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groszkowski

Sło wa klu czo we
n lam py elek tro no we

n te o ria ge ne ra cji

n tech ni ka próż ni

n mier nic two próż ni

JA NUSZ
GRO SZKOW SKI
(1898–1984)

Ja nusz Gro szkow ski uro dzi³ siê 21 mar ca 1898
ro ku w War sza wie. Po zda niu ma tu ry w Szko -
le Han dlo wej Zgro ma dze nia Kup ców mia sta
War sza wy (1915) roz po cz¹³ stu dia w utwo rzo -
nej w tym ¿e ro ku Po li tech ni ce War szaw skiej.
Dy plom in ¿y nie ra elek try ka otrzy ma³ w 1922
ro ku, ja ko je den z pierw szych jej ab sol wen tów.

W cza sie stu diów zo sta³ asy sten tem w Ka -
te drze Mier nic twa Elek tro tech nicz ne go, a od
1922 ro ku pro wa dzi³ wy k³a dy — ja ko naj -
m³od szy wy k³a dow ca Po li tech ni ki War szaw -
skiej — na te mat lamp ka to do wych, a na stêp -
nie ra dio tech ni ki. W 1924 ro ku zo sta³ kie row -
ni kiem la bo ra to rium ra dio tech nicz ne go. Ja ko
ofi cer Wojsk £¹cz no œci pro wa dzi³ rów no cze œ -
nie wy k³a dy z ra dio tech ni ki w szko ³ach woj -
sko wych. Na pod sta wie roz pra wy Me to da
kom pen sa cyj na kon tro li sta ³o œci fa li otrzy ma³
w 1928 ro ku sto pieñ dok to ra na uk tech nicz -
nych (z odzna cze niem). W tym sa mym ro ku,
po prze pro wa dze niu ve nia le gen di (od po wied -
nik obe cnej ha bi li ta cji), ob j¹³ Ka te drê Ra dio -
tech ni ki na Wy dzia le Elek trycz nym Po li tech -
ni ki War szaw skiej. W 1929 ro ku otrzy ma³ ty tu³
pro fe so ra nad zwy czaj ne go, a w 1935 ro ku pro -
fe so ra zwy czaj ne go. W 1933 ro ku zo sta³ po wo -
³a ny na kie row ni ka Stu dium Woj sko we go Po -
li tech ni ki War szaw skiej, a w 1935 ro ku zo sta³
wy bra ny dzie ka nem Wy dzia ³u Elek trycz ne go.

Rów no le gle z pra c¹ na u ko w¹ i dy dak tycz -
n¹ w uczel ni Ja nusz Gro szkow ski pro wa dzi³
bo ga t¹ dzia ³al noœæ do rad cz¹ i orga ni za cyj n¹.
W 1928 ro ku za i ni cjo wa³ utwo rze nie pierw -
sze go w kra ju In sty tu tu Ra dio tech nicz ne go,
którym kie ro wa³ rów nie¿ po je go prze kszta³ ce -
niu w 1934 ro ku w Pañ stwo wy In sty tut Te le ko -
mu ni ka cyj ny (PIT). By³ cz³on kiem Tym cza so -
we go Ko mi te tu Do rad czo-Na u ko we go przy
Mi ni ster stwie ds. Woj sko wych (od 1934 ro ku).

Od po cz¹t ku ist nie nia pol skiej ra dio fo nii bra³
udzia³ w pra cach ko mi sji tech nicz nej Pol skie -
go Ra dia, dziê ki je go pra com sta bil noœæ pol -
skich ra dio sta cji na le ¿a ³a wów czas do naj lep -
szych na œwie cie.

Po 1 wrze œnia 1939 ro ku otrzy ma³ roz kaz
ze Szta bu Woj ska Pol skie go ewa ku a cji (wraz
z PIT) na wschód kra ju. Prze by wa³ we Lwo wie
(do 1941 ro ku), gdzie zor ga ni zo wa³ ka te drê ra -
dio tech ni ki w In sty tu cie Po li tech nicz nym i zo -
sta³ wy k³a dow c¹, sku pia j¹c wo kó³ sie bie licz -
ne gro no Po la ków, za pew nia j¹c im mo¿ li wie
bez piecz ne wa run ki pra cy na u ko wej w okre sie
oku pa cji. Po po wro cie do War sza wy wy k³a -
da³ w Pañ stwo wej Wy ¿szej Szko le Tech nicz -
nej, utwo rzo nej za zgo d¹ w³adz oku pa cyj nych
w gma chach Po li tech ni ki, w której taj ne wy -
k³a dy odby wa ³y siê we d³ug pro gra mów przed -
wo jen nych. Bra³ czyn ny udzia³ w ru chu opo ru
ja ko ¿o³ nierz Ar mii Kra jo wej, przede wszy st -
kim wy pe³ nia j¹c po wie rzo n¹ mu mi sjê roz -
szy fro wa nia uk³a du ste ro wa nia nie miec kich
po ci sków ra kie to wych V-2.



ra to ra od za war to œci har mo nicz nych (zwa n¹
rów na niem Gro szkow skie go). Pod su mo wa -
niem 30 lat pra cy nad te o ri¹ ge ne ra cji, wie lu
ar ty ku ³ów i ksi¹ ¿ek z tej dzie dzi ny, by ³a mo no -
gra fia o œwia to wym roz g³o sie Fre qu en cy of Self-
-Oscil la tions (1964). Wcze sne za in te re so wa nia
Ja nu sza Gro szkow skie go tech ni k¹ pró¿ ni do ku -
men tu je pierw sza pu bli ka cja z te go ob sza ru
(1925). Tak ¿e póŸniej sze ba da nia do ty czy ³y
g³ów nie mier nic twa pró¿ ni. Sze ro ko cy to wa ne
s¹ pra ce Ja nu sza Gro szkow skie go do ty cz¹ ce
ba dañ g³o wic jo ni za cyj nych do po mia ru ni s -
kich ci œnieñ ga zu. Naj wa¿ niej sz¹ pu bli ka cj¹
z tej te ma ty ki by ³a Jau ge ma nométri que a col   -
lec teur extérieur po ur pres sion trés ba ses
(1966). Opra co wa nie to otwo rzy ³o no wy roz -
dzia³ w dzie dzi nie pró¿ ni i sta ³o siê im pul sem
wie lu prac pro wa dzo nych do dziœ w wie lu
czo ³o wych la bo ra to riach Ka na dy, USA i Ja po -
nii. Jest au to rem pierw szej w Pol sce mo no gra -
fii Tech ni ka wy so kiej pró¿ ni (1948). W la tach
50. i 70. wy da je 4 na stêp ne, t³u ma czo ne na jê -
zyk ro syj ski i cze ski.

Ja nusz Gro szkow ski na le ¿a³ do wie lu to wa -
rzystw i in sty tu cji na u ko wych, kra jo wych i za -
gra nicz nych. By³ m.in. cz³on kiem Aka de mii
Na uk Tech nicz nych (od 1936 ro ku), cz³on kiem
To wa rzy stwa Na u ko we go War szaw skie go
(od 1949 ro ku), wi ce pre ze sem (1956–1962),
a w la tach 1963–1972 pre ze sem PAN. By³
cz³on kiem (od 1919 ro ku), pre ze sem (1936–
–1937) i cz³on kiem ho no ro wym (od 1957 ro ku)
Sto wa rzy sze nia Elek try ków Pol skich. By³ cz³on -
kiem (od 1932 ro ku) i cz³on kiem do ¿y wot nim
(od 1971 ro ku) ame ry kañ skie go IE EE, cz³on -
kiem ho no ro wym fran cu skie go So ciété des
Élec tri ciens et Élec tro ni ciens (od 1967 ro ku),
wi ce pre ze sem URSI (1966–1972) oraz cz³on -
kiem sze œciu za gra nicz nych Aka de mii Na uk.
Lau re at Na gród Pañ stwo wych I stop nia (1951,
1955, 1968) oraz spe cjal nej Na gro dy Pañ stwo -
wej (1979). Dok tor ho no ris cau sa Po li tech ni ki
War szaw skiej (1962), Po li tech ni ki £ódz kiej
(1964) i Po li tech ni ki Gdañ skiej (1975). By³ wie -
lo krot nie odzna cza ny, w tym: Me da lem i Krzy -
¿em Nie pod le g³o œci (1931), Krzy ¿em Ko man -
dor skim Orde ru Po lo nia Re sti tu ta (1937 i 1955)
i Z³o tym Krzy ¿em Orde ru Vir tu ti Mi li ta ri (1974).

Ja nusz Gro szkow ski zmar³ 3 sierp nia 1984
ro ku w War sza wie i zo sta³ po cho wa ny na
cmen ta rzu Po w¹z kow skim. Po œmiert nie zo sta³
z wy bo ru pa tro nem 8 szkó³ œre dnich. Je go Imiê
no si Woj sko wy In sty tut £¹cz no œci oraz gmach
Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych
Po li tech ni ki War szaw skiej. W œro do wi sku na u -
ko wym by³ uzna wa ny nie tyl ko za wy bit ne go
uczo ne go, ale do dziœ po zo sta je wzor cem mo -
ral nym.

W 1945 ro ku ob j¹³ po now nie wy k³a dy z ra -
dio tech ni ki, tak ¿e z lamp elek tro no wych i tech -
ni ki wy so kiej pró¿ ni na Wy dzia le Elek trycz -
nym, a na stêp nie na Wy dzia le £¹cz no œci (póŸ -
niej Elek tro ni ki) Po li tech ni ki War szaw skiej,
które pro wa dzi³ a¿ do przej œcia na eme ry tu rê
w 1968 ro ku. Do te go cza su by³ pro mo to rem
33 dok to ran tów. Rów no le gle z pra c¹ w Po li -
tech ni ce War szaw skiej kon ty nu o wa³ pra ce nad
orga ni zo wa niem i roz wi ja niem pla cówek ba -
daw czych, zw³a szcza w dzie dzi nie elek tro ni ki,
m.in. ja ko za ³o ¿y ciel Za k³a du Elek tro ni ki przy
Pol skiej Aka de mii Na uk. Wcho dzi³ w sk³ad rad
pro gra mo wych wie lu cza so pism, na u ko wych,
m.in. by³ re dak to rem na czel nym wy daw nictw
pe rio dycz nych Pol skiej Aka de mii Na uk — „Ar -
chi wum Elek tro tech ni ki” (1952–1971) i „Na u ki
Pol skiej” (1963–1971).

W 1972 ro ku zo sta³ po s³em na Sejm VI ka -
den cji i za stêp c¹ prze wo dni cz¹ ce go Ra dy Pañ -
stwa. Bez sku tecz noœæ je go licz nych in ter wen cji
po sel skich u ów cze snych w³adz w spra wach
lu dzi po krzyw dzo nych, ob ser wa cje spo so bu
dzia ³a nia s¹ dów i pro ku ra tu ry, sk³o ni ³y go naj -
pierw do z³o ¿e nia Me mo ria ³u do Ra dy Pañ -
stwa o po stê po wa niu orga nów wy mia ru spra -
wie dli wo œci, a na stêp nie do zrze cze nia siê
man da tu po s³a na Sejm i funk cji za stêp cy prze -
wo dni cz¹ ce go Ra dy Pañ stwa (1976). Do ¿y cia
pu blicz ne go po wróci³ na krót ko w 1980 ro ku
swo im s³aw nym prze mówie niem o po trze bie
od no wy mo ral nej, wy g³o szo nym na fo rum
Zgro ma dze nia Ogól ne go Pol skiej Aka de mii
Na uk. By³ tak ¿e do rad c¹ wie lu œro do wisk ów -
cze snej „So li dar no œci”.

W do rob ku na u ko wym Ja nu sza Gro szkow -
skie go znaj du je siê 16 pa ten tów, 361 pu bli -
ka cji — wœród nich wie le ksi¹ ¿ek wy da nych
w kra ju i za gra ni c¹. Jest on m.in. au to rem
pierw szej w li te ra tu rze œwia to wej mo no gra fii
Lam py ka to do we oraz ich za sto so wa nie w ra -
djo tech ni ce (1925), prze t³u ma czo nej i wy da -
nej dwa la ta póŸniej we Fran cji. W 1937 ro ku
Ja nusz Gro szkow ski (wraz ze Sta ni s³a wem
Ry¿ k¹) za sto so wa³, ja ko pierw szy na œwie cie,
ka to dê tlen ko w¹ w ma gne tro nie, a w dwa la -
ta póŸ niej skon stru o wa³ ma gne tron me ta lo wy
z ob wo da mi we wnê trz ny mi i ka to d¹ tlen ko w¹.
G³ów ny wk³ad Ja nu sza Gro szkow skie go do
roz wo ju elek tro ni ki œwia to wej na st¹ pi³ w la -
tach 1932–1933 w za kre sie nie li nio wej te o rii
ge ne ra cji i sta bi li za cji drgañ. Œwia to w¹ s³a wê
przy nio s³a mu pu bli ka cja The In ter de pen den -
ce of the Fre qu en cy Va ria tion and Har mo nic
Con tent and Con stant Fre qu en cy Oscil la tor
w „Pro ce e dings of In sti tu te of Ra dio En gi ne e -
ring” w 1933 ro ku, w której wy pro wa dzi³ on
za le¿ noœæ zmia ny czê sto tli wo œci drgañ ge ne -
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