
KRYSTYN JĘDRZEJ
LEWENSTEIN
Krystyn Jędrzej Lewenstein urodził się 18 grud -
nia 1928 roku w Karczewie. Od 1935 roku
miesz kał w Warszawie, gdzie, w czasie woj ny,
ukończył w 1940 roku szkołę po wszechną
(har cerską) im. A. Małkowskiego. Następnie
uczęszczał do szkoły handlowej im. J. Everta
oraz na komplety Gimnazjum im St. Batorego.

Brał udział w Powstaniu Warszawskim na
Mo kotowie jako żołnierz kompanii B — 2 puł -
ku Armii Krajowej „Baszta”. Za zdobycie bro ni
i przeniesienie jej na teren powstańczy przez
posterunki niemieckie został odznaczony Krzy -
żem Walecznych. Po upadku Pow sta nia do -
stał się do niewoli i został wy wiezio ny jako
je niec wojenny do Stalagu Xb w Niemczech.
Do kra ju powrócił w sierpniu 1946 roku.
W 1947 ro ku ukończył Liceum Ogól no kształ -
cące im. M. Konopnickiej w War szawie, uzys -
kując maturę.

W 1948 roku rozpoczął studia na Wy dzia -
 le Elektrycznym Politechniki War szaw skiej
(póź niej, od chwili utworzenia, na Wydziale
Łączności). Dyplom inżyniera łącz ności uzys -
kał w 1951 roku, a magistra inżyniera elek -
tro niki w 1956 roku.

Od 1950 roku pracował na stanowisku
tech nika, a od 1952 roku na stanowisku in ży -
niera w Zakładzie Elektroniki Przemy słowej
Państwowego (później Prze my sło we go) Ins ty -
tutu Telekomunikacji. W 1953 roku roz po czął
pracę jako pracownik naukowy w Zakładzie
Elektroniki Instytutu Podsta  wowych Prob le -
mów Techniki Polskiej Aka de mii Nauk —
w la tach 1954–1956 jako star szy asys tent.
W latach 1957–1960 pracował w Za kładzie

Lamp Nadawczych na sta no wis ku zas tępcy
kie rownika oddziału w Biurze Kons truk cyj nym.

Pracę na Politechnice Warszawskiej w Ka -
 tedrze Radiotechniki rozpoczął jeszcze w cza -
 sie studiów, w 1951 roku początkowo na sta -
no wisku asystenta, a od 1952 roku starszego
asystenta. W 1957 roku został mianowany
adiunk tem w Katedrze Radiotechniki, a od
1963 roku w Katedrze Przyrządów Elek tro -
no wych. Stopień doktora nauk technicznych
uzys kał w 1968 roku za rozprawę Studia nad
technologią i emisją elektronową katod cer -
me towych opartych na ThO2, wykonaną pod
kierunkiem profesora Bohdana Pasz kow skie go.

Działalność naukowo-badawcza Krys ty na
J. Lewensteina koncentrowała się na zagad -
nie niach związanych z technologią lamp
mikro fa lowych oraz termokatod. Tematyką tą
zajmo wał się już od 1950 roku, najpierw
w Przemysłowym Instytucie Telekomunikacji,
następnie w Instytucie Podstawowych Pro b le -
mów Techniki Polskiej Akademii Nauk, a po -
tem w Katedrze Radiotechniki i Katedrze Przy -
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rządów Elektronowych Politechniki War szaw -
skiej. Wśród opublikowanych w tym czasie
prac wiele miało charakter oryginalny co naj -
mniej w skali krajowej. Były to między innymi
prace nad pierwszą polską lampą o fa li bie -
żącej i wyrzutnią elektronową do niej, lampą
o fali bieżącej dużej mocy, katodami tlen ko -
wy mi torowymi oraz katodami cermetowymi,
a także nad odprężaniem mono kryształów
ru bi nów i szafirów. Wiele prac referowanych
by ło na krajowych i międzynarodowych kon -
ferencjach i sympozjach.

Działalność dydaktyczna Krystyna J. Le -
wensteina była również bardzo obszerna. Już
w latach 1954–1957 prowadził na studiach
II stopnia wykłady monograficzne z „Tech no -
lo  gii termokatod”, a następnie od 1960 roku
wy  kłady z „Technologii lamp elektro no wych”.
W latach 1961–1962 prowadził wykłady
z „Elek  troniki” na Studium Po dy plo mowym
Wydziału Elektrycznego, a od 1964 roku wy -
kła dy z „Katod lamp elektronowych” na Wy -
dzia le Elektroniki.

Wiele pracy poświęcił na prowadzenie
i zor ganizowanie laboratoriów technologicz -
nych: „Wysokiej próżni”, „Lamp elektro no -
wych”, „Technologii lamp elektronowych”,
„Elek troniki próżniowej”, „Podstaw techno lo gii
elektronowej” i „Lamp mikrofalowych”. Opra -
cował i prowadził ćwiczenia w tych labora -
to riach, a obok tego ćwiczenia audytoryjne,
projekty i seminaria z „Technologii wysokiej
próżni”, „Lamp elektronowych”, „Tech no lo gii
lamp elektronowych”, „Pod staw technologii
elektroniki” i „Katod lamp elektronowych”. Od
1957 roku prowadził tak że konsultacje dy plo -
mowe dla ponad 30 magistrantów specjalno -
ści Elektronika.

W latach 1968–1970 pracował na sta no -
wi sku szefa produkcji w Katedrach Przy rzą dów
Elektronowych, Wysokiej Próżni i Elek troniki
Cia ła Stałego. Od 1970 roku kierował Za kła -
dem Doświadczalnym Opra cowań Przy rzą -
dów i Aparatury Próżniowej ZOPAP przy Ins -
ty tucie Technologii Elektronowej Politechniki
Warszawskiej. Kierował zespo łami projektu ją -

cymi oraz był autorem lub współautorem kil ku -
dziesięciu opracowań przyrządów i urządzeń
z dziedziny próż nio wej aparatury pomia rowej
wdrożonych do produkcji doświadczalnej,
a tak że przemy sło wej. Był również au to rem
lub współauto rem wielu publikacji nau kowo-
-technicznych i kilku patentów.

Krystyn J. Lewenstein był członkiem Ko mi -
tetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Aka -
demii Nauk, Komitetu Metrologii i Apa ra tury
Naukowej Polskiej Akademii Nauk oraz Pol -
skie go Komitetu Techniki Próżni i Tech no lo -
gii Elektropróżniowych. Był członkiem zes po -
łów wyróżnionych nagrodami w kon kursach
„Mistrz Techniki Warszawa 1972”, „Mistrz
Tech niki Polskiej 1973” oraz „Nauka 78”
w Mos kwie. W 1986 roku otrzymał na gro dę
Sekretarza Naukowego Polskiej Aka demii
Nauk za próżniomierz konwekcyjny. Był człon -
kiem Rady Wydziału Elektroniki, a w 1981 ro -
ku został wybrany na członka Se na tu Poli tech -
niki Warszawskiej (1981–1984).

Odznaczony został Krzyżem Kawa ler skim
i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzy -
żem Walecznych, Krzyżem Armii Krajo wej,
Krzy żem Partyzanckim, Warszawskim Krzy -
żem Powstańczym oraz Medalem za Dłu go -
let nie Pożycie Małżeńskie. Otrzymał rów nież
m.in.: Złotą Odznakę „Zasłużony dla Poli -
tech niki Warszawskiej”, Medal Sto wa rzy szenia
Elek tryków Polskich im. Prof. Janusza Grosz -
kow skiego, Srebrną Odznakę „Za Za słu gi dla
Przemysłu Maszynowego”, Złotą Od znakę
PTTK. Jest „Weteranem Walk o Wol ność i Nie -
podległość Ojczyzny”.

W 1991 roku przeszedł na emeryturę. Od
tego czasu pracował społecznie w samo rzą dzie
mieszkaniowym i spółdzielczym, a obec nie
w Światowym Związku Żołnierzy Armii Kra jo -
wej, w którym był m.in. sekretarzem Głów nej
Komisji Rewizyjnej, a także wice pre zesem Ra -
dy Naczelnej.

Przez wiele lat uprawiał narciarstwo i że g -
larstwo. Jest wdowcem, ma dwóch synów (oby -
dwaj są profesorami) i pięcioro wnuków.
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