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STA NI S£AW
DY MOW SKI
(1936–1988)

Sta ni s³aw Dy mow ski uro dzi³ siê 8 gru dnia
1936 ro ku w War sza wie. Po uzy ska niu w 1954
ro ku œwia dec twa doj rza ³o œci w war szaw skim
Liceum Ogólnokształcącym im. Józe fa Po nia -
tow skie go pod j¹³ stu dia na Wy dzia le £¹cz no -
œci Po li tech ni ki War szaw skiej. W 1957 ro ku,
bê d¹c je szcze stu den tem, roz po cz¹³ pra cê za -
wo do w¹ w Ka te drze Te le gra fii Wy dzia ³u £¹cz -
no œci Po li tech ni ki War szaw skiej, na sta no wi sku
m³od sze go asy sten ta. Po uzy ska niu w 1960 ro -
ku dy plo mu ma gi stra in ¿y nie ra ³¹cz no œci prze -
niós³ siê w 1961 ro ku do Za k³a du Pod staw
Te le e lek try ki w Ka te drze Pod staw Te le ko mu ni -
ka cji, awan su j¹c na sta no wi sko star sze go asy s -
ten ta, a w 1966 ro ku na sta no wi sko ad iunk ta.
W la tach 1961–1963 by³ zwi¹ za ny rów no le -
gle z Ka te dr¹ Ra dio tech ni ki. W 1973 ro ku Rek -
tor Politechniki Warszawskiej po wie rzy³ mu
funk cjê kie row ni ka Za k³a du Te o rii Ob wo dów
w Ins ty tu cie Pod staw Elek tro ni ki, a w rok póŸ -
niej roz po cz¹³ pra cê w In sty tu cie £¹cz no œci,
po zo sta j¹c na Po li tech ni ce War szaw skiej na
pó³ eta tu a¿ do 1981 ro ku. W In sty tu cie £¹cz -
no œci pra co wa³ do chwi li swej przed wcze snej
œmier ci.

W 1965 ro ku Sta ni s³aw Dy mow ski uzy ska³
sto pieñ dok to ra na uk tech nicz nych na pod sta -
wie roz pra wy Pro ba bi li stycz na ana li za pew -
nych cha rak te ry styk li nio wych uk³a dów elek -
trycz nych, a w 1972 ro ku — sto pieñ na u ko wy
dok to ra ha bi li to wa ne go na pod sta wie roz -
pra wy O te o rii syn te zy li nio wych pa syw nych
czwór ni ków RC w struk tu rach ka no nicz nych.
Oba stop nie nada ³a mu Ra da Wy dzia ³u Elek -
tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej.

W 1972 ro ku Sta ni s³aw Dy mow ski zo sta³
po wo ³a ny na sta no wi sko do cen ta, a w 1985
ro ku uzy ska³ ty tu³ na u ko wy pro fe so ra nad zwy -
czaj ne go na uk tech nicz nych. By³ cz³o wie kiem
nie zwy kle pra wym, szla chet nym i skrom nym.
Bez re szty po œwiê ci³ siê na u ce, wno sz¹c w jej
roz wój zna cz¹ cy wk³ad, zw³a szcza w za kre sie
syn te zy li nio wych uk³a dów elek trycz nych,
te o rii in for ma cji, te o rii sy gna ³ów dys kret nych
oraz za ga dnieñ sy ste mo wych i kon struk cyj -
nych sie ci te le in for ma tycz nych. Opu bli ko wa³
kil ka dzie si¹t prac w czo ³o wych cza so pi smach
na u ko wych, w tym g³ów nie w „Roz pra wach
Elek tro tech ni ki” Pol skiej Aka de mii Na uk i „Ar -
chi wum Elek tro tech ni ki” Pol skiej Aka de mii
Na uk, prac ory gi nal nych, bê d¹ cych re zul ta tem
je go w³a snych do cie kañ te o re tycz nych i prze -
pro wa dzo nych do œwiad czeñ la bo ra to ryj nych.



Te ma ty ka pu bli ka cji Sta ni s³a wa Dy mow -
skie go jest odbi ciem ewo lu cji je go za in te re -
so wañ na u ko wych w sze ro ko po jê tych dzie -
dzi nach te o rii ob wo dów i te le ko mu ni ka cji.
Po cz¹t ko we pra ce do ty czy ³y pro ble ma ty ki ana -
li zy wid mo wej sy gna ³ów okre so wych w skoñ -
czo nym przedzia le cza su, ko rek cji próbek er -
go dycz nych pro ce sów sto cha stycz nych oraz
re a li za cji do pa so wa nia fa lo we go czwór ni ków
RLC o bez ze ro wej funk cji prze no sze nia.

W la tach sie dem dzie si¹ tych opu bli ko wa³
m.in. pra cê Funk cje mo de lu j¹ ce prze bie gi elek -
trycz ne i nie które ich w³a œci wo œci (1970),
w któ rej po da je ory gi nal n¹ pro po zy cjê de fi ni -
cji unor mo wa nej, li nio wej prze strze ni funk cyj -
nej wszel kich mo de li sy gna ³ów elek trycz nych
przy przy jê ciu nor my w tej prze strze ni rów no -
wa¿ nej war to œci sku tecz nej sy gna ³u. W 1974
ro ku pu bli ku je pra cê RC Two-po rts Syn the sis
in Ca no ni cal Struc tu res. Wspól nie z R. Bier -
nac kim opu bli ko wa³ po nad to pra cê Zwi¹ zek
wa run ków Ra is bec ka i wa run ków re si du ów
dla li nio wych trój ni ków RC (1979). Jest tak ¿e
wspó³ au to rem dzie ³a Ma the ma tik Hand buch
für Tech nik und Na tur wis sen scha ft (wy da ne go
przez Ver lag Ha rii Deut sch, Zu rich–Frank furt
a. Ma in, 1975). W la tach osiem dzie si¹ tych
do mi nu j¹ c¹ te ma ty k¹ ba daw cz¹ Sta ni s³a wa
Dy mow skie go jest te o ria sy gna ³ów dys kret -
nych. Pu bli ku je wie le prac do ty cz¹ cych tzw.
prze kszta³ ceñ trans mi syj nych sy gna ³ów dys -
kret nych oraz mo de li ma te ma tycz nych sy gna -
³ów izo chro nicz nych ge ne ro wa nych przez ter -
mi na le da nych. Zna cz¹ ce po zy cje w do rob ku
na u ko wym sta no wi¹ rów nie¿ pra ce niepu bli -
ko wa ne, wy ko ny wa ne na po trze by obron no -
œci kra ju.

In te gral nym nur tem dzia ³al no œci Sta ni s³a -
wa Dy mow skie go by ³y za jê cia dy dak tycz ne,
do których przy wi¹ zy wa³ ogrom n¹ wa gê. Wy -
k³a da³ m.in. „Pod sta wy elek tro tech ni ki te o -
re tycz nej”, „Te o riê ob wo dów” oraz „Te o riê
sy g na ³ów i in for ma cji”. W swej pra cy dy dak -
tycz nej k³ad³ za wsze na cisk ma od po wie dni¹
in ter pre ta cjê in ¿y nier sk¹ oma wia nych za ga d -
nieñ. St¹d wy ni ka ³o ci¹ g³e d¹ ¿e nie do mo der -
ni za cji ujê cia wy k³a da nych przedmio tów. By³
miê dzy in ny mi orga ni za to rem pierw sze go la -
bo ra to rium ilu stru j¹ ce go pod sta wo we pra wa
te o rii ob wo dów. Opra co wa³ pierw szy w Pol -
sce skrypt Ele men ty te o rii in for ma cji, bê d¹ cy
przez d³u gie la ta pod sta wo w¹ i je dy n¹ po mo c¹
dy dak tycz n¹ dla stu den tów w za kre sie przed -
mio tów „Te o ria in for ma cji” i „Te o ria sy gna ³ów
i in for ma cji”. Opra co wa³ tak ¿e skrypt Za da nia
z te o rii ob wo dów. Wy cho wa³ wie le rocz ni ków
in ¿y nie rów elek tro ni ków. W ostat nich la tach
je go dzia ³al no œci dy dak tycz nej opie ko wa³ siê
przede wszy st kim dy plo man ta mi i dok to ran ta -

mi In sty tu tu Te le ko mu ni ka cji Po li tech ni ki War -
szaw skiej. Za osi¹ gniê cia w pra cy na u ko wej
i dy dak tycz nej by³ wie lo krot nie wy ró¿ nio ny
na gro da mi Rek to ra Po li tech ni ki War szaw skiej,
Mi ni stra £¹cz no œci, Mi ni stra Obro ny Na ro do -
wej oraz Mi ni stra Na u ki, Szkol nic twa Wy ¿ -
sze go i Tech ni ki.

Pod czas pra cy w In sty tu cie £¹cz no œci Sta -
ni s³aw Dy mow ski przez piêæ lat kie ro wa³
Za k³a dem Trans mi sji Da nych, du ¿ym piêæ -
dzie siê cio o so bo wym ze spo ³em na u ko wo-ba -
daw czym, prze mia no wa nych w 1975 ro ku
w Za k³ad Te le in for ma ty ki. Rów no le gle by³
ko or dy na to rem prac na u ko wo-ba daw czych
w ra mach pro ble mu „Roz wój jed no li tej sie ci
te le ko mu ni ka cyj nej pañ stwa — sy ste my i urz¹ -
dze nia”. Pro wa dzi³ tak ¿e, ja ko kie row nik, 3 te -
ma ty ba daw cze: „Opra co wa nie, opa no wa nie
pro duk cji i wpro wa dze nie do eks plo a ta cji no -
wo cze snych sy ste mów trans mi sji da nych”,
„Bu do wa eks pe ry men tal ne go sy ste mu pi lo to -
we go kra jo wej sie ci trans mi sji da nych” oraz
„Sy ste my, urz¹ dze nia i sie ci te le in for ma tycz -
ne”. Szcze gól nie du ¿o uwa gi po œwiê ci³ do -
œwiad czal nej sie ci te le in for ma tycz nej z ko mu -
ta cj¹ pa kie tów z trze ma wê z³a mi ko mu ta cyj -
ny mi w War sza wie, Gdañ sku i Ka to wi cach.
Wspó³ pra co wa³ w tym za kre sie z Miê dzy na -
ro do wym In sty tu tem Sto so wa nych Ba dañ Sy s -
te mo wych (II SAS) w Wie dniu oraz na wi¹ za³
kon tak ty na u ko we z Wy ¿szym In sty tu tem
Po cz ty i Te le ko mu ni ka cji (CNET) w Pa ry ¿u,
a tak ¿e z pla ców ka mi na u ko wy mi Szwaj ca rii
i Wiel kiej Bry ta nii.

W 1980 ro ku Sta ni s³aw Dy mow ski ob j¹³
w In sty tu cie £¹cz no œci funk cjê pe³ no moc ni ka
dy rek to ra ds. ba dañ pod sta wo wych i roz wo ju
ka dry na u ko wej. Po nad to by³ w la tach 1976–
–1980 kie row ni kiem Ze spo ³u Ko or dy na cyj ne -
go Trans mi sji Da nych w Ko mi te cie Na u ko wym
ds. CCITT, jak rów nie¿ sta ³ym prze wo dni cz¹ -
cym Mi ni ster stwa £¹cz no œci w Ra dzie Spe cja li -
stów ds. Jed no li te go Sy ste mu Elek tro nicz nych
Ma szyn Cy fro wych. Od 1976 ro ku bra³ czyn ny
udzia³ w pra cach Sek cji Sie ci Kom pu te ro wych
Ko mi te tu In for ma ty ki Pol skiej Aka de mii Na uk.
Na po cz¹t ku lat osiem dzie si¹ tych zo sta³ wy bra -
ny cz³on kiem ko re spon den tem To wa rzy s twa
Na u ko we go War szaw skie go. Przez ostat nie la -
ta pia sto wa³ sta no wi sko Se kre ta rza Na u ko we -
go In sty tu tu £¹cz no œci, bê d¹c jed no cze œnie
wi ce prze wo dni cz¹ cym Ra dy Na u ko wej te go
In sty tu tu. 

Sta ni s³aw Dy mow ski zmar³ w War sza wie
9 li sto pa da 1988 ro ku w pe³ nym roz kwi cie si³
twór czych. Po zo sta wi³ ¿o nê Urszu lê, rów nie¿
d³u go let nie go pra cow ni ka na u ko wo-dy dak -
tycz ne go In sty tu tu Pod staw Elek tro ni ki Po li -
tech ni ki War szaw skiej, oraz sy na i cór kê.
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