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Władysław Majewski urodził się 6 kwietnia
1933 roku w Warszawie. Studia wyższe pier-
wszego i drugiego stopnia odbył na Wydzia -
le Łączności Politechniki Warszawskiej w la -
tach 1950–1956, uzyskując (z wyróżnieniem)
dyplom magistra inżyniera łączności. Stopień
doktora nauk technicznych otrzymał na tym
samym Wydziale na podstawie rozprawy dok -
torskiej Krakowianowa analiza układów li ne -
arnych.

W latach 1954–1970 był zatrudniony
w Ka  tedrze Teletransmisji Przewodowej Po li -
techniki Warszawskiej (a następnie — po re -
o rganizacji — w Instytucie Telekomunikacji)
jako asystent, starszy asystent i adiunkt. W la -
tach 1970–1981 pracował w Instytucie Łącz -
no  ści jako adiunkt i zastępca dyrektora ds.
nau kowych, następnie jako samodzielny pra -
cow nik naukowo-badawczy (odpowiednik
do centa), a potem jako docent. Tytuł profeso-
ra nad zwyczajnego otrzymał w 1976 roku.
W 1981 roku pełnił obowiązki dyrektora na -
czel nego Instytutu Łączności. W czerwcu 1981
roku został powołany na stanowisko ministra
łączności, na którym pracował do paź dzier ni -
ka 1987 roku. Następnie powrócił na Poli -
tech nikę Warszawską na stanowisko profesora
nad zwyczajnego. Tytuł profesora zwyczaj ne go
uzyskał w 1990 roku.

Podczas pracy w Instytucie Łączności i Mi -
 nisterstwie Łączności Władysław Majewski
utrzymywał stały kontakt z Instytutem Tele -
ko munikacji Wydziału Elektroniki i Technik

Informacyjnych Politechniki Warszawskiej —
był zatrudniony w niepełnym wymiarze cza su.
Od 1991 roku pełnił funkcję dyrektora tego
Instytutu. Wniósł istotny wkład w re or ga ni za -
cję działalności dydaktycznej pro wa dzonej na
Wydziale.

Działalność naukową Władysława Ma jew -
 skiego można podzielić na trzy okresy. Po cząt -
kowo prowadził prace teoretyczne nad syste -
ma mi analogowymi (teoria czwór ników i za sto -
sowanie teorii krakowianów, te o ria linear ne go
wzmacniacza, silnego sprzę że nia zwrotne go).
Prace te miały istotny wkład konstrukcyjny
(uru chomienie, modernizacja i przekazanie do
produkcji urządzeń 12-krotnego systemu ana -
logowego oraz oryginalne urządzenia systemu
telekonferencyjnego, roz poczęte przez pro fe -
sora Stanisława Bellerta).

Następnie uczestniczył w opracowywaniu
i wdrożeniu do małoseryjnej produkcji apa ra tu -
ry pomiarowej do badania kanałów cyf ro wych
tworzonych na podstawie ka na łów ana  lo go -
wych. Prace te prowadził jako jeden z kie row -
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Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998)
oraz Układy logiczne (Wy dawnictwa Nau ko -
wo-Techniczne, wydanie VI zmodyfikowane,
Warszawa 1999). Pod ręcz nik Układy logicz ne
uzyskał indywidualną Nagrodę Ministra Edu -
ka cji Narodowej. Inne ważniejsze publikacje
to: Parametry wzmacniaczy ze sprzężeniem
zwrot nym i metody ich wyznaczania („Roz -
prawy Elektro tech nicz ne”, tom IV, 1958), Tech -
nika sprzężenia zwrotnego (Wydawnictwa
Ko munikacji i Łącz ności, Warszawa 1961),
Pod stawy krako wia no wej analizy układów li -
ne arnych („Roz pra wy Elektrotechniczne”,
tom X, 1964) oraz Za gad nienia minimalizacji
liczby stanów auto matów niezupełnych („Roz -
prawy Elektro tech niczne”, tom XV, 1969).

Dorobek Władysława Majewskiego obej-
muje 13 monografii i rozpraw, 30 artykułów
i komunikatów naukowych, 10 pod ręcz ni ków
i skryptów, 27 prac projektowych i konstruk -
cyj nych oraz 20 innych publikacji. W la tach
1970, 1973, 1974 i 1979 był laureatem na -
gród zespołowych Ministra Nauki, Szkol nic twa
Wyż szego i Techniki oraz Mi nis tra Łącz no ści
za prace naukowo-badawcze lub dydaktyczne.

Władysław Majewski od 1981 roku był
człon  kiem Komitetu Elektroniki i Tele ko mu ni -
 kacji Polskiej Akademii Nauk oraz człon kiem
zwyczajnym Towarzystwa Naukowego War -
szaw skiego. Ponadto był przewodniczącym
Ra dy Sympozjum Kompatybilności Elek tro -
mag netycznej we Wrocławiu oraz Komi te tu
Programowego Krajowego Sympozjum Te le -
ko munikacji w Bydgoszczy. Był także człon -
kiem Rady Naukowej Instytutu Łącz no ści.

Profesor posiadał ogromną wiedzę poza -
za wodową; interesował się turystyką, mu zy ką
i literaturą historyczną. Zmarł po długiej cho ro -
 bie 22 maja 2002 roku. Został pochowany na
Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

ników zespołu, który później skierował swe
zainteresowania w stronę prac teoretycznych
nad syntezą układów cyfro wych. Po odejściu
z Politechniki War szaw skiej nadal współpra -
co wał z zespołem jako konsultant. W zespo le
tym do 1988 roku zakończono 10 przewo dów
doktorskich, których promotorem był Wła -
dys ław Ma jew ski. Byt on także opiniodawcą
16 prac dok tor skich, 6 habilitacyjnych i 5 in -
nych awansów naukowych.

Trzeci okres działalności Władysława Ma -
 jewskiego jest związany ze studiami nad cyf -
ry  zacją i rozwojem telekomunikacji w Pol sce.
Pracował wówczas w Instytucie Łącz ności,
a później w Ministerstwie Łączności.

W 1974 roku Władysław Majewski opra -
co  wał nową wersję wykładu ,,Układy logicz -
ne”, a następnie modernizował jego treść,
zgod  nie ze zmianami w technologii mikro -
elek  tronicznej. Dwa kolejne przygotowane
i pro  wa dzone przez niego wykłady to ,,Sieci
zinte gro wane” (w latach siedemdziesiątych)
i ,,Ma tematyka dyskretna” (w latach dzie więć -
 dziesiątych).

Z wymienionymi wykładami są związa -
ne monografie własne i współautorskie: Tele -
trans  misyjne systemy cyfrowe (Wydawnictwa
Ko mu nikacji i Łączności, Warszawa 1976),
Pro jek towanie cyfrowych układów tele ko -
mu  ni ka cyjnych (Wydawnictwa Komunikacji
i Łącz ności, Warszawa 1977), Systemy sieci
zintegrowanych (Wydawnictwa Komunikacji
i Łączności, Warszawa 1978), Algebraiczna
teoria automatów (Wydawnictwa Naukowo-
-Techniczne, Warszawa 1980), Cyfrowe ukła -
 dy telekomunikacyjne (Wydawnictwa Ko mu -
ni kacji i Łączności, Warszawa 1986), Pro gra -
mo walne moduły logiczne w syntezie ukła dów
cyfrowych (Wydawnictwa Nau ko wo-Tech -
nicz ne, Warszawa 1992), Układy logiczne.
Wybrane zagadnienia (Oficyna Wy dawnicza




