
Równolegle, w latach 1986–1988, wykładał
„Ukła dy elektronicz ne” dla studentów no we go
Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Sto -
sowanej oraz (w latach 1990–1992) pro wa dził
przedmioty obieralne „Wybrane nieliniowe
ukła dy elek tro niczne” i „Generatory drgań si -
nu soidalnych”.

Z działalnością dydaktyczną Jerzego K.
Paw  łowskiego bezpośrednio wiąże się jego
działalność publicystyczna. Jest jednym z tłu -
 maczy bardzo popularnego w latach sześć -
dzie siątych podręcznika Samuela Seely'ego
Układy elektroniczne (1961). Jest również
współ  autorem Poradnika inżyniera ra dio elek -
 tronika (1969). Napisał także 2 książki za wie -
rające nie tylko informacje teoretyczne prze ka -
zywane studentom na wykładach „Ukła dów
elektronicznych”, lecz będące ich zna czą cym
rozszerzeniem w kierunku ukła dów sto so wa -
nych w praktyce elektronicznej. Zostały one
wydane przez Wydawnictwa Ko munikacji

JERZY KAJETAN
PAWŁOWSKI
Jerzy Kajetan Pawłowski urodził się 4 kwietnia
1932 roku w Warszawie, gdzie ukończył Pub -
liczną Polską Szkołę Powszechną nr 80 (1944).
Wykształcenie średnie zdobywał w Pań st wo -
wym Gimnazjum Elektrycznym w Je leniej Gó -
rze (1945–1949) oraz w Pań stwo wym Liceum
Radiotechnicznym Pol skie go Radia w War sza -
wie (1949–1952). W latach 1952–1958 stu dio -
 wał na Wydziale Łączności Politechniki War -
szaw skiej, uzyskując dy plom magistra in ży -
nie ra łączności. Dok to rem nauk technicz nych
został w 1965 roku, a w 1972 roku awan so wał
na stanowisko docenta.

Całą karierę zawodową związał z Poli tech -
 niką Warszawską. Rozpoczął ją na sta no wis ku
laboranta w Katedrze Radiotechniki Wy dzia łu
Łączności jeszcze przed podjęciem studiów.
Jego bezpośrednim przeło żo nym był wówczas
profesor Janusz Grosz kow ski, któ ry przyczy nił
się do ukształtowania profilu osobowego i za -
wodowego przyszłego naukowca i dydaktyka.

Jerzy K. Pawłowski rozpoczął działalność
dy daktyczną już w czasie studiów. Jako student
IV roku prowadził ćwiczenia audytoryjne z „Te -
orii obwodów” i „Podstaw radio tech niki”. Po
uzyskaniu dyplomu magisterskiego prowadził
również ćwiczenia audytoryjne z „Układów
elek tronicznych” (od 1960 roku) oraz ćwi cze -
nia laboratoryjne z „Pod staw radiotechniki”
i „Ukła dów elektronicz nych”. W latach 1967–
–1994 wykładał przed mio ty podstawowe dla
studentów Wydziału Elek troniki — „Układy
elektroniczne I” i „Ukła dy elektroniczne II”.
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i Łącz  ności jako dwie części serii Pod sta wo we
układy elektroniczne o tytułach Wzmac nia cze
i generatory (1975, 1980 — II wydanie zmie -
nio ne) oraz Nieliniowe ukła dy analogowe
(1979). Dużo pracy wło żył w ko lejną publi ka -
cję Układy elek tro niczne, część I — Układy
wzmacniające i ge ne ra cyjne, bę dą ce kom -
pen dium wiedzy te ore tycz nej i prak tycznej
o wzmac niaczach i ge neratorach, któ ra nie zo -
stała jednak wydana. Jej ma szy no pis, za zgo dą
autora, był dostępny dla studentów i współ pra -
cowników. Działalność dy daktyczna Jerzego
K. Pawłowskiego była wysoko oceniana przez
kolegów i władze Po litechniki Warszawskiej,
a także przez stu den tów. Otrzymał za nią
w 1971 roku indy wi dualną Nagrodę III stop-
nia Ministra Oświa ty i Szkolnictwa Wyższego,
2 indywidualne Na grody Ministra Nauki,
Szkol nictwa Wyż szego i Techniki (II stopnia
— w 1976 roku i III stopnia — w 1980 roku)
oraz 5 Nagród Rektora Politechniki War szaw -
skiej. Został rów nież uhonorowany w 1978 ro -
ku nagrodą „Zło tej Kredy” przyznawaną przez
studentów.

Wysoki poziom dydaktyki Jerzego K. Paw -
 łowskiego wiąże się nie tylko z umiejętnością
przekazywania posiadanej wiedzy, ale także
z bardzo dużym doświadczeniem w konstru o -
waniu sprzętu elektronicznego. W czasie izo la -
cji Polski od światowych osiągnięć tech nicz -
nych projektował, sam wy konywał lub kie ro wał
wykonaniem wielu unikatowych przyrządów
po miarowych (np. selektywne wzmacniacze
re zonansowe, wzmac niacze szerokopasmo we,
korelatory, słyn na kabina ekranująca o naz wie
„Am bi cjo nał”). Przyrządy te były niezbędne do
pro wadzenia prac badawczych, a także, z po -
 wo du braku sprzętu fabrycznego, używano ich
w laboratoriach studenckich.

Prace naukowo-badawcze Jerzego K. Paw -
łowskiego dotyczyły początkowo techniki wy -

krywania i wzmacniania słabych sygnałów,
technik korelacyjnych, a następnie teorii i prak -
tyki układów generacyjnych. Kierował Zes po -
łem Teorii Generacji. Był promotorem 3 prac
doktorskich poświęconych za gadnieniom ge -
ne racyjnym (1976, 1980 i 1986). Za działal-
ność naukową i badawczą otrzymał 6 indy -
wi dualnych i zespołową Na gro dę Rektora
Poli tech niki Warszawskiej.

Jerzy K. Pawłowski wiele czasu poświęcał
działalności organizacyjnej, zwłaszcza na Wy -
 dziale Elektroniki i w macierzystym Insty tu cie
Podstaw Elektroniki. W latach 1970–1973 peł -
nił funkcję prodziekana Wydziału Elektroniki
ds. wychowawczych. W latach 1970–1971
peł nił obowiązki zastępcy dy rek tora Instytutu
Podstaw Elektroniki, a w la tach 1973–1975
i 1980–1985 był zastępcą dy rektora tego Ins ty -
tutu. Ponadto był człon kiem wielu komisji Ra -
dy Wydziału Elek tro niki. Działał również poza
miejscem pracy — był zastępcą przewodni -
czą cego Komisji ds. Programów i Pod ręcz ni -
ków Szkół Grupy Elektronicznej w Instytucie
Kształcenia Za wo dowego (1976–1978) oraz
członkiem Rady Programowej Wydawnictw
Komunikacji i Łączności (1975–1979). Nie
stro nił również od działalności politycznej.
Pracował w or ga nizacjach młodzieżowych
(Zwią zek Stu den tów Polskich, Związek Mło -
dzie ży Pol skiej) i był członkiem Polskiej Zjed -
noczonej Partii Robotniczej (od 1972 roku do
jej roz wiązania w 1989 roku). Jego prace na
rzecz śro dowiska akademickiego i kraju uho -
no  ro wa no Złotym Krzyżem Zasługi (1974), Ho -
 no ro wą Odznaką Socjalistycznego Związku
Stu dentów Polskich (1976), Złotą Odznaką
„Za  służony dla Politechniki Warszawskiej”
i Krzy  żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski (1985).
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