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Jan MACHCEWICZ (1892-1923) 
IInnżżyynniieerr  eelleekkttrryykk,,  ppiioonniieerr  ppoollsskkiieejj  rraaddiiootteellee--

ggrraaffiiii  ii  rraaddiiootteecchhnniikkii,,  ppoorruucczznniikk  łłąącczznnoośśccii,,  

wwyykkłłaaddoowwccaa,,  aauuttoorr  ppooddrręęcczznniikkóóww  ii  aarrttyykkuu--

łłóóww  nnaauukkoowwyycchh..  WW  llaattaacchh  11991199--11992233  wwssppóółł--

oorrggaanniizzaattoorr  rraaddiiootteecchhnniicczznnyycchh  ppllaaccóówweekk  bbaa--

ddaawwcczzyycchh  ii  pprrzzeemmyyssłłuu  rraaddiiootteecchhnniicczznneeggoo..  

KKiieerroowwnniikk  WWoojjsskkoowwyycchh  WWaarrsszzttaattóóww  RRaaddiioo--

tteelleeggrraaffiicczznnyycchh  ww  FFoorrcciiee  MMookkoottoowwsskkiimm  ww  

WWaarrsszzaawwiiee..  UUcczzeessttnniikk  ZZjjaazzdduu  ZZaałłoożżyycciieell--

sskkiieeggoo  SSEEPP  ((11991199))..  CCzzłłoonneekk  zzaałłoożżyycciieell  ii  wwiicceepprreezzeess  SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa  

RRaaddiiootteecchhnniikkóóww  PPoollsskkiicchh..  ((11992211))..  
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Urodzony 29 października w Tepliku k. Humania na Podolu, ja-

ko syn Ignacego (lekarza w miejscowym uzdrowisku) i Józefy z 

Kotaszewiczów. 

Ukończył Gimnazjum filologiczne w Żytomierzu z wyróżnieniem 

(ze złotym medalem).  

Studia radiotelegraficzne ukończył na Wydziale Elektromecha-

nicznym Politechniki w Petersburgu uzyskując tytuł inżyniera 

elektryka (2 IX 1918). Pracę dyplomową napisał nt. „Sieć radiote-

legraficzna na terenie Królestwa Polskiego i centralna radiostacja 

w Warszawie”. W ramach tej pracy dyplomowej, opracował pro-

jekt wielkiej radiostacji nadawczej systemu Poulsena.  
W nadajnikach Poulsena, szeregowy obwód rezo-
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nansowy był zasilany przez łuk elektryczny. Na-

dajniki takie produkowała m.in. berlińska firma 

Lorenz, o mocach dochodzących nawet do 600 kW. 

Częstotliwość pracy nadajników łukowych docho-

dziła do 100 kHz. Nadajniki tego typu charakte-

ryzowała niska stabilność częstotliwości. 

 

Podczas studiów Jan Machcewicz działał w Stowarzyszeniu Stu-

dentów Polaków Politechniki Petersburskiej, a w szczególności w: 

● kole samokształceniowym, ● kółku sanitariuszy i ● klubie aka-

demickim „Zgoda”. Był też przewodniczącym filii politechnicznej 

Ogólnostudenckiej Kasy Polskiej.  
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Po studiach przyjechał do kraju i został członkiem Koła Poli-

techników Petersburskich w Warszawie.  

Pracę zawodową rozpoczął 1 stycznia 1919 roku jako urzędnik 

cywilny w Sekcji Elektrotechnicznej Ministerstwa Spraw Wojsko-

wych. Następnie został kierownikiem Wojskowych Warsztatów 

Radiotelegraficznych w Forcie Mokotowskim przy ul. Racławic-

kiej 99 w Warszawie. Po utworzeniu Centralnych Zakładów Ra-

diotelegraficznych został zastępcą kierownika, z równoczesnym 

pełnieniem obowiązków kierownika Wojskowego Laboratorjum 

Telegraficznego.  

Na stanowiskach powyższych wykazał się bardzo dużym zaso-

bem wiedzy radiotechnicznej, ogromnym zapałem, siłą woli i umie-
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jętnością pracy zespołowej, co było potrzebne jak tlen do oddy-

chania w okresie szybkiej organizacji Armii Polskiej i stwarzania 

niemal cudów, przy zakładaniu i szybkim rozwoju placówek, które 

prawie z niczego tworzyły sprzęt radiotechniczny nieodzowny dla 

akcji bojowych, prowadzonych wówczas na rubieżach Polski. 

Po zakończeniu działań wojennych z sowietami, odbył kilkuty-

godniowy kurs w Szkole Podchorążych Piechoty w Warszawie 

i uzyskał stopień porucznika Wojsk Łączności (1921). Został wcie-

lony do 1 p. Wojsk Łączności z przydziałem do właśnie utworzo-

nych Centralnych Zakładów Wojsk Łączności (CZWŁ). Objął kie-

rownictwo jednej z 6-ciu komórek organizacyjnych CZWŁ → Za-

kładu Badania Sprzętu Łączności zlokalizowanego na terenie PW.  
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Rys. 1. Oficerowie i pracownicy Centralnych Zakładów Radiotelegraficznych  

w Forcie Mokotowskim, pierwszy z lewej J. Machcewicz 
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Oprócz działalności ściśle inżynierskiej w dziedzinie radiotech-

niki, Jan Machcewicz pracował intensywnie w szkolnictwie radio-

technicznym. Wykładał teorię radjotelegrafii na kilku kursach ofi-

cerskich, a od stycznia do listopada 1922 r. — radiotechnikę  

w Szkole Radiotelegraficznej, zorganizowanej przy YMCA (Young 

Men’s Christian Association). Szkołę tę zorganizowało wojsko 

przy współudziale Stowarzyszenia Radiotechników Polskich 

(SRP). Inż. Jan Machcewicz został kierownikiem tej Szkoły. 

Równocześnie, w wielu instytucjach i w różnych terminach, wy-

głaszał odczyty na tematy związane z radiotechniką.  

Widział, jak poważne i rażące luki są w polskim piśmiennictwie 

radiotechnicznym i znajdował czas na pracę wydawniczą. Wszyst-
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kie jego prace są bardzo przejrzyste, staranne, pisane językiem ja-

snym i perfekcyjnym gramatycznie. 

Na wiosnę 1922 r. został ekspertem w Państwowym Komitecie 

Radiotechnicznym i brał udział w opracowaniu projektu ustawy 

nt. prywatnej radiotelegrafii i szkolnictwa radiotechnicznego.  

Pod koniec roku 1921 był współinicjatorem założenia Stowarzy-

szenia Radiotechników Polskich (SRP), wszedł do jego zarządu 

i został wiceprezesem. Wygłosił wiele odczytów z dziedziny radio-

techniki.  

Na łamach czasopism fachowych, a zwłaszcza „Przeglądu Elek-

trotechnicznego” i „Przeglądu Radiotechnicznego”, opublikował 

wiele artykułów, sprawozdań, recenzji, wzmianek i notatek. 
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Pomimo młodego wieku (dożył tylko 30 lat), napisał wiele ksią-

żek i skryptów, jak np.:  

 „Teoria radiotelegrafji”, Warszawa 1919;  

 „O czem radjotelegrafista wojskowy wiedzieć powinien? Krótki 

zarys zasad radiotelegrafii” (wspólnie z J. Groszkowskim), War-

szawa, 1919 str. 68, nakładem Dowództwa Wojsk Radiotelegra-

ficznych;  

 „Radiotechnika w zarysie opisowym. Kurs Szkoły Radiotelegra-

ficznej YMCA”, str. 350;  

 „Radiotelegrafia. Krótki zarys zasad teoretycznych”, W-wa 

1919, str. 285. Nakładem Oficerów Wojsk Radiotelegraficznych;  

 „Radiotelegrafia i radiofonia w Polsce, Warszawa 1923;  
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  „Radiotelegrafia i Radiotelefonia. Krótki i przystępny podręcz-

nik radiotechniki”, nakładem J. Lisowskiej, Warszawa 1923, str. 

136, rys. 102.  

 

Napisał też wiele poważnych artkułów technicznych, jak np.:  

 „W sprawie sieci radiotelegraficznej na terytorium Państwa Pol-

skiego”, Życie Gospodarcze, 1919, nr 9, 10, 11, 12;  

 „Radiogoniometr wskazówkowy”, Przegląd Elektrotechniczny 

1922, nr. 9;  

 „System uziemienia a moc stacji nadawczej”, Przegląd Radjo-

techniczny 1923, nr. 6, 8;  
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 „O powstawaniu i usuwaniu wpływów elektryczności atmosfe-

rycznej w odbiorczych stacjach radiotelegraficznych”, Przegląd 

Radiotechniczny 1924, nr 13 s. 53-55, nr 14-15 s. 57-59, nr 16 s. 

61-63, nr 17 s. 65-67, nr 19 s. 73-75 i nr 20 s.77-79. 

 

W rękopisie pozostawił kilka artykułów i referatów oraz nieu-

kończoną pracę pt. Podręcznik radiotelegrafii i radiotelefonii (ob-

szerny kurs radiotechniki), doprowadzony do połowy.  

 

Wszystkie jego prace cechowała przejrzystość, staranność i po-

prawność językowa. 
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W czerwcu 1919 r. uczestniczył w Zjeździe Elektrotechników 

Polskich w Warszawie, na którym założono Stowarzyszenie Elek-

trotechników Polskich (S.E.P.).  

Dwa lata później na II Zjeździe S.E.P. w Toruniu wygłosił refe-

rat pt. Współczesny rozwój komunikacji radiotelegraficznej w Pol-

sce, z wnioskami o: ● uruchomienie szkolnictwa radiotechnicznego 

oraz ● wydanie ustawy radiotelegraficznej, które weszły do uchwa-

ły zjazdu (streszczenie ogłoszono w PE 1921 nr 20 s. 271).  

 

Z ramienia SRP był powołany do Państwowego Komitetu Radio-

technicznego, w którym brał udział przy opracowywaniu projektu 

przepisów wykonawczych normujących rozwój radiotelegrafii pol-
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skiej oraz był przewodniczącym podkomisji opracowującej pro-

gramy szkolnictwa radiotelegraficznego. W tych sprawach był też 

ekspertem w Ministerstwa Poczt i Telegrafów. 

 

Jesienią 1922 r. został oddelegowany, przez Sztab Generalny, do 

Ecole Superieure d'Electricité w Paryżu na roczny kurs radiotech-

niczny. Po powrocie, miał zostać kierownikiem Katedry Radio-

techniki w nowo organizowanej Głównej Szkole Artylerii i Inży-

nierii.  

Niestety, w Paryżu zachorował na grypę i dnia 16 stycznia 1923 

r. zmarł. Został pochowany na cmentarzu Nouveau Cimetière de 

Billancourt w Paryżu. 
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Był żonaty z Janiną z Przybylskich (od 4 XI 1919). Pozostawił 

córkę Janinę Magdalenę, po mężu Ordonową (ur. 1920). 

Po śmierci męża, Pani Janina, przekazała jego pokaźny zbiór 

wydawnictw fachowych (92 pozycje), w darze Stowarzyszeniu Ra-

diotechników Polskich (rys. 2). 

 

Około roku 1930 w Warszawie krótko istniał amatorski Radio-

klub im. Jana Machcewicza. 

 

Pamięci Jana Machcewicza, Janusz Groszkowski poświęcił swą 

książkę pt. „Lampy katodowe” Warszawa 1925. 
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Rys. 2: ↨ 
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  Andrzej Marusak 
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