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Stanisław Nowosielski urodził się 6 września
1906 roku w Popławach k. Pułtuska. Tam ukoń -
 czył Gimnazjum im. Piotra Skargi i wstą pił do
Legionu Młodych — organizacji zało żonej
przez marszałka Józefa Piłsudskiego.

Studia na Wydziale Elektrycznym Poli tech -
 ni ki Warszawskiej ukończył w 1936 roku.
W tym samym roku rozpoczął pracę w fabry ce
K. Szpotański i S-ka w Warszawie, a w 1938
ro ku przeszedł do pracy w Centrali Za opat rze -
nia Instytucji Ubezpieczeń Spo łecz nych, gdzie
zo stał kierownikiem Warsz tatów i Renowacji
Apa ratów Rentgenowskich i Elek tro me dycz -
nych. W 1939 roku został kie rownikiem Sek cji
Aparatów Elek tro me dycz nych tej Centrali i pra -
cował na tym sta no wisku aż do wybuchu Po -
w stania War szawskiego.

Po wyzwoleniu podjął pracę w Ubez pie -
czal ni Społecznej i odbudowywał Zakład Rent -
genowski w szpitalu na Solcu. W paź dzier niku
1945 roku podjął pracę w Cen  tralnej Skład ni -
cy Ministerstwa Zdrowia jako specja lista przy
od biorze sprzętu rentge nowskiego i elektro -
me dycznego z UNRRA, a w 1947 roku został
człon kiem Komisji Na ukowej przy Ministrze
Zdrowia oraz doradcą ds. aparatury elektro me -
dycznej. Był wówczas jedynym w kraju spe -
cja listą w dzie dzi nie tej aparatury. W związku
z tym zapropo no wano mu w 1948 roku obję-
cie Zakładu Bu dowy Aparatów Elek tro me dycz -
nych w ra mach Sekcji Elektrotechniki Me -
dycz nej, po wstałej w 1946 roku na Wydziale
Elek trycz nym Politechniki Warszawskiej.

W lutym 1948 roku Stanisław No wo siel ski
rozpoczął pracę na Wydziale Elek trycz nym Po -
litechniki Warszawskiej, początkowo jako wy -
kładowca, a następnie adiunkt. W 1952 roku
został powołany na stanowisko zastępcy pro -
fe sora i objął kierownictwo Katedry Bu dowy
Apa ratury Elektromedycznej na Wy dziale Łącz -
ności. W 1966 roku został po wo łany na sta no -
wisko docenta. W tych latach prowadził 2 wy -
kłady — „Aparaty elektromedyczne” i „Bu do -
wa sprzętu ren tge now skie go”. W 1959 roku
wydał obszerny skrypt Bu do wa urządzeń rent -
genowskich. Pod jego kie runkiem wykonano
około 200 prac dyplomowych. Tematyka tych
prac dotyczyła prze ważnie pionierskich w kra -
ju badań podstawowych oraz prototypowych
opracowań konstrukcyjnych z zakresu elek tro -
niki me dycz nej i techniki jądrowej. Go spo dar -
stwo Pomocnicze przy Katedrze było jednym
z naj większych i najlepiej wyposażonych
w Po li technice Warszawskiej. Powstało tam
po nad 100 prototypów aparatów elek tro me -
dycz  nych. Niektóre z tych opracowań po wie -
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lano w seriach liczących kilkadziesiąt sztuk,
a wie le z nich wykonano na zlecenie Fabryki
Apa ratów Rentgenowskich, Wojskowej Aka de -
mii Medycznej, Akademii Medycznej i Woj -
sko  we go Instytutu Medycyny Lotniczej. Do
naj  większych osiągnięć zespołu kierowa ne go
przez Stanisława Nowosielskiego należy za -
li  czyć opracowanie stereowektokardiografu
i wdro żenie go do produkcji seryjnej. Auto rzy
tego opracowania uzyskali Nagrodę Pań stwo -
 wą. Ponadto w Katedrze tej opracowano pierw -
szy w Polsce elektroencefalograf, au dio metr,
polifizjograf wielokanałowy, wiele urządzeń
po miarowych stosowanych w technice rent ge -
nowskiej oraz kilka aparatów rent ge now skich,
z których największym był aparat na 125 kV
oraz dwulampowy aparat do sterylizacji
żyw ności.

Stanisław Nowosielski jest autorem pa ten -
tu dotyczącego stereoskopowego aparatu rent -
genowskiego. W Katedrze powstało też wiele
urządzeń techniki jądrowej, jak daw ko mie rze,
elektrometry czy układy obniżają ce bieg włas -
ny liczników.

W 1970 roku, po reorganizacji Uczelni,
Sta nisław Nowosielski wraz z częścią perso -
nelu Katedry został przeniesiony na Wydział
Mechaniki Precyzyjnej do Instytutu Budowy
Sprzętu Precyzyjnego i Elektronicznego. Peł nił
tam funkcję kierownika Zespołu Inżynierii Bio -
medycznej i wykształcił następną grupę spe -
cja listów, tym razem w specjalności In ży nie ria
Biomedyczna. Na tym stanowisku pracował
do końca życia.

Zmarł 1 listopada 1976 roku.
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