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Streszczenie: Mgr inż. elektryk, wybitny konstruktor radiowego sprzętu wojskowego i cywilnego od 1928 r. 
wykładowca i autor fundamentalnych podręczników radiotechniki, profesor politechnik Wrocławskiej i War-
szawskiej, wybitny uczony i uczestnik ruchu oporu w Jugosławii w czasie drugiej wojny światowej, działacz 
SEP. Studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej (1924-29). Przed wojną pracował rów-
nocześnie jako konstruktor na rzecz wojska i jako st. asystent w katedrze Radiotechniki PW. Skonstruował 
popularny odbiornik kryształkowy "Detefon", wyprodukowany w liczbie ponad 500 tys. szt. do roku 1939. 
W czasie wojny, w Jugosławii walczył przeciwko Niemcom, w oddziałach partyzanckich marszałka Josipa 
Broz-Tito jako inżynier łączności. Po wojnie powrócił do Polski (1945). Uruchomił Państwową Fabrykę Od-
biorników Radiowych w Dzierżoniowie. Zorganizował: Szkołę Radiotechniczną w Dzierżoniowie (1946), 
produkcję pop. odbiornika superheterodynowego marki "Pionier" (1948) oraz podjął wykłady na Politechnice 
Wrocławskiej (1948). Opublikował słynną "Technikę Odbioru Radiowego" w trzech tomach, stworzył wro-
cławską szkołę radiotechniki. Przeniósł się do Warszawy (1964), gdzie wykładał na Wydz. Elektroniki PW. 
 

Abstract: Master of Science in electrical engineering, a prominent designer of military and civilian radio 
equipment, since 1928, lecturer and author of fundamental textbooks about radio engineering, a professor at 
the Wroclaw University of Science and Technology and at the Warsaw University of Technology, an out-
standing scholar and participant in the resistance movement in Yugoslavia during the Second World War. He 
studied at the Faculty of Electrical Engineering at Warsaw University of Technology (1924-1929). Before the 
WW2 he worked at the same time as a constructor for the army and as the Assistant Professor in the Cathedral 
of Radio Engineering at WUT. He constructed a popular crystal radio receiver "Detefon", which had been pro-
duced in the number of over 500 thousand pieces till 1939. During the war in Yugoslavia fought against the 
Germans in guerrilla organization of Marshal Josip Broz Tito as a communications engineer. After the war, he 
returned to Poland (1945). He launched the National Radio Receivers Factory in Dzierżoniów. He organized: 
School of Radio Engineering in Dzierżoniów (1946), manufacturing of the popular superheterodyne receiver 
"Pionier" (1948) and started giving lectures at the Wroclaw University of Science and Technology (1948). He 
published the famous "Technique of Radio Receiving" in two volumes, created the Wroclaw school of radio 
engineering. He moved to Warsaw (1964), and he taught at the Faculty of Electronics at WUT.  
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1. Wstęp 

Profesor Wilhelm Oswald Rotkiewicz był spe-
cjalistą w dziedzinach: ● radiotechniki, ● tech-
niki odbioru radiowego, ● miernictwa radio-
elektrycznego oraz ● kompatybilności elektro-
magnetycznej. 
Urodził się dnia 27 VII 1906 r. w Dokszycach 
(pow. Wilejka) na ziemi wileńskiej jako syn 
ziemianina Zenona i Klaudii z Karnickich. 
W roku 1920, jako kadet Korpusu Kadetów 
w Odessie, został ewakuowany z Rosji wraz 
z oddziałami gen. Denikina uciekającymi przed 
bolszewikami. Maturę zdał w Sarajewie (1924),   
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a studia ukończył na Wydziale Elektrycznym 
Politechniki Warszawskiej (PW) w roku 1929. 

2. Praca zawodowa do roku 1939 

Pracę zawodową rozpoczął będąc jeszcze stu-
dentem (1928) jako radiotechnik w Laborato-
rium Radiotechnicznym Biura Badań Technicz-
nych Wojsk Łączności.  
Po ukończeniu studiów został inżynierem labo-
ratoryjnym w Państwowej Wytwórni Łączności 
(PWŁ), następnie kontynuował pracę w Pań-
stwowych Zakładach Tele- i Radiotechnicznych 
(PZT), powstałych w roku 1931, z przyłączenia 
Państwowej Wytwórni Łączności do Państwo-
wej Wytwórni Aparatów Telegraficznych i Te-
lefonicznych. Początkowo był starszym kon-
struktorem, a później (do wybuchu wojny) — 
kierownikiem Oddziału Odbiorników Radio-
wych w Dziale Studiów. Równocześnie, w la-
tach 1929-39 był starszym asystentem w Kate-
drze Radiotechniki PW u prof. Janusza Grosz-
kowskiego. 

  

Rys. 1. Znaki firmowe zakładów PWŁ i PZT 

W PWŁ wykazał się talentem konstruktorskim 
w dziedzinie radiowego sprzętu odbiorczego. 
Konstruował nowoczesne wówczas odbiorniki 
krótkofalowe z podwójną przemianą częstotli-
wości (superheterodynowe) o bardzo dobrych 
parametrach technicznych. Opracował również 
część odbiorczą nowego, bardzo udanego typu 
korespondencyjnej radiostacji wojskowej.  
Przy współudziale inż. Czesława Rajskiego, 
w roku 1929 skonstruował słynny popularny, 
dwuzakresowy odbiornik detektorowy (z tzw. 
kryształkiem) pod nazwą "Detefon" (opatento-
wany pod numerem 2198). Kryształek był ro-
dzajem diody półprzewodnikowej powstającej 
w zetknięciu ostrza metalowego z powierzchnią 
kryształu galeny (PbS). Projekt plastyczny De-
tefonu wykonał artysta plastyk Poliński. Dete-
fon sprzedawano w zestawach zawierających: 
odbiornik, słuchawki i materiały instalacyjne: 
antena z plecionki miedzianej o długości 50 m, 
porcelanowe izolatory i przełącznik hebelkowy 
do przełączania anteny przed burzą (rys.2). 

 

Rys. 2. Komplet instalacyjny Detefonu 

Następnie, opracował "Amplifon" tj. wzmac-
niacz z głośnikiem przystosowany do Detefonu 
oraz kilka innych modeli odbiorników radio-
wych, produkowanych seryjnie.  
Detefon nie wymagał zasilania, był produko-
wany w wersji 2– i 3–zakresowej. Skonstru-
owano go na zamówienie Polskiego Radia. 
Przyczynił się znacznie do rozpowszechnienia 
radiofonii w Polsce. Do roku 1939 wyprodu-
kowano ok. 500 tys. Detefonów. Po wojnie 
wznowiono produkcję Detefonów, były one 
produkowane do roku 1955. 

3. Okres drugiej wojny światowej 

Czas wojny, mgr inż. W. Rotkiewicz spędził 
w Jugosławii, gdzie dotarł, przez Rumunię 
w roku 1939, na czele grupy specjalistów z PZT 
ewakuowanych wraz z rodzinami. W serbskim 
mieście Čačak specjaliści ci uruchomili pro-
dukcję sprzętu radiowego dla armii jugosła-
wiańskiej. Po opanowaniu Jugosławii przez 
Włochy i Niemcy, Polacy usiłowali bezsku-
tecznie wydostać się drogą morską na Bliski 
Wschód ale utknęli w Dalmacji. Do jesieni roku 
1941, inż. W. Rotkiewicz prowadził warsztat 
naprawy radioodbiorników w Crikvenicy. 
Oprócz tego, przystosowywał radioodbiorniki 
do słuchania Londynu na falach krótkich — 
wbrew zakazowi władz. Został wykryty przez 
gestapo, ale nie przyjął ich oferty wyjazdu do 
Niemiec wraz z całą rodziną (był znany Niem-
com jako konstruktor radiowy).  
Aby uzyskać "azyl" przed Niemcami, zgłosił 
się do pracy w przemyśle radiotechnicznym 
Chorwacji rządzonej przez Ustaszów. Otrzymał 
posadę dyrektora elektrowni w Pleternicy. Na 
wiosnę 1942 r. przeprowadził się z rodziną do 
chorwackiej Slavonii. Tam nawiązał współ-
pracę z komunistycznymi partyzantami Tity  
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i został szefem łączności w bazie korpusu par-
tyzanckiego w górach Papuk.  
Jako inżynier łączności w sztabie 40-tej Dywi-
zji Szturmowej, w stopniu kapitana, brał czynny 
udział w zdobywaniu Zagrzebia, Lublany i Bel-
gradu. Za organizowanie łączności i za udział 
w walce oraz za odwagę, otrzymał dwa jugo-
słowiańskie odznaczenia państwowe (rys.3): 
"Orden Bratstva i Jedinstva sa Srebrnim Ven-
cem" i "Orden Zasluge za Narod sa Srebrnom 
Zvezdom". 

  

Rys. 3. Ordery jugosłowiańskie W. Rotkiewicza 

4. Okres od 1945 roku 

W lecie 1945 r. W. Rotkiewicz powrócił do 
Polski razem z rodziną. Od listopada 1945 r. 
zajmował się zorganizowaniem i uruchomie-
niem Państwowej Fabryki Odbiorników Ra-
diowych w Dzierżoniowie (późniejsza 
'DIORA'), jako dyrektor naczelny (do roku 
1947).  
Fabryka miała powstać w zrujnowanej podczas 
wojny, niemieckiej fabryce radiostacji i sprzętu 
nawigacyjnego dla marynarki wojennej. Fa-
bryka ta, po bombardowaniu (1944) była  
w opłakanym stanie. Budynki były zdewasto-
wane, maszyny i urządzenia wywiezione, hale 
pozbawione świetlików, okien i drzwi [7]. 
W 1946 r. montowano 3 typy prostych odbior-
ników reakcyjnych z podzespołów poniemiec-
kich i na podstawie schematów poniemieckich, 
wyprodukowano ich łącznie 2550 szt. 
W roku 1947 uruchomiono produkcję odbior-
nika superheterodynowego AGA 1743 na licen-
cji szwedzkiej. Do roku 1952 wyprodukowano 
go 21.039 szt. 
Następnie inż. W. Rotkiewicz został kierowni-
kiem Centralnego Laboratorium Konstrukcyj-
nego i zajął się konstrukcją pierwszego pol-
skiego powojennego odbiornika radiowego  
o nazwie Pionier. 
Ten superheterodynowy 4-lampowy odbiornik 
był zasilany z sieci albo z baterii. Miał prostotę 
konstrukcji i przystępną cenę. Produkowano go 

w latach 1948-59, w obudowach bakelitowych 
lub drewnianych w siedmiu odmianach.  

 

Rys. 4. Odbiornik Pionier U w obudowie bake-

litowej, zasilany z sieci 220/110 V [9] 

Łącznie wyprodukowano ponad 1,5 miliona eg-
zemplarzy odbiornika Pionier. Odegrał wielką 
rolę w bezprzewodowej radiofonizacji kraju, 
podobnie jak Detefon przed wojną. 
W latach 1948-1959, inż. W. Rotkiewicz był 
kierownikiem Katedry Techniki Odbiorczej na 
Wydz. Łączności Politechniki Wrocławskiej. 
W roku 1949 został profesorem kontraktowym 
i kierownikiem Katedry Urządzeń Radiofonicz-
nych Politechniki Wrocławskiej.  
W 1954 roku uzyskał tytuł profesora nadzwy-
czajnego, a w 1962 roku — profesora zwyczaj-
nego. Po reorganizacji Wydziału Łączności 
i utworzeniu Katedry Techniki Odbiorczej był 
jej kierownikiem do roku 1964, tj. do czasu 
przeniesienia na Politechnikę Warszawską. 
Na Politechnice Warszawskiej, prof. W. Rot-
kiewicz pracował w latach 1964-1966, m.in. 
jako kierownik Katedry Radiologii na Wydziale 
Elektroniki. W latach 1970-76 był kierowni-
kiem Zakładu Telewizji Instytutu Radioelektro-
niki PW. Prowadził działalność naukowo-ba-
dawczą w dziedzinie radiotechniki, techniki od-
bioru radiowego, miernictwa radiotechnicznego 
i kompatybilności elektromagnetycznej. 
W dziedzinie kompatybilności elektromagne-
tycznej był autorytetem uznanym w skali mię-
dzynarodowej. W latach 1970-80 prowadził 
wykłady z przedmiotów: Podstawy telewizji, 
Miernictwo radiotechniczne oraz Kompatybil-
ność elektromagnetyczna. 
Utrzymywał żywe kontakty z przemysłem 
elektronicznym. Pełnił m.in. obowiązki doradcy 
technicznego w Warszawskich Zakładach Te-
lewizyjnych i Zakładach Radiowych im. Mar-
cina Kasprzaka. Przez wiele lat współpracował 
z Polskim Komitetem Normalizacyjnym oraz 
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był przewodniczącym Branżowej Komisji 
Normalizacyjnej ds. Zakłóceń Radioelektrycz-
nych przy Instytucie Łączności. Był też prze-
wodniczącym Komisji Ekspertów ds. Oceny 
Jakości Odbiorników Radiofonicznych i Tele-
wizyjnych przy Biurze Znaku Jakości. 
Dorobek naukowy prof. W. Rotkiewicza liczy 
ponad 70 publikacji naukowo-technicznych, 
zamieszczonych w różnych czasopismach kra-
jowych i zagranicznych.  
Był autorem lub współautorem podręczników 
i książek o fundamentalnym znaczeniu. Napisał 
np. 3-tomowy podręcznik pt. "Technika odbioru 
radiowego" (WNT, 1962-73), z którego uczyli 
się studenci na wielu uczelniach. Jego "Kom- 
patybilność elektromagnetyczna w radiotech-
nice" (WKiŁ, 1978), została także opublikowa-
na po angielsku jako Electromagnetic Compati-
bility in Radio Engineering (Elsevier, 1982). 
Otrzymał wiele odznaczeń, m.in.: Krzyż Ka-
walerski OOP, Medal Komisji Edukacji Naro-
dowej, Srebrny i Złoty Medal "Za Zasługi dla 
Obronności Kraju"; złote odznaki: "Zasłużo-
nego Pracownika Łączności" i "Za Zasługi dla 
Rozwoju Przemysłu Maszynowego" oraz złote 
odznaki honorowe politechnik Wrocławskiej 
i Warszawskiej.  
Interesował się radiestezją, a konkretnie pomia-
rami tych bardzo słabych oddziaływań. 
Otrzymał Medal SEP im. M. Pożaryskiego, 
a także Złotą OH SEP oraz Srebrną i Złotą OH 
NOT. Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Zmarł dnia 3 XII 1983 r. i spoczywa na Cmen-
tarzu Ewangelicko-Augsburskim przy ul. Mły-
narskiej w Warszawie (al.33, gr.35a). Miał 
trzech synów: Andrzeja (1931), Pawła (1931) 
i Piotra (1932-2015) – dr inż. elektronika). 
Jego imię nadano (w 1986 r.) Technikum Ra-
diotechnicznemu i Zasadniczej Szkole Zawo-
dowej w Dzierżoniowie (obecna nazwa: Zespół 
Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie) [4]. 

5. Podsumowanie 

Wkład prof. Wilhelma Rotkiewicza w rozwój 
radiotechniki był znaczny.  
Na przestrzeni 20 lat, od 1929 do 1948 roku, 
skonstruował dwa radioodbiorniki (Detefon 
i Pionier), które odegrały zasadniczą rolę w ra-
diofonizacji Polski, ponieważ były proste i ta-
nie.  
Przed wojną konstruował nowoczesne urządze-
nia radiowe dla polskiej armii. 

W czasie drugiej wojny światowej w Jugosławii 
odegrał istotną rolę jako organizator łączności 
w oddziałach partyzanckich J. Tity. 
Jego 3-tomowa "Technika odbioru radiowego" 
była podstawą kształcenia studentów na wy-
działach łączności, a później elektroniki na-
szych politechnik.  
Po wojnie był organizatorem przemysłu radio-
wego oraz szkolnictwa (średniego i wyższego) 
w dziedzinie radiotechniki. 
Jako ekspert w dziedzinie radioelektroniki, 
współpracował z przemysłem elektronicznym 
i współdziałał z komitetami normalizacyjnymi. 
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