
KRZY SZTOF HO LEJ KO
Krzy sztof Ho lej ko uro dzi³ siê 13 paŸ dzier ni ka
1934 ro ku w Kra ko wie. Szko ³ê pod sta wo w¹
i li ceum ogól no kszta³ c¹ ce (1951) ukoñ czy³
w Rab ce. Stu dia Wy ¿sze ukoñ czy³ na Wy dzia -
le £¹cz no œci Po li tech ni ki War szaw skiej, uzy s -
ku j¹c ty tu³ in ¿y nie ra w 1956 ro ku i ma gi stra in -
¿y nie ra w 1957 ro ku. Od 1 paŸ dzier ni ka 1955
ro ku jest pra cow ni kiem obe cne go Wy dzia ³u
Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych, prze cho -
dz¹c przez wszy st kie sta no wi ska na u czy cie la
aka de mic kie go, a¿ do sta no wi ska pro fe so ra
nad   zwy czaj ne go (1988) i pro fe so ra zwy czaj ne -
 go (1997). Sto pieñ dok to ra na uk tech nicz nych
uzy ska³ w 1964 ro ku za roz pra wê Wp³yw wie -
lo to ro wo œci sy gna ³u na pra cê dal mie rzy mi kro -
fa lo wych, a sto pieñ dok to ra ha bi li to wa ne go
w 1975 ro ku za pra cê Pro ble my za siê gu w pro -
jek to wa niu dal mie rzy opto e lek tro nicz nych.

W la tach 1991–1992 Krzy sztof Ho lej ko
od by³ krót ko trwa ³e sta ¿e na u ko we we Fran -
cji. Po nad to bra³ udzia³ wie lu co rocz nych po -
sie dze niach gru py eks per tów Kra jów RWPG
w spra wach do ty cz¹ cych elek tro nicz nych po -
mia rów od le g³o œci, a póŸniej tech ni ki œwia -
t³o wo do wej.

Za in te re so wa nia ba daw cze Krzy szto fa Ho -
 lej ko na po cz¹t ku zwi¹ za ne by ³y z ra dio lo ka -
cj¹, a zw³a szcza z pre cy zyj ny mi po mia ra mi
od le g³o œci przy wy ko rzy sta niu pro mie nio wa -
nia mi kro fa lo we go oraz pro mie nio wa nia za kre -
su bli skiej pod czer wie ni. W wy ni ku tych prac
po wsta ³y obie wspo mnia ne wy ¿ej roz pra wy,
wie le ar ty ku ³ów i re fe ra tów na kon fe ren cjach
miê dzy na ro do wych oraz mo no gra fia pod ty tu -
³em Pre cy zyj ne elek tro nicz ne po mia ry od le g -
³o œci i k¹ tów (WNT, War sza wa 1981 i 1987).
Dzia ³al noœæ Krzy szto fa Ho lej ki za o wo co wa ³a

opra co wa niem 4 mo de li dal mie rzy mi kro fa lo -
wych dla ge o de zji i hy dro gra fii umo¿ li wia j¹ -
cych po mia ry od le g³o œci rzê du kil ku dzie siê ciu
ki lo me trów z kil ku cen ty me tro wym b³ê dem.
Dal mie rze te by ³y po wie la ne w go spo dar stwie
po moc ni czym i za k³a dzie do œwiad czal nym
Uczel ni oraz wdro ¿o ne w za k³a dach RA WAR.
Po cz¹w szy od 1972 ro ku Krzy sztof Ho lej ko
za j¹³ siê za sto so wa niem ele men tów opto e lek -
tro nicz nych do po mia rów od le g³o œci. Kie ro wa³
bu do w¹ kil ku mo de li dal mie rzy opto e lek tro -
nicz nych, z których je den o za siê gu 1 km i b³ê -
 dzie 1 cm, po wie la ny by³ w Pol skich Za k³a dach
Optycz nych. In nym ory gi nal nym osi¹ gniê ciem
by ³o zbu do wa nie i opa ten to wa nie sy ste mu lo -
ka li za cji mo de li stat ków w ba se nie po mia ro -
wym. Dal sze pra ce ba daw cze, pro wa dzo ne od
1980 ro ku do chwi li obe cnej, zwi¹ za ne by ³y
z opra co wa niem roz licz nej apa ra tu ry po mia -
ro wej dla opto e lek tro ni ki i tech ni ki œwia t³o wo -
do wej. Mo¿ na tu wy mie niæ mo ni to ry lu mi nan -
cji Ÿróde³ i œwia t³o wo dów, ana li za to ry wi¹ zek
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op tycz nych, cha rak te ro gra fy la se rów, mier ni ki
wi dzial no œci (za mgle nia) i in ne. 

Od 1990 ro ku Krzy sztof Ho lej ko pro wa dzi³
pra ce ba daw cze za koñ czo ne za sto so wa niem
mo du la cji ko do wych do ³¹ czy opto e lek tro -
nicz nych i li da rów. Pra ce te kon cen tru j¹ siê
obe c nie na bu do wie dal mie rza la se ro we go
z mo du la cj¹ ko do w¹ i ko re la cyj nym sy ste mem
po mia ro wym re a li zo wa nym w pro ce so rze
sy gna ³o wym.

Owo cem dzia ³al no œci ba daw czej Krzy sz to -
fa Ho lej ko by ³o wy da nie 2 ksi¹ ¿ek, opu bli ko -
wa nie po nad 50 roz praw i ar ty ku ³ów w cza so -
pi smach za gra nicz nych i kra jo wych, wy g³o sze -
nie 43 re fe ra tów na kon fe ren cjach kra jo wych
i za gra nicz nych i opra co wa nie 24 prac we w -
nê trz nych. War to do daæ, ¿e pra ce ba daw cze
zo sta ³y za koñ czo ne wy ko na niem 36 mo de li
eks  plo a ta cyj nych ró¿ ne go ty pu urz¹ dzeñ opar -
tych na 20 w³a snych i wspól nych pa ten tach. 

Krzy sztof Ho lej ko by³ opie ku nem i kie row -
ni kiem po nad 120 in ¿y nier skich i ma gi ster skich
prac dy plo mo wych, pro mo to rem 6 za koñ czo -
nych prze wo dów dok tor skich oraz re cen zen -
tem 12 prac ha bi li ta cyj nych i po nad 20 dok -
tor skich. Za sw¹ dzia ³al noœæ by³ wie lo krot nie
odzna cza ny i na gra dza ny.

Dzia ³al noœæ dy dak tycz na obej mo wa ³a pro -
wa dze nie wy k³a dów z za kre su ra dio lo ka cji
i pre cy zyj nych po mia rów od le g³o œci, na stêp nie

pod staw opto e lek tro ni ki i tech ni ki œwia t³o wo -
do wej, trans mi sji ra dio wej, wre szcie sy ste mów
ra dio ko mu ni ka cyj nych. Wy k³a dy te, rów nie¿
w jê zy ku an giel skim, Krzy sztof Ho lej ko pro wa -
dzi³ na Wy dzia le Elek tro ni ki, Wy dzia le Ge o de -
zji i Kar to gra fii Po li tech ni ki War szaw skiej oraz
kil ku in nych Uczel niach, miê dzy in ny mi we
Fran cu sko-Pol skiej Wy ¿szej Szko le No wych
Tech nik In for ma tycz no-Ko mu ni ka cyj nych
w Po zna niu. Wy k³a dom tym to wa rzy szy ³o
opra co wa nie 11 skryp tów i po mo cy dy dak tycz -
nych. Je go ksi¹¿ ka Pod sta wy te le ko mu ni ka cji
optycz nej wy da na w FPW SN TI-K sta no wi ³a
pod  sta wê wy k³a dów na wie lu kra jo wych kur -
sach i szko ³ach opto e lek tro ni ki. Przez 22 la ta
by³ kie row ni kiem za k³a du i kie row ni kiem pra -
cow ni w In sty tu cie Ra dio e lek tro ni ki i In sty tu -
cie Te le ko mu ni ka cji. Przez 2 la ta by³ za stêp c¹
dy rek to ra w In sty tu cie Te le ko mu ni ka cji, a przez
4 la ta pro dzie ka nem Wy dzia ³u Elek tro ni ki.
Przez 2 ka den cjê by³ Cz³on kiem Ko mi sji Dys -
cy pli nar nej Wy dzia ³u (od 1987 ro ku), a póŸ -
niej Uczel ni oraz pe³ no moc ni kiem Rek to ra
w Spó³ ce Opto trakt. 

Jest ¿o na ty, mia³ dwo je dzie ci, z których
jed  no nie ¿y je. Ma dwój kê wnu ków. Po s³u gu -
je siê czyn nie jê zy kiem an giel skim i ro syj skim,
a bier nie fran cu skim. W wol nych chwi lach
upra wia ¿e glar stwo, na rciar stwo i wy ciecz ki
ro we ro we, a w prze sz³o œci siat ków kê i te nis.
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