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Wilhelm Rotkiewicz urodził się w 27 lipca
1906 roku w Dokszycach na Litwie. Studia na
Wydziale Elektrycznym Politechniki War szaw -
skiej ukończył w 1929 roku. W la tach 1929–
–1939 był starszym asystentem w Ka te drze
Ra diotechniki Politechniki Warszaw skiej. Pra -
cę zawodową rozpoczął, będąc je szcze stu -
den tem, w 1928 roku w Instytucie Ra dio tech -
nicznym, a następnie był radio tech nikiem
w La boratorium Radiotech nicz nym Biura Ba -
dań Technicznych Wojsk Łączno ści. Po ukoń -
czeniu studiów otrzymał stano wi sko inżyniera
laboratoryjnego w Państwowej Wytwórni Łącz -
ności, potem kontynuował pracę w Pań st wo -
wych Zakładach Tele- i Radio technicznych
(po wstałych w wyniku przyłączenia w 1931
ro ku Państwowej Wytwórni Łączności do Pań -
st wowej Wytwórni Apa ra tów Telegraficznych
i Telefonicznych), po cząt kowo na stanowisku
starszego konstruktora, a później — aż do wy -
buchu wojny — kierownika Oddziału Od bior -
ników Radio wych w Dziale Studiów. W tym
okre sie dał się poznać jako niezwykle zdolny
konstruktor radiowego sprzętu odbiorczego.
Skon stru ował m.in. nowoczesne wówczas od -
biorniki krótkofalowe z podwójną przemianą
częstotliwości o bardzo dobrych parametrach
technicznych. Był też współtwórcą (opracował
część odbiorczą) konstrukcji nowego, wielce
uda nego typu korespondencyjnej radiostacji
woj skowej. Jeszcze w okresie pracy w Pań st -
wo  wej Wytwórni Łączności skonstruował słyn -
ny „Detefon” — popularny, dwuzakresowy

odbiornik detektorowy z kryształkiem, czym
walnie się przyczynił do rozpowszechnienia
ra diofonii w Polsce. Później, już w Pań st wo -
wych Zakładach Teletransmisyjnych, opra  co -
wał przystosowany do „Detefonu” wzmac niacz
z głośnikiem „Amplifon” oraz kil ka in nych,
mniej znanych modeli odbior ni ków radiofo -
nicz nych, produkowanych seryjnie.

Po wybuchu wojny w 1939 roku przedo-
stał się wraz z grupą inżynierów do Rumunii,
a następnie do Jugosławii, gdzie pracował po -
czątkowo w zakładach wojskowo-tech nicz -
nych. Po zajęciu Jugosławii przez wojska hit -
le rowskie w 1941 roku walczył w oddziałach
partyzanckich dowodzonych przez marszałka
Josipa Broz-Tito, w sztabie 40. Dywizji Sztur -
mo wej, gdzie peł nił funkcję oficera łączno-
ści. Za swoją działalność został odznaczony
w 1965 roku dwo ma wysokimi odznaczenia-
mi jugosłowiań skimi: Ordenom Bratstva i Je -
din stva sa Srebrim Vencem i Ordenom Za slu ge
za Narod sa Sreb rom Zvezdom.
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Równocześnie utrzymywał żywe kontak-

ty z przemysłem elektronicznym. Pełnił m.in.
obo wiązki doradcy technicznego w War szaw -
skich Zakładach Telewizyjnych i Zakła dach im.
Marcina Kasprzaka. Przez wiele lat współ pra -
cował z Polskim Komitetem Norma li za cyj nym
oraz był przewodniczącym Bran żowej Ko mi sji
Normalizacyjnej ds. Zakłóceń Radio elek trycz -
nych przy Instytucie Łączności. Był też prze -
wod niczącym Komisji Eks per  tów ds. Oceny
Jakości Odbiorników Radio fo nicznych i Te le -
wi zyjnych przy Biurze Znaku Jakości. Inte re so -
wał się również radiestezją.

Wilhelm Rotkiewicz miał w swoim do rob  ku
ponad 70 publikacji naukowo-tech nicz nych,
za mieszczonych w różnych czasopismach kra -
jowych i zagranicznych. Był auto rem lub współ -
autorem wielu podręczników i książek. Fun da -
mentalne znaczenia miały: 3-to mowa Technika
odbioru radiowego (WNT, 1962–1973) oraz
Kom patybilność elek tro mag netyczna w ra dio -
technice (WKiŁ, 1978), opublikowana również
jako Electromagnetic Compatibility in Radio
Engineering (Elsevier, 1982).

Wilhelm Rotkiewicz otrzymał wiele od zna -
 czeń, m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu Od ro -
dze nia Polski, Medal Komisji Edukacji Na ro -
do wej, Srebrny i Złoty medal „Za Za sługi dla
Obronności Kraju”, Złotą Odznakę „Za słu żo -
ne go Pracownika Łączności”, Złotą Odznakę
„Za Zasługi dla Rozwoju Prze my słu Ma szy no -
wego”, Złotą Odznakę Hono ro wą „Za słu żo ny
dla Politechniki Warszaw skiej” i taką samą od -
znakę Politechniki Wrocławskiej, Złotą Od zna -
kę Honorową Stowarzyszenia Elektryków
Pol skich, Srebrną i Złotą Odznakę Honorową
Naczelnej Orga nizacji Technicznej oraz Me -
dal im. Prof. Mie czysława Pożaryskiego.

Zmarł 3 grudnia 1983 roku w Warszawie.
Po śmiertnie został odznaczony Krzyżem Ofi -
cer skim Orderu Odrodzenia Polski.

Jego imię nosi Zespół Szkół nr 1 w Dzier -
 żo niowie (tworzą go: liceum ogólnokształcą ce
oraz technika: mechaniczne, me cha tro nicz ne,
informatyczne i elektroniczne).

Do Polski powrócił 9 sierpnia 1945 roku
i zo stał pełnomocnikiem rządu do spraw or ga -
 nizacji przemysłu teletechnicznego. W 1946
ro ku powierzono mu zadanie zorganizowania
fabryki odbiorników radiowych w Dzier żo nio -
wie, na terenie byłych niemieckich zakładów
o tej samej specjalności. Jako dyrektor (do 1947
roku) Państwowej Fabryki Odbiorników Ra -
dio wych uruchomił produkcję pierwszych od -
 bior ników typu AGA na licencji szwedzkiej,
a w Centralnym La bo ratorium Kons truk cyj nym
zajął się kon struk cją pierwszego polskiego po -
wojennego odbiornika „Pionier”. Ze względu
na prostotę konstrukcji i przystępną cenę, od -
bior nik ten odegrał wielką rolę w radiofoni za -
cji kraju.

W latach 1948–1964 Wilhelm Rot kie wicz
był kierownikiem Katedry Techniki Od bior czej
na Wydziale Łączności Poli tech niki Wroc ław -
skiej. W 1949 roku został profesorem kon -
trak towym i kierownikiem Kate dry Urządzeń
Radiofonicznych. W 1954 ro ku uzyskał tytuł
profesora nadzwyczajnego, a w 1962 roku —
profesora zwyczajnego. Po reorganizacji Wy -
działu Łączności i utworzeniu Katedry Tech ni -
ki Odbiorczej był jej kie row nikiem do 1964
roku, czyli do czasu prze niesienia na Po li tech -
nikę Warszawską.

Od 1964 roku pracował na Politechnice
War szawskiej, gdzie m.in. pełnił funkcję kie -
row nika Katedry Radiologii na Wydziale Elek -
 troniki. W latach 1970–1976 był kierownikiem
Zakładu Telewizji Instytutu Radio elek tro niki
Po litechniki Warszawskiej. Prowadził dzia łal -
ność naukowo-badawczą w dziedzinie radio -
techniki, techniki odbioru radiowego i mier nic -
twa radiotechnicznego. Szcze gól nie bliska była
mu problematyka kompatybilności elektro -
mag netycznej. W tej dziedzinie był autoryte-
tem uzna nym w skali mię dzynarodowej. W la -
tach 1970–1980 prowadził wykłady z nas tę -
pu jących przedmiotów: „Podstawy telewizji”,
„Miernictwo radiotechniczne” oraz „Kom pa ty -
bilność elektromag netyczna”.
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