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WIE S£AW
JAN FI JA£ KOW SKI
(1907–2000)

Wie s³aw Jan Fi ja³ kow ski uro dzi³ siê 16 ma ja
1907 ro ku w War sza wie. Uczê szcza³ do gim -
na zjów im. Mi ko ³a ja Re ja w War sza wie oraz
im. Ste fa na Czar niec kie go w Che³ mie Lu bel -
skim, gdzie uzy ska³ ma tu rê w 1924 ro ku. Stu -
dio wa³ przez rok w Aka de mii Gór ni czo-Hut -
ni czej w Kra ko wie, a na stêp nie na Wy dzia le
Elek trycz nym Po li tech ni ki War szaw skiej, gdzie
otrzy ma³ dy plom in ¿y nie ra elek try ka (1933).

W la tach 1933–1939 pra co wa³ w Pañ stwo -
wym In sty tu cie Te le ko mu ni ka cyj nym w War -
sza wie ja ko kie row nik Dzia ³u Te le gra fii, za s têp -
ca kie row ni ka Wy dzia ³u Te le tech ni ki, II zas -
têp ca dy rek to ra In sty tu tu oraz p.o. Dy rek to ra
In sty tu tu w cza sie oblê ¿e nia War sza wy we
wrze œniu 1939 ro ku. Pod czas II woj ny œwia to -
wej by³ za tru dnio ny w war szta cie te le ko mu -
ni ka cyj nym ja ko pra cow nik umy s³o wy, a po
za koñ cze niu dzia ³añ wo jen nych na Pra dze,
w paŸ dzier ni ku 1944 ro ku zo sta³ dy rek to rem
Pañ stwo we go In sty tu tu Te le ko mu ni ka cyj ne go.
W la tach 1945–1947 był wi ce pre zy den tem
War sza wy, od po wie dzial nym za odbu do wê
go spo dar ki ko mu nal nej. Pod ko niec 1947 ro ku
od szed³ do Mi ni ster stwa Obro ny Na ro do wej,
gdzie w stop niu pu³ kow ni ka by³ za stêp c¹ sze -
fa Wojsk £¹cz no œci i kie row ni kiem ka te dry
w Woj sko wej Aka de mii Tech nicz nej, a rów no -
cze œnie dy rek to rem Biu ra Woj sko we go w Mi -
ni ster stwie £¹cz no œci, gdzie na stêp nie (1951–
–1953) zo sta³ dy rek to rem De par ta men tu In -
we sty cyj ne go.

Od 1953 ro ku pra co wa³ na sta no wi sku zas -
têp cy pro fe so ra w Po li tech ni ce War szaw skiej,
gdzie ju¿ w po prze dnim okre sie pro wa dzi³
wy k³a dy zle co ne z te le gra fii i roz po cz¹³ two -
rze nie Ka te dry Te le gra fii. W 1956 ro ku obro ni³
pra cê kan dy dac ka i zo sta³ do cen tem. W la tach
1962–1968 pra co wa³ w Miê dzy na ro do wej
Unii Te le ko mu ni ka cyj nej (Union In ter na tio na -
le de Te le com mu ni ca tion — UIT) w Ge ne wie
ja ko eks pert ds. re gio nu Afry ki, prze by wa j¹c
w Akrze (Gha na) i w Ad dis-Abe bie (Etio pia),
na stêp nie w Al gie rze ja ko dy rek tor pro jek tu
i re a li za tor bu do wy Na ro do wej Szko ³y Te le ko -
mu ni ka cji w ra mach Fun du szu Spe cjal ne go
ONZ. Po po wro cie pra co wa³ na Po li tech ni ce
War szaw skiej oraz w Oœrod ku Ba daw czo-
-Roz wo jo wym In for ma ty ki w War sza wie ja ko
kon sul tant (1973–1975). Po przej œciu na eme -
ry tu rê w 1977 ro ku nadal pro wa dzi³ ak tyw n¹
dzia ³al noœæ na u ko wą.

Ob szar je go spe cja li za cji na u ko wej i dy -
dak tycz nej obej mo wa³ te o rie czwór ni ków, te le -
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gra fiê, te le ko piê, trans mi sjê sy gna ³ów w ka na -
³ach pa smo wych, dzia ³a nie sie ci, in for ma ty kê,
do sko na le nie s³ow nic twa, na u ki spo ³ecz ne.
Roz wi¹ za³ wie le za ga dnieñ na u ko wo-tech -
nicz nych, do pro wa dza j¹c do re a li za cji pol -
skich pier wo wzo rów roz ma i tych urz¹ dzeñ, jak
np.: te le gra fii po da ku stycz nej (1934), aku s -
tycz nej te le gra fii wie lo krot nej (1936–1937),
prze ka Ÿni ków po la ry zo wa nych, te le gra fii nad -
 a ku s tycz nej (1938), odbior ni ka te le gra ficz ne -
go (1949), kra jo we go da le ko pi su — wspól nie
z Pol ski mi Za k³a da mi Te le tech nicz ny mi —
oraz do przy go to wa nia no wych us³ug: fo to te -
le gra fii (1937) i te le ksu (1938). Za te osi¹ gniê -
cia zo sta³ odzna czo ny Z³o tym Krzy ¿em Za s³u gi
(1938).

W okre sie po wo jen nym nie w¹t pli w¹ za -
s³u g¹ Wie s³a wa J. Fi ja³ kow skie go by ³o za i ni -
cjo wa nie kra jo wych prac nad no wo cze sny mi
roz wi¹ za nia mi te le gra ficz nych urz¹ dzeñ trans -
 mi syj nych i te le gra ficz nej apa ra tu ry po mia ro -
wej oraz nad me to da mi i urz¹ dze nia mi do
utrzy ma nia sie ci. Szcze gól nie do nio s³a w skut -
kach oka za ³a siê je go ini cja ty wa (1959) roz po -
czê cia w Pol sce ba dañ nad trans mi sj¹ da nych
oraz kon ty nu o wa ne po po wro cie z mi sji ONZ
wie lo kie run ko we dzia ³a nia sty mu lu j¹ ce roz -
wój te le in for ma ty ki. Do pro wa dzi ³y one do
wdro ¿eñ pro duk cyj nych i eks plo a ta cyj nych
ory gi nal nych roz wi¹ zañ i sy ste mów, do po ja -
wie nia siê wie lu pu bli ka cji, do roz wo ju wy mia -
ny miê dzy na ro do wej, a zw³a szcza do wzro stu
li czeb no œci i po zio mu ka dry ba daw czej i dy -
dak tycz nej.

Wie s³aw J. Fi ja³ kow ski by³ wy cho waw c¹
kil ku po ko leñ spe cja li stów ³¹cz no œci. W okre -
sie przedwo jen nym opra co wa³ pro gram kszta³ -
ce nia (1937) i wy k³a da³ te le gra fiê w Li ceum
Te le tech ni ki w War sza wie, w okre sie po wo -
jen nym pro wa dzi³ za jê cia dy dak tycz ne dla stu -
den tów, a po nad to orga ni zo wa³ kur sy i stu dia
po dy plo mo we dla czyn nych za wo do wo in -
¿y nie rów i tech ni ków ³¹cz no œci (1957, 1961,
1968–1977). Wie lo krot nie za bie ra³ g³os w pra -
sie fa cho wej na te mat szko le nia po dy plo mo -
we go. By³ au to rem 4 skryp tów i wspó³ au to -
rem 2 po ra dni ków (1937 i 1974) z dzie dzi ny
te le gra fii i te le in for ma ty ki. Po nad to opu bli ko -
wa³ 45 au tor skich i 6 wspó³ au tor skich ar ty ku -
³ów na u ko wych, by³ au to rem 4 pa ten tów z za -
kre su me tod i urz¹ dzeñ te le gra ficz nych, a tak ¿e
ksi¹ ¿ek: Za rys te le gra fii. Prze ka Ÿni ki te le gra -
ficz ne (PWN, £ódŸ–War sza wa 1956), Ele men -
ty te le ko mu ni ka cji al fa be to wej (Wy daw nic two
MON, War sza wa 1983), Te le tran smi sja te le -
gra ficz na (Pañstwowe Wydawnictwo Tech nicz -
ne, War sza wa 1960), a tak ¿e wspó³ au to rem
i re dak to rem ksi¹¿ ki Te le ko pia — tech ni ka

prze sy ³a nia obra zów (Wy daw nic two MON,
War sza wa 1963). Istot ny wk³ad wniós³ do roz -
wo ju po jêæ i s³ow nic twa w dzie dzi nie apa ra -
tów te le gra ficz nych oraz trans mi sji te le gra ficz -
nych (1957–1960).

W je go dzia ³al no œci na are nie miê dzy na ro -
do wej do mi no wa³ ak tyw ny udzia³ w pra cach
Ko mi te tów Do rad czych Miê dzy na ro do wej
Unii Te le ko mu ni ka cyj nej (Union In ter na tio na -
le de Télécom mu ni ca tion — UIT): Co mité
Con sul ta tif In ter na tio nal de Télégra phie (CCIT)
i Co mité Con sul ta tif In ter na tio nal de Te le pho -
nie (CCIT), po ³¹ czo nych w 1960 ro ku w Co mi -
te Con su alt tif In ter na tio nal Télégra phi que et Té -
lépho ni que (CCITT), oraz Co mité Con sul ta tif
In ter na tio nal des Ra dio com mu ni ca tions (CCIR),
a tak ¿e In ter na tio nal Stan dard Orga ni za tion
(ISO). By³ au to rem wie lu do ku men tów oraz
11 ar ty ku ³ów na u ko wych w ofi cjal nym cza so -
pi œmie UIT „Jo ur nal des Télécom mu ni ca tions”
(1956–1968), ucze st ni kiem po nad 20 kon fe -
ren cji oraz zgro ma dzeñ ple nar nych CCITT
(1936–1968), wie lo krot nie, ja ko kie row nik de -
le ga cji pol skiej, by³ tak ¿e wi ce prze wo dni cz¹ -
cym Pod ko mi sji 1/3 CCITT (1956–1960) oraz
prze wo dni cz¹ cym XIV Ko mi sji Stu diów CCITT
— Fo to te le gra fia (1960–1963). By³ ini cja to -
rem i orga ni za to rem po sie dzeñ Ko mi sji CCITT
w 1937 i 1958 ro ku w War sza wie, przy czy ni³
siê znacz nie do uzy ska nia przez Pol skê pra wa
do emi sji ra dio wej na fa lach d³u gich. Zor ga -
ni zo wa³ wspó³ pra cê na u ko w¹ Po li tech ni ki
War szaw skiej z naj wa¿ niej szy mi uczel nia mi
fran cu ski mi w dzie dzi nie te le ko mu ni ka cji —
Éco les Na tio na les Supérieurs de Télécom mu ni -
ca tion w Pa ry ¿u i Bre ta nii (1977–1989), do pro -
wa dzi³ do zor ga ni zo wa nia Fran cu sko-Pol skiej
Wy ¿szej Szko ³y No wych Tech nik In for ma tycz -
no-Ko mu ni ka cyj nych w Po zna niu. Ucze st ni -
czy³ we wspó³ pra cy Po li tech ni ki War szaw skiej
z wy ¿szy mi szko ³a mi tech nicz ny mi w NRD.
By³ sil nie za an ga ¿o wa ny w pra ce nor ma li za -
cyj ne pro wa dzo ne przez In ter na tio nal Stan -
dard Orga ni za tion. Do 1997 ro ku ucze st ni czy³
ak tyw nie, czê sto ja ko orga ni za tor i au tor re fe -
ra tów, w kil ku dzie siê ciu kra jo wych i miê dzy -
na ro do wych kon fe ren cjach i sym po zjach na u -
ko wych m.in. w kon fe ren cjach orga ni zo wa -
nych co rocz nie przez In sty tut Au dio wi zu al ny
Te le ko mu ni ka cji w Eu ro pie (IDA TE) w Mont -
pel lier (Fran cja).

Zmar³ w War sza wie 12 lip ca 2000 ro ku.
Zo sta³ po cho wa ny na Cmen ta rzu Ewan ge lic -
ko-Augs bur skim.
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