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Romuald Litwin urodził się w 28 maja 1924
roku w miejscowości Rakołupy, woj. lubel-
skie. W czasie okupacji był żołnierzem Armii
Krajowej. W lipcu 1944 roku wstąpił do
II Armii Wojska Polskiego i został skierowany
do Oficerskiej Szkoły Artylerii, następnie brał
udział w walkach na szlaku bojowym II Ar -
mii. W walkach pod Dreznem został ranny
i od znaczony Krzyżem Walecznych.

W 1947 roku rozpoczął studia na Wy dzia -
le Elektrycznym Politechniki Warszaw skiej,
a w 1952 roku obronił na Wydziale Łączności
pracę magisterską na temat mag ne tronów syn -
chronicznych. Od 1951 roku był pracowni -
kiem Katedry Urządzeń Radiotech nicz nych
i Telewizyjnych, w latach pięćdzie siątych
i sześć dziesiątych wykładał „Teorię pola elek -
tromagnetycznego” i „Technikę mi kro fa lo wą”.
Stopień doktora nauk technicz nych uzyskał
w 1960 roku (rozprawa Roz cho dzenie się fal
w mikrofalowych li niach opóźniających),
a sto pień doktora habi lito wanego w 1964 ro -
ku (roz prawa Impedancja charakterystyczna
niektó rych odmian mikrofalowych linii opóź-
niających).

Równocześnie w latach 1951–1956 pra co -
wał kolejno w Przemysłowym Instytucie Tele -
komunikacji, w Zakładach Lamp Elek trycz nych
i Zakładach Lamp Nadawczych nad zagad nie -
niami związanymi z lampami mi krofalowym.
Zajmował się też miernic twem mikrofa lo wym.
Był konstruktorem i współ twórcą pierwszego
polskiego magnetronu impulsowego.

W działalności naukowej skoncentrował się
na obliczaniu i konstrukcji linii opóźniających
do lamp mikrofalowych. Prace nad tym za gad -
nieniem prowadził w Katedrze oraz La bo ra to -
rium Elektronicznym Massa chusetts Institute of
Technology (USA), gdzie przebywał na stażu
naukowym w latach 1958–1959. W 1966 ro ku
został kierow nikiem Zakładu Techniki Mi kro -
fa lowej w Ka tedrze Urządzeń Radio tech nicz -
nych i Tele wizyjnych na Wydziale Łączności
(obecnie Elektroniki i Technik Infor ma cyj nych)
Poli techniki Warszawskiej, rozszerzając swe
pra  ce badawcze o zagadnienia związane z mi -
 kro falową elektroniką ciała stałego. Opraco wał
metody pomiarów elementów półprzewod ni -
 ko wych (diod Gunna, lawinowych, wa rak to -
rów), przeznaczonych do pracy w za kresie
mikrofalowym. W tej dziedzinie współ pra co -
wał z Instytutem Technologii Elek tro nowej Pol -
skiej Akademii Nauk. W ostatnim okresie swo -
jego życia zajmował się również zagadnieniem
fal sprzężonych w układach falowodowych.
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Jako dydaktyk Romuald Litwin zorganizo -
wał tok nauczania przedmiotów „Teoria pola”
i „Technika mikrofalowa” na różnych kie run -
kach studiów Wydziału Elektroniki Po li tech ni ki
Warszawskiej. Opracował skrypty i pro wa dził
wykłady z tych przedmiotów. Był kie row ni -
kiem ponad 40 prac dyplomowych i promo to -
rem 6 rozpraw doktorskich. Opub likował wie -
le oryginalnych prac naukowych i monografii.
Wykaz jego publikacji zawiera 25 pozycji. Do
najważniejszych należy zali czyć podręcznik
Te oria pola elektromagne tycz nego (Wy daw -
nic twa Naukowo-Tech nicz ne) oraz, napisany
wspólnie z profeso rem Marianem Suskim, pod -
ręcznik Technika mikrofalowa (Wy daw nic twa
Naukowo-Tech niczne).

Brał aktywny udział w wielu krajowych
oraz zagranicznych zjazdach, konferencjach
i sympozjach naukowych. Był członkiem Ko -
mitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej
Akademii Nauk, Rady Naukowej w Pań stwo -
wym Instytucie Telekomunikacyjnym oraz Ze -
s połu Radiolokacji i Techniki Mikro falo wej
Komisji Głównej Komitetu Nauki i Techniki.

Zmarł nagle, w pełni sił twórczych, pod-
czas pracy w swoim gabinecie, 23 lutego 1970
roku. Jego imię nosi jedna z największych sal
wykładowych w Gmachu im. Janusza Grosz -
kowskiego (siedzibie Wydziału Elektroniki
i Tech  nik Informacyjnych Politechniki War -
szawskiej).
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