
HAN NA
GÓRKIEWICZ-
-GAL WAS
Han na Gór kie wicz-Gal was uro dzi ³a siê 11 sier -
p nia 1937 ro ku w Kra ko wie. Do szko ³y pod -
sta wo wej i li ceum ogól no kszta³ c¹ ce go uczê -
szcza ³a w Ka to wi cach. Ma tu rê zda ³a w 1954
ro ku i roz po czê ³a stu dia na Wy dzia le £¹cz no -
œci Po li tech ni ki War szaw skiej.

W 1960 ro ku uzy ska ³a dy plom ma gi stra in -
¿y nie ra i zo sta ³a za tru dnio na w Ka te drze Przy -
rz¹ dów Elek tro no wych (pier wot nie Ka te dra
Ra dio tech ni ki) Po li tech ni ki War szaw skiej na
sta no wi sku asy sten ta, a od 1962 ro ku — star -
sze go asy sten ta. W 1969 ro ku obro ni ³a pra cê
dok tor sk¹ Stu dia nad me to da mi ba da nia wi¹ -
zek elek tro no wych i zo sta ³a awan so wa na na
sta no wi sko ad iunk ta w In sty tu cie Tech no lo gii
Elek tro no wej. W la tach 1989–2006 pra co wa -
³a na eta cie star sze go wy k³a dow cy w In sty tu cie
Mi kro e lek tro ni ki Opto e lek tro ni ki.

Za in te re so wa nia na u ko we Han ny Gór kie -
wicz-Gal was, zwi¹ za ne po cz¹t ko wo ogól nie
z lam pa mi elek tro no wy mi, ukie run ko wa ne zo -
sta ³y na stêp nie na za ga dnie nia wy twa rza nia
wi¹ zek elek tro no wych i ich wy ko rzy sta nia
w prze twor ni kach obra zu. W dzia ³al no œci ba -
daw czej naj wa¿ niej sze pra ce do ty czy ³y pro jek -
to wa nia wy rzut ni elek tro no wych, m.in. wy -
rzut ni do ak ce le ra to ra Van de Graf fa, a tak ¿e
pro jek to wa nia ki ne sko pów ko lo ro wych i ba -
da nia ich w³a œci wo œci ko lo ry me trycz nych. Jest
au to rem lub wspó³ au to rem oko ³o 50 ar ty ku ³ów
i ko mu ni ka tów oraz nie pu bli ko wa nych opra -
co wañ na u ko wych.

W ra mach dzia ³al no œci dy dak tycz nej pro -
wa dzi ³a wy k³a dy i æwi cze nia ra chun ko we oraz
la bo ra to ryj ne z przedmio tów zwi¹ za nych
z pra ca mi ba daw czy mi, np. „Przy rz¹ dy elek -
tro no op tycz ne”, „Pod sta wy prze twa rza nia
obra zu” i in ne. Jest wspó³ au to rem podrêcz ni -
ka Przy rz¹ dy elek tro no we (Wy daw nic twa
Szkol ne i Pe da go gicz ne), Po ra dni ka in ¿y nie ra
elek try ka, ha se³ w to mach En cy klo pe dii Tech -

ni ki oraz En cy klo pe dii Fi zy ki (WNT), a tak ¿e
skryp tów do la bo ra to riów (Wy daw nic two Po -
li tech ni ki War szaw skiej).

W la tach 1988–2010 prze wo dni czy ³a
Ko mi te to wi Orga ni za cyj ne mu cy klicz nej kon -
fe ren cji na u ko wej „Tech ni ki Prze twa rza nia
Obra zu”.

Za pro wa dzo n¹ dzia ³al noœæ Han na Gór kie -
wicz-Gal was otrzy ma ³a dwu krot nie na gro dê
Mi ni stra Szkol nic twa Wy ¿sze go i Tech ni ki (in -
dy wi du al n¹ i ze spo ³o w¹), kil ka krot nie na gro dê
Rek to ra Po li tech ni ki War szaw skiej oraz na gro -
dê zbio ro w¹ Pañ stwo wej Ra dy ds. Po ko jo we -
go Wy ko rzy sta nia Ener gii J¹ dro wej. Odzna czo -
na zo sta ³a Z³o tym Krzy ¿em Za s³u gi i Me da lem
Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej.

Za in te re so wa nia po za za wo do we Han ny
Gór  kie wicz-Gal was zwi¹ za ne s¹ z hi sto ri¹
sztu ki i mo d¹.

Ma sy na Mar ci na i cór kê Mag da le nê oraz
dwo je wnu ków.
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