
JE RZY HU BERT
BA RA NOW SKI
Je rzy Hu bert Ba ra now ski uro dzi³ siê 9 lip ca
1930 ro ku w Mier wi nach Du ¿ych (woj. no -
wo gródz kie) w ro dzi nie na u czy ciel skiej. Re -
pa trio wa ny po woj nie z te re nów za jê tych
przez ZSRR, w 1948 ro ku ukoñ czy³ gim na -
zjum w Za kli ko wie, a w 1951 ro ku Li ceum Te -
le ko mu ni ka cyj ne.

W 1958 ro ku uzy ska³ dy plom ma gi stra in -
¿y nie ra na Wy dzia le £¹cz no œci Po li tech ni ki
War szaw skiej, gdzie je szcze wcze œniej (1955)
zo sta³ za tru dnio ny na sta no wi sku asy sten ta
w Ka te drze Pod staw Te le ko mu ni ka cji. W 1965
ro ku obro ni³ roz pra wê dok tor sk¹ Ana li za w³a -
œci wo œci tran zy sto ra la wi no we go w za sto so -
wa niu do ge ne ra cyj nych uk³a dów im pul so -
wych (pro mo tor — pro fe sor Wik tor Gol de)
i awan so wa³ na sta no wi sko ad iunk ta. W 1972
ro ku ob j¹³ sta no wi sko do cen ta, a w 1975 ro ku
zo sta³ kie row ni kiem Za k³a du Uk³a dów Elek -
tro nicz nych. W 1985 ro ku uzy ska³ sto pieñ na -
u ko wy dok to ra ha bi li to wa ne go za mo no gra fiê
Sek cyj ne mo de le ³a dun ko we diod i tran zy sto -
rów bi po lar nych. W 1989 ro ku zo sta³ awan so -
wa ny na sta no wi sko pro fe so ra nad zwy czaj -
ne go, a w 1994 ro ku uzy ska³ ty tu³ na u ko wy
pro fe so ra i ob j¹³ sta no wi sko pro fe so ra zwy czaj -
ne go w In sty tu cie Sy ste mów Elek tro nicz nych
Po li tech ni ki War szaw skiej, w którym w la tach
1975–2000 spra wo wa³ funk cjê kie row ni ka
Za k³a du Uk³a dów i Sy ste mów Elek tro nicz nych
(do 1993 ro ku no sz¹ ce go na zwê Za k³a du
Uk³a dów Elek tro nicz nych).

Po cz¹ tek je go dzia ³al no œci ba daw czej,
dy dak tycz nej i kon struk cyj nej przy pad³ na
prze ³om lat piêæ dzie si¹ tych i szeœæ dzie si¹ tych.

Wraz z kil ko ma pra cow ni ka mi na u ko wy mi
z Po li tech ni ki War szaw skiej i In sty tu tu Pod -
sta wo wych Pro ble mów Tech ni ki Pol skiej Aka -
de mii Na uk (m.in. Wik to rem Gol de, Wi tol dem
Ro siñ skim i An drze jem Fi lip kow skim) wzi¹³
udzia³ w opra co wa niu se rii mo no gra fii Uk³a dy
tran zy sto ro we. Ra zem z T. Jan kow skim w ra -
mach tej se rii opra co wa³ i wy da³ mo no gra fiê
Tran zy sto ro we uk³a dy im pul so we (WNT,
Warszawa 1961), której dru gie wy da nie (1964)
by ³o pod sta w¹ wy da nia nie miec kie go Trans i -
s tor schal tun gen in der Im pul stech nik (VEB
Ver lag, Ber lin 1964, 1966). W póŸniej szych
la tach zaj mo wa³ siê nie mal wy ³¹cz nie szyb ki -
mi pó³ prze wo dni ko wy mi uk³a da mi im pul so -
wy mi. W zwi¹z ku z t¹ dzia ³al no œci¹ opra co wa³
i wy da³ mo no gra fie Pó³ prze wo dni ko we ele -
men ty uk³a dów im pul so wych (WNT, War sza -
wa 1969) oraz Pó³ prze wo dni ko we uk³a dy
im  pul so we i cy fro we (WNT, Warszawa 1970
i 1976 — II wy da nie znacz nie roz sze rzo ne).
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zo sta³ opra co wa ny i wy da ny przez Wy daw nic -
twa Naukowo-Techniczne 3-to mo wy pod rêcz -
 nik aka de mic ki Uk³a dy elek tro nicz ne, w la tach
1993–1998 kil ka krot nie wzna wia ny (tom I —
Uk³a dy ana lo go we li nio we, tom II — Uk³a dy
ana lo go we nie li nio we i im pul so we, tom III —
Uk³a dy i sy ste my cy fro we), póŸniej uzu pe³ nio -
ny przez Zbiór za dañ z uk³a dów elek tro nicz -
nych nie li nio wych i im pul so wych (1997) oraz
Zbiór za dañ z uk³a dów elek tro nicz nych li nio -
wych (1998). We wcze œniej szych la tach by³
wspó³ au to rem 2 skryp tów do ty cz¹ cych obli -
cza nia uk³a dów elek tro nicz nych im pul so wych.

W 1978 ro ku za i ni cjo wa³ wy da wa nie przez
Wy daw nic twa Na u ko wo-Tech nicz ne se rii mo -
no gra fii prze zna czo nych dla elek tro ni ków po
dy plo mie, pod ogól nym ty tu ³em Uk³a dy i sy s -
te my elek tro nicz ne, i prze wo dni czy³ jej Ko mi -
te to wi Re dak cyj ne mu (do 2000 ro ku wy da no
44 ksi¹¿ ki).

Je rzy H. Ba ra now ski jest cz³on kiem Ko mi -
te tu Re dak cyj ne go cza so pi sma „Elek tro ni ka”.
Wspó³ u cze st ni czy³ w po wo ³y wa niu kon fe ren -
cji „Te o ria ob wo dów i uk³a dy elek tro nicz ne”
i od po cz¹t ku wcho dzi³ w sk³ad jej Ko mi te tu
Na u ko we go.

By³ pro mo to rem za koñ czo nych po my œl nie
13 prze wo dów dok tor skich.

Za osi¹ gniê cia w dzie dzi nie ba dañ na u -
ko  wych, opra co wa nie uni ka to wej apa ra tu ry
i pod rêcz ni ków oraz za dzia ³al no œć dy dak tycz -
 ną otrzy ma³ 7 na gród (in dy wi du al nych i ze -
spo ³o wych) Mi ni stra Na u ki, Szkol nic twa Wy ¿ -
sze go i Tech ni ki oraz kil ka na gród Rek to ra
Po  li tech ni ki War szaw skiej. 

W dzie dzi nie orga ni za cji pro ce su dy dak -
tycz ne go do wa¿ niej szych zre a li zo wa nych
przez nie go za dañ na le ¿¹: opra co wa nie no -
wej kon cep cji dy dak tycz nej w za kre sie na u -
cza nia przedmio tu „Uk³a dy elek tro nicz ne”,
mo der ni za cja La bo ra to rium Uk³a dów Elek tro -
nicz nych oraz opra co wa nie (w ra mach przy jê -
tych w 1990 ro ku obo wi¹z ków prze wo dni -
cze nia Wy dzia ³o wej Ko mi sji Pro gra mo wej)
re for my pro gra mów na Wy dzia le Elek tro ni ki
Po li tech ni ki War szaw skiej we d³ug za sad ela s -
tycz ne go stu dio wa nia.

W 2000 ro ku prze szed³ na eme ry tu rê.
Na dal zaj mu je siê elek tro ni k¹, ale przede
wszy st kim od da je siê swo im licz nym hob by
— ¿e glar stwu, ma lar stwu, my œli stwu i nie -
zmier nie po wa¿ ne mu opra co wy wa niu za -
ga d nieñ z dzie dzi ny ba li sty ki — opu bli ko wa³
42 ar ty ku ³y na te mat obli cza nia to rów lo tu
i w³a œci wo œci po ci sków, na pi sa³ te¿ ksi¹¿ kê
Broñ i ba li sty ka my œliw ska (WNT, 1994). Ma
cór kê i dwie wnucz ki.

Je rzy Ba ra now ski roz wi n¹³ pra ce kon struk -
cyj ne w dzie dzi nie apa ra tu ry elek tro nicz nej
z uk³a da mi pó³ prze wo dni ko wy mi. Szcze gól ne
zna cze nie mia ³y kon struk cje oscy lo sko pów
prób ku j¹ cych, prze zna czo ne do ba da nia prze -
bie gów na no- i pi ko se kun do wych. Za za sto -
so wa nie tran zy sto ra la wi no we go do prób ko -
wa nia prze bie gów elek trycz nych w pa œmie
200 MHz otrzy ma³ w 1962 ro ku na gro dê Pol -
skie go To wa rzy stwa Elek tro tech ni ki Te o re tycz -
nej i Sto so wa nej. Dal sze pra ce, to kon struk cje
oscy lo sko pów prób ku j¹ cych dwu ka na ³o wych,
o pa smach 1 GHz (1967) i 3 GHz (1974). Kon -
struk cje te by ³y opra co wy wa ne dla in sty tu cji
na u ko wych kra jo wych i za gra nicz nych, by ³y
te¿ pod sta w¹ uda nych i na gra dza nych wdro -
¿eñ w Za k³a dach Ra dio wych im. Mar ci na Ka s -
prza ka (1970–1976). Zwi¹ za ne z ni mi ba da -
nia nad szyb ko prze ³¹ cza j¹ cy mi siê uk³a da mi
za o wo co wa ³y czte re ma roz pra wa mi dok tor -
ski mi oraz mo no gra fi¹ Syn chro sko py stro bo -
sko po we sze ro ko pa smo we (WNT, Warszawa
1972).

Kie ro wa ny przez nie go ze spó³ wspó³ pra -
co wa³ rów nie¿ z Na u ko wo-Pro duk cyj nym
Cen trum Pó³ prze wo dni ków CE MI (pro jekt
i wdro ¿e nie te le wi zyj nych uk³a dów sca lo nych
o naj wiêk szej wów czas ska li sca le nia: UL940,
UL1261, UI1262, UI1540).

W ze spo le kie ro wa nym przez Je rze go Ba -
ra now skie go na szcze gól ne wy ró¿ nie nie za s³u -
gu je sy stem TE LE GWIA ZDA, prze zna czo ny do
wy zna cza nia po ³o ¿e nia osi sa te li ty wzglê dem
gwiazd, który w ra mach eks pe ry men tu ra dziec -
ko-fran cu sko-pol skie go GAM MA zo sta³ umie -
szczo ny na orbi cie 28 lu te go 1991 ro ku.

Je rzy H. Ba ra now ski szcze gól n¹ wa gê przy -
wi¹ zy wa³ do za ga dnieñ wiel ko sy gna ³o we go
mo de lo wa nia ele men tów pó³ prze wo dni ko -
wych i ana li zo wa nia szyb kich pro ce sów za -
cho dz¹ cych w cza sie ich prze ³¹ cza nia, zw³a -
szcza w od nie sie niu do tran zy sto rów la wi no -
wych, diod tu ne lo wych i diod ³a dun ko wych
(przed sta wio ny w roz pra wie ha bi li ta cyj nej
pierw szy na œwie cie fi zycz nie uza sa dnio ny mo -
del dio dy ³a dun ko wej).

W cza sie 45 lat pra cy na Po li tech ni ce War -
szaw skiej pro wa dzi³ wszy st kie ro dza je za jêæ
dy dak tycz nych, w tym wy k³a dy z przedmio -
tów: „Uk³a dy elek tro nicz ne”, „Uk³a dy im pul -
so we”, „Mo de le ele men tów pó³ prze wo dni ko -
 wych”, „Wy bra ne uk³a dy sca lo ne ana lo go we
i cy fro we”, „Uk³a dy sca lo ne” oraz „Elek tro -
ni ka II”. Ja ko wy k³a dow ca cie szy³ siê do br¹
opi   ni¹ (w 1978 ro ku otrzy ma³ od stu den tów
dy plom „Dla wy ró¿ nia j¹ ce go siê dy dak ty ka
w In sty tu cie Pod staw Elek tro ni ki”).

Z ini cja ty wy Je rze go H. Ba ra now skie go,
przy je go wspó³ au tor stwie i pod je go re dak cj¹




