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SŁAWIŃSKI
Stanisław Sławiński urodził się 1 stycznia 1922
roku w Puchaczowie koło Lublina. Uczył się
w szkole powszechnej w Pucha czo wie (1928 –
–1935), a następnie w Gim na zjum im. Sta ni -
sła wa Staszica w Hru bie szo wie (1935–1939).
Maturę otrzymał w 1944 roku od Pań stwo wej
Komisji Weryfikacyjnej ds. legalizacji wyników
tajnego nauczania w Za mościu. Pierwszy rok
stu diów wyższych ukończył w Oddziale Po li -
techniki War szaw skiej w Lublinie (1944), a nas -
tępnie studiował w Politechnice Gdańskiej na
Wydziale Elektrycznym (1945–1948), gdzie
w 1948 roku otrzymał dyplom inżyniera elek -
tryka, magistra nauk technicznych.

Stopień naukowy doktora (wówczas kan -
dy data nauk) uzyskał w 1955 roku w Ins ty tu cie
Podstaw Problemów Techniki Polskiej Aka de -
mii Nauk w Warszawie. Tytuł naukowy pro fe -
sora nadzwyczajnego otrzymał w 1963 roku,
a profesora zwyczajnego — w 1969 roku.

Pracę zawodową rozpoczął w 1945 roku
jako nauczyciel matematyki w jednym z gdań -
 skich gimnazjów. W latach 1947–1952 pra -
co wał w Katedrze Radiotechniki Politechniki
Gdań skiej, zaczynając jako zastępca młod sze -
 go asystenta, kończąc zaś jako adiunkt. W la -
tach 1952–1954 pracował jako starszy inży-
nier w laboratorium rozwojowym radiolokacji
Zakładów Radiowych im. Marcina Kas prza ka
w Warszawie. Pracę na Politechnice War szaw -
skiej rozpoczął w 1954 roku jako zastępca pro -
fesora w Katedrze Techniki Fal Ultrakrótkich
na Wydziale Łączności. W 1956 roku otrzymał
tytuł docenta oraz powołanie na stanowisko
kierownika Katedry, przemianowanej wkrótce

na Katedrę Radiolokacji i zlikwidowanej
w 1970 roku. W latach 1960–1964 pełnił funk -
cję prodziekana a w latach 1964–1969 dzie ka -
na Wydziału Elektroniki. W latach 1973–1978
był prorektorem Poli tech niki ds. nauczania,
a w latach 1983–1988 dyrektorem Instytutu
Te lekomunikacji. W la tach 1971–1972 był
pro fesorem w Uni wer sy tecie w Mosulu (Irak),
a w latach 1979–1982 ekspertem Orga ni za cji
Narodów Zjedno czo nych w Oranie (Algeria).
Po przejściu w 1992 roku na emeryturę pra -
co wał przez 3 lata na stanowisku profesora
w Wyż szej Szkole Ofi cerskiej Wojsk Łączności
w Zegrzu.

W okresie zatrudnienia w Politechnice
War  szawskiej był przez wiele lat członkiem
Se natu Uczelni, przewodniczącym kilku ko -
mi sji senackich, członkiem Rady Głównej
Szkol nictwa Wyższego, członkiem Cen tral nej
Ko mi sji Kwalifikacyjnej ds. Kadr Nauko wych,
a tak że członkiem bądź przewodniczącym ko -
lejnych zespołów powoływanych przez Mi nis -
terstwo Szkodnictwa Wyższego ds. związanych
z reformami studiów i programów nauczania.

Sło wa klu czo we
n teoria sygnałów

n radiolokacja

n cyfrowe przetwarzanie
syg nałów
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Był członkiem Komitetu Elektroniki i Tele ko -
mu nikacji Polskiej Aka de mii Nauk (m.im. prze -
wodniczącym Sekcji Telekomunikacji) oraz rad
naukowych Prze my słowego Instytutu Tele ko -
mu nikacji, Ins ty tu tu Łączności, Polskiego Ko -
mi tetu Nor ma lizacji i Miar, Wojskowego Ins ty -
tutu Techniki Uzbrojenia. Był także członkiem
komitetów redakcyjnych serii wydawniczych:
„Pod sta wy Radiolokacji” (Państwowe Wy daw -
nictwo Naukowe), „Podręczniki Aka de mic kie
— Elek tronika i Telekomunikacja” (Wy daw nic -
 twa Naukowo-Techniczne), „Problemy Elek tro -
 niki i Telekomunikacji” (Wydawnictwa Ko mu -
nikacji i Łączności) oraz „Monografie Elek tro -
niki Teoretycznej” (Polska Akademia Nauk).
Uczestniczył w organizacji kilku krajowych
sym pozjów telekomunikacji.

Specjalizował się w dziedzinie radioloka-
cji i teorii sygnałów. Przez wiele lat wykładał
przed mioty: „Podstawy radiolokacji”, „Sys te my
radiotechniczne”, „Teoria sygnałów” i „Cyf ro -
we przetwarzanie sygnałów”. Był opiekunem
stu kilkudziesięciu prac dyplomowych, pro mo -
torem 28 doktorów, recenzentem kilkunastu
roz praw habilitacyjnych.

Był członkiem Komitetu Uczelnianego
NSZZ „Solidarność” w Politechnice War szaw -
 skiej i przewodniczącym jego sekcji ds. etosu
środowiska akademickiego. Jest członkiem To -
warzystwa Naukowego War szaw skie go i Świa -
towego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Jest żonaty, ma córkę.
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