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ZDZISŁAW
PAWŁOWSKI
Zdzisław Pawłowski urodził się 30 czerwca
1935 roku we Lwowie. Szkołę podstawową
(1948), gimnazjum i Liceum Ogólnokształ -
cące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego (1952)
ukończył w Białej Podlaskiej. Dyplom magis-
tra inżyniera łączności, w zakresie elektroni -
ki medycznej i radiacyjnej, uzyskał w 1960
roku na Wydziale Łączności Politechniki
War szaw skiej, gdzie jeszcze w czasie stu -
diów, w 1957 roku, został zatrudniony jako
nau czyciel akademicki w Katedrze Ra dio lo -
gii. Po reformie wydziału i likwidacji katedr,
od 1970 roku pracował w powstałym na wy -
dziale Instytucie Radioelektroniki. Stopień dok -
tora nauk technicznych uzyskał na Wy dziale
Łączności Politechniki Warszawskiej w 1964
roku za rozprawę Analiza zdolności roz -
dziel czej impulsowych komór jonizacyjnych
z siatką w zastosowaniu do spektrometrii pro -
mieniowania alfa, a stopień doktora habi -
litowanego w 1987 roku, na tym samym
Wydzia le, za pracę Modele zjawisk w spek -
tro met rycznych gazowych detektorach pro -
mie niowania jądrowego. Tytuł profesora
nad zwyczajnego otrzymał w 1990 roku, tytuł
profesora zwyczajnego w 1996 roku.

W 1967 roku odbył staż naukowy w ins ty -
tucie Centro Informationi Studi di Espe rien ze
w Mediolanie. W latach 1975–1995 uczest -
ni czył w pracach naukowych w Zjed no czo -
nym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej.
W latach 1985–1995 był członkiem między -
na rodowego zespołu w The Svedberg Labo -
ratory and Department of Radiation Sciences
w Uniwersytecie w Uppsali (Szwecja) przy-

gotowującego eksperyment do badań rzad-
kich rozpadów mezonów Π 0. Podczas stażu
naukowego w Centro Informationi Studi di
Esperienze w Mediolanie uczestniczył w ba -
da niach wpływu zderzeń jądrowych na ener-
getyczne zdolności rozdzielcze detektorów
półprzewodnikowych. W Zjednoczonym
Ins tytucie Badań Jądrowych w Dubnej brał
udział w opracowaniu systemu do akwizycji
da nych i sterowania spektrometrem stri me ro -
wym. W Uniwersytecie w Uppsali projekto -
wał system komór dryfowych do aparatury
do badań rzadkich rozpadów zainstalowanej
na akceleratorze „CELSIUS”.

Zainteresowania badawcze Zdzisława
Paw łowskiego w latach 1960–1990 koncen -
tro wały się na problematyce detekcji i spek-
trometrii promieniowań jądrowych, a od 1990
roku — na bioinżynierii. W Politechnice
War  szawskiej kierował pracami związanymi
z: projektowaniem i konstrukcją komór im -
pul sowych do spektrometrii promieniowania
alfa i badań reakcji jądrowych z neutronami,
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badaniami fluktuacji jonizacji i lawinowego
po wielania ładunku w ośrodkach gazowych
sto sowanych do wypełniania detektorów pro -
mieniowań jądrowych, opracowaniem me tod
i systemów do pomiarów małych aktyw  ności
izo  topów promieniotwórczych, udos ko na la -
niem konstrukcji i technologii ga zowych i pół -
 przewodnikowych detektorów promienio -
wania, opracowaniem detektorów do badań
efektu Mössbauera oraz budową sys  temów po -
miarowych do spektrometrii elek  tronów Auge -
ra. W kierowanym przez nie  go zespole opra co -
wany również został spek  trometr wzbudzonej
fluorescencji rent genowskiej do badań składu
tkanek biolo gicz nych i aparatura do badań
gęs tości tka nek kostnych w diagnozowaniu
oste o po rozy. Prowadzone były również pra ce
z op ty mali zacji luminescencyjnych senso rów
obrazów radiograficznych.

Jest on autorem bądź współautorem po nad
100 prac publikowanych m.in. w: „Nuc lear
Ins truments and Methods in Physics Re se arch”,
„Nuclear Physics”, „Physics Letters”, „Physics
Scripta”, „IEEE Transactions on Nuc lear Scien -
ce” i „Biocybernetics and Bio me dical Engi -
ne ering”, a także autorem lub współ autorem
4 mo nografii, z detekcji pro mie niowań ją dro -
wych, wydanych przez Ośro dek Informacji
o Energii Jądrowej w War sza wie: Szumy ukła -
dów elektronicznych sto s o wa nych w spek -
tro metrii (1967), Komory im puls owe (1968),
Eliminacja biegu własnego detektorów i po mia -
ry małych aktywności (1970), Liczniki pro por -
cjonalne — konstruk cja, technologia i zasto so -
wanie (1978). Był promotorem 13 zakończo -
nych prac doktor skich, uzyskał 14 patentów.
Szereg opraco wanych przez niego i pod jego
kie runkiem urządzeń było seryjnie produ ko -
 wanych (m.in. 2 systemy do pomiaru małych
aktyw ności izotopów promieniotwórczych,
de tek to ry do badań efektu Mössbauera) i eks -
por  towanych za granice. Za osiągnięcia w pra -
cy naukowej uzyskał trzykrotnie Nagrody Pań -
 st wo wej Rady ds. Pokojowego Wyko rzy sta nia
Energii Atomowej, pięciokrotnie Nagro dy Mi -
nistra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Tech niki
oraz Nagrody Ministra Edukacji Narodowej.

Na Politechnice Warszawskiej prowadził
wie le wykładów, m.in. z: „Detekcji i spektro -
me trii promieniowań jądrowych”, „Ra dio lo gii”,

„Elektronicznej aparatury jądrowej”, „De tek cji
sygnałów jądrowych i medycz nych”, „Ana li zy
danych pomiarowych w me dy cynie”. Wy gło sił
dwa wykłady inaugurują ce rok akademicki —
na Wydziale Elek tro niki (rok akademicki 1987/
/1988) i na Uczelni (rok akademicki 1991/
/1992). Przez 16 lat (1987–2003) był kie row ni -
kiem Zakładu Elek troniki Jądrowej i Medycznej
Instytutu Radio elektroniki. W zakładzie wy pro -
mował 11 dok  torów, z których 3 ukończyło
prace habilitacyjne. Dzięki jego działalności
rozwinęła się na Wydziale nowa specjalność
In żynieria Bio  medyczna. Od początku jej po -
wstania był kierownikiem specjalności i głów -
nym twórcą programów kształcenia. Przez stu -
dentów wy róż niony został „Złotą Kredą” (rok
akademicki 1979/1980) — nagrodą przyzna -
wa ną naj lep szym dydaktykom Wydziału.

Kierował dwoma międzynarodowymi pro   -
gramami Tempus. Był członkiem Se nac kiej
Komisji ds. Badań Naukowych (1990–1993),
Rektorskiej Komisji ds. Rozwoju Sieci Bib lio -
tecznych (1973–1976), Między wy dzia ło we go
Studium Biocybernetyki i Inżynierii Bio me -
 dycz nej (1987–1990) oraz przewodniczącym
Komisji Rady Wydziału ds. Badań Nau ko wych
(1990), przewodniczącym Dzie kań skiej Ko -
mi sji ds. Finansowych (1990–2002). W latach
1972–1983 był zastępcą ds. nau kowych dy -
rek tora Instytutu Radioelektroniki, a w 1974
roku pełnił obowiązki dyrektora Ins tytutu Ra -
dio elektroniki. Był członkiem ko mi sji eksper -
tów Pełnomocnika Rządu ds. Wy ko rzystania
Energii Atomowej oraz Ministra Edukacji Na -
ro dowej i Ministra Zdrowia. Był członkiem Ra -
 dy Naukowej Instytutu Pro blemów Jądrowych
(1998–2002), Komitetu Fi zy ki Medycznej i Ra -
diobiologii Polskiej Aka de mii Nauk (1998–
–2004), jest członkiem Towarzystwa Nau -
kowe go Warszawskiego (od 1996 roku) oraz
Towarzystwa Fizyki Me dycznej.

Odznaczony został odznaczeniami pań -
st wo wymi: Złotym Krzyżem Zasługi (1979),
Krzy żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Pol  ski (1987), Medalem Edukacji Narodowej
(1990) oraz Złotą Odznaką „Zasłużony dla Po -
 litechniki Warszawskiej” (2005).

Jest żonaty, ma jednego syna. W 2007 roku
przeszedł na emeryturę.




