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JERZY OSIOWSKI
Jerzy Osiowski urodził się 23 października
1927 roku w Warszawie. Uczył się w szko łach
powszechnych w Drohobyczu (1934–1939)
i we Lwowie (1939–1941). W latach 1941–
–1943 ukończył we Lwowie dwuletnią Szko -
łę Handlową. Maturę uzyskał w 1946 roku
w Miej skim Liceum Męskim im. Józefa Pił sud -
skiego w Łodzi. W latach 1946–1951 studio -
wał na Politechnice Warszawskiej, uzyskując
w 1951 roku na Wydziale Łącz no ści stopień
ma gistra inżyniera łączności w za kresie ra dio -
techniki. W 1958 roku, na pod sta wie roz pra wy
Analiza przebiegów w ob wo dzie anodowym
wzmacniacza rezonan so wego wielkiej często -
tliwości klasy C (promotor — profesor Sta ni sław
Ryżko), Rada Wy działu Łączności Poli tech ni -
ki War szaw skiej nadała mu stopień kandydata
nauk tech nicznych. W 1959 roku objął sta no -
wisko docenta. W 1967 roku uzyskał tytuł nau -
ko wy profesora nadzwyczajnego, a w 1978
ro ku tytuł naukowy profesora zwyczajnego.
26 ma  ja 1995 roku otrzymał tytuł doktora ho no -
ris causa Politechniki Łódzkiej. 1 paź dzier ni ka
1998 roku przeszedł na emeryturę. Obec nie
pracuje w Wyższej Szkole Informatyki Sto  so -
wa nej i Zarządzania jako doradca rektora.

Jerzy Osiowski rozpoczął pracę w Poli tech -
 nice Warszawskiej — jeszcze jako student —
w 1948 roku, początkowo w Ka te drze Ma -
 te ma tyki profesora Witolda Pogo rzel skiego.
Nas tępnie związał się z Zakładem Podstaw
Tele elek tryki w Katedrze Podstaw Tele ko mu ni -
 ka cji i wraz z tym zakładem prze  szedł w 1963
roku do nowo utworzonej na Wydziale Łącz -
no ści Katedry Elek tro tech niki Teoretycznej „A”.
W 1970 roku katedra ta zostaje włączona do
Instytutu Podstaw Elektroniki. W instytucie tym

(obecna nazwa: Instytut Systemów Elek tro nicz -
nych) Jerzy Osiowski pracuje do dnia dzi siej -
sze go (na pół etatu). Równolegle z pracą w Po -
li tech ni ce Warszawskiej pracował na pół etatu
w Ins  tytucie Matematycznym PAN (1952–1958)
oraz w Instytucie Podstawowych Problemów
Techniki PAN (1958–1963).

Początkowo zainteresowania naukowe Je -
 rzego Osiowskiego koncentrowały się wo kół
za stosowań nowoczesnych metod ma te ma -
tycz nych w teorii obwodów (rachunek ope  ra -
to rowy, teoria dystrybucji, podstawy ma te ma -
tycz ne teorii obwodów). W 1965 ro ku uka za ła
się obszerna monografia jego au tor stwa Za rys
rachunku operatorowego (WNT).

Od początku lat siedemdziesiątych, wraz
z kierowanym przez siebie zespołem nau ko -
wym, pracuje nad aktualną wówczas prob le -
ma tyką filtrów aktywnych RC. Liczne pu bli ka -
 cje tego zespołu stworzyły podstawy do pod ję -
cia w latach 1975–1979, kierowanego przez
polsko-amerykańskiego programu ba daw cze go

Sło wa klu czo we
n teoria obwodów



pt. Circuit Theory and Active RC Filters (fi nan -
sowanego przez National Scien ce Foun da tion
i Fundusz im. Marii Skło dow skiej-Curie). Prog -
ram ten przyczynił się do powstania wielu
oryginalnych publikacji i re fe ratów za gra nicz -
nych. Wspólnie z profeso rem Tadeuszem Mo -
rawskim stworzył teorię układów quasi-od -
wra calnych i Q-odwracalnych, opubli ko wa ną
w 1979 roku za granicą oraz przedstawioną
na kilku konferencjach międzynarodowych.
W latach osiemdziesiątych główny nurt dzia łal -
ności naukowej Jerzego Osiowskiego dotyczył
metod kompensacji nieidealności elementów
aktyw nych filtrów. Wspólnie z Aleksandrem
Urba siem stworzył teorię wzmacniaczy aktyw -
nie skompensowanych (composite operatio nal
amplifiers).

Jerzy Osiowski jest autorem lub współ au -
to rem 60 publikacji, w tym 6 książek. Był pro -
mo torem w 10 zakończonych przewo dach
dok  tor skich. Od 1972 roku jest człon kiem Ko -
mitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej
Akademii Nauk (do 1990 roku rów nież człon -
kiem Prezydium KEiT PAN). W la tach 1975–
–1990 był przewodniczącym Sek cji Układów
i Systemów Elektronicznych KEiT PAN. Był jed -
nym ze współorganizatorów Kra jowych Kon fe -
rencji Teorii Obwodów i Ukła dów Elek tro nicz -
nych i w latach 1977–1990 przewodniczącym
Komitetu Naukowego tych konferencji. W ra -
mach współpracy nau ko wej z Katedrą Ob wo -
dów Politechniki w Pra  dze (Èeské Vysoké Uèe -
ni Technické), a póź niej również z Instytutem
Telekomunikacji Politechniki Buda pesz teń -
skiej, był jednym ze współorganizatorów serii
polsko-czeskich, a następnie polsko-czesko-
-wę gierskich, se mi nariów roboczych (odby wa -
jących się do dziś), poświęconych wspólnym
tematom prac i zainteresowań (Workshops on
Circuit The ory and Applications). W latach
1986–1990 peł nił funkcję kierownika pro gra -
mu 02.14 CPBP Rozwój teorii i nowoczesnych
metod pro jektowania układów i systemów
elek tro nicz nych.

Jest członkiem komitetu naukowego kon -
fe  rencji ECCTD (European Conference on Cir -
 cuit Theory and Design), a w 1980 roku był
prze  wod niczącym tej konferencji (ECCTD’80)
w War szawie. Jest członkiem (senior member)
Institute of Electrical and Electronics Engi neers
(IEEE) i członkiem Towarzystwa Na ukowe -
go War szawskiego. W latach 1993–1997 był
człon kiem Council for European Cir cuit So cie -

ty. W 1996 roku otrzymał Na gro dę Naukową
Siemensa, za utworzenie szko ły naukowej i wy -
bitne osiągnięcia w kształceniu akademickim.

Dorobek dydaktyczny Jerzego Osiow skie -
 go jest dość jednorodny. Prowadził zajęcia
(wy kłady i ćwiczenia) ze wszystkich kur sów
ma te matyki. W późniejszych latach wy kła dał
„Ra chunek operatorowy” i „Stany nie usta lo ne”
(także poza Politechniką War szaw ską), a nas -
tęp nie „Teorię obwodów” we wszyst kich wa -
rian tach. Był laureatem „Złotej Kredy” — wy -
róż nienia przyznawanego przez studentów.
Na pisał drugi tom podręcznika Teoria ob wo -
dów (WNT, 1971; pierwszy tom napisał pro fe -
sor Czesław Rajski). Najważniejsze osiąg nię -
cie w tym zakresie stanowi, napisany wspólnie
z Je rzym Szabatinem, trzytomowy nowo czes -
ny podręcznik Podstawy teorii obwodów (WNT,
1992–1995).

W latach 1963–1967 Jerzy Osiowski był
przez dwie kadencje prodziekanem Wy dzia łu
Łączności Politechniki War szaw skiej. W latach
1970–1978 był dyrektorem Instytutu Pod staw
Elektroniki. W 1978 roku został powołany na
sta nowisko dziekana Wy działu Elektroniki Po -
 li techniki War szaw skiej na kadencję 1978–
–1981. Funkcję tę peł nił również w kadencji
1981–1984 w wy niku wyborów prze pro wa -
dzo nych w 1981 roku. Był członkiem Senatu
Politechniki War szawskiej w latach 1975–
–1987. W ka den cji 1981–1984 był przewod-
niczącym Se nackiej Komisji Struktury i Orga ni -
zacji Uczel ni, która opracowała projekt sta -
tutu Poli tech niki Warszawskiej. W 1990 roku
powierzono mu, w drodze wyborów, funkcję
prze wodni czącego Zespołu Ekspertów Mi nis -
terstwa Edu kacji Narodowej w zakresie nauk
tech nicz nych. W kadencji 1990–1993 pełnił
(z wy bo ru) funkcję wiceprzewodniczącego,
a w ka den cji 1993–1996 — przewodni czą -
ce go Ra dy Głównej Szkolnictwa Wyższego.
W stycz niu 1997 roku, z inicjatywy rektorów
uczel ni podległych Ministerstwu Edukacji Na -
ro do wej, został powołany przez Ministra Edu ka -
cji Narodowej na przewodniczącego Zes po łu
ds. Nowelizacji Ustawodawstwa Dotyczą ce go
Szkolnictwa Wyższego. Zespół ten zakoń czył
prace 15 lutego 1998 roku, wydając Zało że nia
reformy prawa o szkolnictwie wyższym (tzw.
„żółta książeczka”).

Jerzy Osiowski jest żonaty i ma dwóch sy -
nów. Dawniej uprawiał turystykę górską, jeź -
dził na nartach i grał w tenisa.
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