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JU LIUSZ GRA BOW SKI
(1908–2001)

Ju liusz Gra bow ski uro dzi sie 29 stycz nia 1908
ro ku w Ni zia nach k. Wo³ ko wy ska. Po ukoñ -
cze niu Gim na zjum im. Króla Zyg mun ta Au gu -
sta w Wil nie w la tach 1928–1937 stu dio wa³
na Wy dzia le Elek trycz nym Po li tech ni ki War -
szaw skiej. Sto pieñ in ¿y nie ra elek try ka uzy ska³
1945 ro ku. Pra cê za wo do wa roz po cz¹³ w 1936
ro ku w Pañ  stwo wych Za k³a dach Te le- i Ra dio -
tech nicz nych w War sza wie. Pod czas woj ny
prze by wa³ na Li twie, Wi leñ szczy Ÿnie i No wo -
gród czy Ÿnie. Po po wro cie do War sza wy (1945)
kon ty nu o wa³ pra cê w PZ TiR, a na stêp nie pra -
co wa³ w Za k³a dach Wy twór czych Ma te ria ³ów
Te le tech nicz nych, Za k³a dach Ra dio wych im.
Mar ci na Ka sprza ka, Prze my s³o wym In sty tu cie
Te le ko mu ni ka cji oraz In sty tu cie Te le- i Ra dio -
tech nicz nym w War sza wie (1948–1957).

Pra cê na u ko wo-ba daw cz¹ i dy dak tycz n¹
roz po cz¹³ w 1945 ro ku w Po li tech ni ce War -
szaw skiej oraz w Szko le In ¿y nier skiej im.
H. Wa wel ber ga i S. Ro twan da, ko lej no ja ko
star szy asy stent, pro fe sor kon trak to wy, za stêp -
ca pro fe so ra. W la tach 1950–1960 by³ wspó³ -
or ga ni za to rem Wie czo ro wej Szko ³y In ¿y nier -
skiej i kie row ni kiem Sek cji Te le tran smi sji. Od
1956 ro ku był do cen tem eta to wym w Ka te d rze
Te le tran smi sji Prze wo do wej Po li tech ni ki War -
szaw skiej, od 1964 ro ku w Ka te drze Urz¹ dzeñ
Te le tran smi syj nych i Te le gra ficz nych, póŸ niej
w In sty tu cie Te le e lek tro ni ki, a na stêp nie —
w In sty tu cie Te le ko mu ni ka cji, do cza su przej -
œcia na eme ry tu rê w 1978 ro ku. Pe³ ni³ w tym
okre sie funk cje: p.o. za stêp cy kie row ni ka Ka -
te dry Te le tran smi sji Prze wo do wej, kie row ni ka
Ka te dry Urz¹ dzeñ Te le tran smi syj nych i Te le -

gra ficz nych, pro dzie ka na Wy dzia ³u £¹cz no œci,
kie row ni ka Wie czo ro we go Stu dium Za wo do -
we go, kie row ni ka Za k³a du Urz¹ dzeñ Te le trans -
mi syj nych, kie row ni ka Za k³a du, a póŸniej Ze s -
po ³u Sy ste mów Te le tran smi syj nych, za stêp cy
dy rek to ra In sty tu tu Te le e lek tro ni ki ds. na u ko -
wo-ba daw czych (1971–1973), dy rek to ra te go
In sty tu tu (1973–1975) oraz do cen ta, a póŸ niej
pro fe so ra kon trak to we go w In sty tu cie £¹cz no -
œci (1976–1990). Sto pieñ na u ko wy do cen ta
uzy ska³ w 1956 ro ku, a ty tu³ pro fe so ra nad zwy -
czaj ne go — w 1983 ro ku.

G³ów ny kie ru nek dzia ³al no œci na u ko wej
Ju liu sza Gra bow skie go by³ zwi¹ za ny z roz wo -
jem tech ni ki te le tran smi syj nej. W la tach 1936–
–1939 opra co wa³ wie le urz¹ dzeñ te le tran s mi -
syj nych, wdro ¿o nych do pro duk cji prze my s³o -
wej. Po woj nie kon ty nu o wa³ tê dzia ³al noœæ,
pro wa dz¹c pra ce ba daw cze i pro jek to we nad
te le fo nicz ny mi sy ste ma mi no œny mi. Wy ni ki
pro wa dzo nych przez nie go i je go ze spó³ po
1964 ro ku prac nad sy ste ma mi wspó³ o sio wy mi
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z Ko mi te tem Elek tro ni ki i Te le ko mu ni ka cji Pol -
skiej Aka de mii Na uk, Ko mi sj¹ G³ów n¹ Elek tro -
ni ki i Te le ko mu ni ka cji Ko mi te tu Na u ki i Tech -
ni ki (ja ko cz³o nek i prze wo dni cz¹ cy Ze spo ³u
Te le tran smi sji), ra da mi na u ko wy mi Woj sko we -
go In sty tu tu £¹cz no œci, Wy dzie lo ne go Biu ra
Roz wo jo we go Za k³a dów Ma te ria ³ów Ma gne -
tycz nych „Po lfer”, Kra jo wej Ko mi sji Miê dzy na -
ro do we go Do rad cze go Ko mi te tu Te le fo nicz -
ne go i Te le gra ficz ne go (Co mité Con sul ta tif
Té lé gra phi que et Télépho ni que — CCTT) ja ko
cz³o nek Pre zy dium, z Pol skim Ko mi te tem Au -
to ma tycz ne go Prze twa rza nia In for ma cji Na -
czel nej Orga ni za cji Tech nicz nej oraz z Ra d¹
Na u ko wo-Tech nicz n¹ przy Mi ni strze Prze my -
s³u Ciê¿ kie go.

Wy ra zem uzna nia za s³ug Ju liu sza Gra bow -
skie go jest ze spo ³o wa Na gro da Pañ stwo wa
II stop nia oraz licz ne odzna cze nia pañ stwo we
i spo ³ecz ne, m.in.: Krzy¿ Ko man dor ski i Ka wa -
ler ski Orde ru Odro dze nia Pol ski, Z³o ty Krzy¿
Za s³u gi, Me dal Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej,
Sre br ny i Br¹ zo wy Me dal „ Za Za s³u gi dla Ob -
ron  no œci Kra ju”, Z³o ta Ho no ro wa Odzna ka
„Za s³u ¿o ne go Pra cow ni ka £¹cz no œci”, Z³o ta
Ho no ro wa Ozna ka „Za s³u ¿o ne go Pra cow ni ka
£¹cz no œci”, Z³o ta Ho no ro wa Ozna ka Sto wa -
rzy sze nia Elek try ków Pol skich (SEP) oraz Z³o -
ta Ho no ro wa Odzna ka Na czel nej Orga ni za cji
Tech nicz nej. Zo sta³ tak ¿e wy ró¿ nio ny ty tu ³a -
mi: ho no ro we go cz³on ka SEP i za s³u ¿o ne go
se nio ra SEP oraz me da la mi te go Sto wa rzy -
sze nia: im. Mie czy s³a wa Po ¿a ry skie go, im.
Ka zi mie rza Szpo tañ skie go oraz im. Ja nu sza
Gro szkow skie go.

Ju liusz Gra bow ski rów nie¿ w okre sie eme -
ry tu ry za cho wa³ wy so k¹ ak tyw noœæ za wo do -
w¹ i spo ³ecz n¹, m.in. ja ko wie lo let ni kie row nik
Dzia ³u Te le tech ni ki w Izbie Rze czo znaw ców
Stowarzyszenia Elektryków Polskich, prze  wo d -
ni cz¹ cy Ko mi sji Hi sto rii i Tra dy cji Wy dzia ³u
Elek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej oraz
cz³o nek Cen tral ne go Ko le gium Elek tro ni ki i Te -
le ko mu ni ka cji SEP, a tak ¿e Pol skie go Ko mi te tu
Opto e lek tro ni ki.

Zmar³ 27 ma ja 2001 ro ku w Gro dzi sku Ma -
zo wiec kim.

zo sta ³y wdro ¿o ne do pro duk cji prze my s³o wej
i zy ska ³y wie le na gród.

Dru gi kie ru nek je go prac do ty czy trans mi -
sji da nych. Pod je go kie run kiem opra co wa no
dwa sy ste my trans mi sji da nych — sy stem œle -
dz¹ cy z wy kry wa niem b³ê dów UTD-1 oraz sys -
tem z ka na ³em zwrot nym i ko rek cj¹ b³ê dów
UTD-1200. Pra ce te uzna no za wy bit ne osi¹g -
niê cia na u ko we i tech nicz ne oraz wy ró¿ nio no
wie lo ma na gro da mi, w tym ze spo ³o w¹ Na gro -
d¹ Pañ stwo w¹ II stop nia (1972).

Trze ci kie ru nek prac na u ko wych Ju liu sza
Gra bow skie go by³ zwi¹ za ny z mier nic twem
te le tran smi syj nym, a ich wy ni kiem sta³ siê ob -
 szer ny ze staw wy spe cja li zo wa nej apa ra tu ry
kon trol no-po mia ro wej.

Ju liusz Gra bow ski ak tyw nie ucze st ni czy³
w wie lu kra jo wych i za gra nicz nych kon fe ren -
cjach na u ko wych.

By³ ce nio ny ja ko dy dak tyk i wy cho waw ca.
Pro wa dzi³ wie le wy k³a dów po œwiê co nych
urz¹  dze niom, sy ste mom, mier nic twu i spe cjal -
nym uk³a dom te le tran smi syj nym, orga ni zo wa³
dla stu den tów prak ty ki za gra nicz ne oraz kra jo -
we wy ciecz ki na u ko we. Kie ro wa³ wy ko na niem
oko ³o 100 prac dy plo mo wych, ma gi ster skich
oraz in ¿y nier skich, by³ pro mo to rem 5 za koñ -
czo nych prze wo dów dok tor skich. Je go do ro -
bek na u ko wy (opu bli ko wa ny i nie pu bli ko wa -
ny) obej mu je oko ³o 50 po zy cji, w tym po ³o wê
wy ko na nych in dy wi du al nie. 

Ju liusz Gra bow ski upra wia³ tak ¿e dzia ³al -
noœæ spo ³ecz n¹ i spo ³ecz no-na u ko w¹. W cza -
sie stu diów czyn nie ucze st ni czy³ w stu denc kim
ru chu na u ko wym, pe³ ni¹c m.in. funk cjê pre -
ze sa Na u ko we go Ko ³a Elek try ków stu den tów
Po li tech ni ki War szaw skiej. W stycz niu 1943
ro ku zo sta³ ¿o³ nie rzem Ar mii Kra jo wej na No -
wo gród czy Ÿnie. Je go za da niem by ³o za pew -
nie nie ³¹cz no œci ra dio wej od dzia ³u AK „£¹ ka”
z Ko men d¹ G³ów n¹ AK. Bra³ bez po œre dni
udzia³ w ak cji „Bu rza-Ostra Bra ma” zmie rza -
j¹ cej do wy zwo le nia Wil na i Wi leñ szczy zny
przez od dzia ³y AK (czer wiec–wrze sieñ 1944
ro ku); by³ od po wie dzial ny tech nicz nie za ³¹cz -
noœæ ra dio w¹ z rz¹ dem RP w Lon dy nie i Ko -
men d¹ G³ów n¹ AK. Li kwi da cja ra dio sta cji
przez NKWD na st¹ pi ³a 8 wrze œnia 1944 ro ku.
Za dzia ³al noœæ kon spi ra cyj n¹ i bo jo w¹ zo sta³
przed sta wio ny do odzna cze nia m.in. Krzy ¿em
Wa lecz nych i odzna czo ny ho no ro w¹ Od zna -
k¹ ̄ o³ nie rza Ar mii Kra jo wej Okrê gów „Wia no”
i „Nów”. By³ cz³on kiem Œwia to we go Zwi¹z ku
¯o³ nie rzy Ar mii Kra jo wej. Po woj nie dzia ³a³
m.in. w Zwi¹z ku Na u czy ciel stwa Pol skie go
Po li tech ni ki War szaw skiej, Spó³ dziel ni Mie sz -
ka nio wej „ Po li tech ni ka”, a tak ¿e w Sto wa rzy -
sze niu Elek try ków Pol skich. Wspó³ pra co wa³
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