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JAN TA DE USZ EBERT
Jan Ta de usz Ebert uro dzi³ siê 28 ma ja 1931
ro ku w War sza wie. Bra³ udzia³ w Po wsta niu
War szaw skim ja ko ¿o³ nierz kom pa nii 2 pu³ ku
Ar mii Kra jo wej „Ba szta” na Mo ko to wie. Ma tu -
rê uzy ska³ w 1949 ro ku w war szaw skim Li ce -
um im. Hu go Ko³ ³¹ ta ja, a na stêp nie roz po cz¹³
stu dia na Wy dzia le Elek trycz nym Po li tech ni ki
War szaw skiej (póŸniej, od chwi li utwo rze nia,
na Wy dzia le £¹cz no œci). Dy plom in ¿y nie ra
elek tro ni ka uzy ska³ w 1953 ro ku, a ma gi stra in -
¿y nie ra w 1956 ro ku. Od 1951 ro ku, ju¿ pod -
 czas stu diów, pra co wa³ w Ka te drze Urz¹ dzeñ
Ra dio tech nicz nych pod kie run kiem pro fe so ra
Sta ni s³a wa Ry¿ ki. Zaj mo wa³ ko lej no sta no -
wi ska: asy sten ta, ad iunk ta, pro fe so ra nad zwy -
czaj  ne go i zwy czaj ne go. Sto pieñ na u ko wy
dok  to ra in ¿y nie ra na uk tech nicz nych otrzy -
ma³ w 1963 ro ku po obro nie roz pra wy W³a œci -
wo œci ce wek in duk cyj nych w po bli ¿u re zo nan -
su w³a sne go (pro mo tor — pro fe sor Sta ni s³aw
Ry¿ ko). Sto pieñ na u ko wy dok to ra ha bi li to wa -
ne go uzy ska³ na wnio sek Ra dy Wy dzia ³u Elek -
tro ni ki w 1969 ro ku, po za pre zen to wa niu
mo no gra fii Opty ma li za cja ob wo dów re zo nan -
so wych du ¿ej mo cy i se rii pu bli ka cji na ten
te mat.

Tech ni ka du ¿ych mo cy wiel kiej czê sto tli -
wo œci sta no wi ³a od po cz¹t ku przedmiot za in -
te re so wañ na u ko wych i wie lu prac, w których
Jan T. Ebert bra³ udzia³, nie rzad ko w ro li kie -
row ni czej. Na le ¿a ³y do nich: kon struk cja i do -
 sko na le nie wszel kich Ÿróde³ mo cy wiel kiej
czê sto tli wo œci, ta kich jak nadaj ni ki ra dio we,
ge ne ra to ry do grza nia in duk cyj ne go i die lek -
trycz ne go, do ak ce le ra to rów cz¹ stek ele men -
tar nych itp. Pra ce i pu bli ka cje obej mo wa ³y

ró¿ ne aspek ty: me to dy pro jek to wa nia oraz
me to dy ba dañ i po mia rów podze spo ³ów,
uk³a dów i urz¹ dzeñ. Jed nym z ory gi nal nych
osi¹ g niêæ o cha rak te rze pod sta wo wym by ³o
roz wi niê cie gra ficz nych, a póŸniej cy fro wych,
me tod ana li zy uk³a dów nie li nio wych. Wy ni ki
zo sta ³y opu bli ko wa ne w kil ku dzie siê ciu ar ty -
ku ³ach w cza so pi smach i re fe ra tach kon fe -
ren cyj nych (w wiêk szo œci au tor skich) oraz we
wspó³ au tor skich ksi¹¿ kach: J. Ki jak, J. Ebert,
Podze spo ³y ra dio tech nicz ne (Wy daw nic two
MON, wyd. I — 1959, wyd. II — 1961); S. Ry¿ -
ko, J. Ebert, Wzmac nia cze re zo nan so we i ge -
ne ra to ry mo cy wiel kiej czê sto tli wo œci (WNT,
1968, wyd. II — 1971); J. Ebert, A. Fiok, Obli -
cza nie wzmac nia czy i ge ne ra to rów mo cy wiel -
 kiej czê sto tli wo œci (WNT, 1971); W. Kie ³ek,
J. Ebert, A. S³o wi kow ski, La bo ra to rium Tech -
ni ki Emi sji (skrypt, Wy daw nic twa Po li tech ni -
ki War szaw skiej, 1971). Owo cem po œre dnim
prac na u ko wo-tech nicz nych by ³o 5 pa ten tów
(w tym 2 wspó³ au tor skie), je den z nich zo sta³
wdro ¿o ny w prze my œle (Za k³a dy „Wa rel”).
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szaw skiej. W tej ro li bra³ udzia³ w kil ku ko mi -
sjach se nac kich (by³ m.in. prze wo dni cz¹ cym
Se nac kiej Ko mi sji Ety ki, 1996–1999: cz³on -
kiem Ko mi sji Kszta³ ce nia, w której pro pa go wa³
pio nier skie do œwiad cze nia swo je go Wy dzia ³u).
Od 1984 ro ku by³ da lej cz³on kiem Se na tu ja ko
dzie kan — przez 2 ka den cje, a przez na stêp ne
2 ka den cje ja ko de le gat Ra dy Wy dzia ³u (³¹cz -
nie 15 lat).W ci¹ gu tych dwóch ostat nich ka -
den cji (1999–2002) by³ prze wo dni cz¹ cym
Rek tor skiej Ko mi sji Na gród i Odzna czeñ. W tej
ro li oraz ja ko cz³o nek Ko mi sji Se nac kiej ds.
Roz wo ju Kadr przy czy ni³ siê do pro wa dze nia
w³a œci wej po li ty ki ka dro wej na Uczel ni. Obe c -
nie jest cz³on kiem 2 ko mi sji se nac kich: Ety ki
oraz Hi sto rii i Tra dy cji.

Za da nia po za Uczel ni¹ to m.in. udzia³
w wie lu ra dach na u ko wych (w 2 przy pad kach
w ro li prze wo dni cz¹ ce go), w ze spo le eks per -
tów MEN, a tak ¿e funk cje spo ³ecz ne, jak np.
wi ce prze wo dni cz¹ ce go Ra dy Dziel ni cy Œród -
 mie œcie (w okre sie odbu do wy wa nia sa mo rz¹d -
 no œci, w la tach 1990–1994). By³ tak ¿e cz³on -
kiem Cen tral ne go Ko le gium Ra dio tech ni ki przy
Za rz¹ dzie G³ów nym Sto wa rzy sze nia Elek try -
ków Pol skich, Œwia to we go Zwi¹z ku ¯o³ nie rzy
Ar mii Kra jo wej, ko mi te tów Union Ra dio-Scien -
ti fi que In ter na tio na le (URSI), Co mité Con sul -
ta tif In ter na tio nal des Ra dio com mu ni ca tions
(CCIR), In sti tu te of Elec tri cal En gi ne ers (IEE) oraz
Ko mi te tu Elek tro ni ki i Te le ko mu ni ka cji Pol skiej
Aka de mii Na uk (od 1967 ro ku; w jed nej ka -
den cji — wi ce prze wo dni cz¹ cy).

Za osi¹ gniê cia na u ko we i dy dak tycz ne
otrzy ma³ 6 na gród Mi ni stra Na u ki, Szkol nic twa
Wy ¿sze go i Tech ni ki, na gro dê Mi ni stra Obro -
ny Na ro do wej oraz wie le na gród Rek to ra Po -
li tech ni ki War szaw skiej. W 2002 ro ku zo sta³
odzna czo ny Me da lem Po li tech ni ki War szaw -
skiej (Nr 10 — naj wy¿ sze, po dok to ra cie Ho -
no ris Cau sa, wy ró¿ nie nie nada wa ne przez
Uczel niê).

Je go ak tyw noœæ zo sta ³a te¿ na gro dzo na od -
zna cze nia mi pañ stwo wy mi: Z³o tym Krzy¿em
Za s³u gi (1973), Krzy¿em Ka wa ler skim (1984)
i Krzy¿em Ofi cer skim Orde ru Odro dze nia Pol -
ski (1994) oraz re sor to wy mi: Me dalem Ko mi sji
Edu ka cji Na ro do wej (1988), sre br nym i z³o tym
Me dalem „Za Za s³u gi dla Obron no œci Kra ju”
(1990). Za udzia³ w Po wsta niu otrzy ma³ War -
szaw ski Krzy¿ Po wstañ czy (1983) oraz Krzy¿
Ar mii Kra jo wej (1986).

Jest ¿o na ty, ma dwóch sy nów i oœmio ro
wnu cz¹t. W wol nym cza sie upra wia ¿e glar -
stwo oraz tu ry sty kê gór sk¹ i kra jo znaw cz¹.

War toœæ wiêk szo œci prac po le ga ³a na kom -
ple kso wym po trak to wa niu za da nia: od przy -
czyn ków te o re tycz nych b¹dŸ kon cep cji no -
wych roz wi¹ zañ po przez wni kli we pro ce du ry
eks pe ry men tal ne, nie rzad ko wy ma ga j¹ ce
roz wi niê cia ory gi nal nych me tod po mia ru, do
spraw dzo nych kon struk cji lub sta ran nie do pra -
co wa nych me tod pro jek to wa nia. Ten ostat ni
aspekt wzbo ga ca³ za rów no tre œci wy k³a dów
oraz æwi czeñ dla stu den tów, jak i podrêcz ni ki.

Jan T. Ebert pro wa dzi³ wy k³a dy na wy ¿ -
szych se me strach stu diów z „Urz¹ dzeñ ra -
dio na dawcz nych”, „Tech ni ki mo cy wiel kiej
czê sto tli wo œci” i „Podze spo ³ów ra dio wych”.
Wy pro mo wa³ oko ³o 50 dy plo man tów — ma -
gi strów oraz 9 dok to rów. Kie ru j¹c przez wie -
le lat Za k³a dem Urz¹ dzeñ Ra dio tech nicz nych
(1970–2000) do cze ka³ siê kil ku awan sów na
pro fe so rów swo ich m³od szych ko le gów (w kra -
ju i za gra ni c¹).

Dzia ³al noœæ zwi¹ za na z roz wo jem ka dry
wy kra cza po za Uczel niê, Jan T. Ebert od 1991
ro ku pra cu je ja ko cz³o nek (a dru g¹ ka den cjê
ja ko wi ce prze wo dni cz¹ cy) sek cji Na uk Tech -
nicz nych Cen tral nej Ko mi sji ds. Ty tu ³u i Stop -
ni Na u ko wych. Jest au to rem licz nych re cen zji
prac dok tor skich i ha bi li ta cyj nych oraz po nad
100 su per re cen zji zle ca nych przez tê Ko mi sjê.

Przez po nad 50 lat za tru dnie nia w Po li -
tech ni ce War szaw skiej Jan T. Ebert by³ œci œle
zwi¹ za ny z Wy dzia ³em — o ko lej nych na z -
wach — £¹cz no œci, Elek tro ni ki, a obe cnie
Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych, bio r¹c
aktyw ny udzia³ w pra cy dla œro do wi ska aka -
de mic kie go. W la tach 1963–1967 by³ de le -
ga tem po moc ni czych pra cow ni ków na u ki do
Ra dy Wy dzia ³u. Od 1970 ro ku, po ha bi li ta cji
i no mi na cji na do cen ta, pe³ ni³ funk cjê se kre -
ta rza Ra dy Wy dzia ³u, do wrze œnia 1971 ro ku,
gdy zo sta³ pro dzie ka nem. Funk cjê tê spra wo -
wa³ przez 2 ka den cje. W la tach 1971–1972
pe³ ni³ do dat ko wo obo wi¹z ki za stêp cy dy rek to -
ra ds. dy dak tycz nych w In sty tu cie Ra dio e lek -
tro ni ki. W la tach 1975–1980 by³ dy rek to rem
te go In sty tu tu. Ja ko dy rek tor roz wi n¹³ Za k³ad
Do œwiad czal ny przy In sty tu cie.

W 1982 ro ku otrzy ma³ ty tu³ i sta no wi sko
pro fe so ra nad zwy czaj ne go, a w 1984 ro ku zo -
sta³ wy bra ny na dzie ka na Wy dzia ³u Elek tro ni -
ki, któr¹ to funk cjê pe³ ni³ przez 2 ka den cje (do
1990 ro ku), ini cju j¹c re for mê kszta³ ce nia na
Wy dzia le. W re a li za cji tej re for my bra³ czyn ny
udzia³ po 1990 ro ku, kie ru j¹c przez 2 ka den -
cje Ra d¹ Pro gra mo w¹ (jed n¹ z dwóch), a na s -
têp nie, do 2002 ro ku, Ko mi sj¹ Ra dy Wy dzia ³u
ds. Kszta³ ce nia. 

W 1981 ro ku zo sta³ wy bra ny przez Ra dê
Wy dzia ³u na cz³on ka Se na tu Po li tech ni ki War -
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