
W 1934 roku, z rekomendacji Marii Skło -
dow skiej-Curie, został kierownikiem Pra cow -
ni Fizycznej Instytutu Radowego powstają ce go
w Warszawie. Kierowana przez niego Pra cow -
nia w krótkim czasie stała się zna czącym na
świe cie ośrodkiem naukowym. W uzna niu za -
sług i w dowód przyjaźni dla Cezarego Paw -
łow skiego małżonkowie Piotr i Irena Joliot-
-Curie z przyznanej nagrody No bla ufundo wa -
li dla Instytutu Radowego duży elektromagnes
(obecnie w Muzeum Marii Skło dowskiej-Cu -
rie), a siostra Marii Skło dow skiej, Bronisława
Dłuska, zakupiła 100 mg radu. W pracowni
kie rowanej przez Ce za re go Pawłowskiego
pow stała Wzorcownia Rent genowska i La bo -
ra torium Ciał Promie nio twór czych, zbudo wa -
no aparaturę do eks trak cji radonu, a pre pa -
raty radowe zostały wpro wadzone do terapii
nowotworów. Prace nau kowe prowadzone
wów czas przez Cezarego Pawłowskiego do ty -
czyły badań promie nio wania beta izotopów

CEZARY PAWŁOWSKI
(1895–1981)

Cezary Pawłowski urodził się w 1895 roku
w Łomży. Wyższe studia ukończył na Wy dzia -
 le Matematyczno-Fizycznym Uni wer sy te  tu
w Odessie. Stopień doktora filozofii w za -
 kre sie fizyki (1926) i stopień doktora habili -
to wa ne go (1933) uzyskał w Uniwersytecie
War szaw skim, a tytuł profesora (1946) w Uni -
 wersytecie Poznańskim.

Do 1919 roku pracował jako asystent na
Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uni -
wer sytetu w Odessie. Po powrocie do kraju
roz począł pracę w Zakładzie Do świad czal -
nym Uniwersytetu Warszawskiego. W 1927
roku, jako stypendysta rządu francuskiego,
wyjechał do Paryża, gdzie przez kilka lat,
pod kierunkiem Marii Skłodowskiej-Curie,
prowadził badania w Laboratorium Curie
Ins tytutu Radowego. Prace badawcze wyko -
ny wane przez niego w tym Instytucie doty-
czyły zjawisk w cienkich warstwach podda -
nych działaniu promieniowania alfa, badań
protonów emitowanych ze związków wo do -
ru naświetlanych promieniowaniem alfa oraz
badań reakcji jądrowych zachodzących w lek -
kich pierwiastkach pod wpływem promie nio -
wania alfa polonu. Część z tych prac została
w 1930 roku wyróżniona przez Conceil de
L’Université de Sorbonne. Po powrocie z Pa -
ryża i uzyskaniu stopnia doktora habilito -
wanego Cezary Pawłowski został adiunktem
w Za kładzie Doświadczalnym Uniwersytetu
Warszawskiego, kierowanym przez profesora
Stefana Pieńkowskiego. Na Uniwersytecie
War szawskim prowadził wykłady z pro mie -
nio twórczości.
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promieniotwórczych wytwarzanych w reak -
cjach jądrowych z ne ut ronami oraz jonizacji
kolumnowej wy wo łanej przez ciężkie cząstki
naładowane. We wrześniu 1939 roku Cezary
Pawłowski za bez pieczył przed okupantem
cen ną aparaturę Instytutu Radowego. W czasie
okupacji wy ko nywał pomiary promieniowa-
nia rentge now skiego w szpitalach i ośrodkach
zdro wia oraz prowadził konspiracyjne nau -
czanie młodzieży akademickiej.

Po wyzwoleniu został mianowany profe-
sorem Uniwersytetu Poznańskiego. W 1946
roku powrócił do Warszawy i objął sta no wi -
sko profesora w Politechnice Warszawskiej.
Dzięki jego staraniom na Wydziale Elek -
trycz nym tej uczelni powstał Oddział Fizyki
Stosowanej z Sekcją Elektrotechniki Medycz -
nej, która w latach późniejszych przenie-
siona została na Wydział Łączności (obecny
Wydział Elektroniki i Technik Informa cyj -
nych). Sekcja Elektrotechniki Medycznej była
jedną z pierwszych na świecie jednostek
kształ cących w zakresie technik stoso wa -
nych w medycynie. Na Wydziale Łączności
Politechniki Warszawskiej Cezary Pawłowski
był kierownikiem Katedry Radiologii i Sekcji
Elektrotechniki Medycznej, a w latach 1951–
–1956, jednocześnie, kierownikiem Pracow -
ni Fizyki Instytutu Radowego (dziś Centrum
Onkologii) w Warszawie. W okresie tym opra -
cował technologię produkcji liczników Gei -

gera-Müllera, wprowadził do ochrony radio -
lo gicznej test — filmy rentgenowskie, badał
własności absorpcyjne i wyznaczył rów no -
waż nik pochłaniania promieniowania rent ge -
nowskiego barytu, prowadził badania fan to -
mowe rozkładów dawek przy wielo po lo wym
napromieniowaniu oraz zbudował pierwszy
w Polsce aparat do telecurieterapii — bombę
radową.

Na Politechnice prowadził wykłady z: „Ra -
diologii ogólnej”, „Radiologii przemysłowej”,
„Miernictwa radiologicznego”, „Miernictwa
ciał promieniotwórczych” i „Ochrony radio -
lo gicznej”. Na Wydziale Łączności wypro -
mo wał 6 doktorów, m.in. przyszłych profe-
sorów: Zdzisława Pawłowskiego, Adama
Piątkowskiego i Grzegorza Pawlickiego.

W latach 1954–1956 był dziekanem Wy -
działu Łączności Politechniki Warszawskiej.
Sekcją Elektrotechniki Medycznej (później
Elek trotechniki Medycznej i Jądrowej) kie ro -
wał do chwili odejścia na emeryturę w 1965
roku.

Był członkiem założycielem i członkiem
ho norowym Polskiego Towarzystwa Fizyki
Me dycznej. Tytuł członka honorowego przy -
zna ło mu również Polskie Towarzystwo Ba -
dań Radiacyjnych.

Zmarł w Warszawie 28 grudnia 1981 roku.
Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej

zostało nazwane jego imieniem.
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