
dów bier nych i czyn nych. W wy ni ku tej dzia -
³al no œci po wsta³ wzmac niacz ³añ cu cho wy
o pa œ mie 250 MHz oraz syn chro skop na no -
se kun do wy o pa œmie 150 MHz (opra co wa ny
z W. Wie rzej skim i J. Paw ³ow skim), które go
pa ra me try prze wy¿ sza ³y ów cze sne roz wi¹ za -
nia œwia to we (ze spo ³o wa na gro da Pañ stwo wej
Ra dy ds. Po ko jo we go Wy ko rzy sta nia Ener gii
J¹ dro wej — 1962). Z ko lei pra ce w trze ciej te -
ma ty ce sta ³y siê pod sta w¹ roz pra wy dok tor -
skiej. W 1965 ro ku roz po czê ³a siê kil ku let nia
wspó³ pra ca Je rze go J. Hel sztyñ skie go (wspól -
nie z W. Wie rzej skim) z Cen tral nym Oœrod kiem
Ba dañ i Roz wo ju Tech ni ki Ko lej nic twa (sa mo -
 czyn ne ha mo wa nie po ci¹ gów, kon tro la za jê to -
 œci od cin ka to ru i kon tro la pêk niê cia szyn).

W 1965 ro ku, z ini cja ty wy pro fe so ra Ada -
ma Smo liñ skie go, po wsta³ Ze spó³ „Uk³a dy op -
to  e lek tro nicz ne”, które go pra ce obej mo wa ³y
sze ro ko po jê t¹ opto e lek tro ni kê. Ze spo ³em tym

JE RZY
JA NUSZ HEL SZTYÑ SKI
Je rzy J. Hel sztyñ ski uro dzi³ siê 11 mar ca 1927
ro ku w War sza wie. Stu dia wy ¿sze odby³ w la -
 tach 1945–1952 na Wy dzia le £¹cz no œci Po li -
tech ni ki War szaw skiej i uzy ska³ sto pieñ in ¿y -
nie ra ³¹cz no œci i ma gi stra na uk tech nicz nych
w 1952 ro ku. Pra cê na Wy dzia le £¹cz no œci
Po  li tech ni ki War szaw skiej (obe cnie Wy dzia³
Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych) w Ka te d -
rze Pod staw Te le ko mu ni ka cji (obe cnie In sty tut
Sy ste mów Elek tro nicz nych) roz po cz¹³ w 1951
ro ku. Sto pieñ dok to ra na uk tech nicz nych na -
da  ³a mu w 1963 ro ku Ra da Wy dzia ³u £¹cz -
no  œci Po li tech ni ki War szaw skiej za roz pra wê
Syn  te za wie lo stop nio we go im pul so we go
wzmac  nia cza ³añ cu cho we go, a sto pieñ dok to -
ra ha bi li to wa ne go uzy ska³ na Wy dzia le Elek -
tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej w 1981 ro ku
za mo no gra fiê Opty ma li za cja elek tro op tycz -
nych mo du la to rów œwia t³a. W 1990 ro ku zo -
sta³ za tru dnio ny na sta no wi sku pro fe so ra nad -
 zwy czaj ne go. Ty tu³ pro fe so ra otrzy ma³ w 1994
ro ku. Od 1997 ro ku jest na eme ry tu rze.

W 1957 ro ku Je rzy J. Hel sztyñ ski odby³
6-ty go dnio wy sta¿ w Mar co ni In stru ments Ltd.
(St. Al bans, Wiel ka Bry ta nia), a w ro ku aka de -
 mic kim 1968/1969 prze by wa³ przez 9 mie siê -
 cy w Po ly tech nic In sti tu te of Bro o klyn (Bro o k -
lyn, N.Y., USA) w ra mach sty pen dium Fun da cji
For da. 

G³ów ne kie run ki dzia ³al no œci na u ko wej Je -
 rze go J. Hel sztyñ skie go w okre sie pierw szych
kil ku na stu lat pra cy w Po li tech ni ce War szaw -
 skiej do ty czy ³y: wzmac nia nia sze ro ko pa smo -
we  go za po mo c¹ wzmac nia czy ³añ cu cho wych,
tech ni ki na no se kun do wej oraz syn te zy uk³a -
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kie ro wa³ Je rzy J. Hel sztyñ ski od je go po wsta nia
do chwi li przej œcia na eme ry tu rê (1997), bio r¹c
czyn ny udzia³ w je go dzia ³al no œci. W dru giej
po ³o wie lat 60. pro wa dzo ne by ³y ba da nia nad
mo du la cj¹ i de tek cj¹ œwia ta. Pod su mo wa niem
w³a snych prac ba daw czych Je rze go J. Hel sz -
tyñ skie go z te go okre su sta ³a siê mo no gra fia
Mo du la cja œwia t³a spój ne go (WNT, War sza wa
1969). By ³a to pierw sza po zy cja mo no gra ficz -
na z te go za kre su w ska li œwia to wej. W la tach
70. pro wa dzo no pra ce nad wy ko rzy sta niem
la se rów do ce lów ko mu ni ka cji i trans mi sji da -
nych. Syn te zê wy ni ków swo ich prac przed sta -
wi³ w mo no gra fii ha bi li ta cyj nej (1981, na gro da
Wy dzia ³u IV Na uk Tech nicz nych Pol skiej Aka -
de mii Na uk w za kre sie elek tro ni ki). 

W po ³o wie lat 70. za kres dzia ³al no œci zo -
sta³ roz sze rzo ny o te ma ty kê œwia t³o wo do w¹.
Pro wa dzo ne by ³y pra ce stu dial ne do ty cz¹ ce
me tod po mia ro wych i pra ce pro jek to wo-kon -
struk cyj ne nad apa ra tu r¹ do po mia ru œwia t³o -
wo dów. Zbu do wa no wie le sta no wisk po mia -
ro wych oraz przy rz¹ dów do po mia ru pod sta -
wo wych pa ra me trów œwia t³o wo dów. W dru giej
po ³o wie lat 80. zre a li zo wa no La bo ra to rium
Œro do wi sko we Me tro lo gii Œwia t³o wo do wej;
au to rem pro jek tu te go la bo ra to rium by³ Je rzy
J. Hel sz tyñ ski. 

Za in te re so wa nia Je rze go J. Hel sztyñ skie go
do ty czy ³y rów nie¿ pro ble mu ogra ni czeñ szyb -
 ko œci mo du la cji czê sto tli wo œci la se ra He-Ne.
Zwi¹ zek z t¹ te ma ty k¹ mia ³a pra ca kon cep cyj -
no-kon struk cyj na nad opto e lek tro nicz nym
de  mo du la to rem czê sto tli wo œci bez he te ro dy -
no wa nia optycz ne go, ma ³o wra¿ li wym na mo -
du la cjê na tê ¿e nia pro mie nio wa nia (wspól ny
pa tent z Le szkiem Le wan dow skim). Z ko lei
ba da nia nad me to da mi po mia ru drgañ do pro -
wa dzi ³y do opra co wa nia u¿y tecz ne go mo de -
lu œwia t³o wo do we go czuj ni ka drgañ (wspól -
nie z Le szkiem Le wan dow skim i Krzy szto fem
Po Ÿnia kiem). 

Je rzy J. Hel sztyñ ski jest pro mo to rem 4 za -
koñ czo nych prze wo dów dok tor skich. Je go do -
ro bek na u ko wy obej mu je ³¹cz nie oko ³o 80 pu -
b li ka cji au tor skich lub wspó³ au tor skich, w tym
2 mo no gra fii. Jest wspó³ au to rem dwóch pa -

ten tów, au to rem skryp tów na Kra jo we Szko ³y
Opto e lek tro nicz ne. Bra³ udzia³ w przy go to wa -
niu wie lu eks per tyz nt. sta nu wie dzy, mo¿  li wo -
œci pro duk cji oraz pro gra mów ba daw czych.
Opra co wa³ lub bra³ udzia³ w opra co wa niu i re -
a li za cji oko ³o 15 kon struk cji apa ra tu ro wych.
Wiêk sza czêœæ 46-let niej dzia ³al no œci na u ko -
wej, pro jek to wej, a tak ¿e dy dak tycz nej Je rze go
J. Hel sztyñ skie go kon cen tro wa ³a siê na te ma ty -
ce z za kre su apa ra tu ry elek tro nicz nej, me tro -
lo gii i opto e lek tro ni ki.

Dzia ³al noœæ dy dak tycz na Je rze go J. Hel sz -
tyñ skie go wi¹ za ³a siê w znacz nym stop niu
z pro wa dzo ny mi przez nie go pra ca mi pro jek -
to wo-kon struk cyj ny mi i na u ko wy mi. W swo jej
pra cy za wo do wej bra³ udzia³ we wszy st kich
for mach ak tyw no œci dy dak tycz nej: pro wa dzi³
æwi cze nia la bo ra to ryj ne i au dy to ryj ne oraz wy -
k³a dy, g³ów nie w Po li tech ni ce War szaw skiej,
a tak ¿e w Wie czo ro wej Szko le In ¿y nier skiej
oraz na za ocz nych kur sach In sty tu tu £¹cz no -
œci. W ró¿ nych we rsjach na prze strze ni wie lu
lat wy k³a da³ przedmio ty: „Pod sta wy te le ko -
mu ni ka cji”, „Wzmac nia cze sze ro ko pa smo we”,
„Te o ria uk³a dów li nio wych i sprzê ¿e nia zwrot -
 ne go”, „Ge ne ra cja czê sto tli wo œci”, „Wzmac -
 nia  cze”, „Uk³a dy elek tro nicz ne”, „Mier nic two
elek tro nicz ne” oraz „Pod sta wy i mier nic two
op to e lek tro nicz ne”. By³ au to rem kon cep cji oraz
wspó³ or ga ni za to rem la bo ra to rium opto e lek tro -
 ni ki oraz re dak to rem pra cy zbio ro wej La bo ra -
 to rium pod staw opto e lek tro ni ki i mier nic twa
opto e lek tro nicz ne go (1997).

Ak tyw noœæ Je rze go J. Hel sztyñ skie go w za -
 kre sie orga ni za cji dy dak ty ki na uczel ni wi¹ -
za ³a siê g³ów nie z kie ro wa niem (od 1972 do
eme ry tu ry w 1997 ro ku) Za k³a dem Mier nic twa
i Apa ra tu ry Po mia ro wej, prze mia no wa nym
nas têp nie na Za k³ad Mier nic twa i Opto e lek tro -
ni ki. Za k³ad, za tru dnia j¹ cy oko ³o 38 pra cow -
ni ków, ob s³u gi wa³ znacz n¹ czêœæ dy dak ty ki
In sty  tu tu Sy ste mów Elek tro nicz nych.

Je rzy J. Hel sztyñ ski by³ odzna czo ny m.in.
Z³o tym Krzy ¿em Za s³u gi (1973) i Krzy ¿em Ka -
wa ler skim Orde ru Odro dze nia Pol ski (1981).

Jest ¿o na ty, ma dwie cór ki. In te re su je siê mu   -
zy k¹ (bier nie) i jest za pa lo nym dzia³ kow cem.
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