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fe l ick i

JAN FE LIC KI
Jan Fe lic ki uro dzi³ siê 13 sierp nia 1927 ro ku
w Ra dzy mi nie w ro dzi nie na u czy ciel skiej.
Szko  ³ê po wszech n¹ ukoñ czy³ w 1939 ro ku we
W³o c³aw ku. W sierp niu 1939 ro ku oj ciec zo sta³
po wo ³a ny do woj ska ja ko ofi cer re zer wy, do -
sta³ siê do nie wo li so wiec kiej (Ko zielsk) i zo sta³
za mor do wa ny w Ka ty niu. W gru dniu 1939 ro -
 ku ro dzi na Fe lic kich zo sta ³a wy sie dlo na z W³o -
 c³aw ka i za mie szka ³a w Ja b³on nie pod War -
sza w¹. Na po cz¹t ku 1943 ro ku z³o ¿y³ przy -
siê  gê ja ko ¿o³ nierz Ar mii Kra jo wej. W cza sie
Po wsta nia War szaw skie go wal czy³ w Gru pie
„Kam pi nos” (batalion porucznika „Znicza”).

W stycz niu 1945 ro ku wróci³ do W³o c³aw -
ka, gdzie pra co wa³ na ko lei i uczy³ siê w li ce -
um dla pra cu j¹ cych. W 1946 ro ku zda³ ma tu rê
i roz po cz¹³ stu dia na Wy dzia le Elek trycz nym
Po li tech ni ki War szaw skiej. Stu dia ukoñ czy³
w 1952 ro ku uzy sku j¹c ty tu³ ma gi stra in ¿y nie ra.

Pra cê w Po li tech ni ce War szaw skiej roz po -
cz¹³ 1 ma ja 1951 ro ku na sta no wi sku ad iunk -
ta dziekanatu na Wy dzia le £¹cz no œci. By³ to
pierw szy rok funk cjo no wa nia Wy dzia ³u, a za -
 da niem ad iunk ta dzie ka na tu by ³o pro wa dze nie
wszy st kich spraw orga ni za cyj nych, po czy na j¹c
od roz k³a du za jêæ, po przez re je stra cje stu den -
 tów, koñ cz¹c na pro to ko ³o wa niu po sie dzeñ
Ra dy Wy dzia ³u. 

Od po cz¹t ku ro ku aka de mic kie go 1952/
/1953 prze szed³ do pra cy w kie ro wa nej przez
pro fe so ra Sta ni s³a wa Kuh na Ka te drze Tech ni ki
£¹ cze nia. W ra mach tej Ka te dry, ów cze sny
kan  dy dat na uk tech nicz nych W³a dy s³aw Fin -
de i sen orga ni zo wa³ no w¹ spe cjal noœæ Au to ma -
 ty ka i Te le me cha ni ka, a Jan Fe lic ki zo sta³ je go
pierw szym wspó³ pra cow ni kiem. Ju¿ w se me s -
trze let nim 1952/1953 roz po cz¹³ wy k³ad „Te le -

 me cha ni ka i au to ma ty ka” na Wy dzia le Ko mu -
 ni ka cji, a od po cz¹t ku ro ku aka de mic kie go
1953/1954 ob j¹³ wy k³ad „Ste ro wa nie zdal ne”
na Wy dzia le £¹cz no œci i rów no cze œnie roz po -
 cz¹³ wy k³ad „Uk³a dy prze ka Ÿni ko we” na Wy -
 dzia le Elek trycz nym. By ³y to wy k³a dy pio nier -
 skie, nie ma j¹ ce wcze œniej szych wzo rów w pol -
 skim szkol nic twie wy ¿szym.

W 1954 ro ku zo sta³ po wo ³a ny na ad iunk ta
w no wo utwo rzo nej Ka te drze Au to ma ty ki i Te -
 le me cha ni ki kierowanej przez profesora Wła -
dysława Findeisena. Je sie ni¹ 1955 ro ku prze j¹³
od J. Bro mir skie go z Po li tech ni ki Wro c³aw -
skiej pro wa dze nie wy k³a du „Te le me cha ni ka”,
który pro wa dzi³ (z prze rwa mi) pra wie 20 lat.
W czerw cu 1957 ro ku by³ kie row ni kiem gru py
stu den tów no wej spe cjal no œci odby wa j¹ cych
jed no mie siêcz n¹ prak ty kê w uczel niach Mos -
kwy i Le nin gra du. Od wrze œnia te go ro ku od -
by³ sied mio mie siêcz ny sta¿ w Szwe cji, pra cu -
 j¹c w kon cer nie ASEA. Opra co wa³ tam kil ka
ory gi nal nych i wdro ¿o nych do prak ty ki uk³a -
dów ste ro wa nia zdal ne go, m.in. do ste ro wa nia
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nie prze wi dy wa ³a mo¿ li wo œci za tru dnia nia
pro fe so rów kon trak to wych nie po sia da j¹ cych
stop nia dok to ra ha bi li to wa ne go, od szed³ z pra -
 cy w In sty tu cie Au to ma ty ki Po li tech ni ki War -
szaw skiej.

W 1947 ro ku wst¹ pi³ do ZNMS (m³o dzie ¿o -
 wej orga ni za cji PPS), a w 1952 ro ku do PZPR.
By³ se kre ta rzem orga ni za cji par tyj nej Wy dzia -
³u £¹cz no œci (1955–1958), I se kre ta rzem Ko mi -
te tu Za k³a do we go PZPR Po li tech ni ki War  szaw -
skiej (1961–1962). Od 1968 ro ku do koñ  ca la t
sie dem dzie si¹ tych by³ cz³on kiem Ko mi te tu
War szaw skie go PZPR, gdzie pe³ ni³ funk  cję
prze wo dni cz¹ ce go ko mi sji zaj  mu j¹ cej siê pro -
 ble ma ty k¹ po stê pu tech nicz ne go oraz pro ble -
ma ty k¹ na u ki i szkol nic twa wy ¿sze go. W 1987
ro ku wy st¹ pi³ z PZPR.

By³ cz³on kiem wie lu cia³ ko le gial nych
w dzie  dzi nie na u ki i po stê pu tech nicz ne go.
Wcho dzi³ w sk³ad wie lu ko mi sji Ra dy Wy -
dzia ³u, ko mi sji se nac kich i rek tor skich Po li -
tech ni ki War szaw skiej. Za sia da³ rów nie¿ w or -
ga nach Pol skiej Aka de mii Na uk — przez kil ka
ka den cji by³ cz³on kiem Ko mi te tu Au to ma ty ki
i Cy ber ne ty ki, Ko mi te tu Na u ko znaw stwa oraz
Ko mi te tu Ba dañ i Pro gnoz „Pol ska 2000”. Przez
20 lat by³ cz³on kiem Pañ stwo wej Ra dy Po ko -
jo we go Wy ko rzy sta nia Ener gii J¹ dro wej.
Przez kil ka ka den cji by³ cz³on kiem Ko mi te tu
Na gród Pañ stwo wych i wcho dzi³ w sk³ad pre -
 zy dium te go Ko mi te tu. Dzia ³a³ tak ¿e w ko mi s -
jach po wo ³y wa nych przez pre ze sa Pol skie go
Ko mi te tu Nor ma li za cyj ne go. Przez wie le ka -
den cji by³ cz³on kiem Ra dy Na u ko wej In sty -
tu tu £¹cz no œci oraz Ra dy Na u ko wej IN ES Po -
li tech ni ki War szaw skiej. 

W 1950 ro ku zo sta³ cz³on kiem Sto wa rzy -
sze nia Elek try ków Pol skich (SEP). W koñ cu lat
szeœæ dzie si¹ tych roz po cz¹³ ak tyw n¹ dzia ³al -
noœæ w tym Sto wa rzy sze niu. Pe³ ni³ na stê pu j¹ -
 ce funk cje: cz³on ka Za rz¹ du G³ów ne go, wi -
ce pre ze sa (przez bli sko 10 lat), prze wo dni -
cz¹ ce go Cen tral nej Ko mi sji Orga ni za cyj nej,
cz³on ka Cen tral nej Ko mi sji Odzna czeñ i Wy -
ró¿ nieñ, cz³on ka Za rz¹ du Od dzia ³u EIT w War -
 sza wie oraz prze wo dni cz¹ ce go Cen tral nej
Ko mi sji Hi sto rycz nej (1998–2002). Obe cnie
jest prze wo dni cz¹ cym Cen tral nej Ko mi sji
Odzna czeñ i Wy ró¿ nieñ. Za ak tyw n¹ dzia -
³al noœæ w Sto wa rzy sze niu zo sta³ wy ró¿ nio ny
m.in.: Z³o t¹ Odzna k¹ Ho no ro w¹ SEP, Z³o t¹
Odzna k¹ Ho no ro w¹ Naczelnej Organizacji
Technicznej, god no œci¹ „Za s³u ¿o ny Se nior
Sto wa rzy sze nia Elek try ków Pol skich” (1993)
oraz god no œci¹ cz³on ka ho no ro we go Sto wa -
rzy sze nia Elek try ków Pol skich (2002).

Jest ¿o na ty, ma dwo je dzie ci, oraz czte -
rech wnu ków.

sta cja mi prze twor ni ko wy mi w ener ge tycz nej,
ka blo wej li nii prze sy ³o wej pr¹ du sta ³e go pod
Ka na ³em La Man che. Bra³ tak ¿e udzia³ w pra -
cach pro wa dzo nych przez Ka te drê na po trze -
 by in sty tu cji ze wnê trz nych. Mie dzy in ny mi by³
g³ów nym re fe ren tem ob szer nej pra cy ze spo ³o -
 wej pro wa dzo nej na zle ce nie Te re no wej Obro   -
ny Prze ciw lot ni czej (TOPL), do ty cz¹ cej ste ro -
 wa nia czê sto tli wo œci¹ aku stycz n¹ po sie ci
ener  ge tycz nej. By³ rów nie¿ g³ów nym re dak -
to rem opra co wa nia po œwiê co ne go kon cep cji
ste ro wa nia ru ro ci¹ giem na fto wym „Przy jaŸñ”.
W ra  mach tej pra cy opa ten to wa³ (wspól nie
z W. Fin  de i se nem i L. Mar gañ skim) spo sób
ci¹ g³ej kon tro li sta nu ru ro ci¹ gu. W ra mach
przy  go to wy wa nia pra cy dok tor skiej, w la  tach
1959–1961, odby³ kil ku mie siêcz ne sta ¿e
w Mo s  kwie oraz Le nin gra dzie. W 1961 ro ku
obro  ni³ na Wy dzia le £¹cz no œci pra cê dok tor sk¹.

W la tach sie dem dzie si¹ tych XX w. roz po -
cz¹³ pra cê dy dak tycz n¹ w dzie dzi nie za rz¹ -
dza nia oraz orga ni za cji dzia ³al no œci ba daw czej
i roz wo jo wej; wy k³a da³ na stu dium po dy plo -
mo wym IN ES, gdzie pro wa dzi³ kil ka dzie si¹t
prac koñ co wych, oraz na wie lu kur sach orga -
 ni zo wa nych przez Oœrod ki Po stê pu Tech nicz -
 ne go w Ka to wi cach i War sza wie.

Wy pro mo wa³ po nad 20 dy plo man tów. By³
pro mo to rem trzech i re cen zen tem sze œciu prac
dok tor skich.

W lu tym 1968 ro ku zo sta³ dy rek to rem In s -
ty tu tu Te le- i Ra dio tech nicz ne go, dzia ³a j¹ ce go
w re sor cie prze my s³u ma szy no we go. Prze szed³
pro ce du ry kwa li fi ka cyj ne Cen tral nej Ko mi sji
Kwa li fi ka cyj nej i zo sta³ sa mo dziel nym pra -
cow ni kiem ba daw czym.

W la tach 1970–1979 pra co wa³ na kie row -
 ni czych sta no wi skach w ad mi ni stra cji pañ -
stwo wej zaj mu j¹ cej siê ato mi sty k¹: za stêp cy
pe³ no moc ni ka rz¹ du ds. wy ko rzy sta nia ener -
 gii j¹ dro wej (1970–1973), pre ze sa Urzê du
Ener  gii Ato mo wej (1973–1976), pod se kre ta -
rza sta nu w Mi ni ster stwo Ener ge ty ki i Ener gii
Ato mo wej (1976–1979). Do je go obo wi¹z ków
na le ¿a³ nadzór nad ca ³ym ob sza rem ato mi s -
ty ki, w szcze gól no œci nad in sty tu ta mi ba daw -
czy mi i pla ców ka mi roz wo jo wy mi. Kie ro wa³
rów nie¿ wspó³ pra c¹ miê dzy na ro do w¹ Pol ski
w ob sza rze ato mi sty ki. By³ przed sta wi cie lem
Pol ski w Miê dzy na ro do wej Agen cji Ener gii
Ato  mo wej (MA EA), pre zy den tem Kon fe ren cji
Ge ne ral nej MA EA (1975), a na stêp nie przez
dwie ka den cje wi ce prze wo dni cz¹ cym jej Ra dy
Za rz¹ dza j¹ cej.

W 1975 ro ku Jan Fe lic ki zo sta³ po wo ³a ny
na sta no wi sko pro fe so ra kon trak to we go Po li -
tech ni ki War szaw skiej. W 1990 ro ku, w zwi¹ -
z ku z wej œciem w ¿y cie no wej usta wy, która
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