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Adam Karol Smoliński urodził się 1 paździer -
ni ka 1910 roku w Radziechowie koło Lwo wa.
Gim nazjum typu klasycznego ukończył ze zło -
tym medalem w Katowicach w 1928 roku. Ma -
jąc 22 lata ukończył studia na Wy dziale Elek -
trycz nym Politechniki War szaw skiej w zakresie
radiotechniki i elektrotechniki wojskowej i za
pracę dyplomową otrzymał nagrodę Rady Wy -
działu Elektrycznego. Swą pierwszą rozprawę
naukową na temat filtrów oporowo-pojem -
noś ciowych napisał będąc jeszcze studentem.
W 1945 roku obronił rozprawę doktorską Te o -
ria wzmacniaczy klasy AB pracujących z lam -
pami trójelektrodowymi (promotor — profesor
Janusz Grosz kow ski).

Pracę zawodową rozpoczął Adam Smo liń -
 ski w 1934 roku w Państwowych Zakła dach
Tele- i Radiotechnicznych, gdzie pracował do
końca 1949 roku na stanowisku od konstruk to -
ra do dyrektora technicznego włącznie. W okre -
sie przedwojennym zaprojektował i skonstru o -
wał szereg nowatorskich urzą dzeń nagłaśnia ją -
 cych i radiokomunikacyjnych, wymagają cych
nowych opracowań teoretycznych, których
wy  niki opublikował w 15 artykułach. Na po -
cząt ku 1945 roku jako dyrektor techniczny
Pań stwowych Za kła dów Tele- i Radio tech nicz -
nych organizuje ich odbudowę w Warszawie
i Łodzi. Od by wa też półroczny staż naukowy
w Stanach Zjed noczonych i w Anglii.

Jesienią 1945 roku wznawia swą dzia łal -
ność Wydział Elektryczny Politechniki War -

 szaw  skiej i Adam Smoliński kontynuuje na nim
działalność dydaktyczną rozpoczętą w cza sie
okupacji w Szkole Elektrycznej II stop nia. W la -
tach 1947–1952 pełni obowiązki kierownika
Od działu Telekomunikacji Wydziału Elek trycz -
nego. W 1949 roku otrzymuje tytuł profesora
nad zwyczajnego i został współorganizatorem
Wydziału Łączności, stworzonym w 1950 ro ku,
jego prodziekanem i dziekanem do 1952 roku.

Adam Smoliński od 1949 roku kierował
utwo rzonymi przez siebie Katedrami Pod staw
Telekomunikacji i Układów Elek tro nicz nych,
a następnie był kierownikiem Zakładu Ukła -
dów Elektronicznych i Zakładu Ukła dów i Apa -
ratury Mikrofalowej w Instytucie Pod staw Elek -
troniki Politechniki War szaw skiej. Był również
organizatorem i pierwszym opie kunem Ka -
ted ry Magnetyków i Dielektryków na naszym
Wy dziale.

Równolegle do działalności dydaktycznej
prowadził w latach 1949–1952 prace nad ma -
 teriałami magnetycznymi w Prze my sło wym
Ins tytucie Telekomunikacyjnym, które nas tęp -
nie kontynuował w zorganizowanym przez
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siebie Zakładzie Materiałów Mag ne tycz nych
w Instytucie Podstawowych Pro ble mów Tech -
niki Polskiej Akademii Nauk (w la tach 1963–
–1966 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. na -
ukowych). W 1962 roku Adam Smoliński zo stał
wybrany członkiem kores pondentem, a w 1973
roku członkiem rze czy wistym Polskiej Aka de -
mii Nauk. Jego dzia łalność naukowa została
bardzo wysoko oce nio na i w 1964 roku otrzy -
muje wraz z naj bliż  szymi współpracownikami
Nagrodę Pań stwo wą II stopnia. W tym czasie
ukoń czył też czte rotomową monografię Za sa -
dy wzmacniania.

W kierowanym przez siebie Zakładzie Ukła   -
dów i Aparatury Mikrofalowej zainicjował pra -
ce badawcze i pomiarowe nad pro jek to wa -
niem i technologią mikrofalowych ukła dów
scalonych. Napisał monografię Mi kro falowa
elek tronika ciała stałego (Osso li ne um, Wroc ław
1973), był organizatorem i prze wod ni czą cym
komitetu naukowego I Kra jo wej Konferencji
Mi krofalowej Elektroniki Cia ła Stałego (Za ko -
pa ne 1968), która zapoczątkowała serię pe rio -
 dycznie or ga  nizowanych, aż do dni dzisiej-
szych, kon fe ren cji międzynarodowych pod
naz wą MICON. Jednocześnie (1973–1979) był
wiceprzewodniczącym Zarządu Europejskich
Konfe ren cji Mikrofalowych (EuMC — Londyn).

Profesor był pionierem elektroniki świa tło -
 wodowej w kraju. W lutym 1971 roku zor ga -
ni zował pierwsze seminarium na temat świa -
t ło wodów. Był autorem pierwszej w kraju
po waż nej rozprawy naukowej na ten temat,
opublikowanej w „Rozprawach Elek tro tech ni -
 ki” (1976). Napisał książkę Światłowody i ich
zastosowania (Ossolineum, Wrocław 1980).
Na pisał i wydał monografię Optoelektronika
światłowodowa (WKŁ, Warszawa 1985) oraz
zorganizował Szkoły Elektroniki Polskiej Aka -
 demii Nauk, których był rektorem (od 1987 do
1995 roku — około 1800 uczestników i pra wie
200 wykładowców). Jako członek The Inter na -
tional Society of Optical Engineerin zorgani zo -
wał Polską Sekcję tego Towa rzy stwa i został
jej pierwszym przewodniczą cym (1987).

Adam Smoliński był więc twórcą czterech
szkół naukowo-dydaktycznych: teorii wzmac -
 niania, materiałów magnetycznych, mikrofa -
lo wej elektroniki ciała stałego i techniki świa -
 tło wodowej. Wypromował 31 doktorów nauk
technicznych. Za osiągnięcia w kształ ceniu
awan gardowej kadry otrzymał profe sor tytuł
ho norowy „Zasłużony Nauczyciel”, w uzna niu
zasług dla polskiej elektroniki Wojskowa Aka -
demia Techniczna nadała mu tytuł doktora ho -
noris causa tej uczelni oraz uzyskał cztery Na -
grody I stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa
Wyższego i Techniki.

Jako członek rzeczywisty Polskiej Aka de mii
Nauk brał czynny udział w pracach licznych
komitetów, zespołów, sekcji i instytutów nau -
kowych Akademii. W latach 1954–1960 był
członkiem Prezydium Komitetu Łączności Pol -
skiej Akademii Nauk i przewodniczącym Sek -
cji Materiałoznawstwa, w latach 1960–1986
członkiem Prezydium Komitetu Elektroniki i Te -
lekomunikacji, wiceprzewodniczącym Ko mi -
tetu (1975–1980), przewodniczącym Zespołu
Problemowego Mikro fa lowej Elektroniki Cia ła
Stałego (1969–1980), przewodniczącym Zes -
połu Problemowego Tech niki Światłowodowej
(1975–1980) i prze wodniczącym Sekcji Opto -
elektroniki (1980–1986). W latach 1961–1986
był członkiem i przewodniczącym (1980 –
–1986) Komisji Na gród IV Wydziału Polskiej
Akademii Nauk, członkiem Głównej Komisji
Kwalifikacyjnej przy PAN, Sekcja Nauk Tech -
nicznych (1967–1974), członkiem Komitetu
Narodowego ds. Międzynarodowej Rady Unii
Naukowych ICSU (1974–1986), członkiem
Pol skiego Ko mitetu ds. UNESCO, Komisja Na -
uk Ścisłych i Przyrodniczych (1974–1986),
brał udział w obradach II (1973) i III (1985)
Kongresu Nauki Polskiej i na obydwa te Kon -
gre sy opracowywał referaty problemowe. Był
też członkiem rad naukowych: Instytutu Pod -
sta wo wych Problemów Techniki (1960–1978),
Ins tytutu Maszyn Matematycznych (1962–
–1963), Instytutu Fizyki (1966–1972) i Ins ty tu -
tu Tech nologii Elektronowej (1966–1969).

Znana i bardzo owocna dla kraju była dzia -
łalność Adama Smolińskiego na arenie mię dzy -
narodowej, w latach 1956–1986 był członkiem
International Union of Radio Science, prze -
wod niczył Polskiemu Komi te towi Naro do we -
mu (1972–1980), był wiceprzewodniczącym
i przewodniczącym komisji Radiotechniki
URSI, a w latach 1978–1983 wiceprezydentem
URSI. Jako wieloletni członek (life fellow) IEEE
(Institute of Electrical and Electronics Engi ne -
ers) założył Polską Sek cję IEEE i był jej prze -
wodniczącym przez dwie kadencje. Należał
też do współzałożycieli i był pierwszym prze -
wodniczącym Polskiego Od działu SPIE (Inter -
national Society for Optical Engineers).

Za swoje zasługi profesor Adam Smo liń ski
został odznaczony Złotym Krzyżem Za słu gi,
Krzyżami Oficerskim i Komandorskim Or de ru
Odrodzenia Polski, Sztandarem Pra cy II i I kla -
sy oraz 36 innymi medalami i od zna cze nia mi.
Profesor zmarł 29 lutego 1996 roku, prowadząc
merytoryczne konsultacje ze swoimi byłymi
współpracownikami do ostat nich swoich dni.
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