
JA CEK
MA CIEJ JAR KOW SKI
Ja cek Ma ciej Jar kow ski uro dzi³ siê 12 stycz nia
1938 ro ku w War sza wie. Tam te¿ w 1952 ro ku
ukoñ czy³ szko ³ê pod sta wo w¹, a w 1956 ro ku
li ceum ogól no kszta³ c¹ ce. W 1957 ro ku pod j¹³
stu dia na Wy dzia le £¹cz no œci Po li tech ni ki War -
szaw skiej, które ukoñ czy³ w 1964 ro ku, otrzy -
mu j¹c dy plom ma gi stra in ¿y nie ra ze spe cjal -
no œci¹ Ra dio ko mu ni ka cji, w 1975 ro ku otrzy -
ma³ sto pieñ dok to ra na Wy dzia le Elek tro ni ki
tej Uczel ni. Je szcze przed ukoñ cze niem stu -
diów rozpocz¹³ pra cê w Ka te drze Urz¹ dzeñ
Ra dio tech nicz nych Po li tech ni ki War szaw skiej.
W 1964 ro ku pod j¹³ obo wi¹z ki na u czy cie la
aka de mic kie go w tej ¿e ka te drze, a na stêp nie
(po re or ga ni za cji), w In sty tu cie Ra dio e lek tro -
ni ki, ja ko asy stent (1964–1975) i póŸniej —
star szy asy stent, zaœ w la tach 1976–2003 ja ko
ad iunkt. W la tach 1982–1988 pe³ ni³ funk cje
se kre ta rza na u ko we go w Ko mi te cie Elek tro ni -
ki i Te le ko mu ni ka cji Pol skiej Aka de mii Na uk,
wi ce dy rek to ra ds. dy dak ty ki w In sty tu cie Ra dio -
e lek tro ni ki (1988–1992), kie row ni ka Za k³a du
Ra dio ko mu ni ka cji (1997–1999) kie row ni ka Po -
dy plo mo we go Stu dium Ra dio e lek tro ni ki oraz
Wie czo ro wych Stu diów Za wo do wych na Wy -
dzia le Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych
Po li tech ni ki War szaw skiej. W zwi¹z ku z wy -
ga œ niê ciem usta wo wych upraw nieñ na u czy -
cie la mia no wa ne go, w 2002 ro ku pod j¹³ pra cę
w Ins  ty tu cie £¹cz no œci na sta no wi sku ad iunk -
ta, po zo sta j¹c w In sty tu cie Ra dio e lek tro ni ki
Po li tech ni ki War szaw skiej na cz¹ st ko wym wy -
mia rze eta tu tech nicz ne go star sze go spe cja li sty
i póŸniej g³ów ne go spe cja li sty. 

W 2003 ro ku prze szed³ na eme ry tu rê, nie
po rzu ca j¹c czyn nej pra cy za wo do wej.

W ra mach swo ich obo wi¹z ków dy dak tycz -
nych opra co wa³ pro wa dzo ne przez sie bie wy -
k³a dy: „An te ny i pro pa ga cja fal ra dio wych”,
„Ra dio dy fu zja sa te li tar na” oraz „Wzor ce czê s -
to tli wo œci”, wraz z ma te ria ³a mi po moc ni czy mi
dla s³u cha czy. By³ ini cja to rem po wsta nia w Ins -
ty tu cie Ra dio e lek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw -
skiej „La bo ra to rium an ten”, dla które go opra -
co wa³ trzy pierw sze æwi cze nia. W okre sie bez
ma ³a 40-let niej pra cy dy dak tycz nej by³ pro mo -
to rem 120 prac ma gi ster skich i in ¿y nier skich. 

Od po cz¹t ku swej pra cy na Po li tech ni ce
War szaw skiej Ja cek Jar kow ski bra³ czyn ny
udzia³ w ba da niach. W la tach szeœæ dzie si¹ tych
ucze st ni czy³ w pra cach nad bu do w¹ wy so ko -
sta bil nych kwar co wych wzor ców czê sto tli wo -
œci w ze spo le kie ro wa nym przez pro fe so ra Ste -
fa na Hah na. Wy two rzo ne przy je go udzia le
wzor ce czê sto tli wo œci zna la z³y za sto so wa nie
w Kra jo wej S³u¿ bie Czê sto tli wo œci Wzor co -
wej. W ra mach tej s³u¿ by wy two rzo ne wzor ce
sta bi li zo wa ³y fa lê no œn¹ d³u go fa lo wej Ra dio -
sta cji Cen tral nej Pol skie go Ra dia po cz¹t ko wo
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w Ra szy nie, a na stêp nie w Kon stan ty no wie.
Emi sja sta no wi ³a sy stem od nie sie nia dla lo -
kal nych wzor ców czê sto tli wo œci w ca ³ym kra -
ju. W ce lu umo¿ li wie nia ko rzy sta nia z emi sji
czês to tli wo œci wzor co wej w In sty tu cie Ra dio -
e lek tro ni ki zbu do wa no (1970–1976) se riê
od bior ni ków czê sto tli wo œci wzor co wej, tzw.
wtór nych wzor ców czê sto tli wo œci, których by³
wspó³ twór c¹. Kon ty nu a cj¹ prac nad ge ne ra cj¹
czê sto tli wo œci wzor co wej by ³a bu do wa sta no -
wisk po mia ru czê sto tli wo œci z do k³ad no œci¹
10 –12. Pod je go kie run kiem zbu do wa ny zo sta³
mier nik czê sto tli wo œci wzor co wej z tzw. po -
wie la niem od chy³ ki czê sto tli wo œci, co umo¿ li -
wia ³o po miar me to d¹ cy fro w¹. 

W 1966 ro ku odby³ pó³ rocz ny sta¿ na u ko -
wy w Mar co ni In stru ments Ltd. w St. Al bans,
Wiel ka Bry ta nia. Ucze st ni czy³ te¿ w krót ko ter -
mi no wych kur sach za wo do wych m.in. w USA,
we Fran cji i W³o szech.

Od 1991 ro ku pro wa dzi³ pra ce nad wdro -
¿e niem w Pol sce ra dio fo nii cy fro wej na fa lach
po ni ¿ej 30 MHz. Kie ro wa³ wy o drêb nio nym
pro jek tem ba daw czym za ma wia nym (PBZ)
Mi ni ster stwa Na u ki i Szkol nic twa Wy ¿sze go,
w wy ni ku które go po wsta³ (2008–2011) do -
œwiad czal ny nadaj nik DRM pra cu j¹ cy na czês -
to tli wo œci 27 MHz. Za po œre dnic twem te go
odbior ni ka zo sta ³y prze pro wa dzo ne pierw sze
w Pol sce emi sje ra dia cy fro we go w for ma cie
DRM. W la tach 2005–2006 kie ro wa³ pol skim
udzia ³em w Sie ci Do sko na ³o œci 6. Pro gra mu

Ra mo we go IST UE „TAR GET” — Top Am pli fier
Re se arch Gro ups in a Eu ro pe an Te am. W la tach
1980–1990 kie ro wa³ pra ca mi ze spo ³u zaj mu -
j¹ ce go siê za a wan so wa ny mi me to da mi syn te -
zy cha rak te ry styk pro mie nio wa nia an ten.

W 2002 ro ku pod j¹³ pra cê w In sty tu cie
£¹cz no œci, gdzie m.in. kie ro wa³ pol skim udzia -
³em w Sie ci Do sko na ³o œci 5. Pro gra mu Ra mo -
we go IST UE „NE XWAY” — Ne twork of Excel -
len ce in Wi re less Ap pli ca tion and Tech no lo gy
— Mem ber ship (2004–2006) i na stêp nie —
6. Pro gra mem Ra mo wym IST „CRU I SE” —
Cre a ting Ubi qu i to us In tel li gent Sen sing Envi -
ron ments, Ne twork of Excel len ce on the Ap pli -
ca tion and Com mu ni ca tion Aspects of Wi re less
Sen sor Ne twor king. Do œwiad cze nia wy nie sio -
ne ze wspó³ pra cy miê dzy na ro do wej w ra mach
Sie ci Do sko na ³o œci po zwo li ³y na roz wi niê cie
te ma ty ki in te li gent nych bez prze wo do wych sie -
ci sen so ro wych. 

Za osi¹ gniê cia w pra cach dy dak tycz nych
i na u ko wych by³ wy ró¿ nio ny na gro da mi ze s -
po ³o wy mi Mi ni stra Oœwia ty i Szkol nic twa Wy¿ -
sze go (1969), Mi ni stra Na u ki, Szkol nic twa
Wy¿ sze go i Tech ni ki (1975), wie lo krot nie na -
gro da mi Rek to ra Po li tech ni ki War szaw skiej
oraz odzna ka mi — z³o t¹ „Za s³u ¿o ny dla Re -
sor tu £¹cz no œci” (1979) i sre br n¹ „Za za s³u gi
dla Roz wo ju Prze my s³u Ma szy no we go” (1986).
Jest odzna czo ny Z³o tym Krzy ¿em Za s³u gi.

Jest ¿o na ty, ma jed ne go sy na.
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