
Prof. dr hab. inż. Giennadij Czawka (1942-2020) 

Profesor Giennadij Czawka urodził się w dniu 20 lipca 1942 r. w mieście 
Czeboksary nad środkową Wołgą. Wywodził się z rodziny potomków 
osadników greckich mieszkających na wybrzeżu Morza Azowskiego. 
Studiował w Leningradzie w LETI – Leningradzkim Instytucie 
Elektrotechnicznym (obecnie Państwowy Uniwersytet 
Elektrotechniczny w Sankt-Petersburgu). Jest to jedna z najstarszych 
uczelni technicznych kształcących w dziedzinie radioelektroniki. 
Z uczelnią tą związani byli m.in. Aleksander Popow, jeden z twórców 
radia i Aksel Berg, który jako pierwszy stabelaryzował rozkład impulsu 
kosinusoidalnego na harmoniczne. Tam też po uzyskaniu w 1965 r. 
tytułu inżyniera w dziedzinie radia, podjął pracę specjalizując się 
w radioelektronice oraz przeszedł pełną ścieżkę kariery naukowej 
od inżyniera (asystenta), przez doktora (1969 r.), doktora 
habilitowanego (1987 r.), do profesora nauk technicznych (1990 r.).  

Pracując w LETI prowadził liczne prace wdrożeniowe, uzyskując wraz z zespołem kilka patentów. 
Przykładem mogą być: patent z 1974 r. na szerokopasmowy układ częstotliwościowo-rozdzielczy 
oraz z 1991 r. na antenę zasilaną od góry. Prowadził także prace związane głównie 
z szerokopasmowymi układami dopasowującymi, układami do rozdziału i sumowania mocy sygnałów, 
układami szerokopasmowych przesuwników fazowych oraz szeroko pojętą techniką antenową.  

 

 

Gmach Państwowego Uniwersytetu Elektrotechnicznego w Sankt-Petersburgu (zdjęcie zaczerpnięto 
ze strony Państwowego Uniwersytetu Elektrotechnicznego w Sankt Petersburgu) 

    

Zdjęcia prof. G. Czawki z lat 70-ych z okresu pracy w LETI (zdjęcia zaczerpnięto ze strony Państwowego 
Uniwersytetu Elektrotechnicznego w Sankt Petersburgu) 



Zespół prof. G. Czawki był m.in. współtwórcą układu antenowego instalowanego na radzieckich 
krążownikach lotniczych „Kijów” i „Mińsk”. Do pracy tej miał na tyle duży sentyment, że pracując już 
w Białymstoku, na ścianie Jego gabinetu znajdowało się oprawione zdjęcie krążownika lotniczego 
„Kijów”.  

 

Zdjęcie śródokręcia krążownika „Kijów” – na burcie widoczne są anteny łączności dalekiego zasięgu, w 
pozycji poziomej (domena publiczna) 

W 1993 r. Profesor G. Czawka opuścił Sankt Petersburg i przeniósł się do Białegostoku. Podjął pracę na 
Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej, dołączając do zespołu, który tworzył od podstaw 
kierunek Elektronika i Telekomunikacja, stając się szybko jednym z jego filarów. Przez długie lata był 
pracownikiem Katedry Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej.  

 

Prof. G. Czawka wśród pracowników Katedry Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej,  
2008 r. (zbiory własne autora) 

Profesor Giennadij Czawka był nauczycielem kolejnych pokoleń elektroników, jak również opiekunem 
i promotorem w przewodach doktorskich pracowników i doktorantów Wydziału Elektrycznego 
Politechniki Białostockiej. W okresie pracy w Białymstoku był promotorem rozpraw doktorskich: 
Macieja Sadowskiego (2004 r.), Norberta Litwińczuka (2006 r.), Marka Garbaruka (2008 r.) oraz 
doktoranta pracującego w sektorze prywatnym Marka Nowakowskiego (2019 r.). Swoim 
doświadczeniem i nowymi pomysłami inspirował do podejmowania w ramach prac badawczych oraz 
rozpraw doktorskich zagadnień praktycznych i perspektywicznych.  



 

Prof. G. Czawka z dr. inż. M. Sadowskim po obronie rozprawy doktorskiej (2004 r.) (zbiory własne 
autora) 

W okresie pracy w Politechnice Białostockiej zainteresowania naukowe Profesora Giennadija Czawki 
skupiały się na zagadnieniach projektowania i optymalizacji wieloelementowych układów antenowych; 
opracowywaniu nowych systemów, układów radiowych, w tym urządzeń i systemów 
ultraszerokopasmowych; problemach kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń radiowych 
i opracowaniu metod modelowania komputerowego układów antenowych. Profesor rozwijał też teorię 
szerokopasmowych układów dopasowujących bazującą na metodzie Fano-Youla oraz normalizacji 
macierzy rozproszenia do obciążeń zespolonych, jako rozwinięcie powszechnie stosowanej 
normalizacji do obciążeń rzeczywistych. Podejmował także liczne prace wytyczające nowe ścieżki 
rozwoju techniki w dziedzinie projektowania anten fraktalnych, w zakresie wykorzystania algorytmów 
genetycznych w projektowaniu anten i układów antenowych oraz zastosowania anten aktywnych, 
integrujących antenę ze wzmacniaczem w. cz. Wiele z tych prac miało swoje przełożenie na programy 
nauczania studentów, które były regularnie wzbogacane nową wiedzą. 

Swoją szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie systemów antenowych wykorzystał w pracach 
na rzecz: Wojskowego Instytutu Łączności w Zegrzu, Centrum Odbiorczego Gdynia-Radio 
oraz Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji w Warszawie. Profesor dał się poznać także w polskich 
ośrodkach naukowych, uczestnicząc w wielu krajowych i regionalnych konferencjach naukowych. 
Utrzymywał żywe kontakty z prof. Ryszardem Katulskim z Politechniki Gdańskiej i prof. Tadeuszem 
Więckowskim z Politechniki Wrocławskiej. Doskonale zaaklimatyzował się w Polsce, mówił po polsku 
na tyle dobrze, że niewprawne ucho nie rozpoznawało w nim obcokrajowca. 

 

Prof. G. Czawka w trakcie pomiarów na poligonie antenowym w Zielonce wraz ze współpracownikami 
i pracownikami PIT w Warszawie, 2004 r. (zbiory własne autora) 



Profesor Giennadij Czawka dał się poznać jako doskonały popularyzator wiedzy z zakresu złożonych 
układów antenowych. Był autorem lub współautorem 6 monografii naukowych, recenzentem dorobku 
naukowego w dwóch postępowaniach o nadanie tytułu doktora habilitowanego, oraz autorem 
i współautorem ponad 150 artykułów naukowych poświęconych szeroko pojętej problematyce 
antenowej. Ostatnia Jego monografia z zakresu szerokopasmowych systemów radiowych ukazała się 
w 2018 r. Profesor G. Czawka był także członkiem wielu gremiów naukowych: Sekcji Mikrofal PAN, 
PTETiS, członkiem komitetów naukowych wielu konferencji oraz członkiem organizacji inżynierskich 
IEEE, SEP.  

Prof. Giennadij Czawka znany był także z innej strony, nie tylko naukowej. Miał słuch muzyczny, grał na 
skrzypach i dobrze śpiewał, będąc często duszą towarzystwa podczas wielu spotkań nieoficjalnych. 
Znany był z tego, że starał się codziennie biegać i w miarę możliwości kąpać się w pobliskiej rzece 
Supraśl. Był „morsem” i zimna woda nie stanowiła dla niego żadnej przeszkody. Jeśli coś ważnego 
przeszkodziło w kąpieli, to wylewał na siebie na dworze, pod drzewem, chociaż wiadro zimnej wody. 

Nierzadki był widok Profesora, podczas silnych mrozów, z łomem w ręku, robiącego przerębel w rzece. 

 

Tuż przed morsowaniem w rzece Supraśl, 2012 r. (zbiory własne autora) 

Nade wszystko Profesor Gienadij Czawka kochał góry. Kilkakrotnie zdobył Elbrus w górach Kaukazu, 
wędrował po Alpach. Polskie i słowackie Tatry znał na wylot. Góry były jednym z jego ulubionych miejsc 
wypoczynku, tam zawsze miał niespożytą energię. 

Profesor Giennadij Czawka zmarł w dniu 20 maja 2020 r. w Białymstoku. W naszej pamięci pozostanie 
jako człowiek bezpośredni w kontaktach, uczynny i pełen życzliwości. 

 

Opracował: 

Dr inż. Maciej Sadowski 


