nie w kla sie for te pia nu. 

Po wy bu chu woj ny Wik tor Gol de z mat k¹
i bra tem wraz z fa l¹ uchodŸ ców zna laz³ siê
w oko li cach Wil na. Tam pra co wa³ ja ko na u -
czy  ciel i da lej uczy³ siê mu zy ki w Kon ser wa -
to rium Wi leñ skim. Je go brat wróci³ do War -
sza wy (zgi n¹³ w Po wsta niu War szaw skim).
W War sza wie zgi n¹³ tak ¿e oj ciec Wik to ra —
Ale ksan der.

Po woj nie Wik tor Gol de stu dio wa³ na Wy -
dzia le Elek trycz nym Po li tech ni ki War szaw skiej
(1945–1949) i jed no cze œnie w Kon ser wa to -
rium Mu zycz nym w £o dzi (dy plom uzy ska³
w 1946 ro ku). Bê d¹c je szcze stu den tem III ro -
ku Po li tech ni ki, zo sta³ za tru dnio ny ja ko m³od -
szy asy stent, a na stêp nie asy stent w Ka te drze
Ma te ma ty ki pro fe so ra Wi tol da Po go rzel skie go
(1947–1949). Wy ró¿ nia³ siê kul tu r¹, in te li gen -
cj¹ i ¿ycz li wym sto sun kiem do stu den tów. Pra -
cê dy plo mo w¹ ma gi ster sk¹ na te mat Opra co -
wa nie i wy ko na nie wzmac nia cza li nio we go
w uk³a dzie Do her ty obro ni³ w paŸ dzier ni ku
1949 ro ku (z wy ni kiem bar dzo do brym) i zo -
sta³ przy jê ty na sta no wi sko star sze go asy sten ta
w Za k³a dzie Pod staw Te le ko mu ni ka cji, Od -
dzia ³u Te le ko mu ni ka cji, Wy dzia ³u Elek trycz -
ne go Po li tech ni ki War szaw skiej. Jed no cze œnie
by³ za tru dnio ny w Sek cji Bu do wy Dzia ³u Elek -
tro a ku sty ki „Pol skie go Ra dia”. W lu tym 1952
ro ku zo sta³ ad iunk tem i po opu szcze niu Pol -
skie go Ra dia pe³ ni³ przez pe wien czas do dat -

ko wo funk cjê kie row ni ka dzie ka na tu Wy dzia -
³u £¹cz no œci (wy dzie lo ne go z Wy dzia ³u Elek -
trycz ne go w 1951 ro ku). 

W 1954 ro ku Wik tor Gol de uzy ska³ ty tu³
dok to ra za pra cê Syn te za wzmac nia czy sze ro -
ko pa smo wych wie lo re zo nan so wych (pro mo -
to rem by³ pro fe sor Adam Smo liñ ski). Na etat
do cen ta zo sta³ jed nak awan so wa ny do pie ro
w kwiet niu 1956 ro ku. Wy da je siê, ¿e przy czy -
n¹ te go by ³a opi nia wy sta wio na 23 kwiet nia
1954 ro ku dla Kadr przez ów cze sne go wy dzia -
³o we go se kre ta rza PZPR koñ cz¹ ca siê s³o wa mi:
...nie wst¹ pi³ do Par tii. Po li tycz nie nie pew ny.
Bar dzo ostro¿ ny, nie wy po wia da siê na te ma ty
po li tycz ne. Ma sku je siê. Jed nak dzia ³a nia pro -
fe so rów Smo liñ skie go, Gro szkow skie go, Raj -
skie go i Ki liñ skie go prze ³a ma ³y wre szcie skut -
ki te go do no su.

Po wa¿ ny pro ble mem spo wo do wa ³o
w 1953 ro ku za rz¹ dze nie za bra nia j¹ ce na u -
czy cie lom aka de mic kim pra cy na dru gim eta -
cie, po za Po li tech ni k¹. Po nie wa¿ p³a ce na
Uczel ni by ³y dla pra cow ni ków z dy plo ma mi
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„Uk³a dy tran zy sto ro we” i sta no wi ³o wzór dla
in nych uczel ni, wy dzia ³ów i wy k³a dow ców.
W la tach 1956–1960 pod je go kie row nic twem
i przy je go oso bi stym za an ga ¿o wa niu do ko -
na ny zo sta³ pro ces grun tow nej mo der ni za cji
na u cza nia uk³a dów elek tro nicz nych (wy k³a dy,
æwi cze nia, pro jek ty i la bo ra to ria), zwi¹ za ny
z wpro wa dze niem odmien nej i no wej wów -
czas tech ni ki tran zy sto ro wej. W 1958 ro ku
Wik tor Gol de odby³ rocz ny sta¿ na u ko wy
w Im pe rial Col le ge of Scien ce and Tech no lo gy
Uni ver si ty of Lon don (u pro fe so ra A.R. Bo o th -
 ro y da) za koñ czo ny dy ser ta cj¹ na u ko w¹ z dzie -
dzi ny sze ro ko pa smo wych wzmac nia czy tran -
zy sto ro wych, na pod sta wie której uzy ska³ Di -
plo ma of Mem ber ship of the Im pe rial Col le ge.

W 1962 ro ku uchwa ³¹ Ra dy Pañ stwa Wik -
tor Gol de zo sta³ (po trwa j¹ cej rok pro ce du rze)
mia no wa ny pro fe so rem nad zwy czaj nym Po li -
tech ni ki War szaw skiej. By³ ju¿ wte dy au to rem
7 ar ty ku ³ów, dwóch ksi¹ ¿ek i ko or dy na to rem
sied mio to mo wej mo no gra fii Uk³a dy tran zy -
sto ro we, a w niej au to rem to mu dru gie go:
Wzmac  nia cze tran zy sto ro we ma ³ej czê sto tli -
wo œci. W 1963 ro ku zo sta³ kie row ni kiem Za -
k³a du Uk³a dów Tran zy sto ro wych w Ka te drze
Uk³a dów Elek tro nicz nych, by³ nim do 1970
ro ku.

W la tach 1964–1969 Wik tor Gol de ja ko
je den z pierw szych na Wy dzia le Elek tro ni ki
wy da³, wspól nie ze stu den ta mi, pre skryp ty do
swo ich wy k³a dów, roz wi ja j¹c jed no cze œnie
¿y w¹ dzia ³al noœæ au tor sko-wy daw ni cz¹. W la -
tach 1963–1979 uka zu j¹ siê je go dal sze ksi¹¿ -
ki: Wzmac nia cze tran zy sto ro we — ma ³ej czê -
s to tli wo œci, pr¹ du sta ³e go, sze ro ko pa smo we;
Uk³a dy elek tro nicz ne (tom I i II); Wzmac nia cze
ope ra cyj ne i ich za sto so wa nia oraz ich ko lej -
ne, ak tu a li zo wa ne wy da nia. W 1970 ro ku, po
tzw. re for mie in sty tu to wej, Wik tor Gol de zo sta³
po zba wio ny kie row nic twa Za k³a du Uk³a dów
Tran zy sto ro wych i kie ro wa nia Go spo dar -
stwem Po moc ni czym. W 1975 ro ku stwo rzy³
on Ze s pó³ Apa ra tu ry Bio cy ber ne tycz nej, zaj -
mu j¹ cy siê ba da nia mi na po trze by neu ro chi rur -
gii. W 1980 ro ku zo sta³ pro fe so rem zwy czaj -
nym. By³ pro mo to rem 8 dok to ra tów, 4 ha bi li -
ta cji i re cen zen tem po nad 30 prac dok tor skich
i ha bi li ta cyj nych. 

Bra³ udzia³ w kon spi ra cji w cza sach KOR-u,
a w sta nie wo jen nym ukry wa³ w swym mie sz -
ka niu po szu ki wa ne go dzien ni ka rza. Zmar³
w paŸ dzier ni ku 1983 ro ku.

znacz nie ni¿ sze ni¿ po za ni¹, Ka te drê Pod staw
Te le ko mu ni ka cji opu œci li wszy scy jej pra cow -
ni cy oprócz Wik to ra Gol de go i pro fe so ra Ada -
ma Smo liñ skie go. 

Aby mia³ kto pro wa dziæ za jê cia, za czê to
przyj mo waæ no wych asy sten tów, bê d¹ cych je -
szcze na stu diach ma gi ster skich (podzia³ na
stu dia dwu stop nio we wpro wa dzo no w 1948
ro ku). ̄ e by móc utrzy maæ do bry per so nel przy
bar dzo ni skich pen sjach za czê to na Uczel ni
orga ni zo waæ sy stem „prac zle co nych” ja ko
tzw. Go spo dar stwo Po moc ni cze. Wik tor Gol -
de by³ jed nym z czyn niej szych orga ni za to rów
te go spo so bu ra to wa nia Uczel ni. Sy stem ten
po le ga³ na przyj mo wa niu z prze my s³u i in s -
ty tu cji na u ko wych za mówieñ na opra co wa -
nia i wy ko ny wa nie przy rz¹ dów po mia ro wych
i kon trol nych. Ry nek ów by³ doœæ ch³on ny, ze
wzglê du na ba rie rê cen i li mi tów do la ro wych
z jed nej stro ny, a za ka zu eks por tu do kra jów
„ko mu ni stycz nych” z dru giej. Je go za le t¹ by ³a
umie jêt noœæ utrzy ma nia du ¿ej ka dry na uczel -
niach i jej roz wój za wo do wy opar ty ju¿ nie tyl -
ko o sa m¹ te o riê, ale rów nie¿ o kon kret ne za -
da nia ty pu in ¿y nier skie go, w do dat ku wy ko -
ny wa ne w du ¿ej dys cy pli nie cza so wej. Wa d¹
zaœ utrzy my wa nie prze ko na nia oœrod ków de -
cy zyj nych, ¿e mo¿ na pra cow ni kom na u ko -
wo-dy dak tycz nym Ÿle p³a ciæ, a oni i tak bê d¹
pra co waæ.

W Ka te drze Pod staw Te le ko mu ni ka cji Wik -
tor Gol de zor ga ni zo wa³ du ¿y ze spó³ lu dzi, za -
rów no spo œród pra cow ni ków na u ko wo-dy -
dak tycz nych, jak i dy plo man tów oraz pra cow -
ni ków ze wnê trz nych pra cu j¹ cych na zle ce nie
(wy ko naw stwo me cha nicz ne i mon ta¿ elek -
tro nicz ny). 

Wik tor Gol de wpro wa dzi³ no wy wów czas
te mat na u ko wo-dy dak tycz ny, ja kim by ³y uk³a -
dy tran zy sto ro we, pro jek to wa nie wzmac nia czy
sze ro ko pa smo wych i wy ko rzy sta nie ra chun ku
ma cie rzo we go. 

Ju¿ w 1951 ro ku Wik tor Gol de roz po cz¹³
sa mo dziel ne pro wa dze nie wy k³a dów z przed -
mio tów: „Uk³a dy lam po we”, „Wzmac nia cze
ma ³ej czê sto tli wo œci”, „Wzmac nia cze sze ro ko -
pa smo we”, „Spe cjal ne uk³a dy te le ko mu ni ka -
cyj ne”, „Uk³a dy nie li nio we”, a na stêp nie
„Uk³a dy tran zy sto ro we” i „Uk³a dy im pul so we”,
a w na stêp nych la tach „Uk³a dy elek tro nicz ne”
(we wszy st kich we rsjach pro gra mo wych) oraz
„Tech ni kê im pul so w¹”. W la tach 1977–1983,
pro wa dzi³ spe cja li stycz ny wy k³ad obie ral ny
„Wzmac nia cze ope ra cyj ne i ich za sto so wa nia”.

Wie le z tych przedmio tów by ³o wy k³a da -
nych przez Wik to ra Gol de go po raz pierw szy
na Po li tech ni ce War szaw skiej, wie le mia ³o ce -
chy pio nier skie w ska li ca ³e go kra ju, jak np.
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