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Wy dzia³ Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych Po li tech ni ki War szaw skiej ma szeœæ dzie si¹t lat. Po -
wsta³ w 1951 ro ku pod na zw¹ Wy dzia³ £¹cz no œci, pod któr¹ funk cjo no wa³ do 1966 ro ku, kie dy
to zo sta³ prze mia no wa ny na Wy dzia³ Elek tro ni ki. Ze wzglê du na szyb ko ro sn¹ ce zna cze nie tech -
nik in for ma cyj nych w dzia ³al no œci edu ka cyj nej i ba daw czej Wy dzia ³u, na zwa ta zo sta ³a w 1994
ro ku od po wie dnio roz sze rzo na. W okre sie szeœæ dzie siê ciu lat Wy dzia³ wy kszta³ ci³ kil ka po ko leñ
in ¿y nie rów, ma gi strów, dok to rów, dok to rów ha bi li to wa nych i pro fe so rów — spe cja li stów w za -
kre sie elek tro ni ki i te le ko mu ni ka cji, in for ma ty ki, au to ma ty ki i ro bo ty ki oraz in ¿y nie rii bio me dycz -
nej i j¹ dro wej. Dziœ trud no so bie bez nich wy o bra ziæ funk cjo no wa nie pol skie go prze my s³u i roz -
wój  nauk tech nicz nych. W mu rach Wy dzia ³u kszta³ ci siê obe cnie po nad 3500 stu den tów, a co
ro ku opu szcza je po nad 700 ab sol wen tów.

Szeœæ dzie si¹ ta rocz ni ca utwo rze nia Wy dzia ³u jest oka zj¹ do syn te zy je go do rob ku w za kre sie
k szta³ ce nia i ba dañ na u ko wych. Do ro bek Wy dzia ³u nie jest wpraw dzie pro st¹ su m¹ do rob ku
je go pra cow ni ków, ale do ro bek pra cow ni ków jest nie w¹t pli wie je go sk³a dni kiem pod sta wo wym.
St¹d po mys³ opra co wa nia — obok zbio ru ese jów na te mat dzia ³al no œci Wy dzia ³u — zbio ru bio -
gra mów pro fe so rów, do cen tów i in nych na u czy cie li aka de mic kich ze stop niem dok to ra, którzy
pra co wa li na Wy dzia le w la tach 1951–2011. Ze wzglê dów orga ni za cyj nych przy jê li œmy za ³o -
¿e nie, ¿e bio gra my osób czyn nych za wo do wo s¹ au to bio gra fia mi, a bio gra my po zo sta ³ych osób
opra co wu j¹ in sty tu ty, z który mi oso by te by ³y w ja kiœ spo sób zwi¹ za ne. Do zbio ru nie w³¹ czy -
li œmy bio gra mów ma te ma ty ków, fi zy ków i che mi ków, którzy w la tach piêæ dzie si¹ tych i szeœæ -
dzie si¹ tych XX wie ku pra co wa li na Wy dzia le, ale których do ro bek na le ¿y do tra dy cji in nych wy -
dzia ³ów: Wy dzia ³u Ma te ma ty ki i Na uk In for ma cyj nych, Wy dzia ³u Fi zy ki lub Wy dzia ³u Che mii.

Ze wzglê dów czy sto prag ma tycz nych za ³o ¿y li œmy, ¿e bio gra my po win ny mie æ o bjê toœæ nie -
prze kra cza j¹ c¹ 6000 zna ków i w mia rê jed no li ty uk³ad tre œci, obej mu j¹ cy pod sta wo we da ne per -
so nal ne, naj wa¿ niej sze in for ma cje do ty cz¹ ce dzia ³al no œci na u ko wej, dy dak tycz nej i pu blicz nej.
Na tu ral ny dla œro do wi ska aka de mic kie go in dy wi du a lizm spra wi³ jed nak, i¿ w pe³ ni kon se kwent -
ne ujed no li ce nie ob jê to œci i za war to œci me ry to rycz nej wszy st kich bio gra mów oka za ³o siê nie -
mo¿  li we. Do nie których osób (zw³a szcza od lat mie szka j¹ cych za gra ni c¹) nie uda ³o siê nam
do trzeæ. W kil ku in nych przy pad kach (zw³a szcza osób ju¿ nie ¿y j¹ cych) opra co wa nie bio gra mów
unie mo¿ li wi³ brak da nych. Wre szcie kil ka dzie si¹t osób nie wy ra zi ³o za in te re so wa nia zre da go wa -
niem swo ich bio gra mów. Wy da je siê jed nak, ¿e — choæ za miar skom ple to wa nia wszy st kich bio -
gra mów nie móg³ by æw pe³ ni zre a li zo wa ny — to, co uda ³o siê nam zgro ma dziæ, ujaw nia im po -
nu j¹ ce bo gac two do rob ku na u czy cie li aka de mic kich Wy dzia ³u oraz nie zwy k³¹ ró¿ no rod noœæ
ich ¿y cio wych lo sów, prze bie gu za wo do wych ka rier i za in te re so wañ po za za wo do wych. Zbiór
bio gra mów za my ka li sta pro fe so rów, do cen tów i in nych na u czy cie li aka de mic kich ze stop niem
dok to ra, którzy pra co wa li na Wy dzia le w la tach 1951–2011, a których bio gra mów nie uda ³o siê
nam opra co waæ.

Ma my nadzie jê, ¿e ni niej szy zbiór bio gra mów sta nie siê przy czyn kiem do sy ste ma tycz nej hi s -
to rii Wy dzia ³u, której opra co wa nie wy da je siê istot nym za da niem dla na stêp nych po ko leñ je go
pra cow ni ków i hi sto ry ków szkol nic twa wy ¿sze go. Bê dzie to jed nak za da nie nie ³a twe ze wzglê -
du na bar dzo ogra ni czo ny za kres ar chi wi za cji do ku men tów w la tach 1951–1995.

Ja cek Ci choc ki
Li dia £u ka siak

Je rzy Mie œcic ki
Ro man Z. Mo raw ski

Adam Wo Ÿniak
Woj ciech Za wor ski

Bog dan Zbierz chow ski

od re dak to rów
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Pro wa dzi³ wy k³a dy „Po la i fa le”, „Sy ste my
au to ma tycz ne go zbie ra nia da nych”, „Za k³ó -
ce nia w sy ste mach ra dio wych”. By³ au to rem
i wspó³ au to rem æwi czeñ la bo ra to ryj nych pro -
 wa dzo nych w ra mach ró¿ nych przedmio tów.
Opie ko wa³ siê 10 pra ca mi dy plo mo wy mi.

Za in te re so wa nia na u ko we Ada ma Abra -
mo wi cza kon cen tru j¹ siê wo kó³ bier nych uk³a -
dów mi kro fa lo wych, a szcze gól nie fil trów. Po
raz pierw szy na œwie cie za pro jek to wa³ i zbu -
do wa³ fil try œrod ko wo prze pu sto we z bez po -
œre dnio sprzê ¿o ny mi re zo na to ra mi die lek -
trycz ny mi o cha rak te ry sty kach elip tycz nych
i o nie sy me trycz nych cha rak te ry sty kach z ze -
ra mi trans mi sji po le wej lub pra wej stro nie pa -
 sma prze pu sto we go oraz elip tycz ne fil try œrod -
 ko wo za po ro we z re zo na to ra mi die lek trycz -
ny mi. Podob nie, po raz pierw szy na œwie cie
zbu do wa³ elip tycz ne fil try pla nar ne z dwu -
ro dza jo wy mi re zo na to ra mi pier œcie nio wy mi
i kwa dra to wy mi. Wpro wa dzi³ do tech ni ki mi -
kro fa lo wej me to dê czê sto tli wo œci w³a snych,
po zwa la j¹ c¹ wy zna czaæ sprzê ¿e nia miê dzy
re zo na to ra mi na pod sta wie czê sto tli wo œci
w³as nych re zo na to rów. Pra ce nad sprzê ¿e -
nia mi elek tro ma gne tycz ny mi za o wo co wa ³y

abramowicz

ADAM ABRA MO WICZ
Adam Abra mo wicz uro dzi³ siê 6 gru dnia 1958
ro ku w Mi cha ³o wie. Szko ³ê pod sta wo w¹ skoñ -
czy³ w Œwi no uj œciu (1973), a li ceum ogól no -
kszta³ c¹ ce w Bia ³ym sto ku (1977). Dy plom
ma gi stra in ¿y nie ra elek tro ni ka w spe cjal no œci
Apa ra tu ra Elek tro nicz na uzy ska³ w 1982 ro ku
na Wy dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw -
skiej. W 1982 ro ku pod j¹³ pra cê w In sty tu cie
Pod staw Elek tro ni ki (obe cnie In sty tut Sy ste mów
Elek tro nicz nych) po cz¹t ko wo na sta no wi sku
kon struk to ra. Rok, od lip ca 1982 do czerw ca
1983, spê dzi³ ja ko pod cho r¹ ¿y w SPR. Od
1986 ro ku pra co wa³ ja ko asy stent, a od 1993
ro ku ad iunkt.

Sto pieñ dok to ra na uk tech nicz nych (z wy -
ró¿ nie niem) uzy ska³ w 1993 ro ku na Wy dzia -
le Elek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej za
roz pra wê Ana li za sprzê ¿o nych re zo na to rów
di e lek trycz nych me to d¹ czê sto tli wo œci w³a s -
nych. Sto pieñ na u ko wy dok to ra ha bi li to wa -
ne go uzy ska³ w 2008 ro ku na Wy dzia le Elek -
tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych Po li tech ni ki
War szaw skiej za mo no gra fiê Fil try mi kro fa lo -
we w sy ste mach ra dio ko mu ni ka cyj nych.

By³ sta ¿y st¹ pro gra mu Tem pus w Fu ba
GmbH, Bad Sal zdet furth, Niem cy w 1991 ro -
ku oraz sty pen dy st¹ Ja pan So cie ty for the Pro -
mo tion of Scien ce na Utsu no miya Uni ver si ty,
Utsu no miya, Ja po nia w 1996 ro ku. Zaj mo wa³
siê tam fa lo wo da mi die lek trycz ny mi i ro dza ja -
mi ty pu whi spe ring gal le ry w re zo na to rach di -
e lek trycz nych. Przez rok (1996/1997) pra co -
wa³ w Niem czech w FIT-Mes stech nik mbH,
Bad Sal zdet furth, pro jek tu j¹c mi kro fa lo we fil -
try z nad prze wo dni ków wy so ko tem pe ra tu ro -
wych (HTS) oraz fil try i zwrot ni ce do sy ste mów
te le fo nii ko mór ko wej.
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A
rów  nie¿ no wy mi mo de la mi sprzê ¿o nych re -
zo na to rów mi kro fa lo wych i sprzê ¿o nych li nii
trans mi syj nych. Roz wi n¹³ te o riê pro jek to wa nia
fil trów sze ro ko pa smo wych. Opra co wy wa³ fil -
try i zwrot ni ce mi kro fa lo we dla firm z Pol ski,
Nie miec, Szwaj ca rii, Wiel kiej Bry ta nii i Ka na dy.

Zaj mo wa³ siê rów nie¿ me to da mi po mia ro -
wy mi w³a œci wo œci ma te ria ³ów w za kre sie czê s -
to tli wo œci mi kro fa lo wych. Opra co wa³ m.in.
ory gi nal n¹ me to dê po mia ru pa ra me trów ter -
micz nych die lek try ków me to d¹ re zo na to ra di -
e lek trycz ne go oraz jest wspó³ au to rem pa ten tu
na te mat po mia rów pa ra me trów fer ry tów mi -
kro fa lo wych. Ma du ¿e do œwiad cze nie w sy -
mu la cjach elek tro ma gne tycz nych me to da mi
w dzie dzi nie cza su i czê sto tli wo œci.

Adam Abra mo wicz jest au to rem i wspó³ -
au to rem po nad 140 prac na u ko wych, w tym
dwóch mo no gra fii o re zo na to rach die lek trycz -
nych i o fil trach mi kro fa lo wych. Pu bli ko wa³
m.in. w: „IE EE Trans. on Mi cro wa ve The o ry
and Tech ni qu es”, „IE EE Trans. on Ap plied Su -
per con duc ti vi ty”, „IE EE An ten nas and Pro pa -
ga tion Ma ga zi ne”, „Mi cro wa ve Jo ur nal”. Je go
pra ce znaj du j¹ siê w ma te ria ³ach licz nych kon -
fe ren cji miê dzy na ro do wych m.in.: Eu ro pe an
Mi cro wa ve Con fe ren ce, In ter na tio nal Mi cro -
wa ve Sym po sium, Asia-Pa ci fic Mi cro wa ve Con   -
fe ren ce. Bra³ czyn ny udzia³ w po nad 40 kon -
fe ren cjach na u ko wych.

Za swo je ba da nia by³ wie lo krot nie na -
gra dza ny. Ju¿ pod czas stu diów dwu krot nie

otrzy ma³ na gro dê Se kre ta rza Na u ko we go
Wy dzia ³u VI Pol skiej Aka de mii Na uk. Rów -
nie¿ dwu krot nie by³ na gra dza ny ze spo ³o w¹
Na  gro d¹ Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej. Czte -
ro krot nie by³ wy ró¿ nia ny na gro da mi Rek to ra
Po li tech ni ki War szaw skiej. Po nad to otrzy ma³
URSI Yo ung Scien tist Award.

Jest wie lo let nim cz³on kiem In ti tu te of Elec -
tri cal and Elec tro nics En gi ne ers (mem ber —
1994, se nior mem ber — 1999). Pe³ ni³ funk -
cje se kre ta rza i by³ dwu krot nie wi ce-prze wo d -
ni cz¹ cym Jo int Chap ter AP/AES/MTT Pol skiej
Sek cji IE EE. W la tach 1996–1999 by³ cz³on -
kiem Ko mi te tu Kra jo we go URSI. Od 2008 ro -
ku jest cz³on kiem Sek cji Mi kro fal, a od 2009
ro ku Sek cji Sy gna ³ów Uk³a dów i Sy ste mów
Elek tro nicz nych Ko mi te tu Elek tro ni ki i Te le ko -
mu ni ka cji Pol skiej Aka de mii Na uk. Jest sta ³ym
re cen zen tem cza so pism: „IE EE Trans. on Mi cro -
wa ve The o ry and Tech ni qu es”, „IE EE Trans. on
Ad van ced Pac ka ging”, „IE EE Mi cro wa ve and
Wi re less Com po nents Let ters”, „Elec tro nics
Let ters”.

W³a da czyn nie jê zy ka mi an giel skim i ro syj -
skim. Jest ¿o na ty i ma dwóch sy nów. In te re su -
je siê spo rtem i mu zy k¹. Lu bi czy taæ. Za oso by,
które wy war ³y naj wiêk szy wp³yw na je go dzia -
³al noœæ na u ko w¹, uwa ¿a mgr. Ja na Ko wa lew -
skie go na u czy cie la fi zy ki z li ceum w Go le -
nio wie i dr. in¿. Ma ria na Po spie szal skie go
pro mo to ra pra cy ma gi ster skiej.
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KON RAD
ADA MO WICZ
Kon rad Ada mo wicz uro dzi³ siê 1 lu te go 1940
ro ku w Ma ³a cho wie k. Gnie zna. Z War sza w¹
zwi¹ za ny jest od 1947 ro ku. W 1957 ro ku
ukoñ czy³ Tech ni kum £¹cz no œci Nr 1. W 1964
ro ku ukoñ czy³ stu dia na Wy dzia le £¹cz no œci
Po li tech ni ki War szaw skiej, uzy sku j¹c dy plom
mgr. in¿. ³¹cz no œci. W la tach 1964–1966 pra -
co wa³ na sta no wi sku asy sten ta na u ko wo-ba -
daw cze go w Prze my s³o wym In sty tu cie Te le ko -
mu ni ka cji. Pra cê w Po li tech ni ce War szaw skiej
roz po cz¹³ w 1966 ro ku ja ko asy stent na u ko -
wo-tech nicz ny. W la tach 1967–2002 pra co -
wa³ ja ko na u czy ciel aka de mic ki, po cz¹t ko -
wo w Ka te drze Urz¹ dzeñ Ra dio tech nicz nych
i Te le wi zyj nych, a na stêp nie w In sty tu cie Ra -
dio e lek tro ni ki. W czerw cu 1976 ro ku uzy ska³
dy plom dok to ra na uk tech nicz nych i sta no wi -
sko ad iunk ta za roz pra wê dok tor sk¹ Ana li za
te o re tycz na i do œwiad czal na prze twor ni ka cy f -
ro wo-ana lo go we go z pó³ prze wo dni ko wym bi -
po  lar nym klu czem rów no le g³ym.

Spe cjal no œci¹ Kon ra da Ada mo wi cza s¹ cy f -
ro we przy rz¹ dy po mia ro we, kom pu te ro we
sy ste my po mia ro we i ste ru j¹ ce oraz tech ni ki
prze ka zy wa nia in for ma cji, w szcze gól no œci
tech ni ki prze twa rza nia ana lo go wo-cy fro we go
i cy fro wo-ana lo go we go.

Dzia ³al noœæ dy dak tycz na Kon ra da Ada mo -
wi cza obej mo wa ³a wszy st kie for my pro ce su
dy dak tycz ne go: wy k³a dy, æwi cze nia, za jê cia
la bo ra to ryj ne i pro jek to we na stu diach dzien -
nych, wie czo ro wych i za ocz nych, a tak ¿e na
stu dium po dy plo mo wym Kom pu te ro wej Tech -
ni ki Po mia ro wej oraz stu dium po dy plo mo wym
Ra dio e lek tro ni ki. Pro wa dzi³ za jê cia z przed -

mio tów: „Prze twor ni ki A/C i C/A w ra dio e lek -
tro ni ce”, „Cy fro we po mia ry na piê cia”, „Elek tro -
nicz ne przy rz¹ dy po mia ro we”, „Kom pu te ro -
wa tech ni ka po mia ro wa”, „Ste ro wa nie i prze -
twa rza nie da nych”, „Au to ma tycz ne me to dy
po mia ro we”, „Sy ste mo we urz¹ dze nia po mia -
ro we i ste ru j¹ ce”. Kie ro wa³ 68 obro nio ny mi
pra ca mi ma gi ster ski mi i 35 in ¿y nier ski mi. W la -
tach 1979–1981 pro wa dzi³ Stu denc kie Ko ³o
Na u ko we. Jest wspó³ au to rem skryp tu Wy bra ne
za ga dnie nia kom pu te ro wej tech ni ki po mia ro -
wej (Wy daw nic two Po li tech ni ki War szaw skiej,
1982). Kon rad Ada mo wicz za an ga ¿o wa ny
by³ we wspó³ pra cê aka de mic k¹ z uczel nia mi
w Cze cho s³o wa cji (Cze ska Wy ¿sza Szko ³a
Tech nicz na w Pra dze i Wy ¿sza Szko ³a tech -
nicz na w Bra ty s³a wie).

Kon rad Ada mo wicz po sia da znacz ny do ro -
bek na u ko wo-ba daw czy: 40 pu bli ka cji i pa -
ten tów, udzia³ i w wiêk szo œci przy pad ków
kie ro wa³ 35 te ma ta mi na u ko wo-ba daw czy mi
o cha rak te rze kon struk cyj nym. Wie le z tych

adamowicz
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A
prac wy ko ny wa nych by ³o dla prze my s³u. Na
przy k³ad mo del prze twor ni ka cy fro wo-ana lo -
go we go do elek tro nicz nych przy rz¹ dów po -
mia ro wych wdro ¿o ny zo sta³ do pro duk cji
prze my s³o wej (w za k³a dzie ZO PAN). Jed nym
z wy ró¿ nia j¹ cych siê te ma tów, którym kie ro -
wa³ Kon rad Ada mo wicz, by ³o opra co wa nie
Mo du ³o we go Sy ste mu Ana li zy Sy gna ³ów MSAS
w ra mach Cen tral ne go Pro gra mu Ba dañ Roz -
wo jo wych CPBR 12.2 (1987–1989). Wy ni ki
za koñ czo nych prac na u ko wo-ba daw czych re -
fe ro wa ne by ³y na miê dzy na ro do wych i kra jo -
wych kon fe ren cjach na u ko wych (Wie deñ,
Bru kse la, Tu ryn, Var na, Pra ga, Smo le ni ce i wie -
le in nych).

Za dzia ³al noœæ ba daw cz¹ i dy dak tycz n¹
Kon rad Ada mo wicz zo sta³ 4-krot nie na gro dzo -
ny ze spo ³o w¹ Na gro d¹ Mi ni stra Na u ki i Szkol -
nic twa Wy ¿sze go (1975, 1986, 1990, 1997),
wie lo krot nie Na gro d¹ Rek to ra PW oraz
odzna czo ny Z³o tym Krzy ¿em Za s³u gi (1988).
W 1986 ro ku otrzy ma³ odzna kê Za s³u ¿o ny dla
Po li tech ni ki War szaw skiej oraz sre br n¹ od -
zna kê Za s³u ¿o ny dla Roz wo ju Prze my s³u Ma -
szy no we go.

Kon rad Ada mo wicz w okre sie za tru dnie -
nia na PW pe³ ni³ wie le od po wie dzial nych
funk cji na Wy dzia le i po za nim. By³ za stêp c¹
dy rek to ra In sty tu tu Ra dio e lek tro ni ki ds. na u -
cza nia (1981–1984), za stêp c¹ dy rek to ra In sty -
tu tu Ra dio e lek tro ni ki ds. Na u ki (1984–1996),
kie row ni kiem pra cow ni Kom pu te ro wej Tech -
ni ki Po mia ro wej (1984–1994), cz³on kiem Ra -
dy Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj -
nych, cz³on kiem Ko le gium Dzie kañ skie go
(1981–1984), cz³on kiem Ko mi sji Ra dy Wy -
dzia ³u ds. Ba dañ Na u ko wych, cz³on kiem
Ko mi sji Ra dy Wy dzia ³u ds. Na gród i Odzna -
czeñ, cz³on kiem Ko mi sji Dzie kañ skiej ds. Po -

li ty ki Fi nan so wej Wy dzia ³u, cz³on kiem Ra dy
Spe cjal no œci Sy ste my Kon trol no-Po mia ro we,
cz³on kiem Rek tor skiej Ko mi sji ds. Na gród i Od -
zna czeñ. Kon rad Ada mo wicz dzia ³a³ rów nie¿
ak tyw nie po za Po li tech ni k¹, gdzie w Ko mi te -
cie Me tro lo gii i Apa ra tu ry Na u ko wej PAN by³
se kre ta rzem na u ko wym, cz³on kiem Ko mi sji
ds. Apa ra tu ry i Sy ste mów Po mia ro wych (1987–
–1990), cz³on kiem Ko mi sji ds. Kszta³ ce nia,
w Pol skim Ko mi te cie Po mia rów Au to ma ty ki
i Ro bo ty ki PK PA iR by³ prze wo dni cz¹ cym
Sek cji Po mia rów Elek trycz nych i Elek tro nicz -
nych (1985–1991). Kon rad Ada mo wicz by³
jed nym z g³ów nych orga ni za to rów 2nd Int.
Sym po sium of The IME KO Tech ni cal Com -
mi tee on Me a su re ment of Elec tri cal Qu an ti -
ties „In du strial Me a su re ment of Elec tri cal and
Elec tro nic Com po nents and Equ ip ment” (War -
sza wa, 26–28 ma ja 1987, wi ce prze wo dni cz¹ -
cy Ko mi te tu Orga ni za cyj ne go, cz³o nek Ko -
mi te tu Pro gra mo we go). By³ tak ¿e g³ów nym
orga ni za to rem dzia ³u Elek tro ni ka na wy sta wie
i se mi na rium „Na u ka i tech ni ka pol ska w la -
bo ra to rium i prze my œle” zor ga ni zo wa nej w ra -
mach Dni Na u ki i Tech ni ki Pol skiej w Chi nach
(Pe kin, 23 lu te go –5 mar ca 1989).

Kon rad Ada mo wicz, w okre sie, kie dy ogra -
ni czo ne by ³y mo¿ li wo œci wspó³ pra cy z prze -
my s³em, za in te re so wa³ siê tech no lo gi¹ ban ko -
w¹, a w szcze gól no œci tech ni ka mi in for ma tycz -
ny mi i in for ma cyj ny mi w ban ko wo œci. W 1994
ro ku pod j¹³ pra cê w Na ro do wym Ban ku Pol -
skim, gdzie pra co wa³ do 2006 ro ku, czy li do
mo men tu przej œcia na eme ry tu rê. Ja ko eks pert
NBP bra³ ak tyw ny udzia³ w pro ce sie le gi sla cyj -
nym rz¹ du i ko mi sji sej mo wej do ty cz¹ cym
usta wy o pod pi sie elek tro nicz nym oraz usta wy
o elek tro nicz nych in stru men tach p³at ni czych.
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MI RO S£AW ADAM SKI
Mi ro s³aw Adam ski uro dzi³ siê w 1957 ro ku
w Ko sza li nie. Tech ni kum Elek tro nicz ne im.
R. Trau gut ta w Ko sza li nie ukoñ czy³ w 1977 ro -
ku. Ja ko lau re at III Olim pia dy Wie dzy Tech -
nicz nej i fi na li sta XXVI Olim pia dy Fi zycz nej
roz po cz¹³ stu dia na Wy dzia le Elek tro ni ki PW,
które ukoñ czy³ z wy ró¿ nie niem w 1982 ro ku,
uzy sku j¹c dy plom mgr. in¿. elek tro ni ka w dzie -
dzi nie apa ra tu ry elek tro nicz nej. Je go pra ca ma -
gi ster ska do ty czy ³a wspo ma ga ne go kom pu te -
rem pro jek to wa nia wie lo dio do wych mi kro fa lo -
wych mie sza czy dio do wych. W tym sa mym
ro ku roz po cz¹³ pra cê na u ko wo-dy dak tycz n¹
w Za k³a dzie Uk³a dów i Apa ra tu ry Mi kro fa lo wej
In stu tu tu Pod staw Elek tro ni ki PW. Roz pra wê
dok tor sk¹ Mo de lo wa nie i ana li za mi kro fa lo -
wych ge ne ra to rów har mo nicz nych z sy me -
trycz ny mi wa rak to ra mi z ba rie r¹ he te ro z³¹ czo -
w¹ obro ni³ na Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech nik
In for ma cyj nych PW w 1997 ro ku. Od 2001
ro ku pra cu je w Cen trum Tech no lo gii Wy so -
kich Czê sto tli wo œci fir my Agi lent Tech no lo gies
w San ta Ro sa, Ka li for nia.

W la tach 1982–2001 bra³ udzia³ w pro jek -
tach ba daw czych w za kre sie te o ri uk³a dów
elek tro nicz nych, mo de lo wa nia i cha rak te ry za -
cji mo no li tycz nych uk³a dów sca lo nych, tech -
ni ki ra da ro wej oraz w pro jek tach kon struk cyj -
nych apar tu ry mi kro fa lo wej do ko mu ni ka cji
na ziem nej i in ter fe ro me trii ge o de zj nej. W ra -
mach obo wi¹z ków dy dak tycz nych pro wa dzi³
æwi cze nia ra chun ko we i la bo ra to ryj ne z przed -
mio tów: „Uk³a dy elek tro nicz ne”, „Tech ni ka mi -
kro fa lo wa” oraz „Po la i fa le”. Za opra co wa nie
no wych æwi czeñ la bo ra to ryj nych otrzy ma³ na -
gro dy dy dak tycz ne Rek to ra Po li tech ni ki War -
szaw skiej w 1989 i 1997 ro ku.

W fir mie Agi lent Tech no lo gies Mi ro s³aw
Adam ski zaj mu je siê pro jek to wa niem, cha rak -
te ry za cj¹ i wdra ¿a niem do pro duk cji wy spe -
cja li zo wa nych mi kro fa lo wych mo no li tycz nych
uk³a dów sca lo nych kry tycz nych dla naj wy¿ -
szej kla sy oscy lo sko pów, ge ne ra to rów i we kto -
ro wych ana li za to rów ob wo dów. Wspo ma ga
te¿ pra ce roz wo jo we nad we wnê trz ny mi pro -
ce sa mi pro duk cji uk³a dów sca lo nych w tech -
no lo giach pó³ prze wo dni ków z³o ¿o nych. 

Mi ro s³aw Adam ski jest au to rem lub wspó³ -
au to rem 40 pu bli ka cji w dzie dzi nie dio do wych
uk³a dów prze mia ny czê sto tli wo œci, sy me trycz -
nych wa rak to rów z ba rie r¹ he te ro z³¹ czo w¹,
szu mów w ra da rach FMCW, mo no li tycz nych
mi kro fa lo wych uk³a dów sca lo nych i tech no lo -
gii ich pro duk cji. Wraz z M. Fa be rem i J. Chram -
cem wy da³ mo no gra fiê Mi cro wa ve and Mil li -
me ter wa ve Dio de Fre qu en cy Mul ti pliers (Ar -
tech Ho u se, Bo ston– Lon don 1995), wy ró¿ -
nio n¹ na gro d¹ Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej
w 1996 ro ku. W 2007 ro ku otrzy ma³ Ga As
Man tech He Bong Kim Best Pa per Award za
wspó³ au tor stwo ko mu ni ka tu The Ro le of Sub -
stra te Di slo ca tions In Cau sing In fant Fa i lu res
In High Com ple xi ty In GaP/Ga As HBT ICs.

Mi ro s³aw Adam ski jest cz³on kiem IE EE.

adamski

Sło wa klu czo we
n te o ria i tech ni ka mi kro fa-

lo wa

n dio do we ukła dy prze mia -
ny czę sto tli wo ści

n szu my w ukła dach i sy ste-
mach elek tro nicz nych

n mi kro fa lo we mo no li tycz -
ne ukła dy sca lo ne



TO MASZ ADAM SKI
To masz Adam ski uro dzi³ siê 13 mar ca w 1948
ro ku £o dzi. W 1965 ro ku ukoñ czy³ I Li ceum
Ogól no kszta³ c¹ ce im. Mi ko ³a ja Ko per ni ka w £o -
dzi, a w 1970 ro ku stu dia na Wy dzia le Elek tro -
ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej na spe cjal no œci
au to ma ty ka i ma szy ny ma te ma tycz ne, uzy sku -
j¹c ty tu³ ma gi stra in ¿y nie ra. Pra cê dy plo mo w¹
pi sa³ pod kie run kiem profesora J. Za brodz kie -
go nt. sprzê to wych roz wi¹ zañ w gra fi ce kom -
pu te ro wej. W la tach 1971–1975 stu dio wa³
na kie run ku Sy ste my Prze twa rza nia Da nych
Stu dium Dok to ranc kie go Po li tech ni ki War szaw -
skiej i na Wy dzia le Ma te ma ty ki Uni wer sy te tu
War szaw skie go. W 1976 ro ku ukoñ czy³ stu dia
na Wy dzia le Ma te ma ty ki, In for ma ty ki i Me -
cha ni ki Uni wer sy te tu War szaw skie go, spe cja -
li zu j¹c siê w te o rii pro ce sów sto cha stycz nych.
Pra cê dy plo mo w¹ nt. bez wzglêd nej ci¹ g³o œci
miar w prze strze niach funk cyj nych pi sa³ pod
kie run kiem prof. St. Kwa pie nia cz³on ka PAN

i jed ne go z naj lep szych pro ba bi li stów pol -
skich. Od 1974 ro ku jest pra cow ni kiem In sty -
tu tu Sy ste mów Elek tro nicz nych Po li tech ni ki
War szaw skiej, gdzie od 2001 ro ku jest za tru d -
nio ny na sta no wi sku pro fe so ra nad zwy czaj ne -
go. Jest kie row ni kiem Ze spo ³u Sy ste mów Cy f -
ro wych i Prze twa rza nia Sy gna ³ów w In sty tu cie
Sy ste mów Elek tro nicz nych. Przez wie le lat by³
kie row ni kiem spe cjal no œci In ¿y nie ria Kom pu -
te ro wa na Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech nik In for -
ma cyj nych. W 1983 ro ku odby³ 10-mie siêcz ny
sta¿ za wo do wy w In sti tut Na tio nal Po ly tech ni -
que de Gre no ble (Éco le Na tio na le Supérieu re
d’Élec tro ni que et de Ra dioélec tri cité de Gre -
no ble — EN SERG i La bo ra to i re d’In for ma ti que
et de Mathéma ti qu es Ap pli quées de Gre no ble
— IMAG).

Sto pieñ dok to ra na uk tech nicz nych uzy ska³
w 1976 ro ku na Wy dzia le Elek tro ni ki Po li tech -
ni ki War szaw skiej za pra cê pt. Al go ryt my roz -
po zna wa nia kon te ksto we go dla ³añ cu chów
Mar ko wa rzê du m i gra ma tyk kom bi na to rycz -
nych. Sto pieñ na u ko wy dok to ra ha bi li to wa ne go
uzy ska³ na Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech nik In for -
ma cyj nych w 1994 ro ku za pra cê pt. Zja wi ska
nie sta ³o œcio we ty pu jit te ru w uk³a dach i sy ste -
mach elek tro nicz nych. Pra ca do ty czy ³a w war -
stwie te o re tycz nej pro ble mów ty pu bar rier
cros sings, te o rii pro ce sów sto cha stycz nych
oraz al go ryt mów roz wi¹ zy wa nia pro ble mów
Ÿle po sta wio nych, a w war stwie apli ka cyj nej
al go ryt mów ko rek cji kom pu te ro wych sy ste -
mów po mia ro wych z prób ko wa niem.

To masz Adam ski jest au to rem po nad 100
prac na u ko wych, 3 mo no gra fii, au to rem 2 pod -
rêcz ni ków i wspó³ au to rem 4 podrêcz ni ków.
Jest rów nie¿ au to rem wie lu re cen zji ksi¹ ¿ek,
re fe ra tów kon fe ren cyj nych i ar ty ku ³ów (WNT,
WKi£, „Elec tro nics and Te le co mu ni ca tions
Qu ar ter ly”, „Ar chi wum Elek tro tech ni ki”, „IE EE
on In stru men ta tion & Me a su re ment”, „Biu le -
tyn PAN”, re cen zje re fe ra tów na kon fe ren cje
KK TO iUE, IC SES, IME KO, IMTC, KKE).

To masz Adam ski jest pro mo to rem szeœciu
obro nio nych roz praw dok tor skich i kil ku prac
z otwar ty mi prze wo da mi dok tor ski mi. Pro wa -
dzi³ wie le wy k³a dów na Wy dzia le Elek tro ni ki
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i Tech nik In for ma cyj nych, Wy dzia le Me cha -
ni ki Pre cy zyj nej, Wy dzia le Me cha ni ki, Ener -
ge ty ki i Lot nic twa oraz Wy dzia le Ma te ma ty ki
i Na uk In for ma cyj nych. Obe cnie pro wa dzi
wy k³a dy z: „Pod staw te o re tycz nych kryp to -
gra fii i ochro ny in for ma cji”, „Mi kro pro ce so -
rów i sy ste mów wbu do wa nych”, „Al go ryt mów
i bez  pie czeñ stwa da nych”, „Ele men tów kon -
struk cji sy ste mów cy fro wych”, a na stu diach
an glo jê zycz nych wy k³a dy „In tro duc tion to Di -
gi tal Sy stems”, „Cryp to gra phy and Da ta Se cu ri -
ty” oraz „As sem blers”.

To masz Adam ski jest cz³on kiem Sek cji
Sy g  na ³ów, Uk³a dów i Sy ste mów Elek tro nicz -
nych Pol skiej Aka de mii Na uk, cz³on kiem IE EE,

cz³on kiem ACM, cz³on kiem Pol skie go Sto wa -
rzy sze nia Po mia rów, Au to ma ty ki i Ro bo ty ki
POL SPAR, cz³on kiem Ko mi te tu Na u ko we go
kon fe ren cji IC SES (In ter na tio nal Con fe ren ce on
Si gnals and Elec tro nic Sy stems) oraz kon fe ren -
cji KKE (Kra jo wej Kon fe ren cji Elek tro ni ki). Jest
re dak to rem sie cio we go mie siêcz ni ka kryp to -
gra ficz ne go „Bez pie czeñ stwo IT” i kon sul tan -
tem na u ko wym fir my kryp to gra ficz nej Ker be ros.

Do licz nych pa sji spo rto wych To ma sza
Adam skie go na le ¿y p³y wa nie, na rciar stwo,
tu ry sty ka gór ska i ¿e glar stwo. W³a da bier nie
i czyn nie jê zy kiem an giel skim, fran cu skim i ro -
syj skim, a na po zio mie pod sta wo wym rów nie¿
jê zy kiem nie miec kim.



ALE KSAN DER AL BIC KI
Ale ksan der Al bic ki uro dzi³ siê 24 ma ja 1941
ro ku w War sza wie. W 1958 ro ku ukoñ czy³
li ceum ogól no kszta³ c¹ ce w Ma ko wie Ma zo -
wiec kim. Dy plom ma gi stra in ¿y nie ra elek tro -
ni ka ze spe cjal no œci¹ Te le tran smi sja Prze wo -
do wa uzy ska³ w 1965 ro ku na Wy dzia le
£¹cz no œci Po li tech ni ki War szaw skiej. Sto pieñ
na u ko wy dok to ra na uk tech nicz nych (z wy -
ró¿ nie niem) uzy ska³ w 1973 ro ku w In sty tu cie
£¹cz no œci w Mie dze szy nie za roz pra wê Mi ni -
ma li za cja licz by sta nów w au to ma tach nie zu -
pe³ nych, a sto pieñ na u ko wy dok to ra ha bi li to -
wa ne go w 1980 ro ku na Wy dzia le Elek tro ni ki
Po li tech ni ki War szaw skiej za mo no gra fie
Kon struk tyw ne me to dy re a li za cji au to ma tów.
W 1964 ro ku pod j¹³ pra ce na Wy dzia le
£¹cz no œci w Pra cow ni Uk³a dów Lo gicz nych.
W 1980 ro ku po wie rzo no mu sta no wi sko do -
cen ta w In sty tu cie Te le ko mu ni ka cji Po li tech -
ni ki War szaw skiej. W 1967 ro ku odby³ prak ty -
kê za wo do w¹ w fa bry ce sy ste mów kon trol no-
-po mia ro wych Spre cher und Su che w Lin zu
(Au stria). W 1978 ro ku pra co wa³ ja ko wy k³a -
dow ca w La bo ra to rium Sy ste mów i Au to ma ty -
ki w Na ro do wej Wy ¿szej Szko le Te le ko mu ni -

ka cji (Éco le Na tio na le Supérieu re des Te le com -
mu ni ca tions) w Pa ry ¿u. W la tach 1974–1980
byt kie row ni kiem Za k³a du Pod staw Te le ko mu -
ni ka cji Po li tech ni ki War szaw skiej. Od 1981 ro -
ku jest za tru dnio ny w De par ta ment of Elec tri -
cal and Com pu ter En gi ne e ring, Uni ver si ty of
Ro che ster (USA); od 1996 ro ku ja ko pro fes sor
of elec tri cal and com pu ter en gi ne e ring.

Za in te re so wa nia na u ko we Ale ksan dra Al -
bic kie go do ty czy ³y po cz¹t ko wo ana li zy i syn -
te zy uk³a dów lo gicz nych, a zw³a szcza two rze -
nia na rzê dzi wspo ma ga j¹ cych au to ma tycz ne
pro jek to wa nie. Wy ni ki pro wa dzo nych przez
nie go prac ba daw czych znaj do wa ³y prak tycz -
ne za sto so wa nie w pro jek to wa niu i uru cha -
mia niu przy rz¹ dów po mia ro wych na po trze by
trans mi sji da nych. Zaj mo wa³ siê tak ¿e za sto so -
wa niem uk³a dów mi kro pro ce so ro wych w sy s -
te mach ko mu ta cyj nych. Od 1981 ro ku te ma ty -
ka je go ba dañ za czê ³a ewo lu o waæ w kie run ku
pro jek to wa nia i te sto wa nia uk³a dów sca lo nych
wiel kiej ska li in te gra cji, a przede wszy st kim
pro jek to wa nia uk³a dów sa mo te sto wal nych.
Pra ce w tej dzie dzi nie by ³y spo nso ro wa ne
przez Se mi con duc tor Re se arch Cor po ra tion.
Kie ro wa³ tak ¿e pra ca mi nad syn te z¹ uk³a dów
i sy ste mów cy fro wych o ni skim po bo rze mo cy,
fi nan so wa ny mi przez Na tio nal Scien ce Fo un -
da tion, oraz ucze st ni czy³ w pra cach ze spo ³u
zaj mu j¹ ce go siê pro jek to wa niem nad prze wo d -
ni ko wych uk³a dów cy fro wych — ba da nia w tej
dzie dzi nie by ³y pro wa dzo ne w ra mach pro -
jek tu fi nan so wa ne go przez Air For ce Offi ce of
Scien ti fic Re se arch. Zaj mo wa³ siê rów nie¿ pro -
to ko ³a mi w ra dio wych sie ciach pa kie to wych.
W po ³o wie lat dzie wiêæ dzie si¹ tych przed mio -
 tem za in te re so wa nia Ale ksan dra Al bic kie go
sta ³y siê sie ci ener ge tycz ne, a zw³a szcza ana li -
za pr¹ dów har mo nicz nych oraz zdal na iden ty -
fi ka cja odbior ni ków ener gii elek trycz nej w tych
sie ciach i ich kla sy fi ka cja. Ba da nia w tej dzie -
dzi nie by ³y pro wa dzo ne w USA na po trze by
Ro che ster Gas and Elec tric, New York Sta te
Ener gy Re se arch and De ve lop ment Au tho ri ty
oraz Elec tric Po wer Re se arch In sti tu te Inc.

Jest au to rem lub wspó³ au to rem 16 ar ty -
ku ³ów w cza so pi smach na u ko wych, m.in.
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w: „IE EE Trans ac tions on Com pu ters”, „IE EE
Trans ac tions on Com mu ni ca tions”, „IE EE Trans -
 ac tions on Cir cu it and Sy stems”, „IE EE Jo ur nal
of So lid Sta te Cir cu it” i w „ Roz pra wach Elek -
tro tech nicz nych”. Opu bli ko wa³ tak ¿e 91 ar -
ty ku ³ów w ma te ria ³ach kon fe ren cyj nych. By³
pro mo to rem w 9 za koñ czo nych prze wo dach
dok tor skich. Za osi¹ gniê cia ba daw cze by³
na gra dza ny przez Mi ni stra £¹cz no œci (1972,
1974) oraz Mi ni stra Szkol nic twa Wy ¿sze go
(1969, 1979, 1987).

Ale ksan der Al bic ki pro wa dzi³ wie le ory gi -
nal nych wy k³a dów na Po li tech ni ce War szaw -
skiej: „Te o ria i pro jek to wa nie uk³a dów im pul -
so wych” (1973–1980), „Al ge bra icz na te o ria
au to ma tów” (1973–1980), „Uk³a dy lo gicz ne”
(1970–1980) oraz w Uni ve ri sty of Ro che -
ster: „Di gi tal Cir cu it” (1981–1993), „Ad van ced
Swit ching The o ry and De sing” (1984–1993),
„Spe cial To pi ce in Com pu ter In ter fa cing and
Ne t works” (1984–1986), „VL SI Sy stems”
(1989–1994), „Da ta and Com pu ter Com mu -
ni ca tions” (1988–2000), „Elec tric Po wer Qu a -
li ty” (1999–2001). Pro wa dzi³ rów nie¿ se rie
wy k³a dów w Linz Uni ver si ty (Au stria), Tian jin
Uni ver si ty (Chi ny), Ro che ster In sti tu te of Tech -
no lo gy (USA), Bra zy lij skim to wa rzy stwie Mi -
kro e lek tro nicz nym w Sao Pau lo oraz w fir mie
Ea st man Ko dak (USA).

Jest wspó³ au to rem dwóch podrêcz ni ków
aka de mic kich: Al ge bra icz na te o ria au to ma tów
(WNT, War sza wa 1980) oraz Uk³a dy cy fro we
w te le ko mu ni ka cji (WKi£, War sza wa 1986),
a tak ¿e wie lu ra por tów i ar ty ku ³ów do ty cz¹ -
cych dy dak ty ki, pu bli ko wa nych m.in. w „IE EE

Trans ac tions on Edu ca tion” i ma te ria ³ach kon -
fe ren cyj nych.

Ale ksan der Al bic ki pe³ ni³ i nadal pe³ ni wie -
le funk cji orga ni za cyj nych na Uni wer sy te cie
w Ro che ster: jest m.in. cz³on kiem Uni ver si ty
Co un cil on Gra du a le Stu dy (1986–1991 i od
1999 ro ku), cz³on kiem Col le ge Co un cil (od
1996 ro ku) i prze wo dni cz¹ cym Gra du a le Cur -
ri cu lum Com mit tee w De par ta ment of Elec -
tri cal and Kom pu ter En gi ne e ring (1984–1992
i od 1999 ro ku).

Jest tak ¿e cz³on kiem (se nior mem ber) In sti -
tu te of Elec tro nic En gi ne ers (USA) oraz cz³on -
kiem ko le gium re dak cyj ne go cza so pi sma
„Jo ur nal of Elec tro nic Te sting: The o ry and Ap -
pli ca tions”, a tak ¿e ko mi te tów pro gra mo wych
wie lu kon fe ren cji miê dzy na ro do wych.

Jest ¿o na ty, ma dwo je dzie ci. W³a da czyn -
nie jê zy ka mi an giel skim i ro syj skim. Pa sjo nu je
go na rciar stwo i tu ry sty ka. W la tach 1964–1968
pe³ ni³ funk cjê pre ze sa Aka de mic kie go Klu bu
Na rciar stwa w War sza wie, przez wie le lat by³
in struk to rem na rciar stwa w Pol sce i w USA.
Zdo by³ br¹ zo wy me dal w ¯e glar skich Mi strzo -
stwach Pol ski w 1965 ro ku. In te re su je siê hi sto -
ri¹ i kul tu r¹ In dian obu Ame ryk. Uwa ¿a, ¿e
naj wiê cej za wdziê cza dok to ro wi Le o pol do wi
Grze go rzo wi — na u czy cie lo wi jê zy ka pol -
skie go i lo gi ki w li ceum ogól no kszta³ c¹ cym
w Ma ko wie Ma zo wiec kim, W³a dy s³a wo wi Ma -
jew skie mu — pro fe so ro wi Po li tech ni ki War -
szaw skiej, oraz dok to ro wi Er wi no wi Kin ne no -
wi — eme ry to wa ne mu pro fe so ro wi Uni ver si ty
of Ro che ster.
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KRZY SZTOF
AN TO SZKIE WICZ
Krzy sztof An to szkie wicz uro dzi³ siê w 1949
ro ku w I³o wie. W 1967 ro ku ukoñ czy³ VI Li -
ceum Ogól no kszta³ c¹ ce im. Ta de usza Re y ta -
na w War sza wie. W tym sa mym ro ku roz po -
cz¹³ stu dia na Wy dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni -
ki War szaw skiej, które ukoñ czy³ w 1972 ro ku,
uzy sku j¹c dy plom ma gi stra in ¿y nie ra w spe -
cjal no œci Apa ra tu ra elek tro nicz na. Pra ca ma -
gi ster ska do ty czy ³a pro jek to wa nia sta bil ne go,
prze stra ja ne go Ÿród³a czê sto tli wo œci.

Pra cê za wo do w¹ roz po cz¹³ w 1972 ro ku
w na Wy dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki War -
szaw skiej na sta no wi sku asy sten ta sta ¿y sty,
na stêp nie asy sten ta, a po uzy ska niu stop nia
dok to ra, na sta no wisku ad iunk ta. Roz pra wê
dok tor sk¹ w dzie dzi nie elek tro ni ki obro ni³ na
Wy dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej
w 1983 ro ku. Te ma tem pra cy dok tor skiej by ³a
ana li za uk³a du prób ku j¹ co-pa miê ta j¹ ce go pra -

cu j¹ ce go w pê tli syn chro ni za cji fa zo wej. Istot -
nym re zul ta tem ana li zy by ³o wpro wa dze nie
ogól ne go pa ra me tru ja ko œci uk³a du.

Za in te re so wa nia na u ko we Krzy szto fa An -
to szkie wi cza kon cen tro wa ³y siê wo kó³ za ga d -
nieñ do ty cz¹ cych syn chro ni za cji ge ne ra to rów
i sta bi li za cji czê sto tli wo œci. Jest au to rem lub
wspó³ au to rem kil ku pu bli ka cji z tej dzie dzi ny.
Wiêk szoœæ to ar ty ku ³y pre zen to wa ne na kon fe -
ren cjach z dzie dzi ny mi kro fal i te o rii ob wo dów.
Naj wa¿ niej szy mi s¹ pra ce z za kre su kom pu -
te ro wej ana li zy szu mów ge ne ra to rów, pu bli -
ko wa ne w „Biu le ty nie PAN” w 1997 ro ku.

W la tach 1987–1989 uzy ska³ sty pen dium
na u ko we w Uni ver si ty of Ma ni to ba w Ka na -
dzie, gdzie roz sze rzy³ swo je za in te re so wa nia
na te o riê po la i roz po cz¹³ ba da nia nad pro -
jek to wa niem an ten mi kro pa sko wych o za da -
nej cha rak te ry sty ce. Efek tem tych prac s¹ pu -
bli ka cje na te mat cha rak te ry styk an ten mi kro -
pa sko wych (m.in. w „IE EE Jo ur nal on An ten nas
and Pro pa ga tion”).

W la tach 1991–1998 bra³ udzia³ w pro jek -
tach ba daw czych z dzie dzi ny ad mi ni stro wa nia
pro ce sem dy dak tycz nym w szko le wy ¿szej.
Wy ni kiem tych prac by ³a ksi¹¿ ka Ela stycz ny
sy stem stu diów dwu stop nio wych (PWN, 1996),
której jest wspó³ au to rem.

Od 2008 ro ku jest za an ga ¿o wa ny w pro jek -
ty dla Oœrod ka Ba daw cze go DE SY w Ham bur -
gu, do ty cz¹ ce kon struk cji apa ra tu ry elek tro -
nicz nej do ste ro wa nia ak ce le ra to rem li nio wym.

W ra mach obo wi¹z ków dy dak tycz nych
Krzy sztof An to szkie wicz pro wa dzi³ za jê cia
pro jek to we, la bo ra to ria i æwi cze nia z przed -
mio tów: „Elek tro ni ka”, „Uk³a dy elek tro nicz ne”,
„Tech ni ka wiel kich czê sto tli wo œci”, „Wspó³ -
cze sne uk³a dy ana lo go we, im pul so we i RF”
oraz wy k³ad „Ge ne ra cja i syn te za czê sto tli wo -
œci”, a obe cnie rów nie¿ wy k³a dy z przedmio tu
„Uk³a dy i sy ste my elek tro nicz ne” oraz „Syn te -
za i sta bi li za cja czê sto tli wo œci”. Jest wspó³ au -
to rem zbio ru za dañ do przedmio tu „Uk³a dy
i sy s te my elek tro nicz ne” oraz wspó³ au to rem
skryp tu do la bo ra to rium z te go przedmio tu.
Cie szy³ siê wœród stu den tów opi ni¹ do bre go,
choæ wy ma ga j¹ ce go dy dak ty ka. W 1995 i 1999

antoszkiewicz

Sło wa klu czo we
n ukła dy elek tro nicz ne

n tech ni ka w.cz.

n ge ne ra cja mi kro fal

n syn te za czę sto tli wo ści
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ro ku otrzy ma³ na gro dê Rek to ra Po li tech ni -
ki War szaw skiej za osi¹ gniê cia dy dak tycz ne,
a w 2004 ro ku zo sta³ odzna czo ny Z³o tym Krzy -
¿em Za s³u gi.

W la tach 1990–1996 by³ Pro dzie ka nem ds.
Na u cza nia, a w la tach 1996–2005 kie row ni -
kiem dzia ³u ob s³u gi in for ma tycz nej wy dzia ³u.
By³ te¿ jed nym z twór ców kom pu te ro we go
sys te mu ob s³u gi stu den tów ERES. W la tach
dzie wiêæ dzie si¹ tych by³ to je dy ny w Pol sce
pro gram kom pu te ro wy ob s³u gu j¹ cy w pe³ ni
ela stycz ny sy stem stu diów. ERES po zwa la stu -
den tom na swo bo dê wy bo ru ro dza ju dy plo mu
oraz kie run ku i spe cjal no œci, a tak ¿e na in dy -
wi du al ny tok i tem po stu diów.

Po za koñ czo nej ka den cji na sta no wi sku
Pro dzie ka na ds. Na u cza nia zo sta³ ad mi ni stra -
to rem wy dzia ³o we go sy ste mu ob s³u gi stu diów
i stu den tów ERES2.

Od 1990 ro ku jest cz³on kiem Ra dy Wy -
dzia ³u Elek tro ni ki.

Po za uczel ni¹ jest za an ga ¿o wa ny w dusz -
pa ster stwo ro dzin w ra mach ru chu Spo tka nia
Ma³ ¿eñ skie.
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JA RO S£AW
JA NUSZ ARA BAS
Ja ro s³aw Ja nusz Ara bas uro dzi³ siê 19 lu te go
1970 ro ku w War sza wie. Po ukoñ cze niu szko -
³y pod sta wo wej w War sza wie (1984) i uzy s -
ka niu œwia dec twa doj rza ³o œci w war szaw skim
XIV L.O. im. Sta ni s³a wa Sta szi ca (wów czas
K. Got twal da) w 1988 ro ku pod j¹³ stu dia na
Wy dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw -
skiej, które ukoñ czy³ w 1993 ro ku, uzy sku j¹c
ty tu³ ma gi stra in ¿y nie ra elek tro ni ki w dzie dzi -
nie „bu do wa i opro gra mo wa nie ma szyn ma -
te ma tycz nych”. W tym sa mym ro ku roz po cz¹³
pra cê na sta no wi sku asy sten ta w In sty tu cie
Pod staw Elek tro ni ki. W 1996 ro ku uzy ska³ sto -
 pieñ dok to ra na uk tech nicz nych na pod sta wie
roz pra wy pt. Al go ryt my ewo lu cyj ne ze zmien -
n¹ licz no œci¹ po pu la cji i zmien nym za siê -
giem krzy ¿o wa nia, a w 2006 ro ku sto pieñ
na u ko wy dok to ra ha bi li to wa ne go na pod sta -
wie roz pra wy Me to da ewo lu cyj na ja ko na rzę -
dzie prze szu ki wa nia prze strze ni Ba na cha.

Od 1996 ro ku jest za tru dnio ny w In sty tu cie
Sy ste mów Elek tro nicz nych (od 1998 ro ku —
In sty tu cie Sy ste mów Elek tro nicz nych) Po li tech-

ni ki War szaw skiej ja ko ad iunkt, a od 2010 ro -
ku ja ko pro fe sor nad zwy czaj ny.

Na do ro bek pu bli ka cyj ny Ja ro s³a wa Ara -
ba sa sk³a da siê kil ka na œcie ar ty ku ³ów opu bli -
ko wa nych w cza so pi smach kra jo wych i za -
gra nicz nych, po nad sto re fe ra tów kon fe ren -
cyj nych, je den pa tent. Jest au to rem ksi¹¿ ki
Wy k³a dy z al go ryt mów ewo lu cyj nych, wy da -
nej przez Wydawnictwa Naukowo-Tech nicz -
ne w 2001 ro ku i wzno wio nej w 2004 ro ku.

Jest wspó³ au to rem (wraz z dr. in¿. Paw ³em
Ci cho szem) podrêcz ni ka Sztucz na in te li gen cja,
wy da ne go elek tro nicz nie przez Wy dzia³ Ma -
te ma ty ki, In for ma ty ki i Me cha ni ki UW, 2006.
Istot n¹ czêœæ uczel nia nej ak tyw no œci Ja ro s³a -
wa Ara ba sa sta no wi orga ni za cja od 1996 ro ku
cy klu do rocz nych kon fe ren cji pt. Al  go ryt my
ewo lu cyj ne i opty ma li za cja glo bal na.

Osi¹ gniê cia na u ko we Ja ro s³a wa Ara ba sa
do ty cz¹ kon cep cji i me tod ana li zy al go ryt mów
ewo lu cyj nych oraz apro ksy ma to rów ba zu j¹ -
cych na sie ciach neu ro no wych.

Ja ro s³aw Ara bas zaj mu je siê rów nie¿ wdra -
¿a niem ba da nych przez sie bie me tod. Do naj -
wa¿ niej szych osi¹ gnieæ, które wspó³ two rzy³,
za li cza pro to typ re gu la to ra spa la nia z u¿y ciem
neu ro no we go mo de lu pro ce su, wdro ¿o ne go
na stêp nie w kil ku na stu elek trow niach w Pol -
sce, USA, Wiel kiej Bry ta nii i w Azji, a tak ¿e
sy ste my wspo ma ga nia de cy zji na ryn kach ener -
gii elek trycz nej, wdro ¿o ne w kil ku elek trow -
niach w Pol sce.

Za dzia ³al noœæ na u ko w¹ otrzy ma³ na gro -
dê in dy wi du al n¹ Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej
i Spo rtu (2002), ze spo ³o w¹ Pre mie ra RP (kie -
row nik prof. J. Le wan dow ski, MEL, 2003) oraz
na gro dê ze spo ³o w¹ Rek to ra PW (ja ko kie row -
nik ze spo ³u, 2009). Jest te¿ lau re a tem kon kur -
su „Z³o ta Kre da” na Wy dzia le Mi NI (2010).

Pro wa dzi wy k³a dy z tech nik pro gra mo wa -
nia oraz me tod opty ma li za cji glo bal nej, me tod
ewo lu cyj nych i sie ci neu ro no wych na Wy -
dzia le Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych
(od 1993 ro ku) oraz na Wy dzia le Ma te ma ty ki
i Na uk In for ma cyj nych (od 2004 ro ku).

By³ pro mo to rem dok to ra tu dr in¿. Ra fa ³a
Bie drzyc kie go.

Je go za in te re so wa nia po za za wo do we to
ana li za pi sma In ków i mu zy ka po wa¿ na.

arabas

Sło wa klu czo we
n in te li gen cja obli cze nio wa

n al go ryt my ewo lu cyj ne

n sie ci neu ro no we
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Po po wro cie do kra ju pro wa dzi³ in ten syw -
ne pra ce z za kre su po mia rów ma ³ych na piêæ
i cy fro wej tech ni ki po mia ro wej, których re zul -
ta tem by ³a pra ca dok tor ska Ana li za mo¿ li wo œci
zwiêk sze nia do k³ad no œci kom pen sa cyj nych
wol to mie rzy cy fro wych pro duk cji kra jo wej,
obro nio na na Wy dzia le Elek tro ni ki Po li tech -
ni ki Wro c³aw skiej w 1969 ro ku.

Oprócz dzia ³al no œci kon struk cyj nej i ba -
daw czej pod j¹³ w 1961 ro ku za jê cia dy dak -
tycz ne w Za k³a dzie Mier nic twa In sty tu tu
Pod staw Elek tro ni ki Wy dzia ³u Elek tro ni ki Po -
li tech ni ki War szaw skiej. Za jê cia te pro wa dzi³
nie prze rwa nie do 1997 ro ku, w ostat nim dwu -
dzie sto le ciu ja ko pro fe sor kon trak to wy.

W mar cu 1970 ro ku prze szed³ do pra cy
w In sty tu cie Te le- i Ra dio tech nicz nym, gdzie
zo sta³ za tru dnio ny na sta no wi sku kie row ni ka
Za k³a du Mier nic twa Tech no lo gicz ne go. Za k³ad

badźmirowski
KRZY SZTOF
BAD� MI ROW SKI
(1928–2006)

Krzy sztof BadŸ mi row ski uro dzi³ siê 20 wrze œ -
nia 1928 ro ku w War sza wie. Po ukoñ cze niu
szko ³y pod sta wo wej w 1942 ro ku roz po cz¹³
na u kê w Gim na zjum Elek trycz nym im. Sta ni -
s³a wa Ko nar skie go. W 1946 ro ku ukoñ czy³
gim na zjum, a w 1949 ro ku Pañ stwo we Li ce -
um Te le ko mu ni ka cyj ne. W 1956 ro ku uzy -
ska³ sto pieñ ma gi stra in ¿y nie ra na Wy dzia le
£¹cz no œci Po li tech ni ki War szaw skiej (spe cja li -
za cja — Elek tro a ku sty ka). W tym sa mym cza -
sie ukoñ czy³ Pañ stwo w¹ Szko ³ê Mu zycz n¹.

W la tach 1954–1961 pra co wa³ w Pañ stwo -
wym Tech ni kum £¹cz no œci ja ko na u czy ciel
przedmio tu „Pod sta wy ra dio tech ni ki”, do któ -
re go pro wa dzi³ wy k³a dy i la bo ra to ria. W 1955
ro ku pod j¹³ pra cê na sta no wi sku asy sten ta
w In sty tu cie £¹cz no œci w Za k³a dzie Ra dio fo -
nii, spe cja li zu j¹c siê w kon struk cji urz¹ dzeñ
elek tro a ku stycz nych.

W mar cu 1957 ro ku prze szed³ do pra cy
w Zjed no czo nych Za k³a dach Elek tro nicz nej
Apa ra tu ry Po mia ro wej EL PO (w 1969 ro ku
prze mia no wa nych na Me ra tro nik). By³ tam
za tru dnio ny do 1970 ro ku na sta no wi skach:
kon struk to ra, kie row ni ka pra cow ni, za stêp -
cy g³ów ne go kon struk to ra, za stêp cy dy rek to -
ra tech nicz ne go ds. roz wo ju. Kie ru j¹c ca ³o œci¹
pro wa dzo nych w tych Za k³a dach prac roz -
wo jo wych, by³ ini cja to rem pod jê cia pro duk -
cji i wspó³ twór c¹ wszy st kich wdra ¿a nych do
pro duk cji przy rz¹ dów po mia ro wych.

Pod jê cie w Za k³a dach EL PO opra co wañ
przy rz¹ dów na za kres bar dzo wy so kich czê -
sto tli wo œci wy ma ga ³o szcze gó³o wych kom -
pe ten cji z te go za kre su tech ni ki. W la tach
1959–1962 Krzy sztof BadŸ mi row ski uzu pe³ -
ni³ sw¹ wie dzê na ma gi ster skim Stu dium
Tech ni ki Mi kro fa lo wej, które ukoñ czy³ z wy -
ró¿ nie niem w 1962 ro ku. Od gru dnia 1962
ro ku do czerw ca 1963 ro ku prze by wa³ na
sty pen dium w Wiel kiej Bry ta nii, spe cja li zu -
j¹c siê w cy fro wej tech ni ce po mia ro wej.



opra co wa³ m.in. pierw sze w Pol sce zau to ma -
ty zo wa ne ze sta wy do cy fro wych po mia rów
ele men tów czyn nych i bier nych, których pro -
duk cjê pod jê to w kra ju.

W 1971 ro ku zo sta³ prze nie sio ny do pra -
cy w Prze my s³o wym In sty tu cie Elek tro ni ki, na
sta no wi sko za stêp cy dy rek to ra ds. na u ko wo-
-ba daw czych. W tym okre sie ini cjo wa³ i kie ro -
wa³ opra co wy wa niem m.in. sy ste mów po mia -
ro wych na po trze by Na u ko wo-Pro duk cyj ne go
Cen trum Pó³ prze wo dni ków CE MI. W 1973 ro -
ku uzy ska³ ty tu³ do cen ta.

W tym sa mym ro ku zo sta³ po wo ³a ny na
sta no wi sko dy rek to ra De par ta men tu Elek tro -
ni ki Mi ni ster stwa Prze my s³u Ma szy no we go.
W la tach 1973–1979 kie ro wa³ opra co wy wa -
niem pro gra mów elek tro ni za cji go spo dar ki
na ro do wej oraz pro gra mów roz wo ju prze my -
s³u elek tro nicz ne go.

W 1975 ro ku obro ni³ pra cê ha bi li ta cyj n¹
Pro ble my me tro lo gicz ne w prze twor ni kach
A/C, a w 1977 ro ku uzy ska³ ty tu ³u pro fe so ra.
Od te go cza su pra co wa³ w Prze my s³o wym In s -
ty tu cie Elek tro ni ki na sta no wi sku pro fe so ra.

W la tach 1979–1981 kie ro wa³ Zjed no -
cze niem Prze my s³u Sprzê tu Optycz ne go
i Me dycz ne go OMEL. Ucze st ni czy³ wów czas
w opra co wa niu no wych urz¹ dzeñ elek tro -
nicz nych dla me dy cy ny oraz urz¹ dzeñ i sy s -
te mów opto e lek tro nicz nych do za sto so wañ
pro fe sjo nal nych.

W 1982 ro ku zo sta³ po wo ³a ny na sta no -
wi sko pod se kre ta rza sta nu w Mi ni ster stwie
Hut nic twa i Prze my s³u Ma szy no we go z za -
da niem opra co wa nia pro gra mu roz wo ju
prze my s³u elek tro nicz ne go i elek tro tech nicz -
ne go. Od 1984 ro ku spra wo wa³ opie kê nad
oœrod ka mi na u ko wy mi i ba daw czy mi pod -
 leg³y mi Mi ni ster stwu Hut nic twa i Prze my s³u
Ma szy no we go. Ce lem pro wa dzo nych prac
by ³o zwiêk sze nie wdro ¿eñ podze spo ³ów,
sprzê tu i sy ste mów elek tro nicz nych w wie lu
ga ³ê ziach prze my s³u.

Od 1988 ro ku pe³ ni³ funk cjê dy rek to ra na -
czel ne go Prze my s³o we go In sty tu tu Elek tro ni ki.

Krzy sztof BadŸ mi row ski opu bli ko wa³ po -
nad 80 prac na u ko wych. By³ wspó³ twór c¹ 6
pa ten tów do ty cz¹ cych roz wi¹ zañ uk³a do -
wych cy fro wych przy rz¹ dów po mia ro wych.
W ra mach pra cy dy dak tycz nej kie ro wa³ oko -
³o 60 pra ca mi dy plo mo wy mi. Wy pro mo wa³
13 dok to rów. Bra³ udzia³ w opra co wy wa niu
pro gra mów stu diów.

Jest wspó³ au to rem 9 ksi¹ ¿ek, w tym 7 wy so -
ko na k³a do wych po zy cji na u ko wych, sze ro ko
wy ko rzy sty wa nych tak ¿e w dy dak ty ce.

Me ry to rycz n¹ syn te zê osi¹ gniêæ Krzy sz -
to fa Ba dŸ mi row skie go mo¿ na spro wa dziæ do
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stwier dze nia, ¿e by³ on twór c¹ oraz ani ma to -
rem roz wo ju w Pol sce kon struk cji i tech no lo -
gii umo¿ li wia j¹ cych pro duk cjê cy fro wych sy s -
te mów po mia ro wych wy po sa ¿o nych w uk³a dy
au to dia gno sty ki i au to ka li bra cji.

Krzy sztof BadŸ mi row ski czyn nie ucze st ni -
czy³ w pra cach wie lu sto wa rzy szeñ, in sty tu cji
oraz orga ni za cji na u ko wych i na u ko wo-tech -
nicz nych, by³ m.in. cz³on kiem ta kich gre miów
jak: Ko mi tet Me tro lo gii i Apa ra tu ry Na u ko wej
Pol skiej Aka de mii Na uk (je go prze wo dni cz¹ -
cym od 1993 ro ku), IE EE Com pu ter So cie ty
(USA), IE EE In stru men ta tion and Me a su re -
ment So cie ty (USA), New York Aca de my of
Scien ce (USA) oraz To wa rzy stwo Na u ko we
War szaw skie.

Wie lo krot nie po wie rza no mu orga ni zo -
wa nie i kie ro wa nie kon fe ren cja mi na u ko wy mi
o za siê gu kra jo wym, a tak ¿e orga ni zo wa nie
kon fe ren cji po za gra ni ca mi Pol ski.

By³ re dak to rem na czel nym wy daw nic twa
„Pra ce Prze my s³o we go In sty tu tu Elek tro ni ki”
oraz wy da wa ne go przez Ko mi tet Me tro lo gii
i Apa ra tu ry Na u ko wej Pol skiej Aka de mii Na uk
kwar tal ni ka „Me tro lo gia i Sy ste my Po mia ro -
we”. By³ tak ¿e cz³on kiem re dak cji wie lu in nych
cza so pism.

Krzy sztof BadŸ mi row ski jest lau re a tem
wie lu na gród re sor to wych, a tak ¿e na gród
w kon kur sach o ty tu³ Mi strza Tech ni ki orga -
ni zo wa nych przez Sto wa rzy sze nie Elek try ków
Pol skich. By³ odzna czo ny za za s³u gi dla Po -
li tech ni ki War szaw skiej, Gdañ skiej i Wro c -
³aw skiej, a tak ¿e Z³o t¹ Odzna k¹ Sto wa rzy -
sze nia Elek try ków Pol skich, Me da lem im. Mie -
czy s³a wa Po ¿a ry skie go i Me da lem im. Ja nu sza
Gro szkow skie go. Za sw¹ dzia ³al noœæ na u ko w¹,
tech nicz n¹ i go spo dar cz¹ zo sta³ uho no ro wa ny
odzna cze nia mi pañ stwo wy mi: Z³o tym Krzy -
¿em Za s³u gi, Krzy ¿em Ka wa ler skim i Krzy ¿em
Ofi cer skim Orde ru Odro dze nia Pol ski oraz
Z³o tym Me da lem „Za Za s³u gi dla Obron no -
œci Kra ju”.

Krzy sztof BadŸ mi row ski ucze st ni czy³
w dzia ³al no œci Zwi¹z ku Po wstañ ców War -
sza wy i Œwia to we go Zwi¹z ku ¯o³ nie rzy Ar mii
Kra jo wej. Zo sta³ odzna czo ny War szaw skim
Krzy ¿em Po wstañ czym, Krzy ¿em Ar mii Kra -
jo wej i Krzy ¿em Par ty zanc kim.

Je go de wi z¹ ¿y cio w¹ by ³o po œwiê ce nie
i dzia ³al noœæ dla do bra kra ju — kie dyœ przez
udzia³ w Po wsta niu War szaw skim, a w okre -
sie po wo jen nym przez wp³y wa nie na spo ³ecz -
ny i go spo dar czy roz wój Pol ski, w tym roz wój
ba dañ na u ko wych, kszta³ ce nie kadr tech nicz -
nych i two rze nie prze my s³ów wy so kich tech -
no lo gii.

Krzy sztof BadŸ mi row ski zmar³ w 2006 ro ku.



JA CEK JAN
BAÑ KOW SKI
Ja cek J. Bañ kow ski uro dzi³ siê 27 mar ca 1940
ro ku we Lwo wie. Po ukoñ cze niu szko ³y pod -
sta wo wej (1953) i li ceum ogól no kszta³ c¹ ce go
(1957), ja ko lau re at V Olim pia dy Fi zycz nej roz -
po cz¹³ stu dia na Wy dzia le £¹cz no œci Po li tech -
ni ki War szaw skiej, które ukoñ czy³ w 1962 ro -
ku. Sto pieñ dok to ra na uk tech nicz nych uzy ska³
w 1964 ro ku, za roz pra wê pt. O pew nym
qu a si-bi nar nym sy ste mie li cze nia i je go za -
sto so wa niach w rów no le g³ych ma szy nach
cy fro wych, a sto pieñ na u ko wy dok to ra ha bi -
li to wa ne go w 1966 ro ku za roz pra wê pt.
Nie za wod noœæ, re dun dan cja i szyb koœæ pra cy
cy fro wych prze twor ni ków in for ma cji. Oby dwa
stop nie zo sta ³y nada ne przez Ra dê Wy dzia ³u
£¹cz no œci (Elek tro ni ki). W 1973 ro ku uzy ska³
ty tu³ pro fe so ra nad zwy czaj ne go.

Po ukoñ cze niu stu diów pod j¹³ pra cê ja ko
na u czy ciel aka de mic ki w In sty tu cie In for ma -
ty ki (ostat nia na zwa) na Wy dzia le Elek tro ni ki
(na sta no wi skach od asy sten ta do pro fe so ra
nad zwy czaj ne go). Po krót kim okre sie pra cy
w Cen tral nym Oœrod ku In for ma ty ki Po li tech -
ni ki War szaw skiej (1974–1975) prze szed³ do
In sty tu tu In for ma cji Na u ko wej, Tech nicz nej
i Eko no micz nej. W IIN TE pe³ ni³ w la tach 1975–
–1982 funk cjê za stêp cy dy rek to ra ds. na u ko -
wych, a w la tach 1982–1991 — dy rek to ra.
W la tach 1998–2002 pod j¹³ do dat ko wo pra cê
w Wy ¿szej Szko le Przed siê bior czo œci i Za -
rz¹ dza nia im. Le o na Ko Ÿmiñ skie go, gdzie kie -
ro wa³ Za k³a dem In for ma ty ki i by³ cz³on kiem
Se na tu uczel ni.

Za in te re so wa nia ba daw cze Jac ka Bañ -
kow skie go na po cz¹t ku kon cen tro wa ³y siê na

w³a sno œciach cy fro wych prze twor ni ków in for -
ma cji, aryt me ty ce ma szyn cy fro wych i te o rii
nie za wod no œci. Opra co wa³ w tym cza sie ory -
gi nal ne al go ryt my dla dzia ³añ aryt me tycz nych
w tzw. zero- je dyn ko wym sy ste mie za pi su liczb
i me to dê oce ny nie za wod no œci uk³a dów cy fro -
wych opar t¹ na ma te ma tycz nej te o rii in for ma -
cji. Od oko ³o 1970 ro ku g³ów ny mi za in te re so -
wa nia mi Jac ka Bañ kow skie go sta ³y siê jê zy ki
pro gra mo wa nia i ich kom pi la to ry a tak ¿e sy -
s te my baz da nych. W tych dzie dzi nach opra -
co wa³ m.in. me to dê opi su sk³a dni jê zy ka pro -
gra mo wa nia za po mo c¹ in ne go jê zy ka, a tak -
¿e sy stem za rz¹ dza nia te ksto w¹ ba z¹ da nych
UNI PO LIS. Kie ro wa³ trze ma pro jek ta mi ba -
daw czy mi, fi nan so wa ny mi przez KBN — Re a -
li za cja pierw szej we rsji u¿yt ko wej wie lo jê -
zycz ne go sy ste mu in for ma cyj no-wy szu ki waw -
cze go UNI PO LIS (1992–1993), Opra co wa nie
me tod i na rzê dzi struk tu ral nej i se man tycz nej
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za jê cia kie run ko we ze s³u cha cza mi te go Stu -
dium. Za dzia ³al noœæ dy dak tycz n¹ otrzy ma³
na gro dy Mi ni stra Na u ki, Szkol nic twa Wy -
¿sze go i Tech ni ki (II i III stop nia).

Jest cz³on kiem za ³o ¿y cie lem Pol skie go
To wa rzy stwa In for ma tycz ne go, w którym
pe³ ni³ m.in. funk cjê wi ce pre ze sa Za rz¹ du
G³ów ne go. Przez wie le ka den cji by³ cz³on -
kiem Ko mi te tu In for ma ty ki PAN, a tak ¿e
prze wo dni cz¹ cym Ko mi te tu In for ma cji Na u -
ko wej przy Pre zy dium PAN (1984–1989).
By³ cz³on kiem rad wy dzia ³u i rad na u ko -
wych, m.in. Wy dzia ³u Elek tro ni ki PW
(1967–1975), In sty tu tu Pod staw In for ma ty ki
PAN, IBIN na Wy dzia le Hi sto rii Uni wer sy te -
tu War szaw skie go i In sty tu tu IN TE
(1975–2002).

W la tach 1983–1994 wie lo krot nie pe³ ni³
funk cjê kon sul tan ta w za kre sie baz da nych i
pro gra mo wa nia dla wy spe cja li zo wa nych
agend ONZ (UNE SCO, UNI DO, FAO).

W 2002 ro ku In sty tut IN TE zo sta³ wch³o -
niê ty przez In sty tut Me cha ni za cji Bu dow nic -
twa i Gór nic twa Skal ne go. W In sty tu cie tym
pra co wa³ nad te o re tycz ny mi aspek ta mi
zwi¹z ków miê dzy ba za mi da nych i jê zy ka mi
pro gra mo wa nia — a¿ do przej œcia na eme ry -
tu rê.

Jest ¿o na ty, ma cór kê i wnu ka. Zna czyn -
nie an giel ski i ro syj ski, bier nie fran cu ski i nie -
miec ki. In te re su je siê hi sto ri¹, li te ra tu r¹, mu -
zy k¹ kla sycz n¹ i gr¹ w bry d¿a.

ana li zy do ku men tów te ksto wych do stêp nych
w po sta ci gra ficz nej (1995–1997) oraz Au to -
ma ty za cja s³ow ni ka da nych w ba zach da -
nych ma kro e ko no micz nych (1998–1999).
Jest au to rem lub wspó³ au to rem oko ³o 50 pu -
b li ka cji oraz 6 pa ten tów. By³ tak ¿e pro mo to -
rem w kil ku na stu za koñ czo nych prze wo dach
dok tor skich i re cen zen tem kil ku dzie siê ciu
roz praw dok tor skich i ha bi li ta cyj nych oraz
wnio sków o nada nie ty tu ³u pro fe so ra (dla rad
wy dzia ³ów i CK). Kil ku je go dok to ran tów jest
obe cnie sa mo dziel ny mi pra cow ni ka mi na u -
ki. Za osi¹ gniê cia ba daw cze otrzy ma³ na gro -
dy Mi ni stra Na u ki, Szkol nic twa Wy ¿sze go i
Tech ni ki (II i III stop nia).

Ja cek Bañ kow ski opra co wa³ i pro wa dzi³
m.in. wy k³a dy z „Pro gra mo wa nia ma szyn cy -
fro wych” i „Wstê pu do struk tur dys kret nych”
na Wy dzia le Elek tro ni ki, a tak ¿e pro wa dzi³
wy k³a dy z „Opro gra mo wa nia kom pu te rów” i
„Baz da nych” dla stu den tów spe cjal no œci In -
for ma ty ka w za rz¹ dza niu w WSPiZ. Wraz z
K. Fia³ kow skim opra co wa³ dwa skryp ty dla
stu den tów (2 i 6 wy dañ w la tach
1966–1974), a tak ¿e dwa podrêcz ni ki aka -
de mic kie — Pro gra mo wa nie w jê zy ku FOR -
TRAN (PWN, 7 wy dañ w la tach 1972–1987)
oraz Wpro wa dze nie do in for ma ty ki (PWN
1978, 1981). W la tach 1970–1975 kie ro wa³
pierw sz¹ edy cj¹ stu dium dok to ranc kie go
„Sy ste my prze twa rza nia da nych” i pro wa dzi³
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ZE NON
STA NI S£AW BA RAN
Ze non Sta ni s³aw Ba ran uro dzi³ sie 28 wrze -
œnia 1932 ro ku we wsi Dy cha wi ca na Zie mi
£u kow skiej. Po ukoñ cze niu szko ³y po wszech -
nej (1944) w s¹ sie dnim Li si kie rzu oraz gim -
na zjum (1948) i li ceum ogól no kszta³ c¹ ce go
(1950) w ¯e le cho wie, stu dio wa³ na Wy dzia le
£¹cz no œci Po li tech ni ki War szaw skiej, gdzie
otrzy ma³ stop nie in ¿y nie ra ³¹cz no œci (1954)
i ma gi stra in ¿y nie ra ³¹cz no œci (1958), spe cja -
li za cja Te le tran smi sja. Pra cê za wo do w¹ roz po -
cz¹³ w 1955 ro ku w Ka te drze Te le gra fii Po li -
tech ni ki War szaw skiej ja ko kon struk tor (do
1956 ro ku), star szy asy stent ds. na u ko wo-ba -
daw czych (do 1960 ro ku), star szy asy stent ds.
dy dak tycz nych (do 1966 ro ku) i ad iunkt (do
1975 ro ku), pe³ ni¹c w tym cza sie obo wi¹z ki
wy k³a dow cy w Stu dium Woj sko wym Po li tech -
ni ki War szaw skiej wsku tek po wo ³a nia go do
czyn nej, dwu let niej s³u¿ by woj sko wej (1970–
–1971). Sto pieñ dok to ra na uk tech nicz nych
uzy ska³ na Wy dzia le £¹cz no œci Po li tech ni ki
War szaw skiej po obro nie roz pra wy Trans mi sja
z nie sy me trycz n¹ mo du la cj¹ fa zy (1966). Na
sta no wi sko do cen ta w In sty tu cie Te le e lek tro -
ni ki (od 1976 ro ku — Te le ko mu ni ka cji) Po li -
tech ni ki War szaw skiej zo sta³ po wo ³a ny po
po zy tyw nej oce nie przez Cen tral n¹ Ko mi sjê
Kwa li fi ka cyj n¹ je go do rob ku na u ko we go
i uzna niu go za rów no wa¿ ny roz pra wie ha bi -
li ta cyj nej (1975). Spra wo wa³ funk cje kie row -
ni ka Za k³a du Sy ste mów Te le tran smi syj nych
(1978–1987), za stêp cy dy rek to ra (1975–1980)
oraz dy rek to ra In sty tu tu Te le ko mu ni ka cji
(1987–1991). W la tach 1957–1992 kie ro wa³
ze spo ³em na u ko wo-dy dak tycz nym.

Ze wzglê du na stan zdro wia w 1994 ro ku
prze szed³ na eme ry tu rê.

Krót ko ter mi no we sta ¿e na u ko we (od kil ku
ty go dni do kil ku mie siê cy) odby³ w Tech ni sche
Uni ver si tat w Dre Ÿnie (1965 i 1971), Tech ni -
sche Hoch schu le w Il me nau (1971), In sti tu te
Na tio nal des Scien ces Ap pli qu e es w Ren nes
(1979), In sti tut des Télésy ste mes w Pa ry ¿u
(1991), Éco le Na tio na le Su per ieu re des Télé -
com mu ni ca tions w Bre ta nii (1992). Re wi zy to -
wa³ Wy dzia ³y Elek tro ni ki w Uni wer sy te cie Tor
Ver ga ta w Rzy mie (1987), Po li tech ni ce Pra skiej
(1987), Éco le Na tio na le Su per ieu re des Télé -
com  mu ni ca tions w Pa ry ¿u (1989) oraz Hoch -
schu le fur Ver kehr swe sen w Dre Ÿnie (1989).

Przedmio tem dzia ³al no œci na u ko wo-ba -
daw czej i dy dak tycz nej Ze no na S. Ba ra na jest
trans mi sja sy gna ³ów ziar ni stych w ka na ³ach
dys per syj nych z in ten syw nym wy ko rzy sta niem
pa sma czê sto tli wo œci, zw³a szcza do za sto so -
wañ w te le gra fii (1955–1970) oraz trans mi sji
da nych (1961). Za pro jek to wa ne przez nie go
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diów po dy plo mo wych (1976–1992), m.in.
pol sko-fran cu skie go Stu dium Po dy plo mo we -
go Te le ko mu ni ka cji, In for ma ty ki i Za rz¹ dza nia
Po li tech ni ki War szaw skiej — CIT COM-PW
(1990–1991), a tak ¿e w zor ga ni zo wa niu wy -
mia ny miê dzy na ro do wej grup stu denc kich
i na u czy cie li aka de mic kich. By³ pro mo to rem
5 prze wo dów dok tor skich, opie ka nad 4 na s -
têp ny mi zo sta ³a prze rwa na w wy ni ku po sta -
no wieñ re stryk cyj nej usta wy o szkol nic twie
wy ¿szym z 12 wrze œnia 1990 ro ku.

Na Po li tech ni ce War szaw skiej by³ cz³on -
kiem Rek tor skiej Ko mi sji Dys cy pli nar nej ds.
Stu denc kich (1987–1990), Ko mi sji Ra dy Wy -
dzia ³u Elek tro ni ki ds. Roz wo ju Ka dry (1981–
–1983) oraz Ko mi sji Pro gra mo wej (1987–
–1990), by³ tak ¿e prze wo dni cz¹ cym Ko mi sji
Prze wo dów Dok tor skich dzie dzi ny te le ko mu -
ni ka cji (1980–1990).

Ze non S. Ba ran by³ spra wo zdaw c¹ Kra jo -
wej Gru py Eks per tów IX Ko mi sji Stu diów
(Trans mi sja Te le gra ficz na, 1962–1972) oraz
XVII Ko mi sji Stu diów (Trans mi sja Da nych,
1971–1984) Miê dzy na ro do we go Do rad cze -
go Ko mi te tu Te le gra ficz ne go i Te le fo nicz ne go
(Co mité Con sul ta tif In ter na tio nal Télégra phi -
que et Télépho ni que — CCITT), dzia ³a j¹ ce go
w ra mach Union In ter na tio na le de Télécom mu -
ni ca tion (UIT), ucze st ni cz¹c w je go ró¿ no rod -
nych pra cach w kra ju i za gra ni c¹. Bra³ udzia³
w pra cach Ra dy Pro gra mo wej Wy daw nictw
Ko mu ni ka cji i £¹cz no œci (1976–1991).

W la tach 1970–1980 pra co wa³ ja ko eks -
pert w Ra dzie Spe cja li stów Jed no li te go Sy ste -
mu Elek tro nicz nych Ma szyn Cy fro wych. By³
cz³on kiem Ra dy Na u ko wej Cen trum Na u -
ko wo-Tech nicz ne go Ko lej nic twa (1982–1991)
i spra wo wa³ funk cjê kon sul tan ta te go Cen -
trum (1971–1990). W la tach 1988–1993 by³
tak ¿e cz³on kiem Ra dy Tech nicz no-Eko no micz -
nej przy Dy rek to rze Ge ne ral nym PKP. Od 1982
ro ku bie rze udzia³ w pra cy Sek cji Te le ko mu ni -
ka cji Ko mi te tu Elek tro ni ki i Te le ko mu ni ka cji
Pol skiej Aka de mii Na uk.

Pra gn¹c od daæ ho³d wszy st kim swo im Na -
u czy cie lom, zw³a szcza tym, którzy w okre sie
oku pa cji na za pa d³ej pod la skiej wsi pro wa dzi -
li taj ne na u cza nie z pe³ nym przedwo jen nym
pro gra mem szko ³y pod sta wo wej i œre dniej,
wspo mi na Zyg mun ta Góra la, Sta ni s³a wa Haj -
du ka i An to nie go Pi kul skie go, którym za wdziê -
cza naj wiê cej.

sy ste my i urz¹ dze nia te le gra ficz ne z mo du la -
cj¹ czê sto tli wo œci zna la z³y sze ro kie za sto so -
wa nie w sie ci te le ko mu ni ka cyj nej PKP (w pa -
œmie nadro zmów nym) oraz w woj sko wych
sie ciach ³¹cz no œci (w pa œmie te le fo nicz nym).
Dzia ³a j¹c z in spi ra cji do cen ta dok to ra Wie s³a -
wa Fi ja³ kow skie go, Ze non S. Ba ran po wo ³a³
ze spó³ spe cja li stów, który pod je go kie run kiem
i przy bez po œre dnim je go udzia le opra co wa³
i wdro ¿y³ do pro duk cji i eks plo a ta cji pierw -
sze w kra ju mo de my ma pa smo te le fo nicz ne
z mo du la cj¹ czê sto tli wo œci (1963) oraz z mo -
du la cja fa zy (1975), a tak ¿e wie le in nych mo -
de mów, m.in. pier wot no gru po wych i ra dio li -
nio wych. Ory gi nal ne roz wi¹ za nia za ga dnieñ
mo du la cji, fil tra cji, ko do wa nia li nio we go, syn -
chro ni za cji, ko rek cji znie kszta³ ceñ in ter fe -
ren cyj nych, ste ro wa nia i dia gno sty ki by ³y
przedmio tem wie lu pa ten tów i pu bli ka cji.

Ze non S. Ba ran jest wspó³ au to rem ksi¹¿ ki
Trans mi sja da nych, pod re dak cj¹ Ja nu sza So -
chac kie go (WKi£, War sza wa 1966), a tak ¿e
kie row ni kiem ze spo ³u au tor skie go i wspó³ -
au to rem ksi¹¿ ki Pro ble my trans mi sji da nych
(WKi£, War sza wa 1979) oraz podrêcz ni ka aka -
de mic kie go Pod sta wy trans mi sji da nych (WKi£,
War sza wa 1982). Jest rów nie¿ au to rem lub
wspó³ au to rem 4 skryp tów wy da nych przez
In sty tut Te le ko mu ni ka cji Po li tech ni ki War -
szaw skiej (1977, 1982, 1986, 1991). Po nad to
jest au to rem 34 (w tym 25 opu bli ko wa nych)
i wspó³ au to rem 91 (w tym 22 opu bli ko wa -
nych) ar ty ku ³ów na u ko wych. Za osi¹ gniê cia
na u ko we i tech nicz ne zo sta³ wy ró¿ nio ny Ze -
spo ³o w¹ Na gro d¹ Pañ stwo w¹ (1972) oraz Na -
gro da mi Ze spo ³o wy mi Mi ni stra Na u ki i Szkol -
nic twa Wy ¿sze go (1970, 1975, 1976, 1983),
Mi ni stra £¹cz no œci (1971), a tak ¿e Ko mi te tu
Na u ki i Tech ni ki (1966, 1972). Za osi¹ gniê cia
w pra cy dy dak tycz nej zo sta³ uho no ro wa ny
Me da lem Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej (1993).
Spo œród wie lu opra co wa nych i pro wa dzo nych
przez nie go wy k³a dów na szcze gól ne pod kre -
œle nie za s³u gu j¹ „Pod sta wy trans mi sji da nych”
(od 1968 ro ku) oraz „Wy bra ne me to dy trans -
mi sji cy fro wej” (od 1983 ro ku).

Ze non S. Ba ran opra co wa³ ze staw 12 æwi -
czeñ do la bo ra to rium trans mi sji da nych (1974),
wy pro mo wa³ po nad 60 in ¿y nie rów i ma gi s -
trów, bra³ udzia³ w pra cach Ra dy Stu diów Dok -
to ranc kich (1975–1980), wspó³ u cze st ni czy³
w zor ga ni zo wa niu i pro wa dze niu ró¿ nych stu -



JE RZY HU BERT
BA RA NOW SKI
Je rzy Hu bert Ba ra now ski uro dzi³ siê 9 lip ca
1930 ro ku w Mier wi nach Du ¿ych (woj. no -
wo gródz kie) w ro dzi nie na u czy ciel skiej. Re -
pa trio wa ny po woj nie z te re nów za jê tych
przez ZSRR, w 1948 ro ku ukoñ czy³ gim na -
zjum w Za kli ko wie, a w 1951 ro ku Li ceum Te -
le ko mu ni ka cyj ne.

W 1958 ro ku uzy ska³ dy plom ma gi stra in -
¿y nie ra na Wy dzia le £¹cz no œci Po li tech ni ki
War szaw skiej, gdzie je szcze wcze œniej (1955)
zo sta³ za tru dnio ny na sta no wi sku asy sten ta
w Ka te drze Pod staw Te le ko mu ni ka cji. W 1965
ro ku obro ni³ roz pra wê dok tor sk¹ Ana li za w³a -
œci wo œci tran zy sto ra la wi no we go w za sto so -
wa niu do ge ne ra cyj nych uk³a dów im pul so -
wych (pro mo tor — pro fe sor Wik tor Gol de)
i awan so wa³ na sta no wi sko ad iunk ta. W 1972
ro ku ob j¹³ sta no wi sko do cen ta, a w 1975 ro ku
zo sta³ kie row ni kiem Za k³a du Uk³a dów Elek -
tro nicz nych. W 1985 ro ku uzy ska³ sto pieñ na -
u ko wy dok to ra ha bi li to wa ne go za mo no gra fiê
Sek cyj ne mo de le ³a dun ko we diod i tran zy sto -
rów bi po lar nych. W 1989 ro ku zo sta³ awan so -
wa ny na sta no wi sko pro fe so ra nad zwy czaj -
ne go, a w 1994 ro ku uzy ska³ ty tu³ na u ko wy
pro fe so ra i ob j¹³ sta no wi sko pro fe so ra zwy czaj -
ne go w In sty tu cie Sy ste mów Elek tro nicz nych
Po li tech ni ki War szaw skiej, w którym w la tach
1975–2000 spra wo wa³ funk cjê kie row ni ka
Za k³a du Uk³a dów i Sy ste mów Elek tro nicz nych
(do 1993 ro ku no sz¹ ce go na zwê Za k³a du
Uk³a dów Elek tro nicz nych).

Po cz¹ tek je go dzia ³al no œci ba daw czej,
dy dak tycz nej i kon struk cyj nej przy pad³ na
prze ³om lat piêæ dzie si¹ tych i szeœæ dzie si¹ tych.

Wraz z kil ko ma pra cow ni ka mi na u ko wy mi
z Po li tech ni ki War szaw skiej i In sty tu tu Pod -
sta wo wych Pro ble mów Tech ni ki Pol skiej Aka -
de mii Na uk (m.in. Wik to rem Gol de, Wi tol dem
Ro siñ skim i An drze jem Fi lip kow skim) wzi¹³
udzia³ w opra co wa niu se rii mo no gra fii Uk³a dy
tran zy sto ro we. Ra zem z T. Jan kow skim w ra -
mach tej se rii opra co wa³ i wy da³ mo no gra fiê
Tran zy sto ro we uk³a dy im pul so we (WNT,
Warszawa 1961), której dru gie wy da nie (1964)
by ³o pod sta w¹ wy da nia nie miec kie go Trans i -
s tor schal tun gen in der Im pul stech nik (VEB
Ver lag, Ber lin 1964, 1966). W póŸniej szych
la tach zaj mo wa³ siê nie mal wy ³¹cz nie szyb ki -
mi pó³ prze wo dni ko wy mi uk³a da mi im pul so -
wy mi. W zwi¹z ku z t¹ dzia ³al no œci¹ opra co wa³
i wy da³ mo no gra fie Pó³ prze wo dni ko we ele -
men ty uk³a dów im pul so wych (WNT, War sza -
wa 1969) oraz Pó³ prze wo dni ko we uk³a dy
im  pul so we i cy fro we (WNT, Warszawa 1970
i 1976 — II wy da nie znacz nie roz sze rzo ne).

baranowski

INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH

23



B
INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH

24

zo sta³ opra co wa ny i wy da ny przez Wy daw nic -
twa Naukowo-Techniczne 3-to mo wy pod rêcz -
 nik aka de mic ki Uk³a dy elek tro nicz ne, w la tach
1993–1998 kil ka krot nie wzna wia ny (tom I —
Uk³a dy ana lo go we li nio we, tom II — Uk³a dy
ana lo go we nie li nio we i im pul so we, tom III —
Uk³a dy i sy ste my cy fro we), póŸniej uzu pe³ nio -
ny przez Zbiór za dañ z uk³a dów elek tro nicz -
nych nie li nio wych i im pul so wych (1997) oraz
Zbiór za dañ z uk³a dów elek tro nicz nych li nio -
wych (1998). We wcze œniej szych la tach by³
wspó³ au to rem 2 skryp tów do ty cz¹ cych obli -
cza nia uk³a dów elek tro nicz nych im pul so wych.

W 1978 ro ku za i ni cjo wa³ wy da wa nie przez
Wy daw nic twa Na u ko wo-Tech nicz ne se rii mo -
no gra fii prze zna czo nych dla elek tro ni ków po
dy plo mie, pod ogól nym ty tu ³em Uk³a dy i sy s -
te my elek tro nicz ne, i prze wo dni czy³ jej Ko mi -
te to wi Re dak cyj ne mu (do 2000 ro ku wy da no
44 ksi¹¿ ki).

Je rzy H. Ba ra now ski jest cz³on kiem Ko mi -
te tu Re dak cyj ne go cza so pi sma „Elek tro ni ka”.
Wspó³ u cze st ni czy³ w po wo ³y wa niu kon fe ren -
cji „Te o ria ob wo dów i uk³a dy elek tro nicz ne”
i od po cz¹t ku wcho dzi³ w sk³ad jej Ko mi te tu
Na u ko we go.

By³ pro mo to rem za koñ czo nych po my œl nie
13 prze wo dów dok tor skich.

Za osi¹ gniê cia w dzie dzi nie ba dañ na u -
ko wych, opra co wa nia uni ka to wej apa ra tu ry,
opra co wa nia podrêcz ni ków i dzia ³al no œci dy -
dak tycz nej otrzy ma³ 7 na gród (in dy wi du al nych
i ze spo ³o wych) Mi ni stra Na u ki, Szkol nic twa
Wy ¿sze go i Tech ni ki oraz kil ka na gród Rek to -
ra Po li tech ni ki War szaw skiej. 

W dzie dzi nie orga ni za cji pro ce su dy dak -
tycz ne go do wa¿ niej szych zre a li zo wa nych
przez nie go za dañ na le ¿¹: opra co wa nie no -
wej kon cep cji dy dak tycz nej w za kre sie na u -
cza nia przedmio tu „Uk³a dy elek tro nicz ne”,
mo der ni za cja La bo ra to rium Uk³a dów Elek tro -
nicz nych oraz opra co wa nie (w ra mach przy jê -
tych w 1990 ro ku obo wi¹z ków prze wo dni -
cze nia Wy dzia ³o wej Ko mi sji Pro gra mo wej)
re for my pro gra mów na Wy dzia le Elek tro ni ki
Po li tech ni ki War szaw skiej we d³ug za sad ela s -
tycz ne go stu dio wa nia.

W 2000 ro ku prze szed³ na eme ry tu rê.
Na dal zaj mu je siê elek tro ni k¹, ale przede
wszy st kim od da je siê swo im licz nym hob by
— ¿e glar stwu, ma lar stwu, my œli stwu i nie -
zmier nie po wa¿ ne mu opra co wy wa niu za -
ga d nieñ z dzie dzi ny ba li sty ki — opu bli ko wa³
42 ar ty ku ³y na te mat obli cza nia to rów lo tu
i w³a œci wo œci po ci sków, na pi sa³ te¿ ksi¹¿ kê
Broñ i ba li sty ka my œliw ska (WNT, 1994). Ma
cór kê i dwie wnucz ki.

Je rzy Ba ra now ski roz wi n¹³ pra ce kon struk -
cyj ne w dzie dzi nie apa ra tu ry elek tro nicz nej
z uk³a da mi pó³ prze wo dni ko wy mi. Szcze gól ne
zna cze nie mia ³y kon struk cje oscy lo sko pów
prób ku j¹ cych, prze zna czo ne do ba da nia prze -
bie gów na no- i pi ko se kun do wych. Za za sto -
so wa nie tran zy sto ra la wi no we go do prób ko -
wa nia prze bie gów elek trycz nych w pa œmie
200 MHz otrzy ma³ w 1962 ro ku na gro dê Pol -
skie go To wa rzy stwa Elek tro tech ni ki Te o re tycz -
nej i Sto so wa nej. Dal sze pra ce, to kon struk cje
oscy lo sko pów prób ku j¹ cych dwu ka na ³o wych,
o pa smach 1 GHz (1967) i 3 GHz (1974). Kon -
struk cje te by ³y opra co wy wa ne dla in sty tu cji
na u ko wych kra jo wych i za gra nicz nych, by ³y
te¿ pod sta w¹ uda nych i na gra dza nych wdro -
¿eñ w Za k³a dach Ra dio wych im. Mar ci na Ka s -
prza ka (1970–1976). Zwi¹ za ne z ni mi ba da -
nia nad szyb ko prze ³¹ cza j¹ cy mi siê uk³a da mi
za o wo co wa ³y czte re ma roz pra wa mi dok tor -
ski mi oraz mo no gra fi¹ Syn chro sko py stro bo -
sko po we sze ro ko pa smo we (WNT, Warszawa
1972).

Kie ro wa ny przez nie go ze spó³ wspó³ pra -
co wa³ rów nie¿ z Na u ko wo-Pro duk cyj nym
Cen trum Pó³ prze wo dni ków CE MI (pro jekt
i wdro ¿e nie te le wi zyj nych uk³a dów sca lo nych
o naj wiêk szej wów czas ska li sca le nia: UL940,
UL1261, UI1262, UI1540).

W ze spo le kie ro wa nym przez Je rze go Ba -
ra now skie go na szcze gól ne wy ró¿ nie nie za s³u -
gu je sy stem TE LE GWIA ZDA, prze zna czo ny do
wy zna cza nia po ³o ¿e nia osi sa te li ty wzglê dem
gwiazd, który w ra mach eks pe ry men tu ra dziec -
ko-fran cu sko-pol skie go GAM MA zo sta³ umie -
szczo ny na orbi cie 28 lu te go 1991 ro ku.

Je rzy H. Ba ra now ski szcze gól n¹ wa gê przy -
wi¹ zy wa³ do za ga dnieñ wiel ko sy gna ³o we go
mo de lo wa nia ele men tów pó³ prze wo dni ko -
wych i ana li zo wa nia szyb kich pro ce sów za -
cho dz¹ cych w cza sie ich prze ³¹ cza nia, zw³a -
szcza w od nie sie niu do tran zy sto rów la wi no -
wych, diod tu ne lo wych i diod ³a dun ko wych
(przed sta wio ny w roz pra wie ha bi li ta cyj nej
pierw szy na œwie cie fi zycz nie uza sa dnio ny mo -
del dio dy ³a dun ko wej).

W cza sie 45 lat pra cy na Po li tech ni ce War -
szaw skiej pro wa dzi³ wszy st kie ro dza je za jêæ
dy dak tycz nych, w tym wy k³a dy przedmio tów:
„Uk³a dy elek tro nicz ne”, „Uk³a dy im pul so we”,
„Mo de le ele men tów pó³ prze wo dni ko wych”,
„Wy bra ne uk³a dy sca lo ne ana lo go we i cy fro -
we”, „Uk³a dy sca lo ne” oraz „Elek tro ni ka II”.
Ja ko wy k³a dow ca cie szy³ siê do br¹ opi ni¹
(w 1978 ro ku otrzy ma³ od stu den tów dy plom
„Dla wy ró¿ nia j¹ ce go siê dy dak ty ka w In sty tu -
cie Pod staw Elek tro ni ki”).

Z ini cja ty wy Je rze go H. Ba ra now skie go,
przy je go wspó³ au tor stwie i pod je go re dak cj¹



AN DRZEJ BAR WICZ
An drzej Bar wicz uro dzi³ siê 1 czerw ca 1942 ro -
ku w War sza wie (oj ciec Wie s³aw, mat ka Ja ni na
z do mu Pan kie wicz), gdzie te¿ ukoñ czy³ szko -
³ê pod sta wo w¹ (1955) i li ceum ogól no kszta³ c¹ -
ce nr 3 im. Gen. So wiñ skie go (1959). Dy plom
ma gi stra in ¿y nie ra elek tro ni ka uzy ska³ w 1965
ro ku na Wy dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki
War szaw skiej. Dok to rat w dzie dzi nie cy fro -
wych po mia rów czê sto tli wo œci i cza su obro ni³
w 1973 ro ku. W cza sie d³u go let niej ka rie ry
za wo do wej mia³ wie le oka zji do pod no sze nia
kwa li fi ka cji ogól nych (np. w ra mach stu diów
po dy plo mo wych na Uni wer sy te cie War -
szaw skim w 1979 ro ku) i spe cja li stycz nych
(np. w ra mach kur su dla kadr kie row ni czych,
zor ga ni zo wa ne go dla fir my Bo o kham Tech no -
lo gy Plc. przez Lon don In sti tut of Hu man De -
ve lop ment w 2001 ro ku). 

Ka rie rê za wo do wa roz po cz¹³ od kil ku mie -
siêcz nej pra cy w Prze my s³o wym In sty tu cie
Elek tro ni ki, gdzie wy ko na³ rów nie¿ pra cê
ma gi ster sk¹ (paŸ dzier nik 1964 – lu ty 1965).
W mar cu 1965 ro ku zo sta³ za tru dnio ny w Ka -
te drze Urz¹ dzeñ Ra dio tech nicz nych i Te le wi -
zyj nych, która w 1970 ro ku we sz³a w sk³ad
In sty tu tu Ra dio e lek tro ni ki. W trak cie przy go to -
wy wa nia pra cy dok tor skiej odby³ sta¿ w fir mie
Spra que Elek tro mag w Bel gii, po wi¹ za ny ze
wspó³ pra c¹ z Uni ver sité Ca to li que de Lo u va in
(od gru dnia 1970 do wrze œnia 1971 ro ku). Po
obro nie pra cy dok tor skiej prze szed³ na sta -
no wi sko ad iunk ta i rów no le gle z za jê cia mi
dy dak tycz ny mi pro wa dzi³ pra ce ba daw czo-
-roz wo jo we dla prze my s³u, w szcze gól no œci
dla za k³a dów ZOPAN oraz Uni tra Uni ma.
W 1974 ro ku by³ od po wie dzial ny za zor ga ni -
zo wa nie sta dium po dy plo mo we go Kom pu te -

ro wej Tech ni ki Po mia ro wej. W la tach 1970–
–1975 zor ga ni zo wa³ ze spó³ Kom pu te ro wej
Tech ni ki Po mia ro wej, dzia ³a j¹ cy for mal nie
w ra mach pra cow ni po mia rów cy fro wych,
któ r¹ kie ro wa³ doc. Ed mund Po rz¹d kow ski.
Po zwo li ³o to, miê dzy in ny mi, na wpro wa dza -
nie blo ków za jêæ z kom pu te ro wej tech ni ki
po mia ro wej rów nie¿ do pro gra mów stu diów
ma gi ster skich na Wy dzia le. W la tach 1979–
–1986 wy k³a da³, ja ko maître de conféren ce
(od po wie dnik do cen ta w Pol sce), w In sty tu cie
Te le ko mu ni ka cji w Ora nie (Al gie ria).

W stycz niu 1987 ro ku wy je cha³, ja ko pro -
fe sor za pro szo ny, na Uni ver sité du Québec
a Tro is-Ri viè res (UQTR) w Ka na dzie. Od czer -
w ca 1987 ro ku kon ty nu o wa³ pra ce na tym uni -
wer sy te cie, ja ko pro fe sor w de par ta men cie
Génie Élec tri que. Pro wa dzi³ za jê cia z tech ni ki
cy fro wej i sy ste mów po mia ro wych. W la tach
1994–1997, ja ko kie row nik stu diów ma gi -
ster skich, by³ od po wie dzial ny za uru cho mie -

barwicz

Sło wa klu czo we
n mi kro sy ste my po mia ro we

n me tro lo gia, mi kro e lek tro-
ni ka

n sy ste my po mia ro we

n prze twa rza nie da nych
po mia ro wych
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ne funk cje w IE EE (cz³o nek, ak tu al nie se nior
mem ber — od 1983 ro ku, wi ce prze wo d  ni -
cz¹ cy kon fe ren cji IE EE IMTC’97 w Otta wie;
orga ni za tor i prze wo dni cz¹ cy se sji In te gra tion
of Me a su ring Sy stems na tej kon fe ren cji; prze -
wo dni cz¹ cy Edu ca tio nal Ac ti vi ties of IE EE Ca -
na da w la tach 1996–1997, prze wo dni cz¹ cy
Tech ni cal Com mit tee on Me a su re ment Mi cro -
sy stems TC-24 of the IE EE In stru men ta tion
& Me a su re ment So cie ty w la tach 1998–2008)
oraz IME KO (cz³o nek Tech ni cal Com mit tee on
Me a su re ment Scien ce TC7 — od 1995; cz³o -
nek Edi to rial Bo ard of „Me a su re ment — Jo ur -
nal of the IME KO” — od 1997). W la tach
2002–2008 An drzej Bar wicz by³ do rad c¹ pol -
skie go mi ni stra go spo dar ki do spraw in no wa cji
tech no lo gicz nych, a od 1999 ro ku jest cz³on -
kiem ra dy nadzor czej fun da cji FI RE.

W 2004 ro ku An drzej Bar wicz otrzy ma³
Krzy¿ Ka wa ler ski Orde ru Odro dze nia Pol ski
za orga ni zo wa nie pol sko-ka na dyj skiej wspó³ -
 pra cy aka de mic kiej w dzie dzi nie na uk tech -
nicz nych oraz miê dzy rz¹ do wej wspó³ pra cy
w dzie dzi nie in no wa cji tech no lo gicz nych. Zo -
sta³ po nad to uho no ro wa ny me da lem UQTR
(2003) oraz na gro d¹ fir my Bo o kham Tech no -
lo gy „In ven tor of the Ye ar &Top Per for mer”
(2001). W ksi¹¿ ce Les Ba tis seurs de la Re gion
(Tro is-Ri viè res, Québec Ca na da, 2001), po -
œwiê co no mu ca ³¹ stro nê. W Ka na dzie otrzy -
ma³ „Prix d’excel len ce en en se i gne ment” (sieæ
Uni ver sité du Québec, 1991), a w Pol sce —
czte ry na gro dy Mi ni stra Na u ki i Szkol nic twa
Wy ¿sze go (1976, 1977, 1979, 1980) oraz wie -
le na gród Rek to ra Po li tech ni ki War szaw skiej.

Podej œcie sy ste mo we jest je go ulu bio nym
pa ra dyg ma tem i w na u ce, i w ¿y ciu. In te re su -
je siê ro¿ ny mi aspek ta mi roz wo ju oso bo wo œci,
do rob kiem ro¿ nych cy wi li za cji i re li gii w tym
te ma cie, a w szcze gól no œci wspól ny mi wnio s -
ka mi i ich za sto so wa niem w ¿y ciu co dzien -
nym, jak rów nie¿ ele men ta mi, które we d³ug
jed nych po gl¹ dów le ¿¹ u pod staw fi zjo lo gii,
a we d³ug in nych, mi mo ist nie j¹ cych wy ni ków
ba dañ na u ko wych, na le ¿¹ do me ta fi zy ki.

W³a da bie gle jê zy kiem fran cu skim i an giel -
skim (od 24 lat po s³u gu je siê ni mi na co dzieñ),
mniej bie gle jê zy kiem ro syj skim. Lu bi ró¿ ne
ro dza je mu zy ki, a w szcze gól no œci ci szê na
³o nie na tu ry; lu bi po nad to do br¹ kuch niê, do -
bre sa mo cho dy i in ne do bre rze czy. Jest ¿o -
na ty; ma tro je dzie ci i piê cio ro wnu cz¹t.

nie stu diów dok to ranc kich w tej dzie dzi nie
na UQTR. Stu dia ru szy ³y w 1986 ro ku, a An -
d rzej Bar wicz zo sta³ ich pierw szym kie row -
ni kiem. Rów no le gle, na wi¹ za³ w 1988 ro ku
wspó³ pra cê z ze spo ³em Kom pu te ro wej Tech ni -
ki Po mia ro wej w In sty tu cie Ra dio e lek tro ni ki
Po li tech ni ki War szaw skiej. G³ów nym wspó³ -
pra cow ni kiem, w la tach 1988–1997, sta³ siê
je go ko le ga z ze spo ³u i przy ja ciel Ro man Z.
Mo raw ski; œwiad czy o tym im po nu j¹ ca li sta
wspól nych pro jek tów ba daw czych, pu bli ka cji
i dok to ran tów. G³ów nym kie run kiem pro wa -
dzo nych przez nich ba dañ by ³o za sto so wa nie
w spek tro fo to me trii za a wan so wa nych al go ryt -
mów prze twa rza nia da nych po mia ro wych
oraz ele men tów mi kro e lek tro ni ki i MEMS —
w ce lu opra co wa nia mi kro spek tro fo to me tru
sca lo ne go.

Ze wzglê du na ist nie j¹ ce ogra ni cze nia
fi nan so wa nia w sy ste mie uni wer sy tec kim,
w 1997 ro ku A. Bar wicz za ³o ¿y³ fir mê Me a su -
re ment Mi cro sy stems, której g³ów nym ce lem
sta ³o siê opra co wa nia tech no lo gii mi kro -
spek tro me tru sca lo ne go (mi cro spec tro me ter
on a chip). Fir ma by ³a ak tyw na przez 10 lat.
W 2001 ro ku zo sta ³a za ku pio na przez bry tyj -
sk¹ fir mê te le ko mu ni ka cyj n¹ Bo o kham Tech -
no lo gy Plc. W sierp niu 2002 ro ku, po za ³a ma -
niu siê ryn ku te le ko mu ni ka cyj ne go, zo sta ³a
od ku pio na przez ze spó³ zor ga ni zo wa ny przez
An drze ja Bar wi cza i do 2007 ro ku kon ty nu o -
wa ³a pra ce nad tech no lo gi¹ mi kro spek tro me -
tru sca lo ne go dla za sto so wañ ryn ko wych. Po
za koñ cze niu ba dañ i opra co wa niu za sa dni -
czych ele men tów tech no lo gii, fir ma za koñ czy -
³a ak tyw n¹ dzia ³al noœæ. W³a snoœæ in te lek tu al -
na fir my (5 grup pa ten tów, ra por ty, pro gra my
itd.) jest utrzy my wa na i ne go cja cje do ty cz¹ ce
za sto so wañ opra co wa nej tech no lo gii zo sta ³y
wzno wio ne po kry zy sie 2008/2009. 

An drzej Bar wicz jest au to rem lub wspó³ -
au to rem oko ³o 80 pu bli ka cji, w tym oko ³o 50
w re cen zo wa nych pi smach miê dzy na ro do -
wych oraz oko ³o 30 pre zen ta cji na kon fe ren -
cjach miê dzy na ro do wych. By³ wie lo krot nie
za pra sza ny do wy g³o sze nia re fe ra tów kon fe -
ren cyj nych i se mi na ryj nych, a tak ¿e do re cen -
zo wa nia ar ty ku ³ów w pre sti ¿o wych cza so pi s -
mach i wnio sków o fi nan so wa nie pro jek tów
ba daw czych przez Na tu ral Scien ce and En gi -
ne e ring Re se arch Co un cil of Ca na da.

An drzej Bar wicz by³ cz³on kiem wie lu sto -
wa rzy szeñ za wo do wych i pe³ ni³ od po wie dzial -



MI KO £AJ BA SZUN
Mi ko ³aj Ba szun uro dzi³ siê w miej sco wo œci
Biel szczy zna w 1948 ro ku. W 1970 ro ku ukoñ -
czy³ z wy ni kiem bar dzo do brym stu dia na
Wy dzia le Elek tro ni ki o spe cjal no œci Ra dio ko -
mu ni ka cja. Pra ca ma gi ster ska do ty czy ³a za -
ga dnieñ sy gna ³o wych w sy ste mie te le wi zji
barw nej.

W 1970 ro ku roz po cz¹³ asy stenc kie stu dia
przy go to waw cze w Za k³a dzie Mier nic twa In -
sty tu tu Pod staw Elek tro ni ki, na Wy dzia le
Elek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej. Od
paŸ  dzier ni ka 1971 ro ku odby wa³ trzy let nie
stu dia dok to ranc kie w Po li tech ni ce War -
szaw skiej, po czym od 1974 ro ku zo sta³ za -
tru dnio ny na sta no wi skach ko lej no asy sten ta,
star sze go asy sten ta oraz w 1977 ro ku na sta -
no wi sku ad iunk ta w In sty tu cie Tech no lo gii
Elek tro no wej, obe cnie no sz¹ cym na zwê Mi -
kro e lek tro ni ki i Opto e lek tro ni ki.

W 1977 ro ku obro ni³ pra cê dok tor sk¹
pod ty tu ³em Ana li za mo de lo wa czyn ni ków
de ter mi nu j¹ cych wy ko rzy sta nie efek tów ma -
gne to re zy stan cyj nych w cien kich war stwach
fer ro ma gne tycz nych w za sto so wa niach po mia -
ro wych przed Ra d¹ Wy dzia ³u Elek trycz ne go
Po li tech ni ki War sza skiej. Pro mo to rem pra cy
by³ prof. dr hab. Wal de mar Kwiat kow ski
z Za k³a du Mier nic twa In sty tu tu Elek tro tech ni ki
Te o re tycz nej i Mier nic twa Elek trycz ne go Po -
li tech ni ki War szaw skiej.

Od te go cza su Je go za in te re so wa nia za -
wo do we za czê ³y kon cen tro waæ siê na opra -
co wy wa niu i za sto so wa niach ró¿ no rod nych
czuj ni ków elek tro nicz nych oraz opto e lek tro -
nicz nych. W szcze gól no œci pra ce te do ty czy ³y
za sto so wañ prze Ÿro czy stych ce ra mik fer ro e -
lek trycz nych ty pu PLZT, a póŸniej czuj ni ków

pie zo e lek trycz nych oraz czuj ni ków z aku s -
tycz n¹ fa l¹ po wierzch nio w¹. 

Na stêp nych kil ka lat Mi ko ³aj Ba szun po -
œwiê ci³ opra co wa niu gru py urz¹ dzeñ wy ko -
naw czych au to ma ty ki re a li zo wa nych ja ko
pie zo ce ra micz ne prze twor ni ki ty pu na piê -
cie– prze mie szcze nie. Pra ce te by ³y re a li -
zo wa ne w w la tach 1993–1996 w ra mach
pro jek tu ba daw cze go KBN pod ty tu ³em Prze -
twor ni ki pie zo ce ra micz ne ty pu na piê cie
prze mie szcze nie do za sto so wañ w au to ma -
ty ce i ro bo ty ce, które go Mi ko ³aj Ba szun by³
kie row ni kiem.

Ko lej ne pra ce ba daw cze obej mo wa ³y
opty ma li za cjê kon struk cji pie zo ce ra micz -
nych prze twor ni ków ultra dŸwiê ko wych do
pra cy w po wie trzu. W wy ni ku tych prac uzy -
ska no m.in. sy stem ma try cy po wie trz nych
prze twor ni ków ultra d¿wiê ko wych do bez -
sty ko we go roz po zna wa nia wy bra nych klas
obiek tów mon ta ¿o wych prze su wa j¹ cych siê
na ru cho mej ta œmie mon ta ¿o wej ro bo ta
prze my s³o we go. Pra ca ta by ³a zre a li zo wa na
w ra mach pro gra mu Pa tia, ko or dy no wa ne go

baszun

Sło wa klu czo we
n mi kro sy ste my i czuj ni ki

po mia ro we

n in ży nie ria kom pu te ro wa

n pro gra mo wa nie i al go -
ryt my
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mie szka nia. Pra ce te by ³y fi nan so wa ne w la tach
2008–2010 ze œrod ków na na u kê Mi ni ster stwa
Na u ki i Szkol nic twa Wy ¿sze go ja ko pro jekt za -
ma wia ny pt. Us³u gi i sie ci te le in for ma tycz ne
na stêp nej ge ne ra cji — aspek ty tech nicz ne, ap -
li ka cyj ne i ryn ko we. W ra mach te go pro jek tu
Mi ko ³aj Ba szun kie ro wa³ wy dzie lo nym te ma -
tem ba daw czym do ty cz¹ cym us³ug te le in for -
ma tycz nych dla e-me dy cy ny.

W trak cie re a li za cji swo ich prac ba daw -
czych Mi ko ³aj Ba szun opu bli ko wa³ kil ka dzie -
si¹t prac na u ko wych, g³ów nie w ma te ria ³ach
kon fe ren cyj nych. Te ma ty ka je go pu bli ka cji
do ty czy ³a opra co wy wa nych urz¹ dzeñ tech -
nicz nych oraz in for ma ty ki i me to do lo gii pro -
jek to wa nia kom pu te ro we go. 

Mi ko ³aj Ba szun da³ siê po znaæ ja ko do bry
na u czy ciel aka de mic ki, ce nio ny przez stu den -
tów za du ¿e za an ga ¿o wa nie w wy ko ny wa n¹
pra cê, spo sób pro wa dze nia za jêæ i po zy tyw ny
sto su nek do stu den tów. 

W okre sie swo je go za tru dnie nia w Po li -
tech ni ce War szaw skiej kie ro wa³ kil ku dzie siê -
cio ma pra ca mi ma gi ster ski mi i in ¿y nier ski mi.
Te ma ty ka tych prac by ³a za wsze po wi¹ za na
z ak tu al nie pro wa dzo ny mi pra ca mi ba daw -
czy mi. Opra co wa ne przez nie go i pro wa dzo -
ne wy k³a dy oraz za jê cia la bo ra to ryj ne i pro -
jek to we dla stu den tów obej mo wa ³y sze ro kie
spek trum te ma tycz ne zmie nia j¹ ce siê w wa -
run kach szyb kie go roz wo ju tech ni ki. W szcze -
gól no œci za jê cia te do ty cz¹ tech nik in te li gent -
nych obli czeñ i pro gra mo wa nia.

Je go za in te re so wa nia po za za wo do we to
podró¿e, i spo rt. Jest ¿o na ty, ma dwo je do ro -
s³ych dzie ci.

przez In sty tut Au to ma ty ki Po li tech ni ki War -
szaw skiej. 

PóŸniej sze pra ce ba daw cze by ³y po œwiê -
co ne opra co wa niu podze spo ³ów z aku stycz n¹
fa l¹ po wierzch nio w¹ do prze twa rza nia z³o ¿o -
nych sy gna ³ów ra da ro wych w cza sie rze czy -
wi stym. W efek cie uzy ska no wy so kiej kla sy
urz¹ dze nia do ana li zy wid mo wej oraz kom -
pre sji sy gna ³ów z³o ¿o nych. 

Mi ko ³aj Ba szun zaj mo wa³ siê rów nie¿ czuj -
ni ka mi cie czy wy ko rzy stu j¹ cy mi aku stycz ne
fa le po wierzch nio we z ho ry zon tal ny mi mo -
da mi drgañ. Pra ce te by ³y re a li zo wa ne w la -
tach 1998–1999 w ra mach pro jek tu ba daw -
cze go KBN pt. Ana li za li nii opóŸnia j¹ cych
z prze twor ni ka mi miê dzy pal cza sty mi do za -
sto so wañ czuj ni ko wych w cie czach, które go
Mi ko ³aj Ba szun by³ kie row ni kiem.

Te ma ty ka ta zo sta ³a po sze rzo na o mi kro -
sy ste my i che mo sen so ry z AFP opra co wy wa -
ne w la tach 2000–2005. W la tach 2003–2005
Mi ko ³aj Ba szun by³ kie row ni kiem ze spo ³u
Pie zo-Mi cro sy stems-Gro up w Cen tre of Excel -
len ce on Mi cro sy stems COM BAT, fi nan so wa -
nym w la tach 2003–2005 przez Uniê Eu ro pej -
sk¹ oraz KBN. Cen trum by ³o ko or dy no wa ne
przez In sty tut Sy ste mów Elek tro nicz nych Po li -
tech ni ki War szaw skiej. 

W ostat nich la tach te ma ty ka czuj ni ków
mi kro e lek tro nicz nych i mi kro sy ste mów ob jê -
³a urz¹ dze nia do mo ni to ro wa nia ró¿ no rod -
nych pa ra me trów cha rak te ry zu j¹ cych stan
pa cjen ta. Sku pio no siê przy tym na roz wi¹ za -
niach zdal nych i bez ob s³u go wych, tak aby,
wy ko rzy stu j¹c ³¹ cza bez prze wo do we przez
In ter net, umo¿ li wiæ opie kê me dycz n¹ nad pa -
cjen ta mi prze by wa j¹ cy mi po za miej scem za -



MARIA BE B£OW SKA
Ma ria Be b³ow ska uro dzi ³a siê 1 mar ca 1939
ro ku w War sza wie. Ma tu rê uzy ska ³a w Ra do -
miu w 1956 ro ku. Stu dia na Wy dzia le £¹cz no -
œci Po li tech ni ki War szaw skiej, na spe cjal no œci
Tech no lo gia Sprzê tu Te le ko mu ni ka cyj ne go
ukoñ czy ³a w mar cu 1963 ro ku, uzy sku j¹c dy -
plom ma gi stra in ¿y nie ra. Pra cê dy plo mo w¹
wy ko na ³a pod kie run kiem pro fe so ra Ada ma
Smo liñ skie go w In sty tu cie Pod sta wo wych Pro -
ble mów Tech ni ki z za kre su tech no lo gii i po -
mia rów w³a sno œci fer ry tów per min wa ro wych.
Bez po œre dnio po dy plo mie pod jê ³a sta¿ asy s -
tenc ki w Ka te drze Ma gne ty ków i Die lek try ków
Wy dzia ³u £¹cz no œci, w ra mach które go od -
by ³a 3-mie siêcz n¹ prak ty kê w In sty tu cie Elek -
tro tech ni ki i Fi zy ki Me ta li w Gre no ble w Pra -
cow ni Po mia rów W³a sno œci Ma gne ty ków, kie -
ro wa nej przez pro fe so ra Lo u is Ne e la. W mar cu
1964 ro ku zo sta ³a za tru dnio na ja ko asy stent
w Ka te drze Ma gne ty ków i Die lek try ków. Na -
stêp nie, po re or ga ni za cji, zo sta ³a za tru dnio na
w In sty tu cie Tech no lo gii Elek tro no wej i, po
ko lej nej trans for ma cji, w In sty tu cie Mi kro e lek -
tro ni ki i Opto e lek tro ni ki, gdzie pra cu je do dziœ.
Po cz¹t ko wo zo sta ³a przy dzie lo na do prac z za -
kre su tech no lo gii i po mia rów w³a sno œci ma te -
ria ³ów ma gne tycz nych, a na stêp nie do prac
zwi¹ za nych te ma tycz nie z te o ri¹ i me tro lo gi¹
ma te ria ³ów die lek trycz nych. Pra cê dok tor sk¹
z te o rii die lek try ków (Próba wy zna cze nia po la
we wnê trz ne go w die lek try kach po lar nych)
obro ni ³a w 1979 ro ku w In sty tu cie Pod staw
Elek tro tech ni ki i Elek tro tech no lo gii Po li tech -
ni ki Wro c³aw skiej. W 1982 ro ku roz po czê ³a
pra cê pod kie run kiem pro fe so ra Je rze go Kru -
szew skie go. Pra ce ba daw cze ze spo ³u do ty czy -
³y opto e lek tro nicz nych struk tur i podze spo ³ów

pla nar nych w szkla nym pod³o ¿u, wspó³ pra -
cu j¹ cych z w³ók na mi optycz ny mi. Pra ce te
za o wo co wa ³y roz po czê ciem i roz wi niê ciem
te ma ty ki czuj ni ków œwia t³o wo do wych i sy s te -
mów opto e lek tro nicz nych, które w ostat nich
la tach ewo lu o wa ³y w kie run ku opra co wa nia
me tod po mia ro wych i kon struk cji czuj ni ków
bio me dycz nych z ka pi lar n¹ g³o wi c¹. Me to dy
po zwa la j¹, na przy k³ad, na przed kli nicz n¹
dia gno sty kê sta nów cho ro bo wych na pod sta -
wie ba da nia p³y nów ustro jo wych, a tak ¿e na
ba da nia pro e ko lo gicz ne, ta kie jak ana li za czy s -
to œci wo dy, ja ko œci bio pa liw itp. 

W 2002 ro ku zo sta ³a odzna czo na Z³o tym
Krzy ¿em Za s³u gi.

Ma trzy cór ki i dzie siê cio ro wnu cz¹t, w tym
sie dem uro czych pa nien i trzech wspa nia ³ych
ka wa le rów.

bebłowska

Sło wa klu czo we
n fer ry ty

n struk tu ry opto e lek tro -
nicz ne

n czuj ni ki świa tło wo do we
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RO MU ALD
BAR T£O MIEJ BECK
Ro mu ald B. Beck uro dzi³ siê 27 lip ca 1953 ro -
ku w War sza wie, gdzie skoñ czy³ szko ³ê pod -
sta wo w¹ (1967) i li ceum ogól no kszta³ c¹ ce
(1971). Dy plom ma gi stra in ¿y nie ra elek tro ni ka
uzy ska³ w 1977 ro ku na Wy dzia le Elek tro ni -
ki Po li tech ni ki War szaw skiej. Za tru dnio ny by³
w In sty tu cie Tech no lo gii Elek tro no wej (obe c -
nie In sty tut Mi kro e lek tro ni ki i Opto e lek tro ni ki
— IMiO PW) po cz¹t ko wo na sta no wi sku in -
¿y nie ryj no-tech nicz nym — tech no lo ga, a od
1979 ro ku — w cha rak te rze na u czy cie la aka -
de mic kie go. Obe cnie, od 2000 ro ku — pra cu -
je na sta no wi sku pro fe so ra nad zwy czaj ne go.
W 2009 ro ku uzy ska³ ty tu³ pro fe so ra. 

Sto pieñ dok to ra na uk tech nicz nych uzy ska³
w 1982 ro ku na Wy dzia le Elek tro ni ki Po li tech -
ni ki War szaw skiej za roz pra wê pt. Uk³ad di -
e lek tryk–krzem wy twa rza ny me to d¹ sta ³o pr¹ -
do wej ano dy za cji pla zmo wej (tech no lo gia,

w³a œci wo œci, nie które za sto so wa nia), a sto pieñ
dok to ra ha bi li to wa ne go — w 1996 ro ku — za
mo no gra fiê pt. Mo de lo wa nie pro ce sów utle -
nia nia krze mu.

W miê dzy cza sie swo je umie jêt no œci i wie -
dzê po g³ê bia³ w ra mach sta ¿ów na u ko wych
(kra jo wych i za gra nicz nych). I tak, pra co wa³
na u ko wo w: In sty tu cie Tech no lo gii Elek tro -
no wej w War sza wie (1982), In te ru ni ver si ty
Mi cro e lec tro nics Cen ter IMEC vzw., Leu ven,
Bel gia (1987), The Penn sy lva nia Sta te Uni -
ver si ty, Sta te Col le ge, USA (1990).

W zwi¹z ku z re a li zo wa n¹ pod je go kie -
row nic twem wspó³ pra c¹ na u ko wo-ba daw -
cz¹ oraz dy dak tycz n¹ z Cen tre Na tio nal de
Re cher che Scie ti fi que i In sti tue Na tio nal Po -
li tech ni que de Gre no ble w Gre no ble (Fran -
cja) pe³ ni tak ¿e ro lê vi si ting pro fes sor w tych
in sty tu cjach.

Od 1984 ro ku (z prze rw¹ w okre sie 1987–
–1990) do chwi li re or ga ni za cji Za k³a du Mi -
kro e lek tro ni ki w 2000 ro ku pe³ ni³ funk cjê
kie row ni ka Ze spo ³u Tech no lo gii, Dia gno sty ki
i Mo de lo wa nia Przy rz¹ dów Pó³ prze wo dni -
ko wych w IMiO PW, a od 2006 ro ku — kie -
row ni ka Za k³a du Przy rz¹ dów Mi kro e lek tro ni -
ki i Na no e lek tro ni ki. 

Za in te re so wa nia ba daw cze Ro mu al da B.
Bec ka kon cen tro wa ³y siê od po cz¹t ku na pro -
ble ma ty ce wy twa rza nia przy rz¹ dów pó³ prze -
wo dni ko wych i uk³a dów sca lo nych oraz me to -
dach ich cha rak te ry za cji i dia gno sty ki. Wstêp -
nie sku pia ³y siê one na tech no lo gii krze mo wej,
jed nak z bie giem lat za in te re so wa nie to roz -
sze rza ³o siê tak ¿e na tech no lo gie opar te na
in nych ty pach pod³o ¿y pó³ prze wo dni ko wych,
np. pod³o ¿ach krzem-na-izo la to rze (SOI), na
wê gli ku krze mu (SiC), czy (od nie daw na) na
azot ku ga lu (GaN). 

Ba da nia, w ja kich bra³ udzia³, kon cen tro -
wa ³y siê w szcze gól no œci, wo kó³ na stê pu j¹ -
cych za ga dnieñ:
n za sto so wa nie pro ce sów pla zmo wych do

tech no lo gii wy twa rza nia przy rz¹ dów pó³ -
prze wo dni ko wych i uk³a dów sca lo nych
(pro ce sy wy twa rza nia warstw i ich tra -
wie nia);

b e c k
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n ter micz ne tlen ki krze mu, w szcze gól no -
œci pro ble my wy twa rza nia warstw cien kich
i ultra cien kich;

n elek trycz ne i nie e lek trycz ne me to dy cha -
rak te ry za cji i dia gno sty ki skut ków pro -
ce sów tech no lo gicz nych, w tym tak ¿e
kon stru o wa nie struk tur te sto wych; 

n za sto so wa nie warstw krze mu po ro wa te go
do wy twa rza nia przy rz¹ dów MOS-SOI
oraz mi kro sy ste mów krze mo wych;

n in te gra cja tech no lo gii mi kro sy ste mów
z tech  no lo gi¹ uk³a dów sca lo nych.
Owo cem tych prac s¹ dwie ksi¹¿ ki — Tech -

no lo gia krze mo wa (PWN, 1992) i Mo de lo wa -
nie pro ce su utle nia nia krze mu (1996) — oraz
oko ³o 150 pu bli ka cji w pi smach fa cho wych
o cyr ku la cji miê dzy na ro do wej (w tym m.in.
w: „IE EE Trans. on Elec tron De vi ces”, „Ap plied
Sur fa ce Scien ce”, „Thin So lid Films”, „So lid-Sta -
te Elec tro nics”, „Jo ur nal of Elec tro nic Ma te rials”)
i ma te ria ³ach kon fe ren cyj nych (w wiêk szo œci
miê dzy na ro do wych). 

Wraz z pro fe so rem Je rzy zbu do wa li (1986–
–1987) pierw sze na Po li tech ni ce War szaw skiej
la bo ra to rium tech no lo gicz ne go ty pu cle an-
-ro om do ce lów ba daw czych i dy dak tycz nych.
Pod je go kie row nic twem i je go sta ra niem zo -
sta ³o ju¿ ono od tej po ry kil ka krot nie zmo der -
ni zo wa ne i jest obe cnie du m¹ In sty tu tu, Wy -
dzia ³u i Uczel ni. Zgro ma dzo na w nim ko sz -
tow na apa ra tu ra, ob s³u gi wa na i utrzy my wa na
sta le w ru chu przez zna ko mi ty ze spó³ tech -
nicz ny (Wi told Cie miew ski i Ka zi mierz Dal -
biak) po zwa la na pro wa dze nie uni ka to wych
prac ba daw czych z za kre su „czy stej tech no lo -
gii” oraz, dziê ki mo¿ li wo œciom wy twa rza nia
struk tur te sto wych, do star cza ma te ria³ do œwiad -
 czal ny dla prac te o re tycz nych oraz z za kre su
dia gno sty ki i cha rak te ry za cji przy rz¹ dów pó³ -
prze wo dni ko wych. 

Ro mu ald B. Beck kie ro wa³ bli sko 20 pro -
jek ta mi ba daw czy mi fi nan so wa ny mi bez po -
œre dnio lub po œre dnio przez Ko mi tet Ba dañ
Na u ko wych.

Wie lo krot nie na gro dzo ny przez Rek to ra Po -
li tech ni ki War szaw skiej: za Wy bit ne Osi¹ gniê -
cia Na u ko we w la tach 1977, 1978, 1980,
1983, 1989, 1994 i 1997, 2002, 2004, 2006
oraz za Osi¹ gniê cia w Dy dak ty ce — w 1992
ro ku.

Au tor kon cep cji, a na stêp nie pro wa dz¹ cy
za jê cia (w jê zy ku pol skim i an giel skim) z kil ku
przedmio tów, m.in. „Tech no lo gia struk tur krze -
mo wych”, „Tech no lo gia wy twa rza nia mo no -
li tycz nych uk³a dów sca lo nych”, au tor za jêæ
la bo ra to ryj nych oraz wspó³ twór ca wy k³a du
„Za a wan so wa ne tech no lo gie mi kro e lek tro -
nicz ne i opto e lek tro nicz ne”. Tak ¿e wspó³ au -
tor æwi czeñ la bo ra to ryj nych re a li zo wa nych
w ra mach in nych przedmio tów. Opie kun po -
nad 30 prac dy plo mo wych i 6 prac dok tor skich
— pro mo tor 5 — obro nio nych.

Wspó³ or ga ni za tor kra jo wych i miê dzy na -
ro do wych kon fe ren cji œro do wi sko wych i na u -
ko wych, m.in.: SET’90, SET’92, SET’94 (Scien -
ce for In du stry), EL TE’94, „Dia gno stics
&Yield’98” i „Dia gno stics &Yield’2000”;
wspó³ or ga ni za tor wy sta wy Osi¹ gniêæ Pol skiej
Na u ki w ra mach Tar gów In no wa cji i Wy na -
laz ków w Pitts bur gu (USA) (1997).

Ro mu ald B. Beck jest cz³on kiem Sek cji
Mi kro e lek tro ni ki Ko mi te tu Elek tro ni ki i Te le -
ko mu ni ka cji PAN (od 1994 ro ku). By³ cz³on -
kiem Elec tro che mi cal So cie ty (1998–2003)
IE EE (1997–2002) i ja ko Mem ber ship De ve lop -
ment Offi cer IE E EE — cz³on kiem Za rz¹ du IE EE
Sek cja Pol ska (1999–2002).

Od 2008 ro ku pe³ ni ro lê kie row ni ka Pro -
jek tu CE ZA MAT (Cen trum Za a wan so wa nych
Ma te ria ³ów i Tech no lo gii), który re a li zo wa ny
jest z fun du szy struk tu ral nych UE przez Kon -
sor cjum CE ZA MAT (3 war szaw skie uczel nie
— PW, UW, WAT, 4 in sty tu ty PAN i IT ME)
z PW ja ko g³ów nym be ne fi cjen tem. To naj -
wiêk sza in we sty cja w hi sto rii PW oraz jed -
na z naj wiêk szych w dzie dzi nie high-tech
w Pol sce. 

Stu dio wa³ we d³ug pro gra mu in dy wi du al -
ne go oraz pra co wa³ przez wie le lat pod kie -
row nic twem prof. dr hab. An drze ja Ja ku bow -
skie go, który wpro wa dzi³ go w œwiat na u ki;
za in te re so wa nie tech no lo gi¹ roz bu dzi³ w nim
na to miast prof. dr hab. Je rzy Ru ¿y³ ³o.

Jest ¿o na ty; ma dwie cór ki.
Je go pa sje to: mu zy ka, fo to gra fia, fil mo wa -

nie, tu ry sty ka, nie które spo rty. In te re su je siê
tak ¿e hi sto ri¹.

B
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STA NI S£AW BEL LERT
(1924–1976)

Sta ni s³aw Bel lert uro dzi³ siê 14 ma ja 1924 ro -
ku w miej sco wo œci Bu dy Dzie r¹ ¿yñ skie na Za -
moj szczy Ÿnie. Ma tu rê uzy ska³ w Li ceum im.
S. Czar nec kie go w Che³ mie w 1945 ro ku. Stu -
dia wy ¿sze roz po czê te w Wy ¿szej Szko le In ¿y -
nier skiej im. H. Wa wel ber ga i S. Ro twan da
kon ty nu o wa³ w la tach 1946–1950 na Wy dzia -
le Elek trycz nym Po li tech ni ki War szaw skiej. Ju¿
w 1948 ro ku pod j¹³ pra cê dy dak tycz n¹ na
sta no wi sku asy sten ta w Ka te drze Mier nic twa
Elek trycz ne go. W 1950 ro ku Sta ni s³aw Bel lert
ukoñ czy³ stu dia na Wy dzia le Elek trycz nym
Po li tech ni ki War szaw skiej, uzy sku j¹c sto pieñ
ma gi stra in ¿y nie ra elek try ka w za kre sie te le -
tran smi sji prze wo do wej. W tym sa mym ro ku
prze cho dzi do Ka te dry Te le tran smi sji Prze wo -
do wej, gdzie pra cu je do 1970 ro ku. Od 1970

ro ku a¿ do œmier ci pra cu je w In sty tu cie Pod -
staw Elek tro ni ki ja ko kie row nik Za k³a du Ma -
te ma tycz nych Me tod Pro jek to wa nia.

W 1957 ro ku Sta ni s³aw Bel lert uzy sku je
sto pieñ kan dy da ta na uk tech nicz nych na pod -
 sta wie roz pra wy Me to da ope ra to rów licz bo -
wych, a w 1961 ro ku — sto pieñ na u ko wy dok -
to ra ha bi li to wa ne go na pod sta wie roz pra wy
Ana li za i syn te za uk³a dów elek trycz nych. Oba
stop nie nada ³a mu Ra da Wy dzia ³u £¹cz no œci
Po li tech ni ki War szaw skiej.

W 1962 ro ku obej mu je sta no wi sko do cen -
ta. W 1967 ro ku uzy sku je ty tu³ na u ko wy pro -
fe so ra nad zwy czaj ne go, a w 1975 ro ku — pro -
fe so ra zwy czaj ne go. Wcze œniej, bo w 1973
ro ku zo sta je wy bra ny cz³on kiem ko re spon den -
tem Pol skiej Aka de mii Na uk.

W ci¹ gu pra wie 30 lat pra cy w Po li tech ni -
ce War szaw skiej Sta ni s³aw Bel lert pro wa dzi³
wy k³a dy z wie lu dzie dzin, m.in. z pod staw
te le tran smi sji, me tod pro jek to wa nia uk³a dów
te le tran smi syjnych, te o rii re gu la cji, te o rii ob -
wo dów elek trycz nych, syn te zy uk³a dów elek -
tro nicz nych i me tod ich pro jek to wa nia, te o rii
uk³a dów dy na micz nych. Prze ciw sta wia³ siê ru -
ty nie, naj chêt niej wy k³a da³ te za ga dnie nia, nad
który mi w da nej chwi li pra co wa³. Po tra fi³ po -
ry waæ s³u cha czy, gdy mówi³ o pro ble mach,
które go pa sjo no wa ³y.

Do ro bek na u ko wy Sta ni s³a wa Bel ler ta, za -
wie ra j¹ cy siê w 60 pu bli ka cjach i pa ten tach,
jest ró¿ no rod ny i nie ³a twy do skla sy fi ko wa nia.
Do ty czy w za sa dzie trzech g³ów nych dzie -
dzin: te o rii ob wo dów elek trycz nych, te o rii
fal elek tro ma gne tycz nych oraz ma te ma ty ki
sto so wa nej.

W za kre sie te o rii ob wo dów elek trycz nych
Sta ni s³aw Bel lert stwo rzy³ (w 1962 ro ku) no w¹
me to dê te o re tycz n¹, œci œle zwi¹ za n¹ z te o ri¹
gra fów, któr¹ na zwa³ al ge br¹ liczb struk tu ral -
nych. Te o ria ta oka za ³a siê szcze gól nie przy -
dat na w roz wo ju me tod ana li zy i syn te zy to po -
lo gicz nej li nio wych uk³a dów elek trycz nych za
po mo c¹ cy fro wych ma szyn ma te ma tycz nych.
Na pod sta wie kon cep cji Sta ni s³a wa Bel ler ta
po wsta ³o wie le prac, i to za rów no w oœrod kach
tech nicz nych, jak i ma te ma tycz nych. Szcze gól -

bellert

Sło wa klu czo we
n te le ko mu ni ka cja

n te o ria ob wo dów

n te o ria gra fów

n me to dy to po lo gicz ne

n ra chu nek ope ra to ro wy

n ko smo lo gia
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ny od dŸwiêk zna la z³y idee Sta ni s³a wa Bel ler ta
w Zwi¹z ku Ra dziec kim, gdzie by ³y roz wi ja ne
przez du ¿¹ gru pê na u kow ców i gdzie prze t³u -
ma czo no mo no gra fiê Sta ni s³a wa Bel ler ta i Hen -
ry ka Wo Ÿniac kie go Ana li za i syn te za uk³a dów
elek trycz nych me to d¹ liczb struk tu ral nych
(WNT, 1968).

W dzie dzi nie te o rii fal elek tro ma gne tycz -
nych Sta ni s³aw Bel lert wy su n¹³ œmia ³¹ i ory gi -
nal n¹ hi po te zê, t³u ma cz¹ c¹ tzw. prze su niê cie
ku pod czer wie ni wid ma fal elek tro ma gne -
tycz nych, do cho dz¹ cych z od le g³ych ga lak tyk
wszech œwia ta. Prze su niê cie ku pod czer wie ni
hi po te za ta t³u ma czy w³a œci wo œcia mi me trycz -
ny mi prze strze ni, zgo dnie z który mi d³u goœæ
fa li elek tro ma gne tycz nej zwiêk sza siê w mia -
rê od da la nia siê od Ÿród³a pro mie nio wa nia.
W zwi¹z ku z tym nie jest tu po trzeb ne przy pu -
szcze nie o tzw. uciecz ce ga lak tyk. Pra ce Sta -
ni s³a wa Bel ler ta na ten te mat by ³y pu bli ko wa -
ne w la tach 1969–1970 w miê dzy na ro do wym
cza so pi œmie „Astro phy sics and Spa ce Scien ce”
i wzbu dzi ³y du ¿e za in te re so wa nie w kra jo wych
i za gra nicz nych oœrod kach na u ko wych. Ich
kon ty nu a cj¹ jest ostat nia pra ca Do es the Spe ed
of Li ght De cre a se with Ti me?, prze s³a na na kil -
ka mie siê cy przed œmier ci¹ do re dak cji te go
cza so pi sma. 

Wni ka j¹c g³ê bo ko w pod sta wo we za ga d -
nie nia te le ko mu ni ka cji, elek tro ni ki i te o rii uk³a -
dów dy na micz nych, Sta ni s³aw Bel lert wpro wa -
dzi³ wie le no wych kon cep cji b¹dŸ uo gól nieñ
z za kre su ma te ma ty ki sto so wa nej. Oprócz
wy mie nio nej ju¿ al ge bry liczb struk tu ral nych
stwo rzy³ pod sta wy ra chun ku ope ra to rów licz -
bo wych, roz wi n¹³ idee ra chun ku ope ra to ro -
we go, po da³ no we uo gól nie nia te o rii uk³a dów
dy na micz nych. Pra ce swo je pu bli ko wa³ nie tyl -
ko w Pol sce; wie le z nich uka za ³o siê w ZSRR,
USA, Fran cji, Ho lan dii, Ju go s³a wii, Cze cho s³o -
wa cji i Szwaj ca rii

Mi mo wy ra Ÿne go za in te re so wa nia te ma ty -
k¹ te o re tycz n¹, pod sta wo w¹, Sta ni s³aw Bel lert
nie stro ni³ od roz wi¹ zy wa nia kon kret nych za -
dañ in ¿y nier skich, zw³a szcza z za kre su te le ko -
mu ni ka cji i te le tran smi sji, czyli dys cy plin tech -
nicz nych, z który mi naj d³u ¿ej by³ zwi¹ za ny
za wo do wo.

Osi¹ gniê cia Sta ni s³a wa Bel ler ta spo tka ³y siê
z po wszech nym uzna niem. W to ku prac przy -

go to waw czych do II Kon gre su Na u ki Pol skiej
za li czo no go do gro na czte rech naj wy bit niej -
szych na u kow ców pol skich w za kre sie elek tro -
ni ki. By³ lau re a tem licz nych na gród za dzia ³al -
noœæ na u ko w¹. Za pro szo no go do pro wa dze nia
przez wie le lat wy k³a du mo no gra ficz ne go z te -
o rii liczb struk tu ral nych na Wy dzia le Ma te ma -
ty ki i Me cha ni ki Uni wer sy te tu War szaw skie go.
Te o rie tê wy k³a da³ rów nie¿ w Eid ge nos si sche
Tech ni sche Hoch schu le w Zûri chu, gdzie prze -
by wa³ w 1972 ro ku ja ko pro fe sor wi zy tu j¹ cy.
Wie lo krot nie pro szo no go o wy g³o sze nie od -
czy tów i re fe ra tów w ró¿ nych oœrod kach kra -
jo wych i za gra nicz nych. 

Sta ni s³aw Bel lert by³ cz³on kiem wie lu ko -
mi te tów, ko mi sji i rad na u ko wych. Od 1967
ro ku a¿ do œmier ci by³ prze wo dni cz¹ cym
Ko mi sji VII Ob wo dów i Fal Ra dio wych Ko -
mi te tu Na ro do we go URSI. Odzna cza³ siê
wszech stron n¹ wie dz¹ in ¿y nier sk¹ i rzad k¹
umie jêt no œci¹ ca ³o œcio we go i per spek ty wicz -
ne go uj mo wa nia pro ble mów. Je mu to w³a œnie
w to ku prac przy go to waw czych do II Kon -
gre su Na u ki Pol skiej w 1973 ro ku po wie rzo -
no opra co wa nie re fe ra tu syn te tycz ne go Sek cji
Na uk Elek trycz nych Pro ble my te o re tycz ne te -
le ko mu ni ka cji.

O uczo nym œwiad cz¹ nie tyl ko je go osi¹ g -
niê cia i for mal ne do wo dy uzna nia. Nie mniej
wa¿ na jest je go oso bo woœæ. Ja ki by³ Sta ni s³aw
Bel lert? Wy da je siê, ¿e mia³ on w so bie nie -
zwy kle du ¿o z uczo ne go w sty lu przy po mi -
na j¹ cym wiel kich uczo nych XIX w. Pra co wa³
nad tym, czym siê in te re so wa³, no we idee i kon -
cep cje po wsta wa ³y z po zo ru na gle i nie o cze ki -
wa nie, a w isto cie by ³y re zul ta tem skon cen tro -
wa ne go, upo rczy we go i d³u go trwa ³e go wy si³ ku
twór cze go. Two rzy³ i pi sa³ nie re gu lar nie —
mie wa³ okre sy bar dzo in ten syw ne, przedzie lo -
ne ja ³o wy mi. By wa³ roz tar gnio ny do gra nic nie -
mal aneg do tycz nych, zw³a szcza gdy nur to wa³
go ja kiœ no wy pro blem. Sta ni s³a wa Bel ler ta ce -
cho wa ³a nie zwy k³a ¿ycz li woœæ dla ka¿ de go,
z kim siê sty ka³. Szcze gól nie tro skli wy i ¿ycz -
li wy sto su nek ³¹ czy³ go z ucznia mi — stu den -
ta mi i dok to ran ta mi. A uczniów tych mia³ wie -
lu. Gar nê li siê do nie go m³o dzi lu dzie z ca ³ej
Pol ski.

Sta ni s³aw Bel lert zmar³ w War sza wie dnia
27 mar ca 1976 ro ku.
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RO BERT BEM BE NIK
Ro bert Bem be nik uro dzi³ siê 6 sierp nia 1976
ro ku. W 1996 ro ku ukoñ czy³ Tech ni kum Ge -
o de zyj ne w Rze szo wie i roz po cz¹³ stu dia na
Wy dzia le Elek tro tech ni ki i In for ma ty ki Po li -
tech ni ki Rze szow skiej. W 2001 ro ku ukoñ czy³
stu dia na spe cjal no œci Sy ste my in for ma tycz -
ne i zo sta³ przy jê ty na stu dia dok to ranc kie na

Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj -
nych Po li tech ni ki War szaw skiej. W 2007 ro ku
obro ni³ pra cê dok tor sk¹ pod ty tu ³em Me to dy
eks plo ra cji da nych z sy ste mów in for ma cji
prze strzen nej. W la tach 2006 — 2009 pra co -
wa³ ja ko asy stent w In sty tu cie In for ma ty ki Po -
li tech ni ki War szaw skiej, a od 2009 ro ku ja ko
ad iunkt. 

Ba da nia pro wa dzo ne przez Ro ber ta Bem -
be ni ka s¹ zwi¹ za ne z ob sza rem eks plo ra cji
da nych i da nych prze strzen nych oraz sy ste -
mów mo bil nych. By³ re cen zen tem prac kon fe -
ren cyj nych w tym za kre sie (m.in. „In ter na tio nal
Sym po sium on Me tho do lo gies for In tel li gent
Sy stems”). 

Ro bert Bem be nik by³ za an ga ¿o wa ny w pro -
jek ty ma j¹ ce na ce lu prak tycz ne wdro ¿e nie wy -
ni ków prac te o re tycz nych. Bra³ udzia³ w pro -
jek tach pro wa dzo nych m.in dla PTC, Fran ce
Te le com, Sam sun ga, TPSA. 

W swo jej dzia ³al no œci dy dak tycz nej przy -
go to wa³ i pro wa dzi³ wy k³ad w za kre sie baz
da nych oraz prze strzen nych baz da nych. Jest
pro mo to rem wie lu prac in ¿y nier skich i ma -
gi s ter skich zwi¹ za nych z eks plo ra cj¹ da -
nych, da nych prze strzen nych oraz sy ste mów
mo bil nych.

Zna jê zyk an giel ski i nie miec ki. In te re su je
siê mu zy k¹ i fo to gra fi¹.

bembenik

Sło wa klu czo we
n eks plo ra cja da nych

n prze strzen ne ba zy da -
nych
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MA REK EDWARD
BIA£ KOW SKI
Ma rek Edward Bia³ kow ski uro dzi³ siê 31 mar -
ca 1951 ro ku w So cha cze wie. Ukoñ czy³ tam
Szko ³ê Pod sta wo w¹ nr 1 im. Ro mu al da Trau -
gut ta (1964) i Li ceum Ogól no kszta³ c¹ ce im.
Fry de ry ka Cho pi na (1969). Dy plom ma gi stra
in ¿y nie ra uzy ska³ w 1974 ro ku w Stu dium
Pod sta wo wych Pro ble mów Tech ni ki (obe c nie
Wy dzia³ Ma te ma ty ki i Na uk In for ma cyj nych
— Mi NI) na Po li tech ni ce War szaw skiej. W tym
sa mym ro ku pod j¹³ stu dia dok to ranc kie (1974–
–1977) na ma cie rzy stej uczel ni. Sto pieñ dok -
to ra na uk tech nicz nych uzy ska³ w lu tym 1979
ro ku. Pro mo to rem je go prac ma gi ster skiej
i dok tor skiej by³ pro fe sor Ta de usz Mo raw ski.
Od po wie dnik stop nia dok to ra ha bi li to wa ne -
go (Do ctor of En gi ne e ring De gree) uzy ska³
w Uni ver si ty of Qu e en sland, Au stra lia, w sierp -
niu 2000 ro ku.

Od 1977 ro ku pra co wa³ w In sty tu cie Ra dio -
e lek tro ni ki, po cz¹t ko wo ja ko asy stent, a na -
stêp nie ja ko star szy asy stent i ad iunkt (1979).

W 1981 ro ku odby³ sta¿ podok tor ski w Uni -
ver si ty Col le ge Du blin w Ir lan dii, wspó³ pra co -
wa³ tam z prof. Se a nem Scan la nem w dzie dzi -
nie mo de lo wa nia i opty ma li za cji ob wo dów
mi kro fa lo wych.

W 1982 ro ku roz po cz¹³ sta¿ w Uni ver si ty
of Qu e en sland w Bris ba ne w Au stra lii, wspó³ -
pra cu j¹c z pro fe so rem Pe te rem Kha nem w dzie -
dzi nie elek tro ma gne tycz ne go mo de lo wa nia
fa lo wo do wych g³o wic dio do wych. Ze wzglê -
du na bar dzo do bre wy ni ki pra cy ba daw czej
w³a dze uczel ni przed³u ¿y ³y je go sta¿ z jed ne -
go ro ku na dwa la ta.

Pod ko niec 1983 ro ku Mar ko wi Bia³ kow -
skie mu za pro po no wa no pra cê na sta no wi sku

wy k³a dow cy w dzie dzi nie te le ko mu ni ka cji
w Ja mes Co ok Uni ver si ty of North Qu e en s -
land. Pod jê cie pra cy na tej uczel ni w stycz niu
1984 ro ku wi¹ za ³o siê z re zy gna cj¹ ze sta no -
wi ska ad iunk ta w In sty tu cie Ra dio e lek tro ni ki
Po li tech ni ki War szaw skiej. W ten spo sób, pla -
no wa ny rocz ny sta¿ w Au stra lii zmie ni³ siê
w sta ³y po byt za gra ni ca mi kra ju oj czy ste go.
Pra ca na sta no wi sku wy k³a dow cy i star sze go
wy k³a dow cy w Ja mes Co ok Uni ver si ty trwa ³a
do 1989 ro ku.

W gru dniu 1989 ro ku Ma rek Bia³ kow ski
sko rzy sta³ z pro po zy cji pra cy na sta no wi sku
pro fe so ra nad zwy czaj ne go w Uni ver si ty of
Qu e en sland. Od te go cza su jest za tru dnio ny
na sta ³e w tej uczel ni. Od 2004 ro ku jest pro fe -
so rem zwy czaj nym w Scho ol of In for ma tion
Tech no lo gy and Elec tri cal En gi ne e ring, gdzie
jest kie row ni kiem gru py na u ko wo-ba daw czej
„Mi cro wa ve and Opti cal Com mu ni ca tion”.

białkowski
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W tym cza sie Ma rek Bia³ kow ski odby³
licz ne sta ¿e na u ko wo-ba daw cze i dy dak tycz -
ne, pra cu j¹c w cha rak te rze pro fe so ra wi zy tu -
j¹ ce go w wie lu uczel niach, m.in.: Uni ver si ty
of So u thamp ton (An glia, 1988), Uni ver si ty of
Vic to ria (Ka na da, 1994), Na ny ang Tech no gi -
cal Uni ver si ty (Syn ga pur, 1998–1999), Ci ty
Uni ver si ty of Hong Kong (2001), Na tio nal
Uni ver si ty of Sin ga po re (2003, 2008) i Swiss
Fe de ral In sti tu te of Tech no lo gy (Zu rich, 2008).
Po nad to, ja ko di stin gu i shed lec tu rer wy k³a da³
w wie lu re jo nach ziem skie go glo bu, mie dzy
in ny mi w Ko rei, Chi nach, Ma le zji, Taj lan dii,
Hi szpa nii, Szwe cji, Da nii i w Pol sce. 

Za in te re so wa nia ba daw cze Mar ka Bia³ -
kow skie go obej mu j¹ tech ni ki mi kro fa lo we,
an te ny i pro pa ga cjê fal elek tro ma gne tycz -
nych w uk³a dach otwar tych i za mkniê tych,
za sto so wa nie tech nik mi kro fa lo wych w te le -
ko mu ni ka cji, ra da rach i me dy cy nie, mo de lo -
wa nie elek tro ma gne tycz ne ob wo dów i pod -
sy ste mów mi kro fa lo wych oraz ³¹cz noœæ bez -
prze wo do w¹. 

Wy ni ki je go prac ba daw czych za mie -
szczo no w po nad 600 pu bli ka cjach, których
wiêk szoœæ mo¿ na od na leŸæ w bi blio gra ficz -
nych da nych ba zo wych ta kich jak IN SPEC, ISI
We bo fScien ce czy IE E E Xplo re. Po nad to czeœæ
je go prac opu bli ko wa no w po sta ci roz dzia ³ów
ksi¹ ¿ek w re no mo wa nych wy daw nic twach
œwia to wych. 

Ma rek Bia³ kow ski jest cz³on kiem rad pu bli -
ka cyj nych lub re cen zen tem wie lu czo ³o wych

cza so pism na u ko wych na œwie cie, m.in.: „IE EE
Trans ac tions on Mi cro wa ve The o ry and Tech -
ni qu es”, „IE EE Mi cro wa ve and Wi re less Com -
po nents Let ters”, „IE EE Trans ac tions on An ten -
nas and Pro pa ga tion”, „IE EE An ten nas and Wi -
re less Pro pa ga tion Let ters”, „Mi cro wa ve and
Opti cal Tech no lo gy Let ters”, „IET Pro ce e dings
on Mi cro wa ve An ten nas and Pro pa ga tion”,
„IET Elec tro nics Let ters”, „In ter na tio nal Jo ur nal
of Mi cro wa ve and Opti cal Tech no lo gy”, „Pro -
gress in Elec tro ma gne tic Re se arch” i „Ra dio
Scien ce”. Po nad to by³ cz³on kiem wie lu ko mi -
te tów kon fe ren cji miê dzy na ro do wych w dzie -
dzi nie mi kro fal, an ten, pro pa ga cji i te le ko mu -
ni ka cji. Jest tak ¿e re cen zen tem pro gra mów na -
u ko wo-ba daw czych re a li zo wa nych w Au stra -
lii, No wej Ze lan dii oraz kra jach Eu ro py i Azji. 

Jest jed nym z nie licz nych na u kow ców pol -
skie go po cho dze nia po sia da j¹ cych sto pieñ Fel -
low of the In sti tu te of Elec tri cal and Elec tro nics
En gi ne ers (IE EE). 

Ja ko na u czy ciel aka de mic ki wy pro mo wa³
21 dok to rów, którzy obe cnie zaj mu j¹ czo ³o we
sta no wi ska w prze my œle te le ko mu ni ka cyj nym
i na uczel niach, nie tyl ko w Au stra lii. Po nad to
by³ re cen zen tem po nad 70 prac dok tor skich
bro nio nych na uczel niach Au stra lii, No wej Ze -
lan dii, In dii, Hong Kon gu, Taj lan dii i Da nii. 

Ma rek Bia³ kow ski jest ¿o na ty, ma sy na i trzy
cór ki. Ca ³a czwór ka wy ka zu je wy bit ne zdol no -
œci aka de mic kie i mu zycz ne. 



me tod ma szy no we go ucze nia siê oraz ba da -
niem mo¿ li wo œci ich prak tycz nych za sto so -
wañ, szcze gól nie w bio in for ma ty ce. Chêæ zdo -
 by wa nia do œwiad czeñ prak tycz nych spo wo do -
wa ³a ¿e Ra fa³ Bie drzyc ki bra³ udzia³ w wie lu
ko mer cyj nych pro jek tach do ty cz¹ cych te go
ty pu al go ryt mów.

RA FA£ BIE DRZYC KI
Ra fa³ Bie drzyc ki uro dzi³ siê w 1977 ro ku
w Ostro wi Ma zo wiec kiej. W 2003 ro ku
ukoñ czy³ stu dia ma gi ster skie na Wy dzia le
Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych Po li -
tech ni ki War szaw skiej, na kie run ku In for ma -
ty ka. W 2009 ro ku obro ni³ z wy ró¿ nie niem
roz pra wê dok tor sk¹ Kon struk tyw na in duk cja
w za da niu kla sy fi ka cji se kwen cji DNA. 

W ro ku 2003 Ra fa³ Bie drzyc ki roz po cz¹³
pra cê dy dak tycz n¹ na uczel ni nie pu blicz nej.
W 2009 ro ku roz po cz¹³ pra cê na u ko wo-dy -
dak tycz n¹ w In sty tu cie Sy ste mów Elek tro nicz -
nych na Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech nik In for -
ma cyj nych Po li tech ni ki War szaw skiej. 

Ra fa³ Bie drzyc ki zaj mu je siê ba da niem
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JAN BIE LEC KI
(1942–2001)

Jan An drzej Bie lec ki uro dzi³ siê 15 czerw ca
1942 ro ku w War sza wie. W 1960 ro ku ukoñ -
czy³ li ceum im. Ja na Za mo y skie go. W tym
sa mym ro ku ja ko lau re at olim pia dy ma te ma -
tycz nej roz po cz¹³ w War sza wie Stu dia na Wy -
dzia le Elek tro ni ki, ukoñ czy³ je w 1966 ro ku
(ja ko naj lep szy stu dent swe go rocz ni ka) i od
ra zu roz po cz¹³ pra cê w Ka te drze Bu do wy Ma -
szyn Ma te ma tycz nych (obe cnie In sty tut In for -
ma ty ki). Sto pieñ dok to ra na uk tech nicz nych
uzy ska³ na Wy dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki
War szaw skiej w 1970 ro ku, obro niw szy roz -
pra wê O pew nej kla sie re a li za cji Ma szyn Tu rin -
ga. Pro mo to rem by³ pro fe sor Ja cek Bañ kow ski.

Jan Bie lec ki prak tycz nie ca ³e za wo do we
¿y cie spê dzi³ ja ko na u czy ciel aka de mic ki, na
sta no wi sku asy sten ta i ad iunk ta, a na stêp nie
star sze go wy k³a dow cy w In sty tu cie In for ma ty -
ki Po li tech ni ki War szaw skiej oraz (od 1997 ro -
ku) pro fe so ra i kie row ni ka ka te dry Me tod Pro -

gra mo wa nia w Pol sko-Ja poñ skiej Wy ¿szej
Szko le Tech nik Kom pu te ro wych. 

Pod ko niec lat 70. pra co wa³ w USA, gdzie
by³ wy k³a dow c¹ Ri ce Uni ver si ty w Ho u ston,
a tak ¿e pra cow ni kiem zna nych, ame ry kañ skich
firm kon sul tin go wych In te Re so ur ces Gro up,
Uni ted Com pu ting Sy stems i John W. Me com.

Jan Bie lec ki na le ¿a³ do naj bar dziej b³y s -
ko tli wych i ce nio nych pol skich pro gra mi stów
i spe cja li stów od jê zy ków pro gra mo wa nia.
Mia³ w swym do rob ku zna cz¹ ce pro fe sjo nal -
nie osi¹ gniê cia, jak choæ by wspó³ au tor stwo
sy s te mu ope ra cyj ne go MISS oraz pierw sze go
pol skie go kom pi la to ra pe³ ne go jê zy ka AN SI
FOR TRAN dla kom pu te ra UMC 20 zbu do wa -
ne go w In sty tu cie In for ma ty ki w la tach 1972–
–1975. Jed no cze œnie, je go licz ne pu bli ka cje
na te mat ró¿ nych im ple men ta cji jê zy ka C za -
pew ni ³y mu po zy cjê eks per ta miê dzy na ro do -
we go ko mi te tu dla opra co wa nia stan dar du te -
go jê zy ka.

Jan Bie lec ki jest jed nak naj bar dziej zna ny
ja ko au tor nie zwy k³ej licz by podrêcz ni ków
i mo  no gra fii z dzie dzi ny tech nik, sy ste mów
i jê zy ków pro gra mo wa nia. Dzie dzi na ta roz -
wi ja ³a siê bar dzo szyb ko, a Jan Bie lec ki œle dzi³
jej roz wój i nie zwy kle spraw nie do star cza³
czy tel ni kom no we, kom pe tent ne podrêcz ni ki.
Doœæ po wie dzieæ, ¿e w su mie je go trzy dzie -
sto let ni do ro bek w tej dzie dzi nie obej mu je
113 ksi¹ ¿ek, wy da nych w ³¹cz nym na k³a dzie
prze kra cza j¹ cym 800 000 eg zem pla rzy. By ³y
one tak ¿e t³u ma czo ne i wy da wa ne za gra ni c¹.
Bez prze sa dy mo¿ na wiêc po wie dzieæ, ¿e wy -
kszta³ ci ³y siê na nich dwa po ko le nia pol skich
i nie tyl ko pol skich pro gra mi stów.

Za s³u g¹ Ja na Bie lec kie go jest w szcze gól -
no œci roz pro pa go wa nie w pol skim œro do wi sku
pro gra mi stów jê zy ka Ja va, na które go war to œci
Jan Bie lec ki po zna³ siê ja ko je den z pierw -
szych. Prze wi dzia³ wie le za sto so wañ dla te go
jê zy ka, za nim je szcze wszed³ on do szer sze go
u¿y cia. Po kil ku podrêcz ni kach na ten te mat,
Jan Bie lec ki wy da³ w 2000 ro ku ob szer n¹, dwu -
to mo w¹ mo no gra fiê Ja va 4 Swing (He lion,
2000, tom I i II, ³¹cz nie 1300 stron). Po s³u ¿y³
siê w niej opra co wa n¹ przez sie bie me to d¹ dy -
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dak tycz n¹, nie sto so wa n¹ do t¹d w na u cza niu
pro gra mo wa nia, opar t¹ na wy ko rzy sta niu tzw.
„szkie le tów apli ka cji”. Ksi¹¿ k¹, któr¹ mo¿ na
uznaæ za uko ro no wa nie je go do tych cza so wej
dzia ³al no œci w tej dzie dzi nie, jest Ja va XP —
Po ra dnik eks per ta (He lion, 2001). 

Jan Bie lec ki by³ odzna czo ny Z³o tym Krzy -
¿em Za s³u gi (1987). Za sw¹ dzia ³al noœæ dy dak -
tycz n¹ i pu bli ka cyj n¹ by³ wie lo krot nie na gro -
dzo ny licz ny mi na gro da mi Mi ni stra Edu ka cji
Na ro do wej (1982, 1985, 1988, 1998) i Rek -
to ra Po li tech ni ki War szaw skiej (1986, 1987,
1993, 1994, 1995, 1999). W 2000 ro ku otrzy -
ma³ rów nie¿ (na wy sta wie In fo sy stem 2000
w Po zna niu) „Krze mo we go Oska ra”, naj wy¿ -
sz¹ pol sk¹ na gro d¹ in for ma tycz n¹, przy zna -
wa n¹ w taj nym g³o so wa niu in ter ne to wym.
Sta no wi ³a ona wy raz uzna nia sze ro kie go œro -
do wi ska pol skich in for ma ty ków i sym pa ty ków
in for ma ty ki dla ro li ja k¹ Jan Bie lec ki ode gra³
w roz wo ju tej dzie dzi ny.

Jan Bie lec ki by³ nie tyl ko za s³u ¿o nym na u -
czy cie lem aka de mic kim i eks per tem z dzie dzi -
ny jê zy ków pro gra mo wa nia. By³ tak ¿e cz³o -
wie kiem wy j¹t ko wym, in dy wi du a li st¹ o sil nej
oso bo wo œci, per fek cjo ni st¹, bar dzo wy ma ga -
j¹ cym wo bec sie bie i in nych. Zna ny by³ z do -
bre go wy cho wa nia, eru dy cji, b³y sko tli wo œci

i ogrom ne go po czu cia hu mo ru. Z roz ba wie -
niem przyj mo wa³ ¿ar ty stu den tów, którzy pa -
ra fra zo wa li zna ne pio sen ki prze ra bia j¹c je na
te ksty o za li cze niu u Bie lec kie go lub two rzy li
pli ki gra ficz ne, w których Bie lec ki wi dnia³ ja ko
taj ny agent pro gra mi sta jej królew skiej mo œci.

Pra ca by ³a je go naj wiêk sz¹ pa sj¹. W wol -
nych chwi lach od da wa³ siê czy ta niu li te ra tu ry
scien ce fic tion, w szcze gól no œci Ar thu ra C.
Clar ka, oraz podró¿om. Uwiel bia³ mu zy kê Elvi -
sa Pre sle ya i fil my przy ro dni cze o dra pie¿ ni -
kach. W m³o do œci du ¿o cho dzi³ po górach
i tre no wa³ ko szy ków kê. W ze spo le mia³ prze -
zwi sko „Szpil ka”, po nie wa¿ umia³ siê wszê -
dzie do staæ. 

Jan Bie lec ki przez kil ka lat zma ga³ siê
z ciê¿ k¹ cho ro b¹, w spo sób, który za s³u gu je na
naj wy¿ szy podziw i sza cu nek. Sta ra³ siê ¿yæ
nor mal nie: pro wa dziæ wy k³a dy, pi saæ ko lej n¹
ksi¹¿ kê o C#, której ju¿ nie uda ³o mu siê ukoñ -
czyæ. Zmar³ 25 gru dnia 2001 ro ku.

Od 23 kwiet nia 2002 ro ku, na mo cy
uchwa ³y Ra dy Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik
In for ma cyj nych, La bo ra to rium Kom pu te ro we
w In sty tu cie In for ma ty ki Po li tech ni ki War szaw -
skiej no si imiê Dok to ra Ja na Bie lec kie go, po -
dob nie jak Au la G³ów na w Pol sko-Ja poñ skiej
Wy ¿szej Szko le Tech nik Kom pu te ro wych.
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KA ZI MIERZ
BIEÑ KOW SKI
(1932–1994)

Ka zi mierz Bieñ kow ski uro dzi³ siê w 1932 ro -
ku w War sza wie. By³ pra cow ni kiem Po li tech -
ni ki War szaw skiej od 1959 ro ku. Pra cê roz -
po cz¹³ w no wo zor ga ni zo wa nym Za k³a dzie
Elek tro nicz nych Ma szyn Cy fro wych przy Ka -
te drze Kon struk cji Te le ko mu ni ka cyj nych i Ra -
dio fo nii. Przed tem Ka zi mierz Bieñ kow ski pra -
co wa³ w za kre sie spe cjal no œci za wo do wej
Urz¹ dze nia ra dio tech nicz ne w Pol skich Li -
niach Lot ni czych LOT i w Woj sko wej Aka de -
mii Tech nicz nej w War sza wie w la tach 1950–
–1952 oraz w War szaw skich Za k³a dach Ra -
dio wych T-1 (1957–1958), gdzie zaj mo wa³ siê
urz¹ dze nia mi ra dio ko mu ni ka cyj ny mi i ra dio -
lo ka cyj ny mi (ra da ro wy mi). W 1962 ro ku Ka zi -
mierz Bieñ kow ski zo sta³ po wo ³a ny na sta no wi -
sko star sze go asy sten ta w Ka te drze Kon struk cji
Te le ko mu ni ka cyj nych i Ra dio fo nii (póŸniej sza
na zwa Ka te dra Bu do wy Ma szyn Ma te ma tycz -
nych a obe cnie In sty tut In for ma ty ki). Na Po li -
tech ni ce War szaw skiej by³ za tru dnio ny ko lej -
no na eta tach: kon struk to ra, star sze go asy sten ta
(1962), ad iunk ta (1963) oraz do cen ta eta to we -
go (1968). Od 1992 ro ku by³ rów nie¿ za tru d -
nio ny w Po li tech ni ce Œwiê to krzy skiej na eta cie
pro fe so ra nad zwy czaj ne go.

W po cz¹t ko wym okre sie pra cy w Po li tech -
ni ce War szaw skiej Ka zi mierz Bieñ kow ski zaj -
mo wa³ siê kon struk cj¹ pa miê ci ma szyn ma te -
ma tycz nych oraz pra co wa³ w za kre sie orga ni -
za cji elek tro nicz nych ma szyn ma te ma tycz nych
(kon struk cja ma szy ny bez ad re so wej BMC-1).
Po uzy ska niu stop nia na u ko we go dok to ra na uk

tech nicz nych w 1963 ro ku zo sta³ po wo ³a ny
na sta no wi sko ad iunk ta. Je go pra ca dok tor ska
z za kre su kon struk cji pa miê ci ma szyn ma te -
ma tycz nych zo sta ³a wy ró¿ nio na w 1964 ro ku
na gro d¹ Mi ni stra Szkol nic twa Wy ¿sze go. Za -
kres pro wa dzo nych przez Ka zi mie rza Bieñ -
kow skie go prac na u ko wo-ba daw czych do ty -
czy uk³a dów (har dwa re’u) elek tro nicz nych
ma szyn ma te ma tycz nych, jak kol wiek pro wa -
dzo ne przez nie go za jê cia dy dak tycz ne obej -
mo wa ³y rów nie¿ za ga dnie nia opro gra mo wa -
nia (so ftwa re’u) tych ma szyn. Sto pieñ na u ko -
wy do cen ta (obe cnie dok to ra ha bi li to wa ne go)
uzy ska³ w 1967 ro ku. Je go roz pra wa ha bi li ta -
cyj na do ty czy ³a wy kry wa nia uszko dzeñ wy -
kry wa nia uszko dzeñ w ma szy nach cy fro wych
i uzy ska ³a w 1968 ro ku Na gro dê Mi ni stra
Oœwia ty i Szkol nic twa Wy ¿sze go.

Do ro bek na u ko wy Ka zi mie rza Bieñ kow -
skie go obej mu je oko ³o 80 pu bli ka cji i 2 pa -
ten ty. Naj wa¿ niej sze osi¹ gniê cia na u ko we do -
ty czy ³y kon struk cji ra da ro wych, fer ry to wych
pa miê ci ope ra cyj nych, kon struk cji jed ne go
z pierw szych pol skich kom pu te rów (UMC-1),
sie ci kom pu te ro wych i za sto so wañ uk³a dów
mi kro pro ce so ro wych. Roz wi ja³ rów nie¿ pra -
ce na te mat hie rar chicz nych sy ste mów baz
da nych for mu la rzy. W la tach 1982–1986
pro wa dzi³ pra ce nad mi kro fa lo w¹ spe cja li zo -
wa n¹ (de dy ko wa n¹) sie ci¹ kom pu te ro w¹
STDLS (na ziem na i sa te li tar na). Pra ce te re a li -
zo wa³ na za mówie nie Cen trum Ba dañ Ko s -
micz nych Pol skiej Aka de mii Na uk w ra mach
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miê dzy na ro do we go pro gra mu VE GA („Ve -
nus-Hal ley” — ob ser wa cja zbli ¿e nia siê do
zie mi ko me ty Hal ley’a) Aka de mii Na uk kra -
jów RWPG. W la tach 1985–1994 bra³ udzia³
w re a li za cji miê dzy in sty tu to we go i miê dzy u -
czel nia ne go te ma tu Ele men ty sztucz nej in te li -
gen cji w ma szy nach ro bo czych i w po ja zdach.

Ka zi mierz Bieñ kow ski by³ pro mo to rem
6 dok to ra tów i re cen zen tem wie lu prac dok tor -
skich. By³ opie ku nem po nad 80 prac ma gi s -
ter skich zre a li zo wa nych w In sty tu cie In for ma -
ty ki. Pra ce te do ty czy ³y g³ów nie orga ni za cji
ma szyn ma te ma tycz nych i kon struk cji uk³a -
dów elek tro nicz nych tych ma szyn. Ostat nie
pra ce na u ko wo-ba daw cze do ty cz¹ ana li zy nie -
za wod no œcio wej uk³a dów mi kro e lek tro nicz -
nych sto so wa nych w ma szy nach cy fro wych.

Ka zi mierz Bieñ kow ski w la tach 1971–1979
by³ sta ³ym kon sul tan tem prze my s³u (Zjed -
no cze nia Prze my s³u Pre cy zyj ne go PRE DOM-
-MPM oraz cz³on kiem Ra dy Na u ko wo-Tech -
nicz nej Oœrod ka Ba daw czo roz wo jo we go
PRE DOM-PRE BOT). Pro wa dzo ne przez nie go
kon sul ta cje dla prze my s³u obej mo wa ³y pro -
duk cjê sprzê tu elek tro nicz ne go, a w szcze gól -
no œci elek tro nicz nych ma szyn li cz¹ cych i fak -
tu ru j¹ cych.

Za dzia ³al noœæ za wo do w¹ zo sta³ odzna czo -
ny Z³o tym Krzy ¿em Za s³u gi (1979) oraz trze ma
na gro da mi Mi ni stra Szkol nic twa Wy ¿sze go
(1964, 1968, 1972), a tak¿e wie lo krot nie na -
gro da mi Rek tora Po li tech ni ki War szaw skiej
(1962, 1964, 1966, 1970. 1972, 1975). By³
rów nie¿ wie lo krot nie wy ró¿ nia ny na gro da mi
za dzia ³al noœæ spo ³ecz n¹ w Zwi¹z ku Na u czy -
ciel stwa Pol skie go.

Ka zi mierz Bieñ kow ski by³ jed nym z pierw -
szych wy k³a dow ców wie lu przedmio tów z kie -

run ku In for ma ty ka. Pro wa dzi³ na stê pu j¹ ce
wy k³a dy: „Ma szy ny ma te ma tycz ne”, „Te o ria
uk³a dów lo gicz nych”, „Pod sta wy sy ste mów
prze twa rza nia da nych”, „Uk³a dy pod sta wo we
ma szyn cy fro wych”, „ Ze spo ³y funk cjo nal ne
ma szyn cy fro wych”, „Tech ni ki kom pu te ro we
pro jek to wa nia uk³a dów sca lo nych VL SI”,
„Mi kro pro ce so ry I”, „Mi kro pro ce so ry II”, „Me -
to dy na u ko we pro jek to wa nia sy ste mów”,
„Tech ni ka sie ci kom pu te ro wych”, „Sy ste my
kom pu te ro we”. Nadzo ro wa³ te¿ æwi cze nia
z nie których tych przedmio tów oraz by³ kie -
row ni kiem zwi¹ za nych z ni mi la bo ra to riów.

Z co dzien nych kon tak tów wie le osób za -
pa miê ta ³o Ka zi mie rza Bieñ kow skie go ja ko ory -
gi na ³a, po tra fi¹ ce go za sko czyæ roz mów cê, stu -
den ta czy Ra dê Wy dzia ³u nie spo dzie wa nym
po my s³em lub spo strze ¿e niem. Istot nie, je go
myœl kr¹ ¿y ³a w la bi ryn cie nie kon wen cjo nal -
nych sko ja rzeñ, które pro wa dzi ³y go do wnio -
sków za ska ku j¹ cych w pierw szej chwi li dla
prze ciêt ne go roz mów cy. Do pie ro z per spek -
ty wy lat wi daæ, jak dziê ki te mu by³ twór czy
i jak w tych po my s³ach wy prze dza³ swój czas.
Wspo mnia na ma szy na bez a dre so wa BMC-1
wy prze dzi ³a o wie le lat ar chi tek tu ry kom pu te -
rów za k³a da j¹ cych wy ko rzy sta nie sto su, sy stem
edy cji for mu la rzy — dzi siej sze ar ku sze kal ku -
la cyj ne, a kon cep cje Ka zi mie rza Bieñ kow skie -
go z dzie dzi ny orga ni za cji sie ci — obe cnie sie -
ci bez prze wo do we i wy ko rzy sta nie ³¹ czy te le -
wi zji ka blo wej do sie ci kom pu te ro wych. Pod
ze wnê trz n¹ po w³o k¹ nie kon wen cjo nal no œci
Ka zi mierz Bieñ kow ski skry wa³ g³ê bo k¹ zna jo -
moœæ przedmio tu, twór cz¹ in tu i cjê i tem pe ra -
ment wy na laz cy.

Zmar³ 29 ma ja 1994 ro ku.
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PIOTR BIL SKI
Piotr Bil ski uro dzi³ siê 21 sierp nia 1977 ro ku
w Olszty nie. Tam ukoñ czy³ szko ³ê pod sta wo -
w¹ (1991) oraz li ceum ogól no kszta³ c¹ ce nr 4
im. Ma rii Sk³o dow skiej-Cu rie (1995). W la -
tach 1995–1999 stu dio wa³ na Wy dzia le Elek -
tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych Po li tech ni ki
War szaw skiej na stu diach pierw sze go stop -
nia, uzy sku j¹c ty tu³ in ¿y nie ra elek tro ni ki. Na -
stêp nie, w la tach 1999–2001 stu dio wa³ na tym
sa mym wy dzia le na stu diach dru gie go stop nia,
uzy sku j¹c ty tu³ ma gi stra in ¿y nie ra elek tro ni ki
(z wy ró¿ nie niem). W la tach 2001–2006 w In s -
ty tu cie Ra dio e lek tro ni ki by³ ucze st ni kiem stu -
diów trze cie go stop nia. Pra cê dok tor sk¹ pt.
Au to ma tycz na dia gno sty ka sy ste mów ana lo go -
wych z wy ko rzy sta niem lo gi ki roz my tej obro -
ni³ z wy ró¿ nie niem, uzy sku j¹c ty tu³ dok to ra
in ¿y nie ra elek tro ni ki. Od 2006 ro ku jest pra -
cow ni kiem In sty tu tu Ra dio e lek tro ni ki na sta -
no wi sku ad iunk ta.

Do dat ko wo Piotr Bil ski jest pra cow ni kiem
Wy dzia ³u Za sto so wañ In for ma ty ki i Ma te ma ty -
ki Szko ³y G³ów nej Go spo dar stwa Wiej skie go
w Ka te drze Za sto so wañ In for ma ty ki, gdzie pra -
cu je na eta cie ad iunk ta oraz pe³ ni funk cjê pro -
dzie ka na ds. dy dak ty ki. 

Za in te re so wa nia ba daw cze Pio tra Bil skie go
obej mu j¹ trzy dzie dzi ny. Pierw sza te ma ty ka
zwi¹ za na jest z dia gno sty k¹ sy ste mów ana lo -
go wych. Po wszech n¹ prak ty k¹ jest sto so wa nie
tu taj me tod sztucz nej in te li gen cji i ucze nia siê
ma szyn, co jest g³ów nym te ma tem prac pu bli -
ko wa nych przez nie go. Za pro po no wa ne do -
tych czas roz wi¹ za nia obej mu j¹ za sto so wa nia
au to no micz nych me tod de tek cji i lo ka li za cji
uszko dzeñ w sy ste mach na le ¿¹ cych do ró¿ -
nych dzie dzin tech ni ki (np. sil ni ków elek trycz -
nych, fil trów, czy ser wo me cha ni zmów). Me -
to dy za im ple men to wa ne w sy ste mach obej -
mo wa ³y do tych czas lo gi kê roz my t¹, zbio ry
przy bli ¿o ne oraz ma szy ny we kto rów no œnych.

Dru ga dzie dzi na zwi¹ za na jest z pro jek -
to wa niem i ana li z¹ wir tu al nych przy rz¹ dów
po mia ro wych. W szcze gól no œci prze pro wa -
dza na by ³a ana li za cza so wa pro jek to wa nych
przy rz¹ dów ty pu mul ti metr czy ana li za tor wid -
ma, dziê ki cze mu uzy ska no in for ma cjê na te -
mat efek tyw no œci sprzê tu i opro gra mo wa nia
sto so wa ne go w ce lach po mia ro wo-ste ru j¹ -
cych. Naj now szym te ma tem ba dañ jest pro jek -
to wa nie bez piecz nych roz pro szo nych kom -
pu te ro wych sy ste mów po mia ro wych. Pro jek ty
obej mu j¹ im ple men ta cjê sy me trycz nych sy ste -
mów kryp to gra ficz nych na pro ce so rach wie -
lor dze nio wych, roz wi¹ za nia bez piecz nych
sy ste mów wbu do wa nych oraz wy ko rzy sta nie
obli czeñ kwan to wych dla za pew nie nia bez -
pie czeñ stwa w sy ste mie po mia ro wym.

Trze cia te ma ty ka obej mu je wspó³ pra cê
z Wy dzia ³em In ¿y nie rii i Kszta³ to wa nia Œro do -
wi ska Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiej -
skie go. Po le ga na opra co wy wa niu au to ma -
tycz nych al go ryt mów ge ne ro wa nia pro fi li
ge o tech nicz nych z wy ko rzy sta niem me tod
sztucz nej in te li gen cji. Wy ko rzy sta no w tym
ce lu me to dy gru po wa nia po jê cio we go (clu s -
te rin gu) oraz al go ryt mów in duk cji re gu³. Przy -
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go to wy wa na jest rów nie¿ apli ka cja prze -
cho wu j¹ ca i prze twa rza j¹ ca da ne po mia ro we
z sond ge o tech nicz nych sto so wa nych w ba -
da niach na po trze by bu dow nic twa.

Piotr Bil ski jest sty pen dy st¹ Fun da cji na
Rzecz Roz wo ju Ra dio ko mu ni ka cji i Tech nik
Mul ti me dial nych (2001) oraz cz³on kiem orga -
ni za cji IE EE (od 2005 ro ku). Jest au to rem lub
wspó³ au to rem 32 pu bli ka cji kon fe ren cyj nych,
22 ar ty ku ³ów w cza so pi smach (w tym 8 w pe -
rio dy kach z li sty fi la del fij skiej) oraz 5 roz dzia -
³ów w mo no gra fiach.

Piotr Bil ski jest rów nie¿ lau re a tem Na gro -
dy Rek to ra Szko³y G³ównej Gospodarstwa
Wiejskiego I stop nia za dzia ³al noœæ na u ko -
w¹. W 2010 ro ku uzy ska³ grant ha bi li ta cyj ny.

Piotr Bil ski pro wa dzi na Po li tech ni ce War -
szaw skiej wy k³ad „Wspó³ cze sne me to dy heu -
ry stycz ne” oraz je go an glo jê zycz n¹ we rsjê
„Con tem po ra ry Heu ri stic Tech ni qu es”, po nad -
to jest lub by³ za an ga ¿o wa ny w pro wa dze nie
za jêæ z przedmio tów: „Di gi tal Cir cu its”, „Sy ste -
my po mia ro we”, „Pro gra mo wa nie obiek to we”,
„Akwi zy cja i prze twa rza nie da nych z wy ko -
rzy sta niem La bVIEW” oraz „Gra fy i sie ci”.
W Szkole G³ównej Gospodarstwa Wiej skie -
go jest au to rem i pro wa dz¹ cym przedmio tów:

„Ar chi tek tu ra kom pu te rów” (oraz je go an glo -
jê zycz nej we rsji „Com pu ter Ar chi tec tu re”),
„Sy s te my ope ra cyj ne”, „Ucze nie siê ma szyn”
(oraz je go an glo jê zycz nej we rsji „Ma chi ne
Le ar ning”), „Sy ste my roz pro szo ne” (oraz je go
an glo jê zycz nej we rsji „Di stri bu ted Com pu ter
Sy stems”), „Wspó³ cze sne obli cze nia heu ry s -
tycz ne”. Pro wa dzi³ rów nie¿ za jê cia z przed -
mio tów „Tech no lo gie in for ma cyj ne”, „Sie ci
kom pu te ro we”, „Te le in for ma ty ka” oraz „Pod -
sta wy elek tro ni ki”.

Wy pro mo wa³ 3 li cen cja tów i 27 ma gi s -
trów na kie run ku In for ma ty ka i Eko no me tria
w Szkole G³ównej Gospodarstwa Wiej skiego.
Ak tu al nie pro wa dzi 8 dy plo man tów na tym
kie run ku, a tak ¿e 8 dy plo man tów na kie run ku
In for ma ty ka.

W ¿y ciu pry wat nym in te re su je siê ki ne -
ma to gra fi¹ (w szcze gól no œci ki nem SF), mu -
zy k¹ me ta lo w¹ (by³ re dak to rem cza so pi sma
po œwiê co ne go tej te ma ty ce), gra mi kom pu te -
ro wy mi (przez 10 lat pra co wa³ ja ko re dak tor
cza so pi sma „Œwiat Gier Kom pu te ro wych”)
oraz li te ra tu r¹ wspó³ cze sn¹. JeŸ dzi na ro we rze
i nar tach. Bie gle w³a da jê zy kiem an giel skim,
zaœ nie miec kim i ro syj skim w stop niu pod sta -
wo wym.
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GRZE GORZ
BLI NOW SKI
Grze gorz Bli now ski uro dzi³ siê 5 mar ca 1969
ro ku w War sza wie. W 1987 ro ku ukoñ czy³
Li ceum Ogól no kszta³ c¹ ce im. Ta de usza Re y -
ta na w kla sie o pro fi lu ma te ma tycz no-fi zycz -
nym. W 1987 ro ku roz po cz¹³ stu dia o spe cjal -
no œci In for ma ty ka na Wy dzia le Elek tro ni ki
i Tech nik In for ma tycz nych Po li tech ni ki War -
szaw skiej. W 1989 oraz 1990 ro ku odby wa³
let nie prak ty ki stu denc kie w ze spo le cy fro -
wej ana li zy da nych w Hahn-Me it ner-In sti tut
w Ber li nie. W ro ku aka de mic kim 1991/1992
ucze st ni czy³ w pro gra mie Tempus, w ra mach

które go przez rok stu dio wa³ w Oxford Uni -
ver si ty (De part ment of En gi ne e ring Scien ce)
w Wiel kiej Bry ta nii. W 1993 ro ku obro ni³ z wy -
ró¿ nie niem pra cê ma gi ster sk¹ na Wy dzia le
Elek tro ni ki i Tech nik In for ma tycz nych Po li -
tech ni ki War szaw skiej i roz po cz¹³ na tej uczel -
ni pra cê ja ko asy stent w In sty tu cie In for ma ty -
ki. Dok to rat z in for ma ty ki uzy ska³ w 2001 ro ku
na Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech nik In for ma -
tycz nych Po li tech ni ki War szaw skiej za pra cê
z dzie dzi ny roz pro szo nych sy ste mów kom -
pu te ro wych. Obe cnie Grze gorz Bli now ski jest
za tru dnio ny na sta no wi sku ad iunk ta w Za k³a -
dzie Opro gra mo wa nia i Ar chi tek tu ry Kom pu -
te rów, w In sty tu cie In for ma ty ki Po li tech ni ki
War szaw skiej.

Grze gorz Bli now ski jest au to rem kil ku na -
stu pu bli ka cji na u ko wych oraz kil ku dzie siê ciu
ar ty ku ³ów w pi smach zwi¹ za nych z bran ¿¹
in for ma tycz n¹, by³ tak ¿e pro mo to rem oko ³o
30 prac ma gi ster skich i in ¿y nier skich.

Zaj mu je siê w te ma ty k¹ roz pro szo nych
sy ste mów kom pu te ro wych, w tym jê zy ka mi
ko mu ni ka cyj ny mi, a tak ¿e te ma ty k¹ bez pie -
czeñ stwa sy ste mów i sie ci, sy ste ma mi ope ra -
cyj ny mi oraz tech no lo gia mi in ter ne to wy mi,
w szcze gól no œci apli ka cja mi Web oraz apli -
ka cja mi po rta lo wy mi.

Przy go to wa³ i pro wa dzi³ wy k³a dy w za -
kre sie sy ste mów ope ra cyj nych oraz tech no -
lo gii sie cio wych, w szcze gól no œci opra co wa³
kon cep cjê i przy go to wa³ ma te ria ³y dy dak -
tycz ne wy k³a du „Tech ni ki In ter ne to we” oraz
„Unix — pro gra mo wa nie i ad mi ni stra cja”.

¯o na ty, ma dwo je dzie ci. W³a da czyn nie
jê zy kiem an giel skim i ro syj skim, bier nie nie -
miec kim.

b l i nowsk i

Sło wa klu czo we
n sie ci kom pu te ro we

n bez pie czeń stwo sie ci i sy s -
te mów in for ma tycz nych

n sy ste my ope ra cyj ne

n sy stem Unix
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ILO NA BLU EM KE
Ilo na Blu em ke uro dzi ³a siê 4 lip ca 1954 ro ku
w Biel sku Bia ³ej. W 1973 ro ku ukoñ czy ³a XL
Li ceum Ogól no kszta³ c¹ ce im. Ste fa na ¯e rom -
skie go w War sza wie i roz po czê ³a stu dia na
Wy dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw -
skiej. Po ukoñ cze niu stu diów w 1978 ro ku na
spe cjal no œci Bu do wa i opro gra mo wa nie ma -
szyn cy fro wych pod jê ³a pra cê ja ko pro gra mi sta
w Cen tral nym Oœrod ku In for ma ty ki Po li tech -
ni ki War szaw skiej. W sierp niu 1980 ro ku roz -
po czê ³a pra ce ja ko star szy asy stent w In sty tu -
cie In for ma ty ki Po li tech ni ki War szaw skiej.
W la tach 1979–1987 nadzo ro wa ³a i ad ap -
to wa ³a w Cen tral nym Oœrod ku In for ma ty ki
sy stem re kru ta cji dla ca ³ej Po li tech ni ki War -
szaw skiej. W 1989 ro ku obro ni ³a dok to rat na
Wy dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw -
skiej w spe cjal no œci In for ma ty ka. Od 1990 ro -
ku pra cu je na sta no wi sku ad iunk ta w In sty tu -
cie In for ma ty ki. 

W la tach 1989–1993 Ilo na Blu em ke spê -
dzi ³a 12 mie siê cy na prze my s³o wych sta ¿ach
kra jo wych i za gra nicz nych (uni wer sy tet, in sty -
tu cja ba daw cze).

Ilo na Blu em ke zaj mu je siê bar dzo ró¿ no -
rod n¹ te ma ty k¹ zwi¹ za n¹ z sze ro ko po jê t¹
in ¿y nie ri¹ opro gra mo wa nia. Je den z nur tów jej
dzia ³al no œci na u ko wej do ty czy mo de lo wa nia.
Po cz¹t ko wo zaj mo wa ³a siê wy ko rzy sta niem
sie ci Pe tri do mo de lo wa nia i ba da nia wy daj -
no œci sy ste mów pro duk cyj nych, a w ostat nich
la tach tak ¿e sy ste mów kom po nen to wych. Pro -
wa dzi tak ¿e pra ce do ty cz¹ ce trans for ma cji mo -
de li do UML oraz ba da niem spój no œci mo de li.
In ny nurt ba dañ do ty czy me tryk opro gra -
mo wa nia i ich wp³y wu na te sto wal noœæ, ja koœæ
i ewo lu cje opro gra mo wa nia. Ko lej ny nurt dzia -

³al no œci na u ko wej do ty czy ró¿ nych me tod
te sto wa nia opro gra mo wa nia i na rzê dzi wspo -
ma ga j¹ cych, a szcze gól nie te sto wa nia opar te -
go na prze p³y wie da nych. Pro wa dzi ³a tak ¿e
pra ce do ty cz¹ ce in te gra cji sy ste mów. Zaj mo -
wa ³a siê za ga dnie nia mi zwi¹ za ny mi ze zrów -
no le gla niem ko du w jê zy ku C. In te re su je siê
tak ¿e two rze niem apli ka cji in ter ne to wych,
zdal nym na u cza niem, wy do by wa niem wie dzy
z in te rak cji u¿yt kow ni ka z apli ka cj¹, za sto so -
wa niem pro gra mo wa nia aspek to we go do mo -
dy fi ka cji ist nie j¹ ce go opro gra mo wa nia.

Kie ro wa ³a 7 gran ta mi dzie kañ ski mi i rek -
tor ski mi Po li tech ni ki War szaw skiej.

Ilo na Blu em ke jest au to rem oko ³o 80 prac
opu bli ko wa nych w cza so pi smach oraz roz -
dzia ³ów w ksi¹¿ kach wy da nych w jê zy ku pol -
skim i an giel skim (tak ¿e w se riach „Lec tu re
No tes on Com pu ter Scien ce” czy „Lec tu re
No tes on AI”). By ³a pro mo to rem po nad 60 prac
ma gi ster skich i in ¿y nier skich.

b l u e m k e

Sło wa klu czo we
n in ży nie ria opro gra mo -

wa nia

n me to dy trans la cji

n pro gra mo wa nie aspek -
to we

n te sto wa nie opro gra mo -
wa nia

n me try ki opro gra mo wa nia

n mo de lo wa nie
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Ilo na Blu em ke opra co wa ³a i pro wa dzi ³a
wie le wy k³a dów do ty cz¹ cych sy ste mów ope -
ra cyj nych, jê zy ków pro gra mo wa nia, me tod
trans la cji, in ¿y nie rii opro gra mo wa nia. W la -
tach 1993–2005 pro wa dzi ³a kur sy w oœrod ku
szko le nio wym IBM do ty cz¹ ce sy ste mu AIX,
a w la tach 1991–1997 opra co wa ³a i pro wa -
dzi ³a kur sy w In sty tu cie Ma te ma ty ki PAN w
ra mach kur sów za sto so wañ ma te ma ty ki. Od
1990 ro ku przy go to wa ³a i pro wa dzi ³a tak ¿e
wie le kur sów na stu diach po dy plo mo wych
(do ty cz¹ ce sy ste mu Unix, in ¿y nie rii opro gra -
mo wa nia, UML). 

W³a da czyn nie jê zy kiem an giel skim,
bier nie fran cu skim, ro syj skim i nie miec kim.
Za in te re so wa nia: podró¿e, ksi¹¿ ki, nur ko wa -
nie, na rty.



błocki

FE LIKS B£OC KI
(1905–1975)

Fe liks B³oc ki uro dzi³ sie 18 li sto pa da 1905
ro ku w ¯u raw nie nad Dnie strem. Stu dia na
Od dzia le Elek tro me cha nicz nym Wy dzia ³u
Elek trycz ne go Po li tech ni ki Lwow skiej ukoñ -
czy³ z dy plo mem in ¿y nie ra elek try ka w 1931
ro ku. Pra cê na u ko wa i dy dak tycz na roz po -
cz¹³ w 1930 ro ku na Po li tech ni ce Lwow skiej
ja ko asy stent w Ka te drze Fi zy ki, a w 1937 ro -
ku zo sta³ ad iunk tem w La bo ra to rium Te le -
tech ni ki przy tej Ka te drze W la tach
1940–1941 pe³ ni³ funk cjê asy sten ta w Ka te -
drze Ra dio e lek tro ni ki w Lwow skim In sty tu cie
Po li tech nicz nym, pro wa dz¹c rów no cze œnie
wy k³a dy z te le tech ni ki. W la tach 1942–1944
wy k³a da³ „Te le tech ni kê” na tzw. Te le tech -
nicz nych Kur sach Fa cho wych we Lwo wie,
do k¹d do je¿ d¿a³ z War sza wy.

Pra cê na Po li tech ni ce War szaw skie roz -
po cz¹³ w 1945 ro ku, naj pierw na sta no wi sku
ad iunk ta w Ka te drze Tech ni ki Prze no sze nia
Prze wo do we go, a ju¿ rok póŸniej zo sta³ za -
stêp ca pro fe so ra i kie row ni kiem Ka te dry
Urz¹ dzeñ Prze no sze nia Prze wo do we go,
prze mia no wa nej póŸniej na Ka te drê Te le -
tran smi syj nych Urz¹ dzeñ Prze wo do wych. W
1955 ro ku otrzy ma³ no mi na cje na pro fe so ra
nad zwy czaj ne go.

Rów no cze œnie z pra c¹ na wy ¿szych
uczel niach Fe liks B³oc ki by³ za tru dnio ny w
wie lu in sty tu cjach œci œle zwi¹ za nych z za kre -
sem je go za in te re so wañ. W la tach
1932–1938 pra co wa³ w Dy rek cji Okrê go wej
Po czt i Te le gra fów we Lwo wie, w la tach
1941–1947 — w Biu rze Stu diów fir my Stan -
dard Elec tric Com pa ny w War sza wie, w la -

tach 1947–1951 — w Pañ stwo wym In sty tu -
cie Te le ko mu ni ka cyj nym, a w la tach
1951–1953 — na sta no wi sku wi ce dy rek to ra
De par ta men tu Tech ni ki w Mi ni ster stwie Po -
czt i Te le gra fów. W 1953 ro ku ob j¹³ sta no wi -
sko do rad cy w In sty tu cie £¹cz no œci, a w la -
tach 1964–1967 sta no wi sko wi ce dy rek to ra
ds. na u ko wych w tym In sty tu cie. Po piê cio -
let niej nie obec no œci po wróci³ w 1969 ro ku
do pra cy w Po li tech ni ce War szaw skiej i zo -
sta³ pra cow ni kiem na u ko wym w Ka te drze
Te le tran smi sji Prze wo do wej, a po jej wcie le -
niu do In sty tu tu Te le e lek tro ni ki (obe cnie —
Te le ko mu ni ka cji) by³ kie row ni kiem Stu dium
Po dy plo mo we go. W 1971 ro ku, ze wzglê du
na z³y stan zdro wia, prze szed³ na eme ry tu rê.

Fe liks B³oc ki by³ ak tyw nym cz³on kiem
wie lu rad na u ko wych, m.in. In sty tu tu £¹cz -
no œci, In sty tu tu Te le ko mu ni ka cji i Aku sty ki
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Po li tech ni ki Wro c³aw skiej, In sty tu tu Au to ma -
ty ki Po li tech ni ki Po znañ skiej, Woj sko we go
In sty tu tu £¹cz no œci, a tak ¿e kon sul tan tem
Cen tral ne go Oœrod ka Ba dañ i Roz wo ju Tech -
ni ki Ko lej nic twa.

By³ au to rem dwóch skryp tów — La bo ra -
to rium te le tran smi syj nych urz¹ dzeñ prze wo -
do wych (1962) i Te le fo nicz ne sy ste my wie lo -
krot ne o podzia le cza so wym (1973), wspó³ -
au to rem dwóch ksi¹ ¿ek — Podrêcz nik te le -
tech ni ka (1974) i Wie lo krot ne sy ste my cza so -
we (1978) oraz kil ku na stu ar ty ku ³ów i re fe ra -
tów na u ko wych. By³ kie row ni kiem oko ³o
1000 prac ma gi ster skich i pro mo to rem 5 roz -
praw dok tor skich.

W uzna niu za s³ug zo sta³ dwu krot nie wy -
ró¿ nio ny ze spo ³o w¹ na gro d¹ pañ stwo w¹ w
1964 ro ku za pra ce w dzie dzi nie tran zy sto ra -
cji trak tów li nio wych i w 1974 ro ku za opra -
co wa nie i wdro ¿e nie no we go te le fo nicz ne go
sy ste mu o mo du la cji ko do wej.

Za osi¹ gniê cia za wo do we zo sta³ odzna -
czo ny Krzy ¿em Ka wa ler skim Orde ru Odro -
dze nia Pol ski (1965), Krzy ¿em Ofi cer skim
Orde ru Odro dze nia Pol ski (1971), Me da lem
Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej (1974) i Z³o t¹
Odzna k¹ Ho no ro w¹ Sto wa rzy sze nia Elek try -
ków Pol skich (1974), a tak ¿e wie lo ma
odzna cze nia mi re sor to wy mi. Po nad to Fe liks
B³oc ki i je go wspó³ pra cow ni cy otrzy ma li w
1973 ro ku ty tu³ ho no ro wy „Mi strza Tech ni ki
Pol skiej” za opra co wa nie 24-krot nej te le fo nii
o mo du la cji im pul so wo-ko do wej sy te mu
TCK-24.

Zmar³ w War sza wie 10 kwiet nia 1975 ro ku.



b o b i ń s k i

PIOTR BO BIÑ SKI
Piotr Bo biñ ski uro dzi³ siê 8 ma ja 1973 ro ku
w War sza wie, gdzie ukoñ czy³ szko ³ê pod sta -
wo w¹ (1988) i Tech ni kum Elek tro nicz no-Me -
cha nicz ne (1993). W la tach 1993–1998 stu -
dio wa³ na Wy dzia le Elek tro ni ki (póŸniej
Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych) Po li -
tech ni ki War szaw skiej, uzy sku j¹c dy plom
ma gi stra in ¿y nie ra elek tro ni ka (1998, dy plom
z wy ró¿ nie niem). W la tach 1998–2004 by³
ucze st ni kiem stu diów dok to ranc kich na Wy -
dzia le Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych,
po których ukoñ cze niu uzy ska³ sto pieñ dok -
to ra na uk tech nicz nych w dzie dzi nie in for -
ma ty ka (2004), za roz pra wê Me to dy opty ma -
li za cyj ne w ko de rach se kwen cji wi deo. Pod -
czas stu diów by³ sty pen dy st¹ Fun da cji
Wspie ra nia Roz wo ju Ra dio ko mu ni ka cji i
Tech nik Mul ti me dial nych oraz zdo by³ I na -
gro dê w kon kur sie na naj lep sz¹ pre zen ta cjê
przed sta wio n¹ przez m³o dych ucze st ni ków
kon fe ren cji STM 2000 w £o dzi.

Pra cê za wo do w¹ pod j¹³ w 2000 ro ku,
pra cu j¹c ja ko pro gra mi sta-ana li tyk w Alt kom
Aka de mia S.A. (2000–2002) oraz w Ime tria
S.A. (2003–2005). Rów no le gle pod j¹³ pra cê
ja ko na u czy ciel aka de mic ki w In sty tu cie Ra -
dio e lek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej na
sta no wi sku asy sten ta (2003), a na stêp nie ad -
iunk ta (2004). Obe cnie jest ad iunk tem w Za -
k³a dzie Elek tro a ku sty ki w In sty tu cie Ra dio e -
lek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej, a tak ¿e
ad iunk tem w Wy ¿szej Szko le Przed siê bior -
czo œci i Na uk Spo ³ecz nych w Otwoc ku (od
2007 ro ku). Pod czas stu diów dok to ranc kich
za in te re so wa nia ba daw cze Pio tra Bo biñ ski go
kon cen tro wa ³y siê na za ga dnie niach roz pro -
szo nych sy ste mów po mia ro wo-ste ru j¹ cych

oraz sy ste mów mul ti me dial nych, ze szcze -
gól nym uwzglê dnie niem kom pre sji se kwen -
cji wi deo. Po przej œciu do Za k³a du Elek tro a -
ku sty ki w 2004 ro ku zmie ni³ za in te re so wa nia
na u ko we i obe cnie zaj mu je siê g³ów nie me -
to da mi i tech ni ka mi cy fro we go prze twa rza -
nia sy gna ³ów fo nicz nych. W pra cach tych
sze ro ko wy ko rzy stu je szyb kie pro ce so ry sy -
gna ³o we de dy ko wa ne do za sto so wañ fo nicz -
nych.

Piotr Bo biñ ski jest au to rem lub wspó³ au -
to rem oko ³o 30 pu bli ka cji na u ko wych, w
tym 3 w cza so pi smach z li sty fi la del fij skiej. 

Piotr Bo biñ ski opra co wa³ i pro wa dzi ory -
gi nal ne wy k³a dy, ta kie jak: „Pro ce so ry sy gna -
³o we w tech ni ce au dio” (od 2004 roku —
wy k³ad i pro jek ty), „Opro gra mo wa nie sy ste -
mów po mia ro wych” (od 2004 roku— frag -
ment wy k³a du i pro jek ty), „Akwi zy cja i prze -
twa rza nie da nych po mia ro wych z wy ko rzy -
sta niem La bVIEW” (od 2010 — frag ment wy -
k³a du i la bo ra to rium). W 2009 ro ku prze j¹³
pro wa dze nie wy k³a du „Pod sta wy elek tro a ku -
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sty ki”, który w 2010 ro ku prze kszta³ ci³ w wy -
k³ad „Pod sta wy tech ni ki dŸwiê ko wej”, do sto -
so wu j¹c go do no wej ofer ty pro gra mo wej.
Do dat ko wo pro wa dzi pro jek ty i la bo ra to ria z
ta kich przedmio tów jak: „Pod sta wy elek tro a -
ku sty ki”, „Pro gra mo wa nie struk tu ral ne”, „Jê -
zy ki pro gra mo wa nia”, „Sy ste my po mia ro we”,
„Gra fi ka kom pu te ro wa”. Pro wa dzi pra cow -
nie pro ble mo we i dy plo mo we, za rów no in -
¿y nier skie, jak i ma gi ster skie. 

Piotr Bo biñ ski jest ¿o na ty, ma dwóch sy -
nów. W³a da czyn nie jê zy kiem an giel skim.
In te re su je siê li te ra tu r¹ be le try stycz n¹ i mu -
zy k¹, zw³a szcza z ga tun ku he a vy-me tal. Lu bi
spa ce ry, zw³a szcza nad pol skim mo rzem.



borecki

MI CHA£ BO REC KI
Mi cha³ Bo rec ki uro dzi³ siê 7 lip ca 1967 ro ku
w War sza wie. W la tach 1993–1996 pra co -
wa³ ja ko spe cja li sta w za kre sie tech nik in for -
ma tycz nych w Uni corn, Com pu ter land, Mu -
stang Je ans i To y o ta Mo tor Po land. Od 1996
ro ku pra cu je w Za k³a dzie Tech no lo gii Mi kro -
sy ste mów i Ma te ria ³ów Elek tro nicz nych.
G³ów ne aspek ty je go dzia ³al no œci na u ko wej
zwi¹ za ne s¹ z re a li za cj¹ prac ba daw czych w
ob sza rze wie lo-pa ra me trycz nej in te li gent nej
kla sy fi ka cji oœrod ków cie k³ych, mi kro sy ste -
mów opto e lek tro nicz nych, tech nik ka pi lar -
nych i dia gno sty ki bio me dycz nej. Jest au to -
rem lub wspó³ au to rem 80 pu bli ka cji, w tym
2 mo no gra fii i 2 za pro szo nych roz dzia ³ów w
ksi¹¿ kach o za siê gu miê dzy na ro do wym. Wy -
bra ne pu bli ka cje: M. Bo rec ki, Mo de lo wa nie
ana li za i syn te za œwia t³o wo do wych sy ste -
mów na tê ¿e nio wych (OWPW, „Se ria Elek tro -
ni ka”, War sza wa 2004); M. Bo rec ki, Mo de lo -
wa nie i kon struk cja wie lo pa ra me trycz nych
na tê ¿e nio wych czuj ni ków œwia t³o wo do wych
(OWPW, „Se ria Elek tro ni ka”, War sza wa
2009); M. Bo rec ki, M.L. Kor win-Paw low ski,
Opti cal Ca pil la ry Sen sors for In tel li gent Clas -
si fi ca tion of Mi cro flu i dic Sam ples, in: ed. Te -
ik-Cheng Lim, Na no sen sors — The o ry and
Ap pli ca tions in In du stry, He al th ca re and De -
fen se (CRC Press, Bo ca Ra ton FL., 2011); M.
Bo rec ki et al., In tel li gent Pho to nic Sen sors for
Ap pli ca tion in De cen tra li zed Wa ste wa ter Sy -
stems, in: Ka ta ri na Lo vre cic (ed.), Wa ste Wa -
ter (In Tech, in prin ting 2011); M. Bo rec ki, In -
te li gent Fi ber Optic Sen sor for Esti ma ting the
Con cen tra tion of a So lu tion — De sign and
Wor king Prin ci ple („Sen sors”, No 7, 2007);
M. Bo rec ki, M. Kor win-Paw low ski, M. Be -

b³ow ska, A Me thod of Exa mi na tion of Li qu ids
by Neu ral Ne twork Ana ly sis of Re flec to me -
tric and Trans mis sion Ti me Do ma in Da ta
from Opti cal Ca pil la ries and Fi bers („IE EE
Sen sors”, No 8, 2008); M. Bo rec ki, M. Kor -
win Paw low ski, P. Wrzo sek, J. Szmidt, Ca pil -
la ries as the Com po nents of Pho to nic Sen sor
Mi cro-sy stems („J. of MS &T, No 19, 2008);
M. Bo rec ki et al., A Me thod of Te sting the
Qu a li ty of Milk Using Opti cal Ca pil la ries
(„Pho to nics Let ters of Po land”, No 1, 2009);
M. Bo rec ki et al., Opto e lec tro nic Ca pil la ry
Sen sors in Mi cro flu i dic and Po int-of-Ca re In -
stru men ta tion („Sen sors”, No 10, 2010); M.
Bo rec ki et al., Ca pil la ry Mi cro flu i dic Sen sor
for De ter mi ning the Most Fer ti le Pe riod in
Cows („Ac ta Phy si ca Po lo ni ca A”, No 118,
2010).

Mi cha³ Bo rec ki pro wa dzi pra ce w ra mach
gran tów ba daw czych miê dzy na ro do wych i
kra jo wych. £¹cz nie bra³ udzia³ w 37 pra cach
ba daw czych, z których 10 by³ kie row ni kiem.
Obe cnie wspó³ pra cu je na u ko wo z: Uni ver -
sité du Québec en Ou ta o u a is, Uni ver si ta de -
gli Stu di del San nio, In sti tu te of Com po si te
Bio me di cal Ma te rials of Na tio nal Re se arch

Sło wa klu czo we
n mi kro flu i dy ka

n mi kro sy ste my

n sen so ry in te li gent ne

n opto e lek tro ni ka

n ka pi la ry
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Co un cil, In sty tu tem Opto e lek tro ni ki Woj sko -
wej Aka de mii Tech nicz nej, Ka te dr¹ Pro mie -
nio wa nia Optycz ne go Po li tech ni ki Bia ³o stoc -
kiej, Wy dzia ³em We te ry na rii Szko³y G³ównej
Gospodarstwa Wiejskiego, Ka te dr¹ Elek tro ni -
ki Po li tech ni ki Lu bel skiej. 

Mi cha³ Bo rec ki jest re cen zen tem ar ty ku -
³ów do cza so pism: „Mi cro flu i dics”, „Sen -
sors”, „Sen sors and Ac tu a tors B: Che mi cal”,
„Kwar tal nik Elek tro ni ki i Te le ko mu ni ka cji
PAN”, „Elek tro ni ka”. W 2010 ro ku otrzy ma³
na gro dê ze spo ³o w¹ stop nia I Rek to ra Po li -
tech ni ki War szaw skiej za osi¹ gniê cia na u ko -
we w la tach 2008–2009.

Pro wa dzi za jê cia dy dak tycz ne w ob sza -
rze tech nik in for ma cyj nych, tech no lo gii mi -
kro sy ste mów opto e lek tro nicz nych i dia gno -
sty ki bio me dycz nej oraz che micz nej. 

Po za pra c¹ na u ko w¹ zaj mu je siê sy nem,
¿o n¹ i ¿y wio ³a mi wo dy oraz hi sto rii.



b o r o w i k

GRZE GORZ
BO RO WIK
Grze gorz Bo ro wik uro dzi³ siê 7 paŸ dzier ni ka
1977 ro ku w Ka to wi cach. Szko ³ê pod sta wo -
w¹ i li ceum ogól no kszta³ c¹ ce ukoñ czy³ w
Za wier ciu. Dy plom ma gi stra in ¿y nie ra ze
spe cjal no œci¹ Ma te ma ty ka w ubez pie cze -
niach i fi nan sach uzy ska³ w 2002 ro ku na
Wy dzia le Fi zy ki Tech nicz nej i Ma te ma ty ki
Sto so wa nej Po li tech ni ki War szaw skiej na
kie run ku ma te ma ty ka. Od 2004 ro ku jest za -
tru dnio ny w In sty tu cie Te le ko mu ni ka cji na
Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj -
nych Po li tech ni ki War szaw skiej ja ko na u czy -
ciel aka de mic ki — od po wie dnio, na sta no -
wi sku asy sten ta w la tach 2004–2007, a od
2007 ro ku na sta no wi sku ad iunk ta. Sto pieñ
dok to ra na uk tech nicz nych w za kre sie te le -
ko mu ni ka cji uzy ska³ na Wy dzia le Elek tro ni ki
Po li tech ni ki War szaw skiej w 2007 ro ku. Ra -
da Wy dzia ³u uzna ³a je go pra cê dok tor sk¹ za
wy ró¿ nia j¹ c¹ siê.

Grze gorz Bo ro wik swo j¹ œcie¿ kê na u ko -
w¹ roz po cz¹³ na Wy dzia le FTiMS (obe cnie
Wy dzia³ Ma te ma ty ki i Na uk In for ma cyj -
nych), gdzie zaj mo wa³ siê al go ryt ma mi apro -
ksy ma cji z dzie dzi ny me tod nu me rycz nych.
Od 2002 ro ku roz po cz¹³ pra ce ba daw cze w
dzie dzi nie me tod syn te zy uk³a dów se kwen -
cyj nych ju¿ na Wy dzia le Elektroniki i
Technik Informacyjmych. Je go za in te re so wa -
nia s¹ ukie run ko wa ne na me to dy syn te zy lo -
gicz nej dla cy fro we go prze twa rza nia sy gna -
³ów, ochro ny in for ma cji oraz za dañ re pre -
zen ta cji i po zy ski wa nia da nych. Zaj mu je siê
rów nie¿ sprzê to w¹ im ple men ta cj¹ al go ryt -
mów kryp to gra ficz nych.

Wy ni ki prac Grze go rza Bo ro wi ka by ³y
pre zen to wa ne na wie lu kon fe ren cjach kra jo -
wych i miê dzy na ro do wych. W swo im do rob -
ku na u ko wym ma kil ka ar ty ku ³ów pu bli ko -
wa nych w zbio ro wych pra cach mo no gra ficz -
nych Sprin ger Ver lag oraz in nych cza so pi -
smach. £¹cz nie jest au to rem lub wspó³ au to -
rem po nad 30 pu bli ka cji. W 2005 ro ku au -
tor ska pra ca FSM Co ding for Opti mal Se rial
De com po si tion zo sta ³a wy ró¿ nio na przez
Po lish So cie ty for The o re ti cal and Ap plied
Elec tri cal En gi ne e ring — PTE TiS. W 2009 ro -
ku Pol ska Sek cja IE EE ED uho no ro wa ³a na -
gro d¹ spe cjal n¹ ar ty ku³ Lo gic Syn the sis Stra -
te gy for FP GAs with Em bed ded Me mo ry
Blocks, które go Grze gorz Bo ro wik jest
wspó³ au to rem.

W 2010 ro ku Grze gorz Bo ro wik zo sta³
za pro szo ny do wspó³ pra cy z Uni wer sy te tem
w Ne wa dzie (w ra mach pro jek tu Pro gram
Roz wo jo wy Po li tech ni ki War szaw skiej),
gdzie przez dwa mie si¹ ce pra co wa³ w cha -
rak te rze vi si ting as si stant pro fes sor, zaj mu j¹c
siê miê dzy in ny mi syn te z¹ uk³a dów ste ro wa -
nia.

W swo jej dzia ³al no œci dy dak tycz nej w la -
tach 2004–2010 Grze gorz Bo ro wik pro wa -
dzi³ za jê cia æwi cze nio we, la bo ra to ryj ne
b¹dŸ pro jek to we z przedmio tów: „Uk³a dy lo -
gicz ne”, „Uk³a dy cy fro we”, „Pro jek to wa nie
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pro gra mo wal nych uk³a dów sca lo nych”,
„Pro jek to wa nie wia ry god nych sy ste mów cy -
fro wych”. W tym okre sie pro wa dzi³ rów nie¿
czêœæ wy k³a dów z przedmio tu „Uk³a dy lo -
gicz ne”.

W 2008 ro ku Grze gorz Bo ro wik otrzy ma³
na gro dê in dy wi du al n¹ Rek to ra Po li tech ni ki
War szaw skiej za osi¹ gniê cia na u ko we. Jest
lau re a tem Na u ko we go Sty pen dium Wy ja -
zdo we go dla Na u czy cie la Aka de mic kie go
Po li tech ni ki War szaw skiej przy zna ne go w
dro dze kon kur su nr CAS/7/POKL przez Cen -
trum Stu diów Za a wan so wa nych Po li tech ni ki
War szaw skiej w 2009 ro ku.

W okre sie 2004–2010 by³ ucze st ni kiem
piê ciu pro jek tów ba daw czych, m.in. gran tu
No vel Di gi tal Si gnal and Ima ge Pro ces sing
So ftwa re and Har dwa re for In for ma tion Sy -
stems, przy wspó³ pra cy z Na ny ang Tech no -
lo gi cal Uni ver si ty w Sin ga pu rze oraz gran tu
Pro jek to wa nie uk³a dów cy fro wych do za sto -
so wañ w sy ste mach i sie ciach te le ko mu ni ka -
cyj nych o wy so kiej wia ry god no œci dzia ³a nia,
re a li zo wa nych przy u¿y ciu struk tur pro gra -
mo wal nych FP GA/CPLD Mi ni ster stwa Na u ki
i In for ma ty za cji.

Od 2007 ro ku Grze gorz Bo ro wik jest re -
dak to rem cza so pi sma „In ter na tio nal Jo ur nal

of Elec tro nics and Te le com mu ni ca tions” (po -
prze dnia na zwa: „Elec tro nics and Te le com -
mu ni ca tions Qu ar ter ly”) Ko mi te tu Elek tro ni ki
i Te le ko mu ni ka cji Pol skiej Aka de mii Na uk.
W okre sie swo jej dzia ³al no œci wpro wa dzi³ w
cza so pi œmie wie le zmian ma j¹ cych na ce lu
roz po wszech nie nie pe rio dy ka w miê dzy na -
ro do wym œro do wi sku na u ko wym. Miê dzy in -
ny mi wpro wa dzo na zo sta ³a pu bli ka cja elek -
tro nicz na oraz dar mo wy do stêp do ar ty ku -
³ów. Cza so pi smo zy ska ³o no wy ujed no li co ny
for mat, a na po cz¹t ku 2010 ro ku zo sta³ zmie -
nio ny ty tu³.

W 2009 ro ku zo sta³ za pro szo ny na ko fe -
ren cjê „12 th In ter na tio nal Con fe ren ce on
Com pu ter Ai ded Sy stems The o ry” do prze -
pro wa dze nia se sji za ty tu ³o wa nej Me to dy
prze twa rza nia sy gna ³ów. Jest cz³on kiem ko -
mi te tu pro gra mo we go kon fe ren cji „In ter na -
tio nal Con fe ren ce on Bro ad band and Bio me -
di cal Com mu ni ca tions”.

Ma ¿o nê Ewe li nê. W lip cu 2010 ro ku
uro dzi ³a siê im cór ka An to ni na Na ta lia.

Je go hob by to fo to gra fia w ka¿ dym te go
s³o wa zna cze niu.



bracławski

KRZY SZTOF
BRA C£AW SKI
Krzy sztof Bra c³aw ski uro dzi³ siê 9 mar ca
1931ro ku w Piñ sku.

Zo sta³ pra cow ni kiem na u ko wo-dy dak -
tycz nym Po li tech ni ki War szaw skiej w mar cu
1962 ro ku, bez po œre dnio po ukoñ cze niu stu -
diów na Wy dzia le £¹cz no œci PW. Po cz¹t ko -
wo pra co wa³ na sta no wi sku asy sten ta, a od 1
paŸ dzier ni ka 1963 ro ku na sta no wi sku star -
sze go asy sten ta w Za k³a dzie Przy rz¹ dów Pó³ -
prze wo dni ko wych Ka te dry Przy rz¹ dów Elek -
tro no wych Po li tech ni ki War szaw skiej. W
okre sie od 1 paŸ dzier ni ka 1968 do 30 wrze -
œnia 1970 ro ku pra co wa³ na sta no wi sku star -
sze go asy sten ta w Ka te drze Elek tro ni ki Cia ³a
Sta ³e go, a od 1 paŸ dzier ni ka 1970 ro ku na
sta no wi sku ad iunk ta w In sty tu cie Tech no lo -
gii Elek tro no wej (obe cnie In sty tut Mi kro e lek -
tro ni ki i Opto e lek tro ni ki). W lu tym 1971 ro -
ku uzy ska³ ty tu³ dok to ra na uk tech nicz nych.

Od po cz¹t ku zaj mo wa³ siê elek tro ni k¹
pó³ prze wo dni ko w¹. Dzia ³al noœæ na u ko wa
kon cen tro wa ³a siê na cha rak te ry za cji struk tur
i przy rz¹ dów pó³ prze wo dni ko wych oraz
opra co wy wa niu me tod i kon struk cji po mia -
ro wych te mu s³u ¿¹ cych. W tym za kre sie na
szcze gól ne pod kre œle nie za s³u gu je opra co -
wa nie ory gi nal nych me tod po mia ru ad mi tan -
cji nie li nio wych (jest twór c¹ po nad 15 pa ten -
tów z tej dzie dzi ny). Wie le ty pów urz¹ dzeñ
wy ko rzy stu j¹ cych te me to dy, opra co wa nych
przez ze spó³ ba daw czy pod kie run kiem
Krzy szto fa Bra c³aw skie go zna la z³o za sto so -
wa nie w la bo ra to riach ba daw czych i prze -
my œle w kra ju i za gra ni c¹.

W do rob ku Krzy szto fa Bra c³aw skie go
znaj du je siê kil ka dzie si¹t pu bli ka cji, ko mu ni -
ka tów, do ku men ta cji tech nicz nych i spra wo -
zdañ na u ko wych.

Na szcze gól ne pod kre œle nie za s³u gu j¹
osi¹ gniê cia Krzy szto fa Bra c³aw skie go w za -
kre sie kszta³ ce nia m³o dej ka dry. W cza sie kil -
ku dzie siê cio let niej pra cy dy dak tycz nej pro -
wa dzi³ wszy st kie for my za jêæ z wie lu
przedmio tów na wszy st kich ro dza jach stu -
diów. Pod je go kie run kiem wy ko na no po nad
20 prac dy plo mo wych ma gi ster skich i in ¿y -
nier skich. W do rob ku dy dak tycz nym znaj du -
je siê wie le re fe ra tów i ko mu ni ka tów po œwiê -
co nych dy dak ty ce, podrêcz nik do ty cz¹ cy
przy rz¹ dów pó³ prze wo dni ko wych oraz licz -
ne opra co wa nia pre skryp tów, skryp tów i in -
struk cji la bo ra to ryj nych.

Krzy sztof Bra c³aw ski by³ orga ni za to rem
i kie row ni kiem ze spo ³u la bo ra to riów ogól no -
wy dzia ³o wych po œwiê co nych elek tro ni ce cia -
³a sta ³e go i przy rz¹ dom pó³ prze wo dni ko wym.

Sło wa klu czo we
n mier nic two pół prze wo d -

ni ko we

n mier nic two ad mi tan cji
nie  li nio wej
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Z dniem 1 paŸ dzier ni ka 1996 ro ku Krzy -
sztof Bra c³aw ski prze szed³ na eme ry tu rê i do
28 lu te go 1997 ro ku pra co wa³ na sta no wi sku
star sze go wy k³a dow cy.

Za swo j¹ dzia ³al noœæ otrzy ma³ wie le
odzna czeñ, m.in.: Br¹ zo wa Odzna ka — Za -
s³u ¿o ny dla Po li tech ni ki War szaw skiej
(1980), Z³o ty Krzy¿ Za s³u gi (1982), Me dal
Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej (1990).

Wie lo krot nie otrzy my wa³ na gro dy Mi ni -
stra (in dy wi du al ne i ze spo ³o we) i Rek to ra za
suk ce sy w dzie dzi nie opra co wañ ory gi nal -
nych me tod po mia ru po jem no œci nie li nio -
wych i mier ni ków nie li nio wych po jem no œci
ele men tów pó³ prze wo dni ko wych oraz w
dzie dzi nie dy dak ty ki.



b r d y ś

MIE CZY S£AW
ADAM BRDYŒ
Mie czy s³aw Adam Brdyœ ukoñ czy³ stu dia na
Wy dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw -
skiej w 1970 ro ku i uzy ska³ ty tu³ ma gi stra in -
¿y nie ra. Pra cê dok tor sk¹ na te mat sy ste mów
ste ro wa nia przy go to wa³ ja ko dok to rant w In -
sty tu cie Au to ma ty ki PW i obro ni³ w 1974 ro -
ku na Wy dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki War -
szaw skiej. W tym ro ku pod j¹³ pra cê na sta no -
wi sku ad iunk ta w In sty tu cie Au to ma ty ki,
gdzie pro wa dzi³ pra ce ba daw cze w Ze spo le
pro fe so ra W³a dy s³a wa Fin de i se na na te mat
hie rar chicz nych uk³a dów ste ro wa nia z³o ¿o -
ny mi sy ste ma mi. Od paŸ dzier ni ka 1977 ro ku
do kwiet nia 1978 ro ku pra co wa³ ja ko as si -
stant pro fes sor w De part ment of Elec tri cal En -
gi ne e ring, Uni ver si ty of Min ne so ta, pro wa -
dz¹c wy k³a dy i se mi na ria dla dok to ran tów,
kon sul ta cje w Ho ne y well Sy stems and Re se -
arch Cen tre in Min ne a po lis oraz pra ce ba -
daw cze do ty cz¹ ce te mat hie rar chicz nych sy -
ste mów ste ro wa nia. W 1980 ro ku uzy ska³
sto pieñ dok to ra ha bi li to wa ne go na Wy dzia le
Elek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej za roz -
pra wê pt. Te o ria hie rar chicz nych uk³a dów
ste ro wa nia dla z³o ¿o nych pro ce sów wol no -
zmien nych. Od 1981 ro ku kon ty nu o wa³ pra -
cê w Ze spo le pro fe so ra W³a dy s³a wa Fin de i -
se na w In sty tu cie Au to ma ty ki na sta no wi sku
do cen ta. Ty tu³ pro fe so ra uzy ska³ w 1992 ro ku.

Od wrze œnia 1983 ro ku do sierp nia 1984
ro ku pra co wa³ ja ko vi si ting se nior re se arch
fel low w Con trol En gi ne e ring Cen tre, Ci ty
Uni ver si ty w Lon dy nie. Re a li zo wa ne ba da nia
by ³y fi nan so wa ne przez UK Scien ce and En -
gi ne e ring Re se arch Co un cil w ra mach gran tu

in dy wi du al ne go. Od wrze œnia 1984 ro ku do
koñ ca stycz nia 1985 ro ku kon ty nu o wa³ pra -
cê na sta no wi sku do cen ta w ma cie rzy stym
In sty tu cie Au to ma ty ki. Od lu te go 1985 ro ku
do lu te go 2000 ro ku pra co wa³ jed no cze œnie
w In sty tu cie Au to ma ty ki Po li tech ni ki War -
szaw skiej oraz za gra ni c¹, ko lej no w Uni -
wer sy te tach: De Mont fort Uni ver si ty, Scho ol
of Elec tro nic and Elec tri cal En gi ne e ring, Wa -
ter Sy stems So ftwa re, Le i ce ster, Wiel ka Bry ta -
nia (se nior re se arch fel low); Uni ver si tat Po li -
tec ni ca de Ca ta lu nya, De part ment of Sy stems
En gi ne e ring, Au to ma tic Con trol and In du -
strial In for ma tics, Bar ce lo na, Hi szpa nia (vi -
sting pro fes sor); Uni ver si ty of Bir min gham,
Col le ge of En gi ne e ring and Phy si cal Scien -
ces, De part ment of Elec tro nic, Elec tri cal and
Com pu ter En gi ne e ring, Bir min gham, Wiel ka
Bry ta nia (se nior lec tu rer). W lu tym 2002 ro ku
pod j¹³ pra cê na Wy dzia le Elek tro tech ni ki i
Au to ma ty ki Po li tech ni ki Gdañ skiej, gdzie
naj pierw utwo rzy³ Ze spó³ In te li gent nych Sy -
ste mów Ste ro wa nia i Podej mo wa nia De cy zji,
a na stêp nie Ka te drê In ¿y nie rii Sy ste mów Ste -
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ochro ny w sy ste mach in fra struk tu ry kry tycz -
nej; krzep kie (ro bust) mo ni to ro wa nie, dia -
gno sty ka i od por ne na uszko dze nia ste ro wa -
nie pre dyk cyj ne; miêk ko prze ³¹ cza ne krzep -
ko do pu szczal ne opty ma li zu j¹ ce ste ro wa nie
pre dyk cyj ne obiek ta mi w sze ro kim za kre sie
sta nów ope ra cyj nych, ste ro wa nie nadzo ru j¹ -
ce i sta bil noœæ zda rze nio wej dy na mi ki hy bry -
do wej. Za sto so wa nia obej mu j¹: zin te gro wa -
ne mo ni to ro wa nie, ste ro wa nie i ochro nê ilo -
œci i ja ko œci wo dy w sy ste mach za o pa try wa -
nia i dys try bu cji wo dy pit nej, war stwo we ste -
ro wa nie opty ma li zu j¹ ce bio lo gicz ny mi oczy -
szczal nia mi œcie ków w pe³ nym za kre sie wa -
run ków po go do wych, ste ro wa nie in te li gent -
ny mi po ja zda mi bez za ³o go wy mi, sy ste my
obron ne. 

Mie czy s³aw A. Brdyœ jest Char te red En gi -
ne er, IEE mem ber, IE EE se nior mem ber, IMA
Fel low oraz prze wo dni cz¹ cym Ko mi te tu
Tech nicz ne go „Lar ge Sca le Com plex Sy -
stems”, In ter na tio nal Fe de ra tion on Au to ma -
tic Con trol (IFAC). By³ prze wo dni cz¹ cym
Miê dzy na ro do we go Ko mi te tu Pro gra mo we -
go 11th IFAC Sym po sium on Lar ge Sca le Com -
plex Sy stems, Gdañsk, Ju ly 23–25, 2007.

ro wa nia, gdzie ak tu al nie pra cu je na sta no wi -
sku pro fe so ra zwy czaj ne go Po li tech ni ki
Gdañ skiej. 

By³ pro mo to rem 18 za koñ czo nych prac
dok tor skich do ty cz¹ cych in ¿y nie rii sy ste -
mów ste ro wa nia. Obe cnie pro wa dzi 8 prac z
otwar tym prze wo dem dok tor skim. Pro wa dzi³
25 pro jek tów ba daw czych fi nan so wa nych
przez in sty tu cje rz¹ do we oraz fir my w Pol -
sce, Hi szpa nii, Wiel kiej Bry ta nii, Niem -
czech, Ho lan dii, Fran cji oraz Ko mi sjê Eu ro -
pej sk¹. By³ kon sul tan tem wie lu firm na œwie -
cie, miê dzy in ny mi: Bri tish Ae o ro spa ce, Alie -
na-Mar co ni, Tha mes Wa ter Au tho ri ty, Se vern
Trent Wa ter Au tho ri ty, ABB, Del ft Hy drau lics,
Ly on na i se des Eaux. Jest au to rem i wspó³ au -
to rem 146 ar ty ku ³ów kon fe ren cyj nych, 75 ar -
ty ku ³ów w cza so pi smach, 5 mo no gra fii.
Obe cnie przy go to wu je au tor sk¹ mo no gra fiê,
przed sta wia j¹ c¹ wy ni ki swo ich prac wy ko -
na nych w ostat niej de ka dzie, która bê dzie
wy da na przez wy daw nic two Sprin ger. 

Pro wa dzo ne obe cnie ba da nia na tu ry
pod sta wo wej obej mu j¹ hie rar chicz ne war -
stwo we i roz pro szo ne oraz wie lo a gen to we
struk tu ry i al go ryt my dla syn te zy in te li gent -
nych sy ste mów mo ni to ro wa nia, ste ro wa nia i
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brzeski

PIOTR ADAM BRZE SKI
Piotr Adam Brze ski uro dzi³ siê 18 gru dnia
1947 ro ku w Po zna niu. Szko ³ê pod sta wo w¹
ukoñ czy³ w War sza wie (1961), podob nie jak
li ceum ogól no kszta³ c¹ ce im. Bo le s³a wa Pru -
sa (1965). Dy plom ma gi stra in ¿y nie ra elek -
tro ni ka (z wy ni kiem bar dzo do brym) uzy ska³
w 1970 ro ku na Wy dzia le Elek tro ni ki Po li -
tech ni ki War szaw skiej. W tym te¿ ro ku zo sta³
za tru dnio ny w In sty tu cie Elek tro tech ni ki, w
Za k³a dzie Ba dañ Nie ni szcz¹ cych, w pra cow -
ni ra dio me trii. Ja ko sta ¿y sta, a póŸniej asy -
stent, bra³ udzia³ w wie lu opra co wa niach
me tod ba da nia ja ko œci wy ro bów prze my s³o -
wych me to da mi nie ni szcz¹ cy mi. Uzy ska³
dwa pa ten ty za spo so by ba da nia i wy zna cza -
nia w³a œci wo œci kó³ ko run do wych. W 1972
ro ku zo sta³ od de le go wa ny na stu dia dok to -
ranc kie na Wy dzia le Elek tro ni ki. Od te go
mo men tu roz po czê ³a siê je go wspó³ pra ca z
Za k³a dem Elek tro ni ki J¹ dro wej In sty tu tu Ra -
dio e lek tro ni ki. Bra³ czyn ny udzia³ w wie lu
opra co wa niach ze spo ³o wych na rzecz in sty -
tu cji na u ko wych i prze my s³o wych w kra ju i
za gra ni c¹, za które zo sta³ wy ró¿ nio ny na -
gro da mi rek to ra i mi ni stra.

Dok to rat (wspól nie z Ro ma nem Sza ba ti -
nem) opra co wy wa³ pod kie run kiem pro fe so -
ra Ada ma Pi¹t kow skie go. Wkrót ce po je go
obro nie (z wy ró¿ nie niem, w 1982 ro ku) zo -
sta³ na u czy cie lem aka de mic kim, za tru dnio -
nym na sta no wi sku ad iunk ta. Od te go cza su
kie ro wa³ wie lo ma pra ca mi umow ny mi dla
pol skiej s³u¿ by zdro wia, których ad re sa ta mi
by ³y przede wszy st kim szpi ta le i kli ni ki aka -
de mii me dycz nych. Opra co wa ny przy
znacz nym je go wspó³ u dzia le sy stem NMS do
akwi zy cji i obrób ki da nych dla urz¹ dzeñ me -

dy cy ny nu kle ar nej — gam ma-ka mer i scyn ty -
gra fów — zo sta³ za in sta lo wa ny w bli sko 30
pla ców kach na te re nie kra ju. Zo sta³ on uzna -
nym spe cja li st¹ w za kre sie pro gra mów kli -
nicz nych, wspo ma ga j¹ cych pro ces dia gno -
stycz ny w me dy cy nie nu kle ar nej. Je go ory gi -
nal ny wk³ad po le ga³ na opra co wa niu pa kie tu
pro gra mów, dzia ³a j¹ cych we d³ug uzna wa -
nych i spraw dzo nych kli nicz nie al go ryt mów,
wspo ma ga j¹ cych dia gno sty kê scho rzeñ ne -
rek (odrzu ce nie prze szcze pu, upo œle dze nie
fil tra cji k³ê bu szko wej i ka na li ko wej) oraz tar -
czy cy (nad czyn noœæ, gu zo wa toœæ). Zo sta³ on
ak tyw nym cz³on kiem Pol skie go i Miê dzy na -
ro do we go To wa rzy stwa Me dy cy ny Nu kle ar -
nej.

W 1989 ro ku prze by wa³ na kontr ak cie w
Dub nej (ów cze sny ZSRR), a na stêp nie odby³
dwa sta ¿e za gra nicz ne, w in sty tu cie IN SERM
(3 mie si¹ ce, od dzia³ w Tu lu zie) i w 1990 ro -
ku w Lon dy nie (In sti tu te for Sick Chil dren). 

Piotr Brze ski, pra cu j¹c ja ko ad iunkt na
Wy dzia le Elek tro ni ki, opra co wa³ kil ka no -
wych wy k³a dów i kil ka na œcie æwi czeñ la bo -
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pro gra my dla no wych, sied mio-se me stral -
nych stu diów in ¿y nier skich. W wy ni ku je go
ini cja ty wy zo sta ³y opra co wa ne i uru cho mio -
ne na Wy dzia le no we for my kszta³ ce nia usta -
wicz ne go (kur sy przy go to waw cze, tak ¿e w
we rsji in ter ne to wej, stu dia po dy plo mo we i,
przede wszy st kim, cie sz¹ ce siê spo r¹ po pu -
lar no œci¹ Wie czo ro we Stu dia Za wo do we w
spe cjal no œci Ra dio ko mu ni ka cja i Tech ni ki
Mul ti me dial ne oraz Ma gi ster skie Stu dia Uzu -
pe³ nia j¹ ce w spe cjal no œci Ra dio ko mu ni ka cja
i Tech ni ki Mul ti me dial ne).

Za dzia ³al noœæ na u ko w¹ i dy dak tycz n¹
Piotr Brze ski otrzy ma³ trzy na gro dy Rek to ra
Po li tech ni ki War szaw skiej — w 1979 ro ku za
osi¹ gniê cia w re a li za cji prac ba daw czych,
(in dy wi du al na), w 1983 ro ku za wy ró¿ nio n¹
pra cê dok tor sk¹ pt. Sy stem do to po gra fii pro -
mie nio wa nia gam ma, w 2002 ro ku za osi¹ -
gniê cia na u ko we (ze spo ³o wa, II stop nia). Piê -
cio krot nie na gra dza³ go Mi ni ster Na u ki i
Szkol nic twa Wy ¿sze go — w 1980 ro ku za
opra co wa nie ze sta wu w sy ste mie CA MAC
do ste ro wa nia spek tro me trem spo la ry zo wa -
nych neu tro nów SSN-2 (ze spo ³o wa II stop -
nia), w 1986 ro ku za opra co wa nie i uru cho -
mie nie sy ste mu do au to ma ty za cji i ste ro wa -
nia ze sta wu spek tro me trycz ne go „GIBS” dla
Zjed no czo ne go In sty tu tu Ba dañ J¹ dro wych w
Dub nej (ze spo ³o wa III stop nia), w 1987 ro ku
za opra co wa nie i wdro ¿e nie sy ste mu Gam -
ma-PW dla me dy cy ny nu kle ar nej do ob s³u gi
ba dañ dia gno stycz nych, wy ko ny wa nych za
po mo c¹ gam ma-ka me ry (ze spo ³o wa III stop -
nia), w 1993 ro ku za opra co wa nie sy ste mu
do akwi zy cji, wi zu a li za cji i ana li zy obra zów
dla me dy cy ny nu kle ar nej (ze spo ³o wa), w
1999 ro ku za wspó³ u dzia³ w opra co wa niu i
wdro ¿e niu no wych form kszta³ ce nia usta -
wicz ne go w za kre sie ra dio e lek tro ni ki. W
2002 ro ku otrzy ma³ Z³o ty Krzy¿ Za s³u gi. 

Je go d³u go let nia, pe³ na za an ga ¿o wa nia
pra ca i wk³ad w wy kszta³ ce nie i wy cho wa nie
wie lu po ko leñ stu den tów zo sta ³a uho no ro -
wa na me da lem Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej
(2007).

ra to ryj nych z ta kich przedmio tów jak: „Sy ste -
my po mia ro we”, „Pod sta wy tech nik obra zo -
wa nia w me dy cy nie”, „Tech ni ki me dy cy ny
nu kle ar nej”. For m¹ i po zio mem me ry to rycz -
nym pro wa dzo nych przez sie bie wy k³a dów
zdo by³ on so bie uzna nie stu den tów oraz
m³od szych ko le gów dy dak ty ków. War to pod -
kre œliæ, ¿e w ci¹ gu swej dzia ³al no œci by³
opie ku nem oko ³o 40 stu denc kich prac dy -
plo mo wych, g³ów nie ma gi ster skich. Piotr
Brze ski przy czy ni³ siê w istot ny spo sób do
opra co wa nia pro gra mów na u cza nia i uru -
cho mie nia zna cz¹ cej licz by przedmio tów w
ra mach stu diów dzien nych pro wa dzo nych
przez In sty tut Ra dio e lek tro ni ki, szcze gól nie
w za kre sie elek tro ni ki bio me dycz nej. Jest ko -
or dy na to rem jed nej z klas pro gra mo wych w
ra mach spe cjal no œci Elek tro ni ka i in for ma ty -
ka w me dy cy nie. Pod je go kie run kiem zmo -
der ni zo wa no i wy po sa ¿o no kil ka la bo ra to -
riów wy ko rzy sty wa nych w pro ce sie dy dak -
tycz nym i pra cach na u ko wych. Na do wód
je go osi¹ gniêæ dy dak tycz nych zo sta³ w ma ju
2007 ro ku mia no wa ny na sta no wi sko do cen ta.

Na szcze gól ne pod kre œle nie za s³u gu je
pra ca orga ni za cyj na Pio tra Brze skie go na te -
re nie Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma -
cyj nych. Ma on zna cz¹ cy udzia³ w opra co -
wa niu pro gra mu spe cjal no œci Tech ni ki Mul ti -
me dial ne, we d³ug które go prze bie ga kszta³ -
ce nie na od le g³oœæ dla spo rej gru py stu den -
tów na dwóch wy dzia ³ach Po li tech ni ki War -
szaw skiej. 

Ma te¿ bar dzo du ¿y udzia³ we wdro ¿e niu
stu diów na kie run ku In ¿y nie ria Bio me dycz -
na, na który re kru ta cja roz po czê ³a siê w
2007 ro ku, dzia ³a j¹c w ra mach miê dzy wy -
dzia ³o wej ko mi sji.

Piotr Brze ski pe³ ni funk cjê za stêp cy dy -
rek to ra in sty tu tu ds. dy dak tycz nych (nie prze -
rwa nie od 1993 ro ku), cz³on ka Dzie kañ skiej
Ko mi sji Fi nan so wej (od 1994 ro ku). By³
cz³on kiem wie lu ko mi sji wy dzia ³o wych i
dzie kañ skich. Pe³ ni³ funk cjê se kre ta rza Wy -
dzia ³o wej Ko mi sji ds. Kszta³ ce nia
(2005–2008), kie dy to Ko mi sja przy go to wa ³a
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brzez ińsk i
KRZY SZTOF M.
BRZE ZIÑ SKI
Krzy sztof M. Brze ziñ ski uro dzi³ siê 3 li sto pa -
da 1960 ro ku w War sza wie, w ro dzi nie pra -
wni czej. Ukoñ czy³ li ceum ogól no kszta³ c¹ ce
im. K. Got twal da (obe cnie Sta szi ca) w War -
sza wie, w eks pe ry men tal nej kla sie ma te ma -
tycz nej. Jest ab sol wen tem Wy dzia ³u Elek tro -
ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej. Tam ¿e dok -
to ry zo wa³ siê w 1995 ro ku. Pra ce nad roz -
pra w¹ dok tor sk¹ przez rok pro wa dzi³ w Stra -
thc ly de Uni ver si ty w Glas gow. 

Od 1984 ro ku pra cu je w In sty tu cie Te le -
ko mu ni ka cji Po li tech ni ki War szaw skiej, po -
cz¹t ko wo na sta no wi sku kon struk to ra,
póŸniej asy sten ta, a na stêp nie, do chwi li
obe cnej, ad iunk ta. W swym do rob ku na u ko -
wym ma: ksi¹¿ kê (wy da n¹ tak ¿e w Ro sji), 4
roz dzia ³y w ksi¹¿ kach (w tym dwa — w wy -
daw nic twach za gra nicz nych), trzy skryp ty, 8
ar ty ku ³ów w cza so pi smach na u ko wych, 35
ar ty ku ³ów kon fe ren cyj nych, wie le ob szer -
nych opra co wañ eks perc kich oraz kil ka dzie -
si¹t ra por tów tech nicz nych. Jest au to rem jed -
ne go i wspó³ au to rem jed ne go pa ten tu.

We wcze snym okre sie kon stru o wa³ spe -
cja li zo wa ne sy ste my cy fro wej obrób ki sy gna -
³u mo wy oraz prze my s³o we sie ci lo kal ne
(dwa przy zna ne pa ten ty). Two rzy³ sprzêt i
opro gra mo wa nie dla sy ste mów ste ro wa nia
wê z³ów sie ci te le ko mu ni ka cyj nych. Im ple -
men to wa³ stan da ry zo wa ne jê zy ki MML i
CHILL. Obe cnie kon cen tru je siê na za ga -
dnie niach we ry fi ka cji i wa li da cji w pro jek to -
wa niu sy ste mów, a w szcze gól no œci te o rii i
prak ty ki te sto wa nia ak tyw ne go i bier ne go, a
tak ¿e me to dy ki stan da ry za cji. W swej pra cy
³¹ czy prak ty kê in ¿y nier sk¹ z podej œciem te o -
re tycz no-for mal nym. Ak tyw nie ucze st ni czy³
w two rze niu kra jo wej sie ci ISDN. Opra co wa³
wy ma ga nia tech nicz ne dla wie lu pro to ko ³ów
sy gna li za cyj nych sto so wa nych w sie ci kra jo -

wej i sie ciach ope ra tor skich ISDN (czêœæ z
tych wy ma gañ zo sta ³a przy jê ta do sto so wa -
nia). Jest au to rem ory gi nal nej, uni ka to wej
me to dy ki for mu ³o wa nia ta kich wy ma gañ.
We wspó³ pra cy z ope ra to ra mi sie ci i pro du -
cen ta mi sprzê tu te le ko mu ni ka cyj ne go, sty -
mu lo wa³ i wspo ma ga³ wdra ¿a nie w kra ju
me to dy ki sfor ma li zo wa ne go te sto wa nia
zgod no œci (con for man ce te sting), a na stêp nie
in nych ro dza jów te stów, z u¿y ciem jê zy ka
TTCN. Zor ga ni zo wa³ i kie ru je pra ca mi La bo -
ra to rium (póŸniej Ze spo ³u) We ry fi ka cji i Te -
sto wa nia. W ze spo le tym m.in. opra co wa no
i wy pro du ko wa no krót k¹ se riê uni ka to wych,
wszech stron nych mo ni to rów sy gna li za cji
MON DIS, u¿y tych na stêp nie wie lo krot nie do
ce lów pro fe sjo nal nych, a do dziœ sto so wa -
nych w dy dak ty ce. Za osi¹ gniê cia na u ko we
zo sta³ odzna czo ny na gro d¹ in dy wi du al n¹ I
stop nia Rek to ra Po li tech ni ki War szaw skiej.

W ra mach swej dzia ³al no œci dy dak tycz -
nej, Krzy sztof Brze ziñ ski pro wa dzi³ wy k³a dy,
pro jek ty i æwi cze nia m.in. z „Sie ci lo kal nych”,
„Pod staw te le ko mu ta cji” oraz „Ana li zy i pro -
jek to wa nia pro to ko ³ów te le ko mu ni ka cyj -
nych” (ostat ni z wy mie nio nych przedmio tów
— tak ¿e w we rsji an glo jê zycz nej). Pro wa dzi³
tak ¿e za jê cia na Stu dium Po dy plo mo wym
CIT COM-PW („Sie ci lo kal ne”, „Tech no lo gia
ISDN”, „Sy stem i sieæ sy gna li za cji nr 7” oraz
„Wpro wa dze nie do te sto wa nia pro to ko ³ów
te le ko mu ni ka cyj nych”), a w 2002 ro ku kie ro -
wa³ pra ca mi te go Stu dium. Za osi¹ gniê cia dy -
dak tycz ne uzy ska³ na gro dê in dy wi du al n¹
Rek to ra Po li tech ni ki War szaw skiej.

Od 1996 ro ku na le ¿y do IE EE. Zo sta³ cer -
ty fi ko wa ny przez iSQI ja ko spe cja li sta w za -
kre sie tech no lo gii TTCN-3.

Jest au dio fi lem i me lo ma nem, mi ³o œni -
kiem mu zy ki ba ro ku. In te re su je siê hi sto ri¹
po stê pu tech nicz ne go, zw³a szcza w za kre sie
au to ma ty za cji i wcze snej tech ni ki obli cze -
nio wej oraz tech ni ki woj sko wej z okre su II
woj ny œwia to wej.
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AN DRZEJ
BU CHO WICZ
An drzej Bu cho wicz uro dzi³ siê w dniu 11
sierp nia 1963 ro ku w War sza wie. W 1978
ro ku ukoñ czy³ Szko ³ê Pod sta wo w¹ nr 10, a w
1982 ro ku XXI Li ceum Ogól no kszta³ c¹ ce. W
tym sa mym ro ku roz po cz¹³ stu dia na Wy -
dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej.

W 1988 ro ku uzy ska³ dy plom ma gi stra ze
spe cjal no œci¹ apa ra tu ra elek tro nicz na. W
1989 ro ku roz po cz¹³ pra cê w In sty tu cie Ra -
dio e lek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej. W
1997 ro ku obro ni³ z wy ró¿ nie niem pra cê
dok tor sk¹ No wy ro dzaj fil trów nie li nio wych
do prze twa rza nia obra zów barw nych. W
1998 ro ku zo sta³ wy ró¿ nio ny in dy wi du al n¹
na gro d¹ II stop nia przez Rek to ra Po li tech ni ki
War szaw skiej. Od 2005 ro ku jest cz³on kiem
Za rz¹ du Fun da cji Wspie ra nia Roz wo ju Ra -
dio ko mu ni ka cji i Tech nik Mul ti me dial nych.
W 2007 ro ku zo sta³ odzna czo ny Br¹ zo wym
Krzy ¿em Za s³u gi. 

Za in te re so wa nia ba daw cze An drze ja Bu -
cho wi cza kon cen tru j¹ siê na za ga dnie niach
zwi¹ za nych z prze twa rza niem obra zów oraz
ko do wa niem, ad ap ta cj¹ i trans mi sj¹ se kwen -
cji wi zyj nych. Bra³ udzia³ w re a li za cji wie lu
pro jek tów ba daw czych pro wa dzo nych w Za -
k³a dzie Te le wi zji IR PW, w la tach
2006–2007 kie ro wa³ re a li za cj¹ pro jek tu 6PR
COD MU CA. Jest au to rem lub wspó³ au to rem
po nad 50 re fe ra tów i ar ty ku ³ów pre zen to wa -
nych na kra jo wych i miê dzy na ro do wych
kon fe ren cjach na u ko wych oraz w cza so pi -
smach.

W ra mach pra cy dy dak tycz nej pro wa dzi³
wy k³a dy z „Te le wi zji sa te li tar nej”, „Pod staw
te le wi zji” i „Te le wi zji cy fro wej i in te rak tyw -
nej”. By³ opie ku nem po nad 40 prac dy plo -
mo wych in ¿y nier skich i ma gi ster skich.

Jest ¿o na ty, ma dwo je dzie ci. In te re su je
siê fil mem i mu zy k¹ roc ko w¹, lu bi tu ry sty kê
i ¿e glar stwo.

buchowicz
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buczkowski

TO MASZ
BUCZ KOW SKI
To masz Bucz kow ski uro dzi³ siê 22 gru dnia
1942 ro ku w War sza wie. Po Po wsta niu War -
szaw skim zo sta³ wraz z ro dzi n¹ wy sie dlo ny z
War sza wy i za mie szka³ w Kra ko wie, a od
1949 ro ku w Kon stan ci nie k. War sza wy,
gdzie ukoñ czy³ szko ³ê pod sta wo w¹ im. Ste -
fa na ¯e rom skie go w 1956 ro ku. W tym sa -
mym ro ku mo¿ li wy sta³ sie po wrót do War -
sza wy, gdzie ukoñ czy³ w 1961 ro ku Li ceum
Ogól no kszta³ c¹ ce im. Jo a chi ma Le le we la.

W la tach 1961–1967 stu dio wa³ na Wy -
dzia le £¹cz no œci (póŸniej Elek tro ni ki) Po li -
tech ni ki War szaw skiej, uzy sku j¹c dy plom
ma gi stra in ¿y nie ra elek tro ni ka (1967). Od te -
go cza su pra cu je ja ko na u czy ciel aka de mic -
ki na sta no wi skach asy sten ta w Ka te drze
Urz¹ dzeñ Ra dio tech nicz nych i Te le wi zyj -
nych, a na stêp nie star sze go asy sten ta i ad iunk -
ta w In sty tu cie Ra dio e lek tro ni ki (od 1970 ro -
ku). Sto pieñ dok to ra na uk tech nicz nych (z wy -
ró¿ nie niem) uzy ska³ w 1978 ro ku za roz pra wê
Po rów na nie skal cza su bier n¹ me to d¹ te le wi -
zyj n¹. W 1986 ro ku uzy ska³ no mi na cjê In ter -
na tio nal Pro fes sor of Ca na dian Scho ol of Ma -
na ge ment w To ron to (Ka na da).

W ra mach piê cio mie siêcz ne go sta ¿u na u -
ko we go w Ca na dian Scho ol of Ma na ge ment
(1984/1985) pro wa dzi³ ba da nia w Uni ver si ty
of To ron to, Ca na dian Bro ad ca sting Cor po ra -
tion i Onta rio Hy dro. W 1988 ro ku odby³
sta¿ w Uni ver si ty of Bir min gham (Wiel ka
Bry ta nia). Od 1995 ro ku ucze st ni czy³ w wy -
mia nie pra cow ni ków i stu den tów miê dzy In -
sty tu tem Ra dio e lek tro ni ki Po li tech ni ki War -
szaw skiej a bel gij sk¹ uczel ni¹ KI HO (obe -

cnie KA HO-Gan da wa) w ra mach pro gra mów
Tempus i Socrates.

Za in te re so wa nia ba daw cze, dy dak tycz ne
i kon struk cyj ne To ma sza Bucz kow skie go
ukszta³ to wa³ kie row nik Ka te dry Urz¹ dzeñ
Ra dio tech nicz nych i Te le wi zyj nych i pierw -
szy dy rek tor In sty tu tu Ra dio e lek tro ni ki —
pro fe sor Sta ni s³aw Ry¿ ko. Kon cen tro wa ³y siê
one g³ów nie na za ga dnie niach wy ko rzy sta -
nia tech nik ra dio wych i cy fro wych w dzie -
dzi nie s³u¿ by oraz wtór nych wzor ców cza su
i czê sto tli wo œci. Za wa¿ ne za da nie To masz
Bucz kow ski uwa ¿a³ rów nie¿ roz wój elek tro -
nicz nych po mo cy dla osób nie wi do mych. 

Wa¿ niej sze wy ni ki prac ba daw czych i
kon struk cyj nych To ma sza Bucz kow skie go i
kie ro wa nych przez nie go ze spo ³ów to: wie -
lo funk cyj ny ze staw apa ra tu ry do po mia rów
gra wi me trycz nych i ra dio wej kon tro li czê sto -
tli wo œci dla In sty tu tu Ge o de zji Wy ¿szej i
Astro no mii Ge o de zyj nej Po li tech ni ki War -
szaw skiej, ze sta wy apa ra tu ry do po rów nañ
skal cza su bier n¹ me to d¹ te le wi zyj n¹ dla In -



B
Dru g¹ dzie dzi n¹ prac To ma sza Bucz kow -

skie go s¹ re la cje miê dzy sze ro ko ro zu mia n¹
elek tro ni k¹ a œro do wi skiem i zdro wiem. Za ga -
dnie niom tym po œwiê ci³ w la tach 2003–2009
m.in. cykl 29 ar ty ku ³ów w mie siêcz ni ku Ra dio -
e lek tro nik Au dio-Hi Fi-Vi deo. Szcze gól nie istot -
ne s¹ ba da nia wp³y wu po wszech nie wy stê pu -
j¹ cych pól elek tro ma gne tycz nych (te le fo ny ko -
mór ko we, bram ki an ty kra dzie ¿o we) na oso bi -
ste przy rz¹ dy me dycz ne. Ba da nia wp³y wu te le -
fo nów ko mór ko wych w ró¿ nych try bach pra cy
na sprzêt kar dio lo gicz ny (de fi bry la tor, apa rat
EKG) pro wa dzo no me to da mi la bo ra to ryj ny mi.
Obe cnie w ra mach prac dy plo mo wych bu do -
wa ne s¹ prze no œne urz¹ dze nia do te re no wych
ba dañ wp³y wu te le fo nów GSM na apa ra tu rê
me dycz n¹ oraz do iden ty fi ka cji ty pów bra mek
an ty kra dzie ¿o wych. Po nad to, w ra mach licz -
nych prac dy plo mo wych, s¹ re a li zo wa ne ele -
men ty „in te li gent nej ko szu li” oraz „in te li gent -
ne go do mu”, zgo dnie ze wspó³ cze sny mi po gl¹ -
da mi na wspar cie osób prze wle kle cho rych,
nie pe³ no spraw nych i star szych. 

To masz Bucz kow ski jest au to rem i wspó³ -
au to rem po nad 70 pu bli ka cji i re fe ra tów — kra -
jo wych i za gra nicz nych, kil ku eks per tyz oraz 5
pa ten tów. Za osi¹ gniê cia ba daw cze uzy ska³ na -
gro dy Rek to ra Po li tech ni ki War szaw skiej
(1979, 1985) oraz Pre ze sa G³ów ne go Urzê du
Ge o de zji i Kar to gra fii (1984), zaœ za osi¹ gniê cia
pu bli ka cyj ne, na gro dê w kon kur sie Sto wa rzy -
sze nia Elek try ków Pol skich im. Prof.
Mieczys³awa Po ¿a ry skie go za pu bli ka cjê w
„Prze gl¹ dzie Te le ko mu ni ka cyj nym” (1988)
oraz Mi ni stra Œro do wi ska za cykl pu bli ka cji w
kon kur sie „Me dia Przy ja zne Œro do wi sku”
(2004). 

Ak tyw noœæ na u ko wa i dy dak tycz na To ma -
sza Bucz kow skie go idzie w pa rze z ak tyw no -
œci¹ w ¿y ciu spo ³ecz nym œro do wi ska. Pro gra -
mo wo bez par tyj ny, w 1980 ro ku zo sta je cz³on -
kiem NSZZ „So li dar noœæ”. W Zwi¹z ku pe³ ni
przez kil ka ka den cji funk cje m.in. cz³on ka Ko -
mi sji Wy ko naw czej Ko ³a w In sty tu cie Ra dio e -
lek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej, Ko mi sji
Wy ko naw czej Ko ³a na Wy dzia le Elek tro ni ki
PW oraz Ko mi sji Za k³a do wej w Po li tech ni ce
War szaw skiej (do obe cnej chwi li). W prze sz³o -
œci wy bie ra ny na de le ga ta na wal ne zgro ma -
dze nia NSZZ „So li dar noœæ” ró¿ nych szcze bli
— w ostat nich la tach na WZD Re gio nu Ma -
zow sze.

To masz Bucz kow ski jest prze wo dni cz¹ cym
7 Gru py Stu diów ITU-R (od 1983 ro ku), cz³on -
kiem Ra dy Na u ko wej Pol skie go Zwi¹z ku Nie -
wi do mych (od 1995 ro ku) oraz cz³on kiem-za -
³o ¿y cie lem Pol skie go To wa rzy stwa e-Zdro wia
(od 2008 ro ku).

sty tu tu Ra dio e lek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw -
skiej, In sty tu tu Ge o de zji i Kar to gra fii w War -
sza wie oraz Woj sko we go Ob ser wa to rium
Astro no micz no-Gra wi me trycz ne go, ro dzi na
te ste rów fi zycz nej war stwy in ter fej sów kom -
pu te ro wych pro du ko wa nych przez fir my
Kom krak (Kra ków) i Com cra ft (Szto kholm),
tech no lo gicz ne opra co wa nie li cen cyj nych
ana li za to rów spa lin i dy mo mie rzy pro du ko -
wa nych przez fir mê In du strial Se rvi ce Cor po -
ra tion (obe cnie Ar con ISC) w War sza wie, ra dio -
wy nadaj nik alar mo wy pro du ko wa ny przez
fir mê Pul son w War sza wie, nie wdro ¿o ny w
wy ni ku li kwi da cji Ra dio we go Cen trum Na -
daw cze go w Ra do miu sy stem dys try bu cji sy g -
na ³ów cza su wzor co we go i sy gna ³ów ste ru j¹ -
cych na po trze by kra jo wej ener ge ty ki oraz nie -
wdro ¿o ny sy stem ra dio we go od czy tu sta nu
licz ni ków ener ge tycz nych (Pa fal, Œwi dni ca).

W ra mach pra cy dy dak tycz nej To masz
Bucz kow ski pro wa dzi³ sze reg wy k³a dów, z
których wiêk szoœæ mia ³a cha rak ter au tor ski.
S¹ to przede wszy st kim: „Tech ni ka cy fro wa”,
Pro gra mo wal ne uk³a dy cy fro we”, „Pre cy zyj -
ne po mia ry cza su i czê sto tli wo œci”, „Trans mi -
sja da nych w sy ste mach kom pu te ro wych”,
„Aspek ty zdro wot ne i eko lo gicz ne elek tro ni -
ki”, „Ra dio we sy ste my na wi ga cyj ne” oraz
„Cy fro wa trans mi sja in for ma cji”.

Po li kwi da cji kie ro wa nej przez To ma sza
Bucz kow skie go pra cow ni, au tor skich wy k³a -
dów oraz do stê pu do œrod ków sta tu to wych i
na rzê dzi ba daw czych pod j¹³ on w ostat niej
de ka dzie wraz z nie for mal ny mi ze spo ³a mi
wie le prac w dzie dzi nie ra dio e lek tro nicz ne go
me dycz ne go oraz po za me dycz ne go wspar cia
osób nie pe³ no spraw nych i star szych we wspó³ -
pra cy z za in te re so wa ny mi za k³a da mi War -
szaw skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go, Aka -
de mii Wy cho wa nia Fi zycz ne go, In sty tu tu Bio -
cy ber ne ty ki i In ¿y nie rii Bio me dycz nej PAN,
Pol skie go Zwi¹z ku Nie wi do mych i Pol skie go
To wa rzy stwa e-Zdro wia. Naj wa¿ niej sze pra ce
kon cen tro wa ³y siê na urz¹ dze niach i sy ste -
mach do wspo ma ga nia orien ta cji i na wi ga cji
te re no wej osób nie wi do mych — funk cji okre -
œla nej ja ko O &M (Orien ta tion and Mo bi li ty).
U pro gu de ka dy bra³ udzia³ w re a li za cji w ra -
mach pro gra mu PHA RE sy ste mu ra dio la tar ni
ESOT, prze zna czo ne go do pro wa dze nia oso by
nie wi do mej dro g¹ ozna ko wa n¹ z u¿y ciem mi -
kro na daj ni ków krót kie go za siê gu, pra cu j¹ cych
w pa œmie ISM. Sy stem mi kro na daj ni ków ESOT
te sto wa no na te re nie Oœrod ka Szkol no-Wy -
cho waw cze go dla Dzie ci Nie wi do mych w La -
skach ko ³o War sza wy. Obe cnie roz wi ja kon -
cep cjê uni wer sal nych po mo cy O &M ty pu
MSMN (Mul ti-Sen sor Mul ti-Ne twork).
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budkowski
STA NI S£AW
BUD KOW SKI
Sta ni s³aw Bud kow ski uro dzi³ siê 9 sierp nia
1938 ro ku w War sza wie. Dy plom ma gi stra
in ¿y nie ra ³¹cz no œci uzy ska³ w 1961 ro ku na
Wy dzia le £¹cz no œci Po li tech ni ki War szaw -
skiej (obe cnie Wy dzia³ Elek tro ni ki i Tech nik
In for ma cyj nych). W tym sa mym ro ku zo sta³
za tru dnio ny na Po li tech ni ce War szaw skiej w
Ka te drze Bu do wy Ma szyn Ma te ma tycz nych
(obe cnie In sty tut In for ma ty ki) po cz¹t ko wo ja ko
asy stent, a w la tach 1972–1985 ja ko do cent. 

W 1962 ro ku Sta ni s³aw Bud kow ski otrzy -
ma³ sty pen dium rz¹ du fran cu skie go na rocz ny
sta¿ na u ko wy na Uni wer sy te cie w Gre no ble.

Sto pieñ na u ko wy dok to ra na uk tech nicz -
nych uzy ska³ w 1968 ro ku na Wy dzia le Elek -
tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej na pod sta -
wie roz pra wy dok tor skiej O pew nych me to -
dach opty ma li za cji uk³a dów lo gicz nych. W
1993 ro ku ha bi li to wal siê we Fran cji (HDR
—Ha bi li ta tion a Di ri ger des Re cher ches) na
Uni wer sy te cie Bor de aux 1 — na pod sta wie
prac w dzie dzi nie „Spéci fi ca tion, va li da tion
et réali sa tion de sy ste mes”.

W la tach 1973–1975 Sta ni s³aw Bud kow -
ski by³ pro dzie ka nem Wy dzia ³u Elek tro ni ki
Po li tech ni ki War szaw skiej ds. stu denc kich;
w la tach 1978–1981 — za stêp ca dy rek to ra
ds. na u ki In sty tu tu In for ma ty ki na Wy dzia le
Elek tro ni ki; w la tach 1980–1982 — cz³on -
kiem Ra dy Na u ko wej In sty tu tu Pod staw In -
for ma ty ki PAN w War sza wie oraz In sty tu tu
In for ma ty ki Cza su Rze czy wi ste go Pol skiej
Aka de mii Na uk w Gli wi cach.

W la tach 1975–1976 Sta ni s³aw Bud kow -
ski spê dzi³ 12 mie siê cy na Uni ver si ty of Ma -
ry land i Uni ver si ty of Mi chi gan ja ko vi si ting
as so cia te pro fes sor.

Od 1982 ro ku Sta ni s³aw Bud kow ski pra -
cu je we Fran cji. W la tach 1982–1985 pra co -

wa³, ja ko za pro szo ny na u ko wiec, w Agen ce
de l’In for ma ti que w Pa ry ¿u ucze st ni cz¹c we
fran cu skim pi lo ta ¿o wym pro jek cie ba daw -
czym RHIN (Rése aux Hétérogénes In for ma ti -
qu es Nor ma lisés) oraz w pro jek cie eu ro pej -
skim ESPRIT/SE DOS (So ftwa re Envi ron ment
for the De sign of Open Di stri bu ted Sy stems).
W la tach 1985–1990 pra co wa³ w fir mie
BULL SA, kie ru j¹c eki p¹ zaj mu j¹ c¹ siê opra -
co wa niem me tod i na rzê dzi do pro jek to wa -
nia sy ste mów roz pro szo nych (zw³a szcza pro -
to ko ³ów ko mu ni ka cyj nych).

Od 1990 ro ku Sta ni s³aw Bud kow ski by³
pro fe so rem w In sti tut Na tio nal des Télécom -
mu ni ca tions (INT) — jed nej z trzech fran cu -
skich pre sti ¿o wych szkó³ wy ¿szych (Gran des
Écoles) wy spe cja li zo wa nych w dzie dzi nie
tech no lo gii ko mu ni ka cyj nych i in for ma tycz -
nych. W INT kie ro wa³ ko lej no De par ta men -
ta mi Sy ste mes et Rése aux oraz Lo gi ciel-Rése -
aux, a od koñ ca 1999 ro ku by³ Dy rek to rem
do spraw Na u ko wych od po wie dzial nym za
opra co wa nie kie run ków ba dañ i ko or dy na cjê
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B
Sta ni s³aw Bud kow ski wy g³o si³ wie le re fe -

ra tów na se mi na riach na u ko wych w in sty tu -
cjach aka de mic kich i ba daw czych Eu ro py,
Sta nów Zjed no czo nych, Ka na dy i Au stra lii.
Jest au to rem lub wspó³ au to rem po nad 50 pu -
bli ka cji, m.in. w ta kich cza so pi smach, jak:
„IE EE Trans ac tions on Com pu ters”, „In ter na -
tio nal Jo ur nal of Com pu ter and Te le com mu -
ni ca tion Ne twor king — Com pu ter Ne tworks
and ISDN Sy stems”. Jest wspó³ twór c¹ 3 pa -
ten tów. By³ pro mo to rem 7 prac dok tor skich
(w tym 3 zo sta ³y obro nio ne na Wy dzia le Elek -
 tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej) i wspó³ -
pro mo to rem 3 prac dok tor skich.

Sta ni s³aw Bud kow ski by³ wie lo krot nie
wspó³ or ga ni za to rem miê dzy na ro do wych
kon fe ren cji na u ko wych, pe³ ni¹c ro lê prze -
wo dni cz¹ ce go, wspó³ prze wo dni cz¹ ce go lub
cz³on ka ko mi te tów pro gra mo wych. Zo sta³
wy bra ny cz³on kiem Ste e ring Com mit tee
orga ni zu j¹ ce go miê dzy na ro do we kon fe ren -
cje, „For mal Tech ni qu es for Ne twor ked and
Di stri bu ted Sy stems” (FOR TE). By³ cz³on kiem
Co mité d’orien ta tion fran cu skich pro jek tów
RNTL (Rése au Na tio nal des Tech no lo gies Lo -
gi ciel les) oraz, od wie lu lat, cz³on kiem grup
ro bo czych IFIP-u (WG 10.4 — „De pen da ble
Com pu ting and Fault To le ran ce” i WG 6.1 —
„Ar chi tec tu res and Pro to cols for Di stri bu ted
Sy stems”) oraz IE EE („TC on Fault To le rant
Com pu ting”). By³ rów nie¿ cz³on kiem — In -
sti tu te of Elec tri cal and Elec tro nic En gi ne ers
(USA).

Za osi¹ gniê cia ba daw cze Sta ni s³aw Bud -
kow ski by³ na gra dza ny przez Mi ni stra Na u ki,
Szkol nic twa Wy ¿sze go i Tech ni ki (1969, 1980,
1983) oraz przez Ko mi tet Na u ki i Tech ni ki
(1970). 

Za za s³u gi na rzecz edu ka cji na ro do wej
we Fran cji, Sta ni s³aw Bud kow ski zo sta³
odzna czo ny Orde ra mi Palm Aka de mic kich
(Ka wa ler skim w 1997 ro ku i Ofi cer skim w
2003 ro ku).

Jest ¿o na ty; ma jed ne go sy na. ¯o na Aga ta
jest na u kow cem w In sty tu cie Pa steu ra w Pa -
ry ¿u i kie ru je ze spo ³em pra cu j¹ cym nad wi -
ru sa mi za pa le nia w¹ tro by. Syn Mar cin ukoñ -
czy³ Éco le Po ly tech ni que w Pa ry ¿u oraz Éco -
le Na tio na le Su per ieu re de l’Aéro nau ti que et
de l’Espa ce w Tu lu zie i zaj mu je siê ae ro dy na -
mi k¹ sa mo cho dów wy sci go wych For mu ³y 1,
ko lej no w fir mach PRO ST Grand Prix, FER RA -
RI, Mc La ren.

Sta ni s³aw Bud kow ski w³a da bie gle jê zy -
kiem an giel skim i fran cu skim. Gra w te ni sa,
jeŸ dzi na na rtach, lu bi podró¿e i pa sjo nu je
siê s³o nia mi.

prac. Od 2001 ro ku pe³ ni³ rów nie¿ funk cjê
Za stêp cy Dy rek to ra do spraw Na u ko wych w
In sti tut Te le com w Pa ry ¿u (obecnie INT roz-
pad³o siê na dwie szko³y: Telecom SudParis
oraz Telecom Business School; obie, wraz z
Telecom ParisTech i Telecom Bretagne,
nale¿¹ do Institut Telecom). Od 2008 ro ku
Sta ni s³aw Bud kow ski jest na eme ry tu rze (pro -
fes sor eme ri tus).

Sta ni s³aw Bud kow ski pro wa dzi³ wie le ory -
gi nal nych wy k³a dów, ta kich jak: „Me to dy pro -
jek to wa nia urz¹ dzeñ cy fro wych” (Wy dzia³
Ele kro ni ki PW) oraz „Me to dy pro jek to wa nia
pro to ko ³ów ko mu ni ka cyj nych” (INT, Uni ver -
sité d’Evry). Jest wspó³ au to rem podrêcz ni ka
aka de mic kie go Ze spo ³y i urz¹ dze nia cy fro we
(WNT, War sza wa 1979) oraz skryp tu Pro ble -
my pro jek to wa nia mi kro pro gra mo wa nych
urz¹ dzeñ cy fro wych z u¿y ciem mi kro pro ce so -
rów seg men to wych (Wydawnictwa Poli tech -
niki Warszawskiej, Warszawa 1987).

Za in te re so wa nia ba daw cze Sta ni s³a wa
Bud kow skie go kon cen tro wa ³y siê po cz¹t ko -
wo (do po ³o wy lat sie dem dzie si¹ tych) na
pro ble ma ty ce pro jek to wa nia sprzê tu cy fro -
we go (w tym sy ste mów mi kro pro gra mo wa -
nych), a na stêp nie ewo lu o wa ³y w kie run ku
sy ste mów roz pro szo nych, sie ci kom pu te ro -
wych i pro to ko ³ów ko mu ni ka cyj nych. 

Sta ni s³aw Bud kow ski ucze st ni czy³ w miê -
dzy na ro do wych pra cach nad opra co wa niem
jê zy ka spe cy fi ka cji pro to ko ³ów ko mu ni ka cyj -
nych, który pod na zw¹ Estel le zo sta³ znor ma -
li zo wa ny w 1989 ro ku przez ISO. Przez wie -
le lat kie ro wa³ pra ca mi opar ty mi na tym jê zy -
ku, a zw³a szcza nad opra co wa niem na rzê dzi
wspo ma ga j¹ cych pro ces pro jek to wa nia (spe -
cy fi ka cji, sy mu la cji, ge ne ro wa nia im ple men -
ta cji itd) pro to ko ³ów ko mu ni ka cyj nych. Zbiór
na rzê dzi pod na zw¹ Estel le De ve lop ment To -
ol set, opra co wa ny pod je go kie row nic twem,
jest przedmio tem œwia to wej dys try bu cji.

Sta ni s³aw Bud kow ski ucze st ni czy³ w eu -
ro pej skich pro jek tach ba daw czych pro gra mu
ESPRIT (pro jek ty SE DOS, SE DOS De mon stra -
tor, OSI 95), COST (wspó³ kie ro wa³ ak cj¹
COST 247) oraz Co per ni cus (kie ro wa³ pro -
jek ta mi IDEM COP i COP#62 z udzia ³em In -
sty tu tu Te le ko mu ni ka cji Po li tech ni ki War -
szaw skiej i In sty tu tu Pod staw In for ma ty ki
Pol skiej Aka de mii Na uk). Ucze st ni czy³ rów -
nie¿ w pro jek tach ba daw czych w ra mach
wspó³ pra cy Fran cji z Pol ska — pro gram PO -
LO NIUM (part ne rzy: In sty tut In for ma ty ki Po -
li tech ni ki War szaw skiej i Ka te dra Te le ko mu -
ni ka cji Aka de mia Gór ni czo-Hut ni cza) oraz
Fran cji z Afry k¹ Po ³u dnio w¹ (Uni ver si ty of
Ca pe Town). 
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burakowski
WOJ CIECH
BU RA KOW SKI
Woj ciech Bu ra kow ski uro dzi³ siê w 1951 ro -
ku w War sza wie. W 1975 ro ku ukoñ czy³ stu -
dia na Wy dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki
War szaw skiej, uzy sku j¹c dy plom ma gi stra
in ¿y nie ra elek tro ni ki ze spe cjal no œci¹ te le ko -
mu ni ka cja. W tym sa mym ro ku roz po cz¹³
pra cê w In sty tu cie Te le ko mu ni ka cji Po li tech -
ni ki War szaw skiej, zaj mu j¹c ko lej no sta no -
wi ska asy sten ta, star sze go asy sten ta, ad iunk -
ta, pro fe so ra nad zwy czaj ne go i od 2005 ro ku
pro fe so ra zwy czaj ne go. W tym okre sie uzy -
ska³ na stê pu j¹ ce stop nie i ty tu ³y na u ko we:
dok to ra na uk tech nicz nych (1982), dok to ra
ha bi li to wa ne go z dzie dzi ny te le ko mu ni ka cja
(1992) oraz ty tu³ pro fe so ra w 2003 ro ku (mia -
no wa nie przez Pre zy den ta RP). W la tach
1995–1997 pe³ ni³ funk cjê za stêp cy Ko men -
dan ta ds. ba daw czo-na u ko wych w Woj sko -
wym In sty tu cie £¹cz no œci, a w la tach
2002–2008 funk cjê za stêp cy Dy rek to ra ds.
na u ko wych w In sty tu cie Te le ko mu ni ka cji.
Od stycz nia 2009 ro ku jest za tru dnio ny w In -
sty tu cie £¹cz no œci i obe cnie pe³ ni funk cjê za -
stêp cy Dy rek to ra ds. na u ko wych. W 1990 ro -
ku Woj ciech Bu ra kow ski pra co wa³ po nad to
w oœrod ku ba daw czym Te le fo ni ki w Ma dry -
cie na sta no wi sku in ¿y nie ra naj wy¿ szej ka te -
go rii i w tym cza sie m.in. re pre zen to wa³ Te -
le fo ni kê w pro jek tach eu ro pej skich. 

Woj ciech Bu ra kow ski od 20 lat sta le
ucze st ni czy w ró¿ nych pro jek tach eu ro pej -
skich: ty pu COST (224, 242, 279, 293, ostat -
nio COST-TMA i COST- IC0806), Co per ni -
cus, pro gra my Ra mo we UE (5.PR — AQU I -
LA, 6.PR- Eu QoS i MO ME, 7.PR — CO MET).
By³ lub jest cz³on kiem (w tym prze wo dni cz¹ -
cym) wie lu kon fe ren cji miê dzy na ro do wych,
m.in. Ne twor king, Po lish-Ger man Te le tra fic
Se mi nar, ART-QoS, MO ME, NA TO RC MI CIS,
AI NA, WWIC, TE MU, GRID NET, ICNS, NE -
TWORKS, MCC, i kon fe ren cji kra jo wych (KST,
PTS). Jest eks per tem UE w ra mach 7. Pro gra -
mu Ra mo we go.

Dzia ³al noœæ na u ko wa Woj cie cha Bu ra -
kow skie go sku pia siê wo kó³ za ga dnieñ do ty -
cz¹ cych no wych tech nik sie cio wych, ar chi -
tek tur sie ci, me cha ni zmów i al go ryt mów sie -
cio wych, te o rii ko le jek, bu do wa nia sie ci pi lo -
to wych oraz te sto wa nia roz wi¹ zañ sie cio -
wych. Jest kie row ni kiem zbu do wa ne go od
pod staw Ze spo ³u Tech nik Sie cio wych, w
którym to ze spo le wy pro mo wa³ 15 dok to rów.
Jest au to rem oko ³o 200 pu bli ka cji otwar tych
(w tym oko ³o 40 z tzw. li sty fi la del fij skiej) i
oko ³o 70 ra por tów tech nicz nych. Pod je go
kie row nic twem po wsta ³y no we ge ne ra cje
woj sko wych sy ste mów ³¹cz no œci oraz wspó³ -
u dzia³ w bu do wa niu pro to ty po wych im ple -
men ta cji do ty cz¹ cych no wych ge ne ra cji sie ci
In ter net (sy ste my AQU I LA, Eu QoS). Obe cnie
Woj ciech Bu ra kow ski kie ru je wa¿ nym dla
kra ju pro jek tem In ¿y nie ria In ter ne tu Przy sz³o -
œci, w którym ucze st ni czy po nad 120 pra -
cow ni ków na u ko wych z czo ³o wych oœrod -
ków na u ko wo-ba daw czych w kra ju.
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MA REK BU RY
Ma rek Bu ry uro dzi³ siê 9 lip ca 1980 ro ku w
War sza wie, gdzie w 1999 ro ku ukoñ czy³ V
Li ceum Ogól no kszta³ c¹ ce im. ksiê cia Józe fa
Po nia tow skie go (kla sa ma te ma tycz no-fi zycz -
na z roz sze rzo nym pro gra mem in for ma ty ki).
W 2004 ro ku uzy ska³ na Wy dzia le Elek tro ni -
ki i Tech nik In for ma cyj nych Po li tech ni ki
War szaw skiej dy plom ma gi stra in ¿y nie ra na
ma kro kie run ku In for ma ty ka, Au to ma ty ka i
Ro bo ty ka, Elek tro ni ka i Te le ko mu ni ka cja ze
spe cjal no œci¹ Te le ko mu ni ka cja — ra dio ko -
mu ni ka cja i Ra dio lo ka cja, z do dat ko wym
pro fi lem Te le ko mu ni ka cja — Elek tro a ku sty ka
i Te le wi zja. Pra cê ma gi ster sk¹ zre a li zo wa³
pod kie run kiem pro fe so ra Ta de usza Mo raw -
skie go. W trak cie stu diów dok to ranc kich bra³
udzia³ w licz nych pro jek tach ba daw czych
pol skich i miê dzy na ro do wych, pro wa dzo -
nych na Po li tech ni ce War szaw skiej. W 2009
ro ku pod j¹³ pra cê na Po li tech ni ce War szaw -
skiej, na sta no wi sku asy sten ta. W tym sa mym
ro ku uzy ska³ (z wy ró¿ nie niem) sto pieñ dok -

to ra na uk tech nicz nych za roz pra wê Obra -
zo wa nie obiek tów na pod sta wie wie lo punk -
to wej akwi zy cji mi kro fa lo wych sy gna ³ów
sze ro ko pa smo wych zre a li zo wa n¹ pod kie -
run kiem pro fe so ra Józe fa Mo del skie go i przy
wspó³ pra cy z kie row ni kiem Za k³a du Ra dio -
ko mu ni ka cji pro fe so rem Ye vhe nem Ya sh chy -
shy nem. Od 2010 ro ku pra cu je na sta no wi -
sku ad iunk ta w Za k³a dzie Ra dio ko mu ni ka cji.
Jest rów nie¿ (od 2009 ro ku) pol skim rzecz ni -
kiem pa ten to wym. 

Za in te re so wa nia na u ko we Mar ka Bu re go
s¹ zwi¹ za ne z tech ni k¹ mi kro fa lo w¹ i an te -
no w¹, szcze gól nie z obra zo wa niem mi kro fa -
lo wym. Wy ni ki je go ba dañ zo sta ³y udo ku -
men to wa ne w prze sz³o dwu dzie stu pu bli ka -
cjach w cza so pi smach i ma te ria ³ach kon fe -
ren cyj nych. Ma rek Bu ry by³ sty pen dy st¹ Fun -
da cji na Rzecz Na u ki Pol skiej w pro gra mie
MISTRZ oraz — dwu krot nie — sty pen dy st¹
Fun da cji Wspie ra nia Roz wo ju Ra dio ko mu ni -
ka cji i Tech nik Mul ti me dial nych. Roz pra wa
Mar ka Bu re go zo sta ³a wy ró¿ nio na trze ci¹ na -
gro d¹ w ogól no pol skim kon kur sie na naj lep -
sz¹ pra cê dok tor sk¹ z dzie dzi ny ra dio ko mu -
ni ka cji i tech nik mul ti me dial nych w 2010 ro ku.

W ra mach dzia ³al no œci dy dak tycz nej Ma -
rek Bu ry pro wa dzi³ za jê cia do ty cz¹ ce za ga d -
nieñ z za kre su te o rii po la, tech ni ki an te no wej i
trans mi sji ra dio wej oraz te o rii sy gna ³ów.

Ma rek Bu ry by³ cz³on kiem ko mi te tu orga -
ni za cyj ne go kon fe ren cji Eu ro con 2007, a w la -
tach 2006–2007 se kre ta rzem se mi na rium Za -
k³a du Ra dio ko mu ni ka cji. Jest cz³on kiem orga -
ni za cji IE EE oraz Eu MA. 

Jest ¿o na ty, ma sy na Woj cie cha i cór kê
Ale ksan drê.

b u r y
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butkiewicz

BOH DAN S.
BUT KIE WICZ
Boh dan S. But kie wicz uro dzi³ siê 2 wrze œnia
1939 ro ku w War sza wie. Dy plom ma gi stra
in ¿y nie ra ³¹cz no œci uzy ska³ w 1964 ro ku na
Wy dzia le £¹cz no œci Po li tech ni ki War szaw -
skiej (po zmia nach obe cnie Wy dzia³ Elek tro -
ni ki i Tech nik In for ma cyj nych). W koñ co -
wym okre sie stu diów odby wa dwie za gra -
nicz ne prak ty ki: we Fran cji (sty pen dium Am -
ba sa dy Fran cu skiej) i w Ju go s³a wii prak ty ka
IA STE. Po ukoñ cze niu stu diów jest za tru -
dnio ny ja ko asy stent, a od 1965 ro ku ja ko
star szy asy stent na Po li tech ni ce War szaw -
skiej w Ka te drze Elek tro tech ni ki Te o re tycz nej
„A”. Od 1968 ro ku pro wa dzi wy k³a dy z
przedmio tów Te o ria In for ma cji, Te o ria Ob -
wo dów, Te o rii Nie za wod no œci dla stu den tów
Wy dzia ³u £¹cz no œci.

Pra cê dok tor sk¹ pt. „Nie za wod noœæ sy ste -
mów o struk tu rze hie rar chicz nej” bro ni w
Za k³a dzie Te o rii Sy ste mów w 1972 ro ku uzy -
sku j¹c ty tu³ dok to ra na uk tech nicz nych i zo -
sta je po wo ³a ny na sta no wi sko ad iunk ta.

W la tach 1976–1977 pe³ ni obo wi¹z ki
kie row ni ka Za k³a du Ma te ma tycz nych Me tod
Pro jek to wa nia Uk³a dów Elek tro nicz nych. W
la tach 1966–1979 wy ko nu je, za rów no in dy -
wi du al nie jak i kie ru j¹c ze spo ³em, wie le prac
dla In sty tu tu £¹cz no œci w Mie dze szy nie oraz
G³ów ne go Urzê du Te le ko mu ni ka cji. S¹ to
pra ce kon struk cyj ne, pro gra my nu me rycz ne
oraz pra ce te o re tycz ne z dzie dzi ny nie za -
wod no œci urz¹ dzeñ te le ko mu ni ka cyj nych
oraz oce na nie za wod no œci sie ci war szaw -
skiej. Za sw¹ dzia ³al noœæ dla re sor tu te le ko -
mu ni ka cji zo sta je w 1976 ro ku odzna czo ny

przez Mi ni stra £¹cz no œci Z³o tym Me da lem
„Za s³u ¿o ny Pra cow nik £¹cz no œci”. Za wie lo -
let ni¹ pra cê na Po li tech ni ce War szaw skiej
otrzy mu je Z³o ty Krzy¿ Za s³u gi.

Z po cz¹t kiem ro ku aka de mic kie go
1980/1981 wy je¿ d¿a na trzy la ta do Za i ru.
Pra cu je tam na sta no wi sku Pro fes seur As so -
cie, od po wia da j¹ cym sta no wi sku na sze go
pro fe so ra nad zwy czaj ne go, w In sti tut Su per -
ieu re Pe da go gi que Tech ni que w Li ka si,
utwo rzo ne go przez UNE SCO. Pro wa dzi wy -
k³a dy z dzie dzi ny uk³a dów elek tro nicz nych
oraz au to ma ty ki. Po ro ku zo sta je mia no wa ny
dzie ka nem Wy dzia ³u Elek tro ni ki (Sec tion
d’Elec tro ni que).

Po po wro cie w 1983 ro ku podej mu je na
no wo pra ce dy dak tycz n¹ i na u ko w¹ na Wy -
dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej.
Pro wa dzi wy k³a dy z Te o rii Sy gna ³ów i In for -
ma cji oraz Uk³a dów Roz my tych. Bie rze sta le
udzia³ w pra cach ba daw czych w ra mach
pro gra mów CPBP oraz Re sor to wych. Z wa¿ -
niej szych prac na le ¿y tu wy mie niæ udzia³ w
miê dzy na ro do wym pro gra mie IN TER KO -
SMOS, gdzie zaj mu je siê sy ste mem „Te le -
gwia zda” orien ta cji lo tu sa te li ty z fran cu skim
gam ma-te le sko pem. Po nad to, wy ko nu je pra -
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Sło wa klu czo we
n in for ma ty ka

n sy ste my i ste ro wa nie roz -
my te

n sy gna ły

n mo de lo wa nie pro ce sów
fi zycz nych

n te o ria ewi den cji

n nie za wod ność sy ste mów



B
n twier dze nie o sta nie usta lo nym roz my te -

go sy ste mu ste ro wa nia i o dy na mi ce roz -
my te go sy ste mu MI MO,

n ba da nia nad me to da mi wnio sko wa nia
przy bli ¿o ne go,

n kon cep cja roz my tych prze kszta³ ceñ Fo u -
rie ra i ich za sto so wa nia do ana li zy sy gna -
³ów (pio nier skie w ska li œwia to wej) opu -
bli ko wa na w „IE EE Trans ac tions of Sy stem
Man and Cy ber ne tics”, vol. 16, No. 4, pp.
982–993, 2008,

n ba da nia dy na mi ki i sta bil no œci sy ste mów
roz my tych,

n kon cep cja dys kret ne go roz my te go prze -
kszta³ ce nia Fo u rie ra (pio nier skie) i ba da -
nia w³a œci wo œci dys kret nych sy ste mów
roz my tych An Ap pro ach to The o ry of
Fuz zy Di scre te Si gnals, „Lec tu re No tes in
Ar ti fi cial In tel li gen ce”, vol. 4529, 2007.

Obe cnie bra³ i bie rze udzia³ w pro gra -
mach eu ro pej skich EEA Nor way Grants oraz
Di stri bu ted and Ad ap ti ve Mul ti sen sor Fu sion
En gi ne (DAF NE). 

£¹cz nie pu bli ku je prze sz³o 140 prac na u -
ko wo-ba daw czych z cze go 24 w pu bli ka -
cjach z li sty fi la del fij skiej. Bie rze udzia³ w
wie lu Kon gre sach Œwia to wych orga ni za cji
IE EE Sy stem Man and Cy ber ne tics So cie ty, IE -
EE Com pu ter In tel li gen ce So cie ty, Fuz zy Sy -
stem As so cia tion oraz wie lu in nych kon fe -
ren cjach na u ko wych. Jest re cen zen tem re no -
mo wa nych cza so pism na u ko wych, m.in.:
„IE EE Trans ac tions on Sy stem, Man, and Cy -
ber ne tics”, „IE EE Trans ac tions on Neu ral Ne -
tworks”, „IE EE Trans ac tions on Fuz zy Sy -
stems” oraz „Fuz zy Sets and Sy stems”.

By³ za pra sza ny na in ne uczel nie, m.in.
Cen tral Univ. of Na tio na li ties (Pe kin, Chi ny).
By³ opie ku nem 6 dok to ran tów oraz oko ³o 40
dy plo man tów. 

W³a da bie gle jê zy kiem fran cu skim i an -
giel skim. Upra wia³ spo rto wo lek ko a tle ty kê,
¿e glar stwo, strze la nie, szer mier kê, ama tor sko
siat ków kê, ja zdê na na rtach, gim na sty kê.
Hob by to astro no mia, zja wi ska nie wy ja œnio -
ne, podró¿e (szcze gól nie Afry ka rów ni ko wa i
Chi ny), nur ko wa nie, fo to gra fia, mu zy ka kla -
sycz na.

ce na zle ce nie In sty tu tu £¹cz no œci do ty cz¹ ce
urz¹ dzeñ no wo cze snych cen tral te le fo nicz -
nych E-10. Ja ko uko ro no wa nie swych prac
pu bli ku je w 1991 ro ku mo no gra fiê pt. „Esty -
ma cja pa ra me trów nie za wod no œcio wych sy -
ste mu na pod sta wie wy ni ków ba dañ ele men -
tów”. 

Po upad ku prze my s³u elek tro nicz ne go w
Pol sce, zmie nia za in te re so wa nia na u ko we.
Pu bli ku je wie le prac na te mat te o rii i za sto so -
wañ me tod roz my tych do za ga dnieñ ste ro -
wa nia, kla sy fi ka cji da nych, mo de lo wa nia
pro ce sów fi zycz nych, pro duk cyj nych i eko -
no micz nych, ana li zy i roz po zna wa nia obra -
zów. Pra ce uka zu j¹ siê za rów no w ma te ria -
³ach naj wa¿ niej szych kon fe ren cji i kon gre -
sów za gra nicz nych jak i w ksi¹¿ kach wy da -
wa nych za gra ni c¹.

Pra cê ha bi li ta cyj n¹ pt. „Me to dy wnio sko -
wa nia przy bli ¿o ne go, ich w³a œci wo œci i za -
sto so wa nia” pu bli ku je w 2001r. Ty tu³ dok to -
ra ha bi li to wa ne go zo sta je za twier dzo ny
2002 ro ku W 2004 ro ku otrzy mu je sta no wi -
sko pro fe so ra nad zwy czaj ne go w In sty tu cie
Sy ste mów Elek tro nicz nych na Wy dzia le
Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych Po li -
tech ni ki War szaw skiej. W 2008 ro ku prze -
cho dzi do In sty tu tu In for ma ty ki Po li tech ni ki
War szaw skiej na sta no wi sko pro fe so ra nad -
zwy czaj ne go.

Kon ty nu u j¹c swo j¹ wspó³ pra cê z prze my -
s³em na wi¹ zu je kon tak ty z Scien ti fic Re se -
arch Com pa ny „KA RAT” ze Lwo wa, gdzie
pro wa dzi wspól ne ba da nia de gra da cji i re la -
ksa cji no wych ma te ria ³ów elek tro nicz nych
pu bli ku j¹c wy ni ki w „Mi cro e lec tro nics Re lia -
bi li ty” oraz przed siê bior stwem PO LMO £o -
mian ki, gdzie opra co wu je kom pu te ro wy mo -
del pro ce su spie ka nia w pie cu me ta lur gicz -
nym. Jest przed sta wi cie lem Wy dzia ³u ds.
wspó³ pra cy z Ukra i n¹.

Z wa¿ niej szych te o re tycz nych osi¹ gniêæ
na u ko wych Boh da na But kie wi cza mo¿ na
wy mie niæ:
n za sto so wa nie ma te ma tycz nej te o rii ka ta -

strof Tho ma do za ga dnieñ nie za wod no œci
(pio nier skie w ska li œwia to wej),

n za sto so wa nie me tod te o rii in for ma cji do
za ga dnieñ nie za wod no œci,
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W cza sie stu diów dok to ranc kich i od mo -
men tu za tru dnie nia w In sty tu cie In for ma ty ki
bra³ udzia³ w wie lu pro jek tach i gran tach ba -
daw czych, m.in. w ra mach Eu ro pej skie go 7.
Pro gra mu Ra mo we go w pro jek cie EFI PSANS
(Expo sing the Fe a tu res in IP Ver sion Six Pro -
to cols That Can Be Explo i ted/Exten ded for
the Pur po ses of De si gning/Bu il ding Au to no -
mic Ne tworks and Se rvi ces) w ra mach pro -
gra mu „In no wa cyj na Go spo dar ka” w pro jek -
cie IIP (In ¿y nie ria In ter ne tu Przy sz³o œci) oraz
fi nan so wa nym przez Na ro do we Cen trum Ba -
dañ i Roz wo ju pro jek cie In fi ni ty-Pas sim. Po -
za tym ucze st ni czy³ w pro jek cie dla podmio -
tów go spo dar czych — dla fir my Sam sung
oraz, wraz z In sty tu tem Te le ko mu niak cji dla
Ar mii Ame ry kañ skiej i Si³ Po wie trz nych (US
Ar my and US Air For ce), pro jekt Tru st mas
(Tru sted Com mu ni ca tion Plat form for Mul ti-
Agent Sy stems).

Krzy sztof Ca baj jest au to rem lub wspó³ -
au to rem po nad 20 ar ty ku ³ów i wy st¹ pieñ na

cabaj

KRZY SZTOF CA BAJ
Krzy sztof Ca baj uro dzi³ siê 18 stycz nia 1980
ro ku. W 1999 ro ku ukoñ czy³ VI Li ceum
Ogól no ksza³ c¹ ce im. T. Re y ta na w War sza -
wie i roz po cz¹³ stu dia na Wy dzia le Elek tro ni -
ki i Tech nik In for ma cyj nych Po li tech ni ki
War szaw skiej. Po ukoñ cze niu stu diów ma gi -
ster skich w 2004 ro ku roz po cz¹³ stu dia dok -
to ranc kie, które ukoñ czy³ w 2009 ro ku. W li -
sto pa dzie 2009 ro ku obro ni³ roz pra wê dok -
tor sk¹, której pro mo to rem by ³a pro fe sor Ma -
rze na Kry szkie wicz. 

Od mar ca 2009 jest za tru dnio ny w In sty -
tu cie In for ma ty ki na sta no wi sku asy sten ta, a
od stycz nia 2010 na sta no wi sku ad iunk ta.

Je go za in te re so wa nia na u ko we zwi¹ za ne
s¹ z eks plo ra cj¹ da nych, bez pie czeñ stwem
sie cio wym oraz ich po ³¹ cze niem. W szcze -
gól no œci je go za in te re so wa nia do ty cz¹ wy -
kry wa nia zau to ma ty zo wa nych za gro ¿eñ
oraz wy ko rzy sta nia me tod eks plo ra cji da -
nych w ana li zie da nych uzy ska nych z sy ste -
mów Ho ne y Pot. Wspó³ pra cu je z In sty tu tem
Te le ko mu ni ka cji, gdzie jest cz³on kiem gru py
zaj mu j¹ cej siê bez pie czeñ stwem sie ci kom -
pu te ro wych — Ne twork Se cu ri ty Gro up (sec -
gro up.pl).

W cza sie stu diów dok to ranc kich uzy ska³
upraw nie nia do pro wa dze nia cer ty fi ko wa -
nych przez fir mê Ci sco kur sów zwi¹ za nych z
sie cia mi kom pu te ro wy mi. Od 2004 ro ku jest
in stuk to rem w re gio nal nej Aka de mii Ci sco
dzia ³a j¹ cej przy Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech -
nik In for ma cyj nych. Prze szko li³ kil ka na œcie
grup na kur sach CC NA (Ci sco Cer ti fied Ne -
twork As so cia te), FNS (Fun da ments of Ne -
twork Se cu ri ty), NS (Ne twork Se cu ri ty) oraz
CCNP (Ci sco Cer ti fied Ne twork Pro fes sio nal).
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kon fe ren cjach kra jo wych oraz miê dzy na ro -
do wych. Trzy ar ty ku ³y zo sta ³y wy dru ko wa ne
w ksi¹¿ kach w wy daw nic twie Sprin ge ra oraz
IOS Press.

Pro wa dzi za jê cia la bo ra to ryj ne, æwi cze -
nio we i pro jek to we z przedmio tów: AIS DI
(„Al go ryt my i struk tu ry da nych”), BSS („Bez -
pie czeñ stwo sy ste mów i sie ci”), MED („Me -
to dy eks plo ra cji da nych”), PROI („Pro gra mo -
wa nie obiek to we”), SKM2 („Sie ci kom pu te ro -
we”), TIN („Tech ni ki in ter ne to we”). Do dat ko -
wo wy g³a sza³ za pro szo ne wy k³a dy do ty cz¹ -
ce ro ba ków in ter ne to wych oraz sy ste mów
Ho ne y Pot na przedmio tach BSS i OINS
(„Ochro na in for ma cji”) oraz po œwiê co ne
bez pie czeñ stwu sie ci Wi-Fi i Wi Max dla stu -
diów po dy plo mo wych pro wa dzo nych przez
In sty tut Ra dio e lek tro ni ki.

Je go za in te re so wa nia po za na u ko we do -
ty cz¹ astro no mii i tu ry sty ki. Od pierw sze go
ro ku stu diów zwi¹ za ny jest z dzia ³a j¹ cym na
wy dzia le Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj -
nych Aka de mic kim Klu bie Tu ry stycz nym
Ma luch. W la tach 2002–2003 pe³ ni³ funk cjê
pre ze sa klu bu.

C
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JE RZY CHRZ¥SZCZ
Je rzy Chrz¹szcz uro dzi³ siê w 1963 ro ku w
War sza wie. W 1981 ro ku roz po cz¹³ stu dia na
Wy dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw -
skiej. Pierw sze ar ty ku ³y pu bli ko wa³ ja ko stu -
dent na ³a mach „Ra dio e lek tro ni ka”, a pierw -
sze do œwiad cze nia dy dak tycz ne zdo by wa³,
pro wa dz¹c za jê cia ze stu den ta mi ni¿ szych se -
me strów i ja ko in struk tor w Pa ³a cu M³o dzie ¿y.

W 1986 ro ku obro ni³ pra cê ma gi ster sk¹ i
zo sta³ za tru dnio ny ja ko asy stent w In sty tu cie
In for ma ty ki Po li tech ni ki War szaw skiej, gdzie
nie prze rwa nie pra cu je do chwi li obe cnej. W
1994 ro ku obro ni³ roz pra wê dok tor sk¹ in spi ro -
wa n¹ udzia ³em w pro jek cie sy ste mu wi zu a li -
za cji dla sy mu la to ra lo tu i uzy ska³ sta no wi sko
ad iunk ta w Za k³a dzie Gra fi ki Kom pu te ro wej.

Za in te re so wa nia do ty cz¹ ce gra fi ki zo sta ³y
z cza sem roz sze rzo ne na in ne te ma ty, co za -
o wo co wa ³o opra co wa niem ró¿ no rod nych
urz¹ dzeñ — od sy ste mów dy dak tycz nych do
kon struk cji prze my s³o wych — oraz kil ku -
dzie siê cio ma pu bli ka cja mi. Udzia³ w pro jek -
tach ko mer cyj nych umo¿ li wi³ na by cie do -
œwiad czeñ w two rze niu i wdra ¿a niu roz wi¹ -
zañ in for ma tycz nych oraz po zna nie pro ce -
dur ho mo lo ga cyj nych i ró¿ nych tech no lo gii
z dzie dzi ny kon tro li do stê pu, au to ma tycz nej
iden ty fi ka cji i te le fo nii kom pu te ro wej.

W ob sza rze dy dak ty ki zaj mu je siê pro jek -
to wa niem, ze szcze gól nym uwzglê dnie niem
przedmio tu „Tech ni ka mi kro pro ce so ro wa”,
który w ró¿ nych wa rian tach pro wa dzi od
wie lu lat. Zna jo moœæ re a liów ryn ko wych
oraz do œwiad cze nie kon struk to ra, pro gra mi -
sty i kie row ni ka pro jek tów umo¿ li wia j¹
przed sta wie nie pro ce su two rze nia sy ste mów
w ró¿ nych per spek ty wach.

W ostat nich la tach za in te re so wa³ siê
orga ni za cyj ny mi i spo ³ecz ny mi aspek ta mi
funk cjo no wa nia sy ste mów in for ma cyj nych, a
te ma ty ka pro wa dzo nych prac dy plo mo wych
ob jê ³a m.in. za rz¹ dza nie kon fi gu ra cj¹, spe -

cy fi ko wa nie i eg ze kwo wa nie re gu³ po praw -
no œci (w tym po li tyk bez pie czeñ stwa) oraz
sze ro ko po jê te za ga dnie nia kla sy fi ka cji (w
tym bio me triê, roz po zna wa nie emo cji oraz
ana li zê te kstów w jê zy ku na tu ral nym).

Je rzy Chrz¹szcz jest au to rem lub wspó³ -
au to rem 7 pa ten tów, po nad 30 ar ty ku ³ów,
po nad 30 not apli ka cyj nych opu bli ko wa -
nych w kra ju i za gra ni c¹ oraz ksi¹¿ ki o gra -
fi ce kom pu te ro wej. Od 1993 ro ku jest se kre -
ta rzem se mi na rium „Gra fi ka kom pu te ro wa,
prze twa rza nie i roz po zna wa nie obra zów”
orga ni zo wa ne go przez In sty tut In for ma ty ki
Po li tech ni ki War szaw skiej i Ko mi tet In for ma -
ty ki Pol skiej Aka de mii Na uk. W la tach
2002–2003 ucze st ni czy³ w pra cach nad pro -
gra mem na u cza nia dla spe cjal no œci Bu do wa
i opro gra mo wa nie kom pu te rów. Wspó³ twór -
ca pro gra mu i wie lo let ni wy k³a dow ca Po dy -
plo mo we go Stu dium In for ma ty ki dla Na u -
czy cie li. Dwu krot nie wy ró¿ nio ny zbio ro w¹
na gro d¹ Rek to ra Po li tech ni ki War szaw skiej
za osi¹ gniê cia dy dak tycz ne. Cz³o nek Pol -
skie go To wa rzy stwa In for ma tycz ne go.

chrząszcz

Sło wa klu czo we
n pro jek to wa nie sy ste mów

n te le fo nia kom pu te ro wa

n iden ty fi ka cja

n bio me tria

n kla sy fi ka cja 



JA CEK
WIE S£AW CI CHOC KI
Ja cek Wie s³aw Ci choc ki uro dzi³ siê 26 ma ja
1954 ro ku w War sza wie. Tam te¿ w 1974 ro -
ku ukoñ czy³ Tech ni kum Elek tro nicz no-Me -
cha nicz ne (w kla sie o spe cjal no œci elek tro -
nicz ne ma szy ny ma te ma tycz ne). W 1979 ro -
ku uzy ska³ na Wy dzia le Elek tro ni ki Po li tech -
ni ki War szaw skiej ty tu³ ma gi stra in ¿y nie ra w
spe cjal no œci apa ra tu ra elek tro nicz na (dy -
plom z wy ró¿ nie niem). W la tach 1979–1981
uczê szcza³ na stu dia dok to ranc kie na Wy -
dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej.
W la tach 1982–1983 odby³ rocz n¹ s³u¿ bê
woj sko w¹ (w tym prak ty kê w Woj sko wym In -
sty tu cie £¹cz no œci w Ze grzu). Od 1982 ro ku
pra cu je w In sty tu cie Ra dio e lek tro ni ki Po li -
tech ni ki War szaw skiej, ja ko asy stent, star szy
asy stent, ad iunkt (1992–2008) i do cent (od
2008 ro ku). W 1992 ro ku uzy ska³ na Po li -
tech ni ce War szaw skiej sto pieñ dok to ra na uk
tech nicz nych za wy ró¿ nio n¹ pra cê Po miar
pa ra me trów re zo na to rów kwar co wych me to -

da mi trans mi tan cyj ny mi bez pre cy zyj ne go
do stra ja nia Ÿród³a sy gna ³u do re zo nan su
(pro mo tor — pro fe sor Adam Fiok).

Dzia ³al no œci na u ko wo-tech nicz na Jac ka
Ci choc kie go do ty czy ³a w po cz¹t ko wym
okre sie me tod i sy ste mów au to ma tycz ne go
po mia ru pa ra me trów re zo na to rów kwar co -
wych, m.in., w la tach 1978–1991, ucze st ni -
czy³ w ze spo ³ach opra co wu j¹ cych spe cja li -
zo wa ne sy ste my po mia ro we dla Za k³a dów
Podze spo ³ów Ra dio wych „Omig” (dwie dru -
gie na gro dy ze spo ³o we w kon kur sach „Mi -
strza Tech ni ki NOT” w 1983 i 1986 ro ku, 1
pa tent in dy wi du al ny). Od 1992 ro ku zaj mu -
je siê g³ów nie za ga dnie nia mi po mia rów sy -
gna ³ów i urz¹ dzeñ ra dio wych, a od 2003 ro -
ku — rów nie¿ sy ste ma mi ultra sze ro ko pa -
smo wy mi. W la tach 1992–2005 wy ko na no
w In sty tu cie Re dio e lek tro ni ki Po li tech ni ki
War szaw skiej (w czê œci pod je go kie row nic -
twem) licz ne pra ce na u ko wo-ba daw cze i
wdro ¿e nio we na rzecz ad mi ni stra cji ³¹cz no -
œci (po cz¹t ko wo — Pañ stwo wej Agen cji Ra -
dio ko mu ni ka cyj nej, a na stêp nie Urzê du Re -
gu la cji Te le ko mu ni ka cji i Po czty); zre a li zo -
wa no m.in.: sy ste my mo ni to ro wa nia wid ma
ra dio we go, sprzêt i opro gra mo wa nie sy ste -
mów po mia ro wych do ba dañ urz¹ dzeñ ra -
dio wych oraz sy stem na mie rza nia Ÿróde³
emi sji ra dio wych. W la tach 2006 — 2010
ucze st ni czy³ w re a li za cji eu ro pej skie go pro -
jek tu SA FE SOT (Smart Ve hic les on Smart Ro -
ad). G³ów nym osi¹ gniê ciem ze spo ³u z In sty -
tu tu Ra dio e lek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw -
skiej by ³o zbu do wa nie sy ste mu wzglêd nej
lo ka li za cji po ja zdów z wy ko rzy sta niem sy -
gna ³ów ultra sze ro ko pa smo wych (UWB). 

W dzia ³al no œci dy dak tycz nej Ja cek Ci -
choc ki kon cen tru je siê na za ga dnie niach sy -
ste mów ko mór ko wych oraz tech nik po mia -
ro wych w ra dio e lek tro ni ce (w tym dru gim
ob sza rze kon ty nu u j¹c osi¹ gniê cia ze spo ³u
utwo rzo ne go przed la ty przez pro fe so ra Ada -
ma Fio ka). Za pro po no wa³ i opra co wa³ kil ka
no wych przedmio tów (wy k³a dów i æwi czeñ
la bo ra to ryj nych), s¹ to m.in.: „Po mia ry urz¹ -
dzeñ ra dio wych”, „Po mia ry nadaj ni ków i
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odbior ni ków”, „GSM i sy ste my ko mór ko we 3
ge ne ra cji”, „Sy stem UMTS” i „Cy fro we sy ste -
my ko mór ko we” (3 ostat nie — wspól nie z Je -
rzym Ko ³a kow skim, w przy pad ku ostat nie go
z przedmio tów — opra co wa³ rów nie¿ we rsjê
dla stu diów nie sta cjo nar nych). Od wie lu lat
pro wa dzi i ak tu a li zu je przedmiot „Mier nic -
two ra dio e lek tro nicz ne”, przy go to wa³ tak ¿e
je go we rsjê dla stu diów nie sta cjo nar nych.
Opra co wa³ rów nie¿ i pro wa dzi³ æwi cze nia
la bo ra to ryj ne z in nych przedmio tów (m.in. z
„Pod staw ra dio ko mu ni ka cji”).

Ja cek Ci choc ki wniós³ istot ny wk³ad w
roz wój wie lu form kszta³ ce nia usta wicz ne go
na Wy dzia le. Jest wspó³ au to rem dwóch
przedmio tów wy k³a da nych w ra mach Stu -
dium Po dy plo mo we go „Ra dio ko mu ni ka cja”
(do 2006 ro ku) oraz au to rem kon cep cji pro -
gra mo wej, cz³on kiem Ra dy Pro gra mo wej i
Kie row ni kiem Stu diów Po dy plo mo wych „Sy -
ste mów Trans mi sji Ra dio wej i Tech nik Mul ti -
me dial nych” STRIM (pierw sza re a li za cja
2009/2010), w ra mach tych Stu diów pro wa -
dzi³ rów nie¿ wy k³a dy z 2 przedmio tów. Ja -
cek Ci choc ki jest tak ¿e au to rem wie lu szko -
leñ re a li zo wa nych w ra mach „Stu dium RA -
DEM”, pro wa dzo ne go przez In sty tut Ra dio e -
lek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej, w tym
wspó³ au to rem cy klu kur sów z za kre su pod -
staw sy ste mów ko mór ko wych ad re so wa nych
do odbior ców o ró¿ nym stop niu za a wan so -
wa nia tech nicz ne go (prze szko lo no ³¹cz nie
po nad 600 osób). Pro wa dzi rów nie¿ re gu lar -
nie kur sy o te ma ty ce po mia ro wej (m.in. dla
pra cow ni ków Urzê du Re gu la cji Te le ko mu ni -
ka cji i Urzê du Ko mu ni ka cji Elek tro nicz nej). 

Do ro bek pu bli ka cyj ny Jac ka Ci choc kie go
w obej mu je po nad 50 ar ty ku ³ów i do nie sieñ
kon fe ren cyj nych (rów nie¿ wspó³ au tor skich).
Jest wspó³ au to rem skryp tu Pod sta wy ra dio ko -
mu ni ka cji — la bo ra to rium oraz podrêcz ni ka
aka de mic kie go UMTS — sy stem te le fo nii ko -
mór ko wej trze ciej ge ne ra cji, na pi sa ne go
wspól nie z Je rzym Ko ³a kow skim (WKi£,
Warszawa 2003, wy da nie dru gie zmie nio ne i

roz sze rzo ne — 2007); jest to nadal je dy na
wy da na w Pol sce ksi¹¿ ka o tym za kre sie te -
ma tycz nym. 

Ja cek Ci choc ki bie rze czyn ny udzia³ w
pra cach orga ni za cyj nych na rzecz spo ³ecz -
no œci aka de mic kiej. Od 2002 ro ku jest
cz³on kiem Ra dy Wy dzia ³u, w la tach
2006–2008 by³ cz³on kiem Uczel nia nej Ko -
mi sji Dys cy pli nar nej ds. Na u czy cie li Aka de -
mic kich, od 2008 ro ku jest cz³on kiem Ko mi -
sji Kszta³ ce nia oraz Ko mi sji Hi sto rii i Tra dy cji
Ra dy Wy dzia ³u Ei TI, a tak ¿e Wy dzia ³o wej
Ko mi sji Akre dy ta cji Przedmio tów. 

W ostat nim okre sie Ja cek Ci choc ki ak tyw -
nie ucze st ni czy w opra co wy wa niu i wdra ¿a -
niu no wych pro gra mów na u cza nia na Wy -
dzia le, m.in. ja ko kie row nik Spe cjal no œci Ra -
dio ko mu ni ka cja i tech ni ki mul ti me dial ne (od
2009 ro ku), i prze wo dni cz¹ cy ze spo ³u opra -
co wu j¹ ce go pro gram stu diów dru gie go stop -
nia tej spe cjal no œci.

Ja cek Ci choc ki wspó³ dzia ³a w orga ni zo -
wa niu co rocz nych Kra jo wych Kon fe ren cji
Ra dio ko mu ni ka cji, Ra dio fo nii i Te le wi zji
(KKR RiT), w la tach 2004 i 2009 by³ prze wo -
dni cz¹ cym Ko mi te tu Orga ni za cyj ne go, a od
2008 ro ku jest rów nie¿ cz³on kiem Ko mi te tu
Pro gra mo we go tej kon fe ren cji.

Za dzia ³al noœæ dy dak tycz n¹, i na u ko w¹
by³ wy ró¿ nia ny, m.in. ze spo ³o wy mi na gro da -
mi mi ni strów: Mi ni stra Na u ki i Szkol nic twa
Wy ¿sze go (1986, za dzia ³al noœæ na u ko w¹) i
Edu ka cji Na ro do wej (1999, za dzia ³al noœæ
dy dak tycz n¹ — wspó³ u dzia³ w opra co wa niu
i wdro ¿e niu no wych form kszta³ ce nia usta -
wicz ne go w za kre sie ra dio ko mu ni ka cji), na -
gro da mi Rek to ra Po li tech ni ki War szaw skiej
(1984, 1991, 1993, 1999, 2000, 2004, 2005
i 2008), odzna k¹ re sor to w¹ „Za s³u ¿o ny dla
£¹cz no œci” (2000) i Z³o tym Krzy ¿em Za s³u gi
(2001). 

Gdy by mia³ wiê cej wol ne go cza su (i nie
tyl ko), po œwiê ci³ by go przede wszy st kim na
mu zy kê i podró¿e. 

Jest ¿o na ty, ma cór kê i sy na.
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PA WE£ CI CHOSZ
Pa we³ Ci chosz uro dzi³ siê w 1970 ro ku w Lu -
bli nie. W 1994 ro ku ukoñ czy³ z wy ró¿ nie -
niem stu dia ma gi ster skie na Wy dzia le Elek -
tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych Po li tech ni ki
War szaw skiej, na kie run ku In for ma ty ka. Je go
pra ca ma gi ster ska do ty czy ³a al go ryt mów
ucze nia siê ze wzmoc nie niem, które umo¿ li -
wia j¹ zdo by wa nie umie jêt no œci in te li gent ne -
go za cho wa nia przez in te rak cje ze œro do wi -
skiem. Ich ba da niem zaj mo wa³ siê da lej,
przy go to wu j¹c roz pra wê dok tor sk¹ Re in for -
ce ment Le ar ning by Trun ca ting Tem po ral Dif -
fe ren ces, obro nio n¹ z wy ró¿ nie niem w 1998
ro ku. Zo sta ³a ona na gro dzo na w kon kur sie
na naj lep sz¹ roz pra wê dok tor sk¹ w dzie dzi -
nie na uk sy ste mo wych przez Fun da cjê Krze -
wie nia Na uk Sy ste mo wych w 1998 ro ku. Je -
szcze przed jej ukoñ cze niem au tor zgro ma -
dzi³ ju¿ zna cz¹ cy do ro bek pu bli ka cyj ny, w
tym w ma te ria ³ach re no mo wa nych miê dzy -

na ro do wych kon fe ren cji na u ko wych i re no -
mo wa nych cza so pi smach na u ko wych, co z
pew no œci¹ przy czy ni ³o siê do przy zna nia mu
sty pen dium Fun da cji na Rzecz Na u ki Pol -
skiej w 1996 ro ku.

W póŸniej szym okre sie Pa we³ Ci chosz
roz sze rzy³ swo je za in te re so wa nia na szer sze
spek trum al go ryt mów ma szy no we go ucze nia
siê. Zg³ê bia nie tej te ma ty ki za o wo co wa ³o na -
pi sa niem ob szer nej ksi¹¿ ki Sy ste my ucz¹ ce
siê, opu bli ko wa nej przez Wy daw nic twa Na -
u ko wo-Tech nicz ne w 2001 ro ku i po now nie
w 2007 ro ku, ³¹ cz¹ cej ce chy podrêcz ni ka
aka de mic kie go i mo no gra fii tej dzie dzi ny.
Oprócz uzna nia w œro do wi sku ksi¹¿ ka ta
przy nio s³a au to ro wi na gro dê in dy wi du al n¹
Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej, a wy daw cy —
Na gro dê Spe cjal n¹ Mi ni stra Na u ki i Prze wo -
dni cz¹ ce go Ko mi te tu Ba dañ Na u ko wych na
tar gach ksi¹¿ ki aka de mic kiej Ate na 2001.

Dal sze roz sze rza nie za kre su za in te re so -
wañ i kom pe ten cji w kie run ku me tod od kry -
wa nia wie dzy w da nych oraz chêæ zdo by cia
do œwiad czeñ prak tycz nych skie ro wa ³y w ko -
lej nych la tach Paw ³a Ci cho sza w stro nê ko -
mer cyj nych pro jek tów do ty cz¹ cych al go ryt -
mów ana li zy da nych i ich za sto so wañ. Zdo -
by te w ten spo sób do œwiad cze nie w znacz ny
spo sób wzbo ga ci ³o treœæ pro wa dzo nych
przez nie go wy k³a dów z „Ucze nia siê ma -
szyn” i „Me tod od kry wa nia wie dzy”, ce nio -
nych przez stu den tów za rów no ze wzglê du
na wa lo ry me ry to rycz ne, jak i oso bo woœæ
wy k³a dow cy, cha rak te ry zu j¹ ce go siê po nad -
prze ciêt nym po zio mem otwar to œci i ¿ycz li -
wo œci. Rów nie¿ au to rzy kil ku dzie siê ciu prac
ma gi ster skich i in ¿y nier skich na pi sa nych pod
je go opie k¹ w zde cy do wa nej wiêk szo œci cie -
p³o wspo mi na j¹ wspó³ pra cê z nim.

Mo¿ li we, ¿e syn te za do œwiad czeñ prak -
tycz nych, dy dak tycz nych, stu diów li te ra tu ro -
wych i wcze œniej sze go do rob ku na u ko we go
do pro wa dzi do po wsta nia ko lej nej ksi¹¿ ki,
tym ra zem po œwiê co nej prak tycz nym al go -
ryt mom od kry wa nia wie dzy w da nych i za sa -
dom ich w³a œci we go sto so wa nia.

cichosz

Sło wa klu czo we
n sztucz na in te li gen cja

n sy ste my uczą ce się

n od kry wa nie wie dzy w da-
nych

INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH

76



AN DRZEJ CIEM SKI
An drzej Ciem ski uro dzi³ siê 9 sierp nia 1969
ro ku. W 1989 ro ku ukoñ czy³ Tech ni kum
Elek tro nicz ne w War sza wie. W lu tym 1990
ro ku roz po cz¹³ stu dia w In sty tu cie In for ma ty -
ki na Wy dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki War -
szaw skiej. W 1995 ro ku za koñ czy³ stu dia
ma gi ster skie na kie run ku In for ma ty ka w za -
kre sie bu do wy i opro gra mo wa nia ma szyn
ma te ma tycz nych z wy ni kiem ce lu j¹ cym. W
1995 ro ku zo sta³ przy jê ty na stu dia dok to -
ranc kie Au to ma ty ki i In for ma ty ki na Wy dzia -
le Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych Po li -
tech ni ki War szaw skiej. W 2000 ro ku obro ni³
roz pra wê dok tor sk¹.

Od 2000 ro ku po za koñ cze niu stu diów
dok to ranc kich An drzej Ciem ski pra cu je w In -
sty tu cie In for ma ty ki Po li tech ni ki War szaw -
skiej. Pro wa dzi pra ce ma gi ster skie oraz in ¿y -
nier skie za rów no na stu diach dzien nych, jak
i wie czo ro wych. Pro wa dzi rów nie¿
przedmio ty pro jek to we w za kre sie ana li zy i
pro jek to wa nia sy ste mów in for ma cyj nych
oraz pro jek to wa nia i im ple men ta cji baz da -
nych. An drzej Ciem ski re pre zen to wa³ In sty -
tut In for ma ty ki Po li tech ni ki War szaw skiej na
licz nych kon fe ren cjach bran ¿o wych do ty -
cz¹ cych za sto so wañ in for ma ty ki w sze ro ko
ro zu mia nym za rz¹ dza niu przed siê bior -
stwem. An drzej Ciem ski obe cnie kon ty nu u je
swo je kil ku na sto let nie do œwiad cze nie dy dak -
tycz ne. 

An drzej Ciem ski zaj mo wa³ siê po cz¹t ko -
wo na u ko wo za ga dnie nia mi opty ma li za cji w
obiek to wych sy ste mach ba zo da no wych.
Uwieñ cze niem tych ba dañ by ³y ar ty ku ³y na -
u ko we pre zen to wa ne na kon fe ren cjach za -
gra nicz nych oraz roz pra wa dok tor ska do ty -

cz¹ kon cep cji no wej me to dy do stê pu do
obiek tów z³o ¿o nych w obiek to wych sy ste -
mach in for ma cyj nych. Dru gi nurt za in te re so -
wañ An drze ja Ciem skie go do ty czy sze ro ko
po jê tych sy ste mów in for ma tycz nych w za -
rz¹ dza niu. W nur cie tym znaj du j¹ siê miê dzy
in ny mi mo de le pro ce sów i da nych, syn tak ty -
ka, se man ty ka i onto lo gie pro ce sów i da -
nych, jê zy ki za py tañ i wy ko na nia dla pro ce -
sów i da nych oraz ma te ria li za cja tych te o rii
pod po sta ci¹ sy ste mów in for ma tycz nych,
apli ka cji czy te¿ al go ryt mów. 

Obe cny nurt ba dañ (od 2007 ro ku), An -
drze ja Ciem skie go do ty czy za ga dnieñ zwi¹ -
za nych z mo de lo wa niem pre dyk cyj nym. W
szcze gól no œci do ty czy to ob sza ru za rz¹ dza -
nia ry zy kiem — me tod, mo de li i na rzê dzi po -
mia ru ry zy ka. Pierw sza pre zen ta cja wy ni ków
ba dañ odby ³a siê na kon fe ren cji „Ad van ces
in Da ta Mi ning, Ap pli ca tions and The o re ti cal
Aspects, 9th In du strial Con fe ren ce” (ICDM
2009, Le ip zig, Ger ma ny). Na stêp nie wy ni ki
ba dañ zo sta ³y opu bli ko wa ne w Lec tu re No -
tes on Ar ti fi cial In tel li gen ce (Sprin ger Ver lag,

ciemski

Sło wa klu czo we
n sy ste my in for ma cyj ne

n sy ste my za rzą dza nia

n mo de lo wa nie pre dyk -
cyj ne
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2009). Obe cnie An drzej Ciem ski kon ty nu u je
pra ce w ob sza rze prak tycz nych za sto so wañ
mo de li pre dyk cyj nych. 

An drzej Ciem ski jest au to rem i wspó³ au -
to rem ar ty ku ³ów o zró¿ ni co wa nej te ma ty ce,
pu bli ko wa nych w pol skich cza so pi smach
oraz ma te ria ³ach kon fe ren cyj nych. Te ma ty ka
ar ty ku ³ów obej mu je za ga dnie nia zwi¹ za ne z
wy ko rzy sta niem tech no lo gii in for ma tycz nej
w za rz¹ dza niu przed siê bior stwem — En ter -
pri se Re so ur ce Plan ning, Sup ply Cha in Ma -
na ge ment, Cu sto mer Re la tion ship Ma na ge -
ment, Bil ling Sy stems oraz Bu si ness In tel li -
gen ce. 

An drzej Ciem ski przy go to wa³ i pro wa dzi³
wy k³a dy z te ma ty ki baz da nych, sy ste mów
in for ma cyj nych, za rz¹ dza nia pro jek ta mi w
ra mach swo jej dzia ³al no œci w In sty tu cie In for -
 ma ty ki Po li tech ni ki War szaw skiej. W la tach

1999–2003 pro wa dzi³ au tor ski wy k³ad „Zin -
te gro wa ne sy ste my za rz¹ dza nia przed siê -
bior stwem kla sy MRP/ERP” na Stu diach Po -
dy plo mo wych Te le ko mu ni ka cja, In for ma ty ka
i Za rz¹ dza nie w In sty tu cie Te le ko mu ni ka cji
Po li tech ni ki War szaw skiej, a w la tach
2003–2004 au tor ski wy k³ad „Pro ject ma na -
ge ment” — blok tech no lo gia in for ma tycz na
w Szko le Bi zne su (MBA) PW. W la tach
2001–2005 pro wa dzi³ wy k³a dy „Ba zy da -
nych” oraz „Ana li za i pro jek to wa nie sy ste -
mów in for ma cyj nych” na Nie sta cjo nar nych
Wie czo ro wych Stu diach na Wy dzia le Elek -
tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych. 

An drzej Ciem ski jest ab sol wen tem MBA
Bu si ness Scho ol War saw Uni ver si ty of Tech -
no lo gy.

Za in te re so wa nia: li te ra tu ra, ety ka, fi lo zo -
fia, spo rt. 

C
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WOJ CIECH CUD NY
Woj ciech Cud ny uro dzi³ siê 29 mar ca 1947
ro ku w S³u ¿e wie. Szko ³ê pod sta wo w¹ ukoñ -
czy³ w War sza wie (1961), podob nie jak Li -
ceum Ogól no kszta³ c¹ ce im. Ks. Józe fa Po nia -
tow skie go (1965). Dy plom ma gi stra in ¿y nie -
ra elek tro ni ka (z wy ni kiem bar dzo do brym)
uzy ska³ w 1970 ro ku na Wy dzia le Elek tro ni -
ki Po li tech ni ki War szaw skiej. W tym te¿ ro ku
zo sta³ za tru dnio ny w In sty tu cie Ra dio e lek tro -
ni ki, w Za k³a dzie Elek tro ni ki J¹ dro wej. Ja ko
sta ¿y sta, a póŸniej asy stent, bra³ udzia³ w
pra cach ba daw czych z dzie dzi ny de tek to rów
pro mie nio wa nia. 

W 1980 ro ku uzy ska³ sto pieñ dok to ra na -
uk tech nicz nych (w dys cy pli nie elek tro ni ka)
za wy ró¿ nio n¹ pra cê Wp³yw ³a dun ku prze -
strzen ne go na w³a sno œci spek tro me trycz ne
licz ni ków pro por cjo nal nych przy go to wa n¹
pod kie run kiem pro fe so ra Zdzi s³a wa Paw ³ow -
skie go. Wkrót ce po obro nie zo sta³ za tru dnio -
ny na sta no wi sku ad iunk ta.

W la tach osiem dzie si¹ tych i dzie wiêæ dzie -
si¹ tych ubie g³e go stu le cia pro wa dzi³ pra ce ba -
daw cze do ty cz¹ ce kon struk cji de tek to rów
prze zna czo nych do ana li zy moss bau e row -
skiej oraz dzie dzi ny ana li zy flu o re scen cyj nej. 

W la tach 1981–1993 w ra mach wspó³ -
pra cy z Miê dzy na ro do w¹ Agen cj¹ Ener gii
Ato mo wej bra³ wie lo krot nie udzia³ w pro wa -
dze niu kur sów Elek tro ni ki J¹ dro wej dla kra -
jów roz wi ja j¹ cych siê. Kur sy odby wa ³y siê w
Niem czech, Tur cji, Ga nie, Chi nach, Wiet na -
mie i Mon go lii.

W ra mach pra cy dy dak tycz nej Woj ciech
Cud ny pro wa dzi³ la bo ra to ria, æwi cze nia i
wy k³a dy za wi¹ za ne z pro fi lem Za k³a du Elek -
tro ni ki J¹ dro wej i Me dycz nej. Pro wa dzi³ rów -
nie¿ za jê cia na stu dium po dy plo mo wym
Elek tro ni ki J¹ dro wej i Me dycz nej. Kie ro wa³
wie lo ma pra ca mi in ¿y nier ski mi i ma gi ster ski -
mi. Dwu krot nie, w ro ku 1977 i 1978, by³
cz³on kiem Ko mi sji Re kru ta cyj nej Wy dzia ³u
Elek tro ni ki.

Woj ciech Cud ny po sia da w do rob ku po -
nad dwa dzie œcia pu bli ka cji, w tym trzy pa -
ten ty (wspó³ au tor skie) do ty cz¹ ce kon struk cji
wie lo a no do wych licz ni ków pro por cjo nal -
nych oraz g³o wi cy flu o re scen cyj nej.

Za dzia ³al noœæ na u ko w¹ i dy dak tycz n¹
Woj ciech Cud ny otrzy ma³ wie lo krot nie na gro -
dy Rek to ra Po li tech ni ki War szaw skiej, a czte -
ro krot nie na gra dza³ go Mi ni ster Na u ki i Szkol -
nic twa Wy ¿sze go (1974, 1977, 1979, 1988).

W 1995 ro ku ze wzglê dów ro dzin nych
Woj ciech Cud ny od szed³ z Po li tech ni ki War -
szaw skiej i pod j¹³ pra cê w przed siê bior stwie
Ali ma-Ger ber w Rze szo wie, gdzie zaj mo wa³
siê wdra ¿a niem sy ste mów kom pu te ro wych.
W 1997 ro ku po now nie za tru dni³ siê w War -
sza wie, w Gie³ dzie Pa pie rów War to œcio -
wych, na sta no wi sku Kie row ni ka Ze spo ³u
Kon tro li We wnê trz nej, gdzie pra co wa³ do
2007 ro ku, do cza su przej œcia na eme ry tu rê.

Woj ciech Cud ny w³a da czyn nie jê zy kiem
an giel skim i ro syj skim. Upra wia te nis, na r -
ciar stwo al pej skie i ¿e glar stwo.

cudny
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KRZY SZTOF
CZER WIÑ SKI
Krzy sztof Czer wiñ ski uro dzi³ siê 19 li sto pa da
1943 ro ku w War sza wie. W 1957 ro ku ukoñ -
czy³ szko ³ê pod sta wo w¹ nr 12 w War sza wie,
a w 1961 ro ku Li ceum Ogól no kszta³ c¹ ce nr
22 tak ¿e w War sza wie. W tym sa mym ro ku
roz po cz¹³ stu dia na Wy dzia le £¹cz no œci Po -
li tech ni ki War szaw skiej, prze mia no wa nym
póŸniej na Wy dzia³ Elek tro ni ki, gdzie w
1968 ro ku uzy ska³ dy plom ma gi stra in ¿y nie -
ra elek tro ni ka.

W la tach 1968–1974 pra co wa³ w In sty tu -
cie £¹cz no œci w Mie dze szy nie, gdzie pro wa -
dzi³ pra ce ba daw cze i pro jek to we do ty cz¹ ce
li nii ra dio wych. W tym okre sie zo sta³ wspó³ -
au to rem pa ten tu do ty cz¹ ce go przy rz¹ du po -
mia ro we go na po trze by te le ko mu ni ka cji. Od

1974 ro ku Krzy sztof Czer wiñ ski jest za tru -
dnio ny w In sty tu cie Ra dio e lek tro ni ki Po li -
tech ni ki War szaw skiej. W la tach sie dem dzie -
si¹ tych pro wa dzi³ pra ce ba daw cze nad me -
to da mi po mia rów przy œpie sze nia ziem skie go
oraz po rów nañ skal cza su. Od lat osiem dzie -
si¹ tych za in te re so wa nia na u ko we Krzy szto fa
Czer wiñ skie go do ty cz¹ za sto so wañ mi kro -
pro ce so rów i me tod pro jek to wa nia urz¹ dzeñ
w dzie dzi nie tech ni ki mi kro pro ce so ro wej. W
1986 ro ku obro ni³ z wy ró¿ nie niem pra cê
dok tor sk¹ No wa me to da i apa ra tu ra do wy -
zna cza nia ziem skie go cza su obro to we go.
Wy ni ki pra cy zo sta ³y wy ró¿ nio ne na gro d¹
ze spo ³o w¹ Rek to ra Po li tech ni ki War szaw -
skiej, a tak ¿e na gro d¹ ze spo ³o w¹ pre ze sa
G³ów ne go Urzê du Ge o de zji i Kar to gra fii.
Prócz te go Krzy sztof Czer wiñ ski in te re so wa³
siê sy ste ma mi na wi ga cji sa te li tar nej, co zna -
la z³o odzwier cie dle nie w udzia le w 3-mie -
siêcz nych po mia rach ge o de zyj nych z wy ko -
rzy sta niem sy ste mu sa te li tar ne go Trans it w
Azji Wscho dniej. 

W la tach dzie wiêæ dzie si¹ tych Krzy sztof
Czer wiñ ski ucze st ni czy³ w ró¿ nych for mach
pro gra mu Tem pus, w ra mach które go odby³
8-ty go dnio wy sta¿ w Uni wer sy te cie Tech -
nicz nym w Ma dry cie. 

Do ro bek Krzy szto fa Czer wiñ skie go obej -
mu je kil ka dzie si¹t pu bli ka cji. Je go dzia ³al -
noœæ dy dak tycz na do ty czy ³a te o rii uk³a dów
lo gicz nych, za sto so wañ mi kro pro ce so rów i
sa te li tar nych sy ste mów na wi ga cyj nych. 

Jest ¿o na ty, ma dwo je dzie ci. W³a da jê zy -
kiem an giel skim; bier nie fran cu skim i ro syj -
skim. In te re su je siê tu ry sty k¹ ro we ro w¹, hi -
sto ri¹ i fo to gra fi¹.

czerwiński
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MA REK CZO SNY KA
Ma rek Czo sny ka uro dzi³ siê 12 lu te go 1955
ro ku w War sza wie. W 1974 ro ku zda³ eg za -
min ma tu ral ny w XIX Li ceum Ogól no kszta³ -
c¹ cym. W tym sa mym ro ku zo sta³ przy jê ty na
stu dia ma gi ster skie na Wy dzia le Elek tro ni ki
Po li tech ni ki War szaw skiej (kie ru nek Apa ra -
tu ra Elek tro nicz na). Pra cê dy plo mo w¹ wy ko -
na³ w Ze spo le Apa ra tu ry Bio cy ber ne tycz nej
pro fe so ra Wik to ra Gol de go i w 1978 ro ku
uzy ska³ ty tu³ ma gi stra in ¿y nie ra. W tym sa -
mym ro ku zo sta³ asy sten tem w Ze spo le. Od
okre su pra cow ni dy plo mo wej je go pra ce na -
u ko we zo sta ³y ukie run ko wa ne na po miar,
ana li zê i mo de lo wa nie ma te ma tycz ne sy gna -
³u ci œnie nia we wn¹trz cza szko we go i prze -
p³y wu krwi mózgo wej. Sto pieñ dok to ra na uk
tech nicz nych uzy ska³ w 1985 ro ku na pod -
sta wie roz pra wy Ana li za czê sto tli wo œcio wa
sy gna ³u ci œnie nia we wn¹trz cza szko we go
(Wy dzia³ Elek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw -
skiej), a pra cê ha bi li ta cyj n¹ przed sta wi³ na
tym sa mym wy dzia le w 1994 ro ku (roz pra wa
Ana li za dy na micz nych pro ce sów we wn¹trz -
cza szko wej kom pen sa cji ob jê to œcio wej) i
uzy ska³ ty tu³ dok to ra ha bi li to wa ne go. W
2008 ro ku otrzy ma³ ty tu³ pro fe so ra zwy czaj -
ne go Na uk Tech nicz nych.

Od 1991 ro ku pra cu je na u ko wo na Uni -
wer sy te cie Cam brid ge w Wiel kiej Bry ta nii,
gdzie kie ru je Pra cow ni¹ Fi zy ki Mózgu przy
Aka de mic kim Od dzia le Neu ro chi rur gii ja ko
Uni ver si ty of Cam brid ge Re a der in Bra in
Phy sics. Nie za nied bu je przy tym kon tak tow
na u ko wych z Po li tech ni k¹ War szaw sk¹
(prze by wa na urlo pie bez p³at nym). 

Za in te re so wa nia na u ko we Mar ka Czo -
sny ki skie ro wa ne s¹ na no w¹ (zde fi nio wa n¹

w³a œci wie przez sie bie) dzie dzi nê — fi zy kê
mózgu. Do ty czy ona ba da nia pro ce sów
prze p³y wu krwi mózgo wej, p³y nu mózgo wo-
rdze nio we go oraz kszta³ to wa nia pro ce sów
pro wa dz¹ cych do zmian ob jê to œci tkan ki
mózgo wej. Opra co wa³ me to dy ana li zy fa li
pul sa cyj nej ci œnie nia we wn¹trz cza szko we -
go, ci¹ g³ej ana li zy me cha ni zmów au to re gu -
la cji prze p³y wu krwi mózgo wej, ana li zy kr¹ -
¿e nia p³y nu mózgo wo-rdze nio we go, nie in -
wa zyj ne go po mia ru ci œnie nia per fu zyj ne go
mózgu, ana li zy re ak tyw no œci ³o ¿a krwio no -
œne go mózgu, kom pu te ro wej re je stra cji i
ana li zy mo ni to ro wa nia pra cy mózgu, mo de -
lo wa nia ma te ma tycz ne go pro ce sów dy na -
micz nych w prze strze ni we wn¹trz cza szko -
wej, po mia ru i ana li zy za sta wek wo do g³o -
wio wych. Jest au to rem lub wspó³ au to rem
260 ar ty ku ³ów w pra sie na u ko wej (cy to wa -
nych w Scien ce Ci ta tion In dex lub ba zie Me -
dli ne), 49 roz dzia ³ów w ksi¹¿ kach na u ko -
wych i 79 stre szczeñ re fe ra tów przed sta wia -
nych na kon fe ren cjach miê dzy na ro do wych
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(opu bli ko wa nych w cza so pi smach na u ko -
wych). By³ pro mo to rem 4 za koñ czo nych
prze wo dów dok tor skich w Cam brid ge oraz
opie ku nem 18 prac ma gi ster skich w Pol sce.

Za osi¹ gniê cia na u ko we by³ na gra dza ny
na gro da mi Rek to ra Po li tech ni ki War szaw -
skiej, Mi ni stra Szkol nic twa Wy ¿sze go, Na -
gro d¹ im. To ma Lang fit ta (USA) i Na gro d¹
Ca lu mel la (W³o chy).

Ma rek Czo sny ka pro wa dzi³ na Po li tech ni -
ce War szaw skiej ory gi nal ny wy k³ad „Prze -
twa rza nie cy fro we sy gna ³ów bio me dycz -
nych” (1988–1991), pra cow niê ma gi ster sk¹
Ze spo ³u Apa ra tu ry Bio me dycz nej (1981–1991)
oraz pra cow niê fi zjo lo gii dla stu den tów kie -
run ku Neu ro scien ce (Cam brid ge, 1993–2001).

Za rów no w Pol sce, jak i w Cam brid ge
wspó³ pra co wa³ œci œle z wie lu oœrod ka mi me -
dycz ny mi, ta ki mi jak Szpi tal-Po mnik Cen -
trum Zdro wia Dziec ka, Cen tral na Kli ni ka
Aka de mii Me dycz nej w War sza wie, Cen trum
Me dy cy ny Do œwiad czal nej i Kli nicz nej Pol -
skiej Aka de mii Na uk oraz szpi ta le uni wer sy -
tec kie w Ko pe nha dze, Go e te bor gu i Mo na -
chium, gdzie wdra ¿a³ do prak ty ki kli nicz nej
no we me to dy dia gno zo wa nia cho rób
mózgu, ta kich jak ura zy cza szko we, wo do -
g³o wie, ar te rio skle ro za i wy le wy z na czyñ
mózgo wych.

Jest wspó³ twór c¹ 2 pa ten tów (w tym jed -
ne go bry tyj skie go). Za sia da w ko mi te tach re -
dak cyj nych pism na u ko wych „Ac ta Neu ro lo -
gi ca Scan di na vi ca” i „CSF re a se arch”. Jest re -
cen zen tem 4 pe rio dy ków na u ko wych („Jo ur -
nal Neu ro sur ge ry”, „Neu ro lo gy and Psy chia -

try”, „Bri tish Jo ur nal of Neu ro sur ge ry”, „Stro -
ke”, „Ane sthe sio lo gy”). Re cen zu je te¿ pro jek -
ty przed sta wia ne do kon kur sów Me di cal Re -
se arch Co un cil (Wiel ka Bry ta nia). Jest cz³on -
kiem trzech miê dzy na ro do wych sto wa rzy -
szeñ na u ko wych (In ter na tio nal So cie ty of
Bra in Oe de ma, Bri tish Neu ro sur ge ry Re se -
arch Gro up, In ter na tio nal So cie ty of Hy dro -
ce pha lus and CSF Di sor ders). W 2000 ro ku
by³ g³ów nym orga ni za to rem Œwia to wej Kon -
fe ren cji Ci œnie nia We wn¹trz cza szko we go w
Cam brid ge. By³ kon sul tan tem fir my Del tex
Ltd. w Wiel kiej Bry ta nii, pro wa dz¹ cej pra ce
wdro ¿e nio we zwi¹ za ne z nie in wa zyj nym
po mia rem ci œnie nia per fu zyj ne go mózgu.
Pro wa dzi³ pra ce ba daw cze fi nan so wa ne w
ra mach pro ble mów wê z³o wych Pol skiej Aka -
de mii Na uk i Ko mi te tu Ba dañ Na u ko wych.
By³ wspó³ twór c¹ Wol fson Bra in Ima ging
Cen tre (Cam brid ge), pla ców ki na u ko wej pro -
wa dz¹ cej no wa tor skie pra ce z za kre su obra -
zo wa nia ana to micz ne go i czyn no œcio we go
mózgu (re zo nans ma gne tycz ny i to mo gra fia
po zy tro no wa).

W la tach 1982–1987 by³ ucze st ni kiem
podziem nej „So li dar no œci”, bra³ czyn ny
udzia³ w pra cach zwi¹ za nych z pro duk cj¹
nadaj ni ków sy gna ³u te le wi zyj ne go.

Przez pra cow niê Mar ka Czo sny ki w Cam -
brid ge prze wi ja j¹ siê licz ne rze sze wi zy tu j¹ -
cych na u kow ców, a zw³a szcza Po la cy,
którzy s¹ nie tyl ko mi le wi dzia ni, ale rów nie¿
bar dzo ce nie ni za swe osi¹ gniê cia na u ko we.

Jest ¿o na ty, ma jed ne go sy na. In te re su je
siê gra fi k¹ i hi sto ri¹. Lu bi jeŸ dziæ na ro we rze.
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KRZY SZTOF
MA REK CZU BA
Krzy sztof Ma rek Czu ba uro dzi³ siê 28 wrze -
œnia 1977 ro ku w Kra snym sta wie. Stu dia na
Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj -
nych Po li tech ni ki War szaw skiej ukoñ czy³ w
2002 ro ku. Te ma ty ka obro nio nych prac, in -
¿y nier skiej i ma gi ster skiej obej mo wa ³a kon -
stru o wa nie mi kro fa lo wych syn te ze rów czê -
sto tli wo œci. Pra ca ma gi ster ska Krzy szto fa
Czu by zdo by ³a w 2004 ro ku pierw sz¹ na gro -
dê w kon kur sie na naj lep sz¹ pra cê dy plo mo -
w¹ z za kre su tech ni ki mi kro fa lo wej, an te no -
wej i ra dio lo ka cy nej orga ni zo wa nym przez
Jo int Chap ter AP/AES/MTT Pol skiej Sek cji IE EE.

Po obro nie pra cy in ¿y nier skiej, w ra mach
pro gra mu So cra tes-Era smus, Krzy sztof Czu ba
wy je cha³ na jed no se me stral ny po byt na Uni -
ver sy te cie Kas sel w Niem czech. W trak cie te -
go po by tu zaj mo wa³ siê pro jek to wa niem ge -
ne ra to ra pra cu j¹ ce go na czê sto tli wo œci 24
GHz. Po za koñ cze niu se me stru odby³ prak ty -
kê stu denc k¹ w fir mie ZF-Lu ft fahrt tech nik, w
miej sco wo œci Kas sel-Cal den. W cza sie tej prak -
ty ki za pro jek to wa³ sy stem do po mia ru w cza -
sie lo tu na prê ¿eñ w ro to rze œmi g³a he li kop te ra.

Po stu diach Krzy sztof Czu ba kon ty nu o -
wa³ na u kê na stu diach dok to ranc kich na Wy -
dzia le Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych
Po li tech ni ki War szaw skiej w Za k³a dzie Uk³a -
dów i Apa ra tu ry Mi kro fa lo wej. Od koñ ca
2002 ro ku Krzy sztof Czu ba roz po cz¹³ wspó³ -
pra cê na u ko w¹ z oœrod kiem na u ko wo-ba -
daw czym DE SY w Ham bur gu. W ra mach tej
wspó³ pra cy bra³ udzia³ w kon stru o wa niu
urz¹ dzeñ ana lo go wych i mi kro fa lo wych do
ste ro wa nia ak ce le ra to rem cz¹ stek ele men tar -

nych FLASH. G³ów nym ob sza rem dzia ³añ
Krzy szto fa Czu by by ³a bu do wa sy ste mu syn -
chro ni za cji ak ce le ra to ra o nie spo ty ka nych
do tych czas wy ma ga niach co do do k³ad no œci
syn chro ni za cji (prze kra cza j¹ cych ps na ob -
sza rze urz¹ dze nia o d³u go œci oko ³o 300 me -
trów) W ra mach pro jek tu Krzy sztof Czu ba
skon stru o wa³ wie le ory gi nal nych urz¹ dzeñ,
ta kich jak pre cy zyj ne ana lo go we ³¹ cza œwia -
t³o wo do we z ak tyw n¹ kom pen sa cj¹ fa zy roz -
pro wa dza ne go sy gna ³u, sy ste my ge ne ra cji
czê sto tli wo œci, uk³a dy i opro gra mo wa nie dla
au to ma tycz nej dia gno sty ki sy ste mu roz pro -
szo ne go, a na wet ko mo ra kli ma tycz na o wy -
so kiej pre cy zji usta wia nia tem pe ra tu ry.

Uwieñ cze niem prac nad sy ste mem syn -
chro ni za cji ak ce le ra to ra FLASH by ³a roz pra -
wa dok tor ska Pha se Re fe ren ce Di stri bu tion
Sy stem for the TE SLA Tech no lo gy Ba sed Pro -
jects, obro nio na w 2007 ro ku. Pra ca zo sta ³a
na pi sa na w jê zy ku an giel skim, a po obro nie
dok tor Czu ba otrzy ma³ wy ró¿ nie nie oraz in dy -
wi du al n¹ na gro dê I stop nia Rek to ra Po li tech -
ni ki War szaw skiej za dzia ³al noœæ na u ko w¹.

Od 2008 ro ku Krzy sztof Czu ba jest kie -
row ni kiem pro jek tu sy ste mu syn chro ni za cji
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dla ak ce le ra to ra XFEL bu do wa ne go w oœrod -
ku DE SY w Ham bur gu. 

W 2006 ro ku Krzy sztof Czu ba zo sta³ za -
tru dnio ny ja ko asy stent w In sty tu cie Sy ste -
mów Elek tro nicz nych Po li tech ni ki War szaw -
skiej, a w 2008 ro ku zo sta³ mia no wa ny na
sta no wi sko ad iunk ta. W cza sie pra cy w In sty -
tu cie, oprócz ba dañ na u ko wych, pro wa dzi
za jê cia dy dak tycz ne z pod staw uk³a dów
elek tro nicz nych, a tak ¿e bar dzo in ten syw nie
zaj mu je siê orga ni za cj¹ prac stu denc kich. W
cza sie piê ciu lat pra cy wy pro mo wa³ trzy na -
œcie prac ma gi ster skich i in ¿y nier skich, z
cze go czte ry z oce na mi ce lu j¹ cy mi, a jed na
z nich zdo by ³a pierw sz¹ na gro dê na miê dzy -
na ro do wej kon fe ren cji na u ko wej.

C
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darecki

STE FAN DA REC KI
(1906–1990)

Ste fan Da rec ki uro dzi³ siê 15 sierp nia 1906
ro ku w War sza wie ja ko Ste fan Die rie wian ko
(na zwi sko zmie ni³ w 1934 ro ku). W 1924 ro -
ku ukoñ czy³ Gim na zjum im. Ja na Za mo y -
skie go w War sza wie, a w 1931 ro ku uzy ska³
sto pieñ ma gi stra in ¿y nie ra na Wy dzia le Elek -
trycz nym Po li tech ni ki War szaw skiej. W cza -
sie stu diów spe cja li zo wa³ siê w ra dio tech ni -
ce pod kie run kiem pro fe so ra Ja nu sza Gro -
szkow skie go. Pra cê za wo do w¹ roz po cz¹³ na
ostat nim ro ku stu diów, w 1929 ro ku, ja ko
star szy asy stent w ów cze snym In sty tu cie Ra -
dio tech nicz nym. By³ w nim za tru dnio ny do
1934 ro ku, pia stu j¹c sta no wi sko kie row ni ka
Dzia ³u Pro bier cze go. W tym okre sie wy spe -
cja li zo wa³ siê w mier nic twie ra dio tech nicz -
nym, w wy ni ku cze go opra co wa³ wie le ró¿ -
nych me tod po mia ro wych oraz skon stru o wa³
kil ka mo de li przy rz¹ dów po mia ro wych. Od
1934 ro ku, czy li od chwi li utwo rze nia Pañ -
stwo we go In sty tu tu Te le ko mu ni ka cyj ne go,
ob j¹³ sta no wi sko kie row ni ka Dzia ³u Ra dio -
od bior cze go i kie ro wa³ nim do chwi li wy bu -
chu II woj ny œwia to wej. Od 1935 ro ku by³
kie row ni kiem La bo ra to rium Ra dio tech nicz -
ne go i wy k³a dow c¹ przedmio tu „Mier nic two
ra dio tech nicz ne” na Pañ stwo wych Kur sach
Ra dio tech nicz nych przy Wy ¿szej Szko le Bu -
do wy Ma szyn i Elek tro tech ni ki im. Hi po li ta
Wa wel ber ga i Sta ni s³aw Ro twan da w War -
sza wie. W okre sie wo jen nym, od 1940 ro ku
przez dwa la ta, pra co wa³ ja ko na u czy ciel w
Pañ stwo wej Szko le Elek trycz nej II stop nia,
bê d¹c jed no cze œnie kie row ni kiem La bo ra to -
rium Mier nic twa Elek trycz ne go i La bo ra to -

rium Ra dio tech nicz ne go. Od 1942 ro ku do
wy bu chu Po wsta nia War szaw skie go pra co -
wa³ ja ko ad iunkt w Za k³a dzie Ra dio tech ni ki
Pañ stwo wej Wy ¿szej Szko ³y Tech nicz nej w
War sza wie, funk cjo nu j¹ cej na te re nie Po li -
tech ni ki War szaw skiej. Pod czas oku pa cji
wspó³ pra co wa³ z ru chem opo ru. Wraz z pro -
fe so rem Ja nu szem Gro szkow skim bra³ udzia³
w roz szy fro wa niu pa ra me trów urz¹ dzeñ ra -
dio tech nicz nych sta no wi¹ cych wy po sa ¿e nie
zdal nie ste ro wa nych po ci sków bom bar du j¹ -
cych V-1. Po upad ku Po wsta nia War szaw -
skie go przez pa rê mie siê cy pe³ ni³ funk cjê ad -
iunk ta w Za k³a dzie Fi zy ki Aka de mii Gór ni -
czo-Hut ni czej w Kra ko wie u pro fe so ra Mie -
czy s³a wa Wol fke go, zaj mu j¹c siê ba da niem
w³a œci wo œci ma te ria ³ów ma gne tycz nych.

W lu tym 1945 ro ku po wróci³ do War sza -
wy i roz po cz¹³ pra cê w Pañ stwo wym In sty tu -
cie Te le ko mu ni ka cyj nym na sta no wi sku kie -
row ni ka Dzia ³u Mier nic twa, a na stêp nie Za -
k³a du Mier nic twa. Pod je go kie run kiem pro -
wa dzo ne by ³y pra ce z dzie dzi ny mier nic twa
ra dio tech nicz ne go i urz¹ dzeñ ra dio od bior -
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czych. W 1952 ro ku, na sku tek re or ga ni za cji
Pañ stwo we go In sty tu tu Te le ko mu ni ka cyj ne -
go, zo sta³ za tru dnio ny w Prze my s³o wym In -
sty tu cie Te le ko mu ni ka cji, a w 1956 ro ku, w
wy ni ku dal szej re or ga ni za cji te go In sty tu tu,
roz po cz¹³ pra cê w no wo utwo rzo nym In sty -
tu cie Te le- i Ra dio tech nicz nym. W In sty tu cie
tym pe³ ni³ ko lej no funk cje kie row ni ka ró¿ -
nych za k³a dów na u ko wo-ba daw czych (Mier -
nic twa, Ra dio tech ni ki Odbior czej, Elek tro a -
ku sty ki, Prze twor ni ków Elek tro a ku stycz -
nych), za stêp cy dy rek to ra ds. na u ko wo-ba -
daw czych, a od 1973 ro ku pe³ no moc ni ka
pierw sze go za stêp cy dy rek to ra ds. pro gra mo -
wa nia i do sko na le nia ka dry na u ko wej. 

Rów no cze œnie w la tach 1945–1976 pro -
wa dzi³ dzia ³al noœæ dy dak tycz n¹ na Po li tech -
ni ce War szaw skiej, na sta no wi skach za stêp -
cy pro fe so ra (od 1951 ro ku) i do cen ta (od
1956 ro ku). Pro wa dzi³ wy k³a dy, æwi cze nia i
la bo ra to ria m.in. z Mier nic twa ra dio tech -
nicz ne go, Tech ni ki Odbio ru Ra dio we go i
Urz¹ dzeñ Ra dio od bior czych. By³ opie ku nem
wie lu prac dy plo mo wych in ¿y nier skich i ma -
gi ster skich.

Ste fan Da rec ki mia³ po nad 50-let ni sta¿ w
dzia ³al no œci re dak cyj nej. Od 1945 ro ku by³
prze wo dni cz¹ cym ko mi te tów re dak cyj nych
mie siêcz ni ków Sto wa rzy sze nia Elek try ków
Pol skich: „Prze gl¹ du Te le ko mu ni ka cyj ne go”,
„Wia do mo œci Te le ko mu ni ka cyj nych” i
„Kwar tal ni ka Te le ko mu ni ka cyj ne go”, a na -
stêp nie re dak to rem na czel nym „No we go Ra -
dio a ma to ra Pol skie go”, „Prze gl¹ du Te le ko -
mu ni ka cyj ne go”, „Prze gl¹ du Elek tro ni ki”
(który zmie ni³ ty tu³ na „Elek tro ni ka”) oraz
„Wia do mo œci Te le ko mu ni ka cyj nych”.
Oprócz te go od 1952 ro ku by³ re dak to rem
Ze szy tów Na u ko wych Po li tech ni ki War -
szaw skiej „Elek try ka”, a od 1967 ro ku „Elek -
tro ni ka”. Rów no cze œnie by³ re dak to rem dzia -

³o wym ko le giów re dak cyj nych wy daw nictw
Prze my s³o we go In sty tu tu Te le ko mu ni ka cji, a
tak ¿e In sty tu tu Te le- i Ra dio tech nicz ne go.
Szcze gól ne za s³u gi mia³ dla „Prze gl¹ du Te le -
ko mu ni ka cyj ne go”, które go by³ wie lo let nim
re dak to rem na czel nym (do 1979 ro ku).

W 1964 ro ku uka za ³a siê pod je go re dak -
cj¹ pierw sza pol ska ksi¹¿ ka do ty cz¹ ca ³¹cz -
no œci sa te li tar nej Ra dio ko mu ni ka cja sa te li tar -
na (pra ca zbio ro wa, WKi£).

W la tach 1960–1963 Ste fan Da rec ki by³
wi ce pre ze sem Sek cji Te le ko mu ni ka cyj nej, a
na stêp nie cz³on kiem Re dak cji Hi sto rii Elek -
try ki Pol skiej Ko mi te tu Ter mi no lo gii Pol skiej.
Przez wie le lat by³ rów nie¿ cz³on kiem Ko mi -
te tu Elek tro ni ki i Te le ko mu ni ka cji Pol skiej
Aka de mii Na uk w Sek cji Ra dio tech ni ki. 

W cza sie swo jej pra cy otrzy ma³ wie le
odzna czeñ, m.in.: Z³o ty Krzy¿ Za s³u gi
(1937), Krzy¿ Ka wa ler ski (1956) i Krzy¿ Ofi -
cer ski (1969) Orde ru Odro dze nia Pol ski, Me -
dal 10-le cia Pol ski Lu do wej (1955), Me dal
Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej (1984), Me dal
40-le cia Pol ski Lu do wej (1984), Odzna kê
1000-le cia (1969), Sre br n¹ (1959) i Z³o t¹
(1966) Odzna kê Ho no ro w¹ Sto wa rzy sze nia
Elek try ków Pol skich, Z³o t¹ Odzna kê Ho no ro -
w¹ Na czel nej Orga ni za cji Tech nicz nej
(1957), Me dal im. Prof. Mie czy s³a wa Po ¿a ry -
skie go, Z³o t¹ Odzna kê „Za Za s³u gi dla Roz -
wo ju Prze my s³u Ma szy no we go” (1976), Z³o -
t¹ Odzna kê „Za s³u ¿o ny Pra cow nik £¹cz no -
œci” (1978), Z³o t¹ Odzna kê „Za s³u ¿o ny dla
Po li tech ni ki War szaw skiej” (1978), Odzna kê
Ho no ro w¹ „Za s³u ¿o ny Pra cow nik In sty tu tu
Te le- i Ra dio tech nicz ne go” (1981), Odzna kê
„Za s³u ¿o ny Dzia ³acz Kul tu ry” (1979), Sre br -
n¹ Odzna kê Pañ stwo wa CSRS za wk³ad w
roz wój przy ja Ÿni i wspó³ pra cy pol sko-cze -
cho s³o wac kiej (1969).

Zmar³ 15 stycz nia 1990 ro ku.
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d a s z c z u k

WIK TOR
BOH DAN DA SZCZUK
Wik tor Boh dan Da szczuk uro dzi³ siê we 13
kwiet nia 1958 ro ku w Olszty nie. Po ukoñ -
cze niu szko ³y pod sta wo wej uczê szcza³ do II
Li ceum im. Kon stan te go I. Ga³ czyñ skie go w
Olszty nie. Ma tu rê uzy ska³ w 1978 ro ku i w
tym ¿e ro ku roz po cz¹³ stu dia na Wy dzia le
Elek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej. W
1982 ro ku uzy ska³ dy plom ma gi stra in ¿y nie -
ra in for ma ty ka, a pra ca dy plo mo wa na te mat
sy ste mu bi blio tecz ne go dla jê zy ka Pa scal zo -
sta ³a wy ró¿ nio na.

Po stu diach do 1984 ro ku pra co wa³ w ze -
spo le Sta ni s³a wa Chro bo ta (a póŸniej sa mo -
dziel nie do 1990 ro ku) w PSK ME RA-SY -
STEM nad spe cja li zo wa ny mi sy ste ma mi ope -
ra cyj ny mi SOM-5 i MOST. W to ku tych prac
na wi¹ za³ wspó³ pra cê z Mar kiem Gon dzio z
In sty tut In for ma ty ki Po li tech ni ki War szaw -
skiej nad kon struk cj¹ spe cja li zo wa nych de -
bug ge rów dla sy ste mów mi kro pro ce so ro -
wych. W ra mach po ro zu mie nia firm, które
mia ³o za o wo co waæ pro duk cj¹ pol skie go klo -
na PZ — Ma zo via — ucze st ni czy³ w bu do -
wie sta no wi ska te sto we go wy ko rzy stu j¹ ce go
ana li zê sy gna tur. Rów no cze œnie pra co wa³
nad bu do w¹ sy ste mów baz da nych, za co
otrzy ma³ Me dal Mi kro laur na tar gach Kom -
pu ter’90 i Na gro dê Mi ni stra Ryn ku We wnê -
trz ne go za rok 1990. W la tach 1986–1988
opu bli ko wa³ w cza so pi œmie „Kom pu ter” sze -
reg ar ty ku ³ów po pu la ry zu j¹ cych za sa dy po -
praw ne go pro gra mo wa nia struk tu ral ne go,
obiek to we go i wspó³ bie¿ ne go.

Po prak tycz nym roz pa dzie przed siê -
biorstw pañ stwo wych pro jek tu j¹ cych sy ste -

my in for ma tycz ne, roz po cz¹³ pra cê w In sty -
tu cie In for ma ty ki Po li tech ni ki War szaw skiej.
Pod kie run kiem Je rze go Mie œcic kie go pro wa -
dzi³ pra ce ba daw cze nad spe cy fi ka cj¹, mo -
de lo wa niem i we ry fi ka cj¹ sy ste mów wspó³ -
bie¿ nych i wie lo a gen to wych. Bra³ udzia³ w
re a li za cji 4 gran tów KBN w tej te ma ty ce. Pra -
ce te by ³y na gro dzo ne przez Rek to ra Po li -
tech ni ki War szaw skiej na gro d¹ zbio ro w¹. W
ra mach tych ba dañ ucze st ni czy³ w de fi nio -
wa niu for ma li zmów GSM (g³ów ny au tor Je -
rzy Mie œcic ki) i IMDS (g³ów ny au tor Sta ni -
s³aw Chro bot) oraz wy ko na³ istot n¹ czêœæ sy -
ste mu we ry fi ka cji mo de lo wej CO SMA.
Opra co wa³ ory gi nal n¹ me to dê wy kry wa nia
czê œcio wych za kle szczeñ opar t¹ na for ma li -
zmie IMDS i we ry fi ka cjê tem po ral n¹. In ne
pra ce, wspól nie z Ja nem Kur ma nem, do ty -
czy ³y od sprzê ga nia w sy ste mach au to ma -
tycz nej re gu la cji. Jest wspó³ au to rem kon cep -
cji i re a li za cja sta cji iden ty fi ka cyj nej do zdal -
nych eks pe ry men tów iden ty fi ka cyj nych me -
to d¹ MI KOZ (J. Mie œcic ki, J. Kur man, W.B.
Da szczuk). Wy mie nio ne pra ce by ³y
przedmio tem wie lu pu bli ka cji.
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D
Jed no cze œnie z ba da nia mi pod sta wo wy -

mi nad sy ste ma mi wspó³ bie¿ ny mi, Wik tor
Da szczuk re a li zo wa³ sze reg te ma tów (kie ru -
j¹c wie lo ma pra ca mi) we wspó³ pra cy z prze -
my s³em: Sul zer GmbH (Szwaj ca ria), T-Mo bi -
le (Niem cy), ERA GSM, Elek tro cie p³ow nie
Sie kier ki i ¯e rañ, Vat ten fall, Pe tro che mia
P³ock. Sy stem nadzo ru blo ków ener ge tycz -
nych Po wer Watch, wy ko na ny we wspó³ pra -
cy z In sty tu tem Tech ni ki Cie pl nej Po li tech ni -
ki War szaw skiej, na gro dzo ny zo sta³ w 1996
ro ku Na gro d¹ Sie men sa I stop nia. Sy stem ten
zo sta³ wdro ¿o ny w piê ciu pol skich elek trow -
niach. Pra ce te by ³y na stêp nie kon ty nu o wa ne
w ra mach pro gra mu PA TIA.

W 2003 ro ku uzy ska³ sto pieñ dok to ra na -
uk tech nicz nych (za roz pra wê Ve ri fi ca tion of
Te mo ral Pro per ties in Con cur rent Sy stems),
której pro mo to rem by³ pro fe sor Ja nusz So -
snow ski i ob j¹³ sta no wi sko ad iunk ta. 

Pra ca dy dak tycz na Wik to ra Da szczu ka
jest zwi¹ za na z jê zy ka mi pro gra mo wa nia,
struk tu ra mi da nych, sy ste ma mi ope ra cyj ny mi
i roz pro szo ny mi. Ostat nio prze j¹³ od Je rze go
Mie œcic kie go wy k³ad „Wstêp do in for ma ty ki”

i wzbo ga ci³ go o œro do wi sko wy ko ny wa nia
æwi czeñ ilu stru j¹ cych wy k³ad. W ra mach pro -
gra mu So kra tes wy g³o si³ krót ki cykl wy k³a -
dów na Uni wer sy te cie Tech nicz nym w Ein d -
ho ven.

Wik tor Da szczuk jest au to rem lub wspó³ -
au to rem wie lu ar ty ku ³ów w cza so pi smach
na u ko wych i re fe ra tów na kon fe ren cjach o
miê dzy na ro do wym za siê gu, a tak ¿e kil ku -
dzie siê ciu in sty tu to wych ra por tów ba daw -
czych. Ma za so b¹ po byt na u ko wy w USA
(Lo y o la Uni ver si ty, New Orle ans) i Ja po nii
(pro mo cja sy ste mu mo ni to ro wa nia blo ków
ener ge tycz nych Po wer Watch). Pu bli ko wa³
m.in. w: „The Com pu ter Jo ur nal”, „Mi cro pro -
ces sors and Mi cro sy stems”, „Eu ro mi cro”,
„An na les UMCS”, „In ter na tio nal Jo ur nal of
Com pu ter Scien ce and Ap pli ca tions”.

W ¿y ciu pry wat nym — ¿o na ty, ma tro je
stu diu j¹ cych dzie ci. Upra wia ama tor sko ¿e -
glar stwo, na rciar stwo i ja zdê na ro we rze. Lu -
bi mu zy kê (szcze gól nie roc ko w¹), ta niec, li -
te ra tu rê i film. Ama tor sko in te re su je siê fi zy -
k¹, bio lo gi¹, an tro po lo gi¹, fi lo zo fi¹. Ma
szcze gól ne upodo ba nie w podró¿ach.
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dawidczyk

JA RO S£AW
DA WID CZYK
Ja ro s³aw Da wid czyk uro dzi³ siê 1 stycz nia
1974 ro ku w War sza wie. W 1993 ro ku po
ukoñ cze niu szko ³y œre dniej roz po cz¹³ stu dia
na Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech nik In for ma -
cyj nych Po li tech ni ki War szaw skiej. W 1998
ro ku roz po cz¹³ stu dia dok to ranc kie na tym
sa mym wy dzia le. Roz pra wê dok tor sk¹ Ba da -
nie pro ce sów opto-mi kro fa lo wej prze mia ny
czê sto tli wo œci na fo to de tek to rach PIN obro -
ni³ w mar cu 2005 ro ku. Od 2005 ro ku pra cu -
je w Za k³a dzie Fo to ni ki Obra zo wej i Mi kro -
fa lo wej In sty tu tu Mi kro e lek tro ni ki i Opto e -
lek tro ni ki na sta no wi sku ad iunk ta. Pro wa dzi
wy k³a dy z przedmio tu „Za a wan so wa na te le -
ko mu ni ka cja opto fa lo wa” oraz pro jek ty z
przedmio tu „Pro gra mo wa nie zda rze nio we”.
Jest au to rem przedmio tu „Pro gra mo wa nie
obiek to we w jê zy ku Ja va”. Lu bi pra cê ze stu -
den ta mi, jest pro mo to rem wie lu prac ma gi -
ster skich i in ¿y nier skich. Po za pra c¹ na u ko -
w¹ upra wia ¿e glar stwo.
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AN DRZEJ
D¥ BROW SKI
An drzej D¹ brow ski uro dzi³ siê 8 kwiet nia
1947 ro ku w K¹ tach Wro c³aw skich. Szko ³ê
pod sta wo w¹ oraz li ceum ogól no kszta³ c¹ ce
ukoñ czy³ w Sie dl cach. Jest ab sol wen tem Wy -
dzia ³u Elek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej,
gdzie uzy ska³ ty tu ³y i stop nie: ma gi stra in ¿y -
nie ra (1971), dok to ra na uk tech nicz nych
(1978), dok to ra ha bi li to wa ne go na uk tech -
nicz nych (1989) i ty tu³ pro fe so ra (2008). W
la tach 1973–1976 stu dio wa³ ma te ma ty kê na
Uni wer sy te cie War szaw skim.

Od 1971 ro ku jest pra cow ni kiem In sty tu -
tu Te le ko mu ni ka cji Po li tech ni ki War szaw -
skiej, od 1995 ro ku na sta no wi sku pro fe so ra
nad zwy czaj ne go. Od 1991 ro ku jest kie row -
ni kiem Za k³a du Sy ste mów Te le tran smi syj -
nych. W la tach 2002–2008 by³ dy rek to rem
In sty tu tu Te le ko mu ni ka cji. W la tach
1971–1978 An drzej D¹ brow ski by³ za an ga -
¿o wa ny w sze re gu pra cach dla pol skie go
prze my s³u, w szcze gól no œci przy pro jek to -

wa niu mo de mów z odbior ni ka mi ad ap ta cyj -
ny mi. By³ w tym okre sie miê dzy in ny mi au to -
rem in no wa cyj nej, opa ten to wa nej i spraw -
dzo nej eks pe ry men tal nie, ta bli co wej me to dy
ad ap ta cyj nej kom pen sa cji echa. 

W la tach 1982–1989 by³ za an ga ¿o wa ny
w ba da nia nad no w¹ w tym cza sie, g³ów nie
w za sto so wa niach mi li tar nych, tech ni k¹ wid -
ma roz pro szo ne go (Spre ad Spec trum). By³
au to rem kil ku kon struk cji sprzê tu, wie lu pu -
bli ka cji do ty cz¹ cych tych sy ste mów oraz pa -
ten tu do ty cz¹ ce go ich syn chro ni za cji.

W la tach 1991–1999, ja ko kie row nik Za -
k³a du Sy ste mów Te le tran smi syj nych, wspó³ -
pra co wa³ z Te le ko mu ni ka cj¹ Pol sk¹ SA, w
ra mach której po wsta ³o miê dzy in ny mi sze -
reg pro jek tów sie ci TPSA. Po wsta ³y pro jek ty
sie ci SDH dla Pol ski oraz War sza wy, pro jek -
ty sie ci syn chro ni za cyj nej dla Pol ski, sie ci
WDM dla Pol ski oraz do ku ment kon cep cyj -
ny roz wo ju In ter ne tu w Pol sce. Wy ni ki ba -
dañ oraz pro jek ty ze spo ³u ZST z te go okre su
zo sta ³y za war te w 5 podrêcz ni kach, po nad
50 pu bli ka cjach oraz po nad 50 ra por tach
tech nicz nych. 

W Za k³a dzie pro wa dzo ne by ³y po nad to
pra ce na u ko wo-ba daw cze do ty cz¹ ce ta kich
za ga dnieñ, jak: sy ste my do stê po we ka blo we
i ra dio we, sie ci ko mór ko we trze ciej ge ne ra cji
UMTS, sy ste my sa te li tar ne VSAT, te le fo nia in -
ter ne to wa (Vo IP), tech ni ki mul ti me dial ne w
te le nau cza niu oraz me to dy ko do wa nia, syn -
te zy i roz po zna wa nia mo wy. An drzej D¹ -
brow ski kie ro wa³ tak ¿e udzia ³em ze spo ³ów z
In sty tu tu Te le ko mu ni ka cji Po li tech ni ki War -
szaw skiej w wie lu pra cach pro wa dzo nych w
ra mach pro gra mów eu ro pej skich: Co de net,
Eu ro pa ce, Eu ro sat, Eu ro step, TEN i Twi ster
oraz odby³ kil ka sta ¿y za gra nicz nych, m.in.
w Uni ver si ty of Sur rey, École Na tio na le Su -
per ie re de Te le co mu ni ca tion (Evry) i Uni ver -
si te de Po i tiers). 

W ra mach swo jej dzia ³al no œci dy dak tycz -
nej An drzej D¹ brow ski pro wa dzi ostat nio
wy k³a dy „Pod sta wy trans mi sji cy fro wej” oraz
„Sy ste my sze ro ko pa smo we z roz pra sza niem
wid ma”. By³ pro mo to rem 7 prac dok tor skich

dąbrowski
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oraz po nad 50 prac ma gi ster skich. Re cen zo -
wa³ oko ³o 30 prac dok tor skich i ha bi li ta cyj -
nych.

Jest cz³on kiem: Ko mi te tu Elek tro ni ki i Te -
le ko mu ni ka cji Pol skiej Aka de mii Na uk, Pol -
skie go To wa rzy stwa Za sto so wañ Elek tro ma -
gne ty zmu Pol skiej Aka de mii Na uk, IE EE;
by³/jest cz³on kiem rad na u ko wych wie lu in -
sty tu cji, cz³on kiem kil ku rad pro gra mo wych
kon fe ren cji na u ko wo-tech nicz nych w tym
wie lo let nim prze wo dni cz¹ cym ko mi te tu pro -
gra mo we go KSTiT. By³ kon sul tan tem w wie lu
in sty tu cjach pañ stwo wych i fir mach pry wat -
nych. Ostat nio wspó³ pra cu je, na czê œci eta -
tu, z ame ry kañ sk¹ fir m¹ Tel cor dia, bê d¹ c¹
spad ko bier c¹ tra dy cji Bel labs. By³ wie lo krot -
nie na gra dza ny, m.in. Z³o tym Krzy ¿em Za -
s³u gi.

An drzej D¹ brow ski jest ¿o na ty (¿o na, An -
na Ma ria D¹ brow ska jest le ka rzem), ma tro je
dzie ci (syn Pa we³ jest in ¿y nie rem in for ma ty -
kiem i mgr. in¿. te le ko mu ni ka cji, cór ka An na
Zo fia jest le ka rzem sto ma to lo giem i dok to -
ran tem, syn Piotr — dok to ran tem w dzie dzi -
nie ochro na œro do wi ska).
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AN NA DE RE ZIÑ SKA
An na De re ziñ ska uro dzi ³a siê 21 lu te go 1960
ro ku. W 1978 ro ku ukoñ czy ³a Li ceum im. H.
Ko³ ³¹ ta ja w War sza wie i roz po czê ³a stu dia na
Wy dzia le In for ma ty ki (niem. Da te nve rar be i -
tung) na Uni wer sy te cie Tech nicz nym w Dre -
Ÿnie (Niem cy). Po za li cze niu pierw sze go ro -
ku kon ty nu o wa ³a stu dia na kie run ku In for -
ma ty ka na Wy dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki
War szaw skiej. Po ukoñ cze niu stu diów w
1984 ro ku roz po czê ³a pra cê w oœrod ku obli -
cze nio wym In sty tu tu In for ma ty ki Po li tech ni ki
War szaw skiej. Od 1985 ro ku pra co wa ³a ja ko
asy stent, a póŸniej wy k³a dow ca w tym in sty -
tu cie. W 2002 ro ku uzy ska ³a sto pieñ na u ko -
wy dok to ra na Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech nik
In for ma cyj nych Po li tech ni ki War szaw skiej.
Od te go ro ku pra cu je na sta no wi sku ad iunk -
ta w In sty tu cie In for ma ty ki Po li tech ni ki War -
szaw skiej. 

W po cz¹t ko wym okre sie An na De re ziñ -
ska ucze st ni czy ³a w pro jek tach zwi¹ za nych
z roz wo jem no wych me tod mo de lo wa nia sy -
ste mów wspó³ bie¿ nych. W tym ob sza rze
pro wa dzi ³a pra ce do ty cz¹ ce prze twa rza nia
ta kich mo de li oraz spe cy fi ka cji sy ste mów
wspó³ bie¿ nych sto so wa nych w ró¿ nych
dzie dzi nach. 

Od 1994 ro ku zaj mo wa ³a siê pro ble ma mi
dia gno sty ki sy ste mów wie lo pro ce so ro wych.
Przy go to wy wa ³a sta no wi sko trans pu te ro we
do pro wa dze nia prac eks pe ry men tal nych.
Opra co wy wa ³a al go ryt my zbie ra nia oraz
ana li zy wy ni ków dia gno stycz nych w sy ste -
mach wie lo pro ce so ro wych.

W ostat niej de ka dzie jej pra ce obej mu j¹
za ga dnie nia in ¿y nie rii opro gra mo wa nia,
zw³a szcza od no sz¹c siê do dwóch kie run -
ków: po pra wy ja ko œci opro gra mo wa nia oraz
mo de lo wa nia i wy twa rza nia opro gra mo wa -
nia z wy ko rzy sta niem mo de li. W ra mach
pierw sze go kie run ku pro wa dzi ³a pra ce nad
ana li z¹ wia ry god no œci opro gra mo wa nia me -
to d¹ wstrzy ki wa nia b³ê dów, roz wo ju me tod i
na rzê dzi do te sto wa nia opro gra mo wa nia, a
w szcze gól no œci do te sto wa nia mu ta cyj ne go.
Dru gi ob szar za in te re so wañ do ty czy mo de -
lo wa nia opro gra mo wa nia, zw³a szcza z wy -
ko rzy sta niem no ta cji UML (Uni fied Mo de ling
Lan gu a ge) oraz ge ne ra cji ko du na pod sta wie
mo de li opi su j¹ cych struk tu rê i za cho wa nie
(Mo del Dri ven En gi ne e ring). Pod jej kie row -
nic twem po wsta ³y uni ka to we roz wi¹ za nia
do ty cz¹ ce mu ta cji obiek to wych dla jê zy ka
C# (CRE AM — Cre a tor of Mu tants) oraz ge -
ne ra cji ko du C# dla ma szyn sta no wych UML
(FXU — Fra me work for eXe cu ta ble UML).

An na De re ziñ ska jest au tor k¹ lub wspó³ -
au tor k¹ po nad 50 ar ty ku ³ów na u ko wych, w
wiêk szoœæ pre zen to wa nych na fo rum miê -
dzy na ro do wym, w tym kil ku na stu prac opu -
bli ko wa nych w cza so pi smach oraz kil ku na -
stu ja ko roz dzia ³y w ksi¹¿ kach re no mo wa -
nych wy daw nictw (m.in. Sprin ger, IOS Press).

W la tach 2007–2009 prze wo dni czy ³a
kon fe ren cji „In ter na tio nal Con fe ren ce on
Prin ci ples of In for ma tion Tech no lo gy and

derezińska
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Ap pli ca tions” (PI TA) orga ni zo wa nej w ra -
mach mul ti kon fe ren cji IMC SIT. Ucze st ni czy
w ko mi te tach pro gra mo wym cza so pi sma i
kon fe ren cji miê dzy na ro do wych (m.in. „Da -
tics-Imecs”, „Da tics-Ispa”). Re cen zo wa ³a
pra ce dla cza so pi sma „In for ma ti ca” i kil ku
kon fe ren cji miê dzy na ro do wych.

An na De re ziñ ska bra ³a udzia³ w przy go -
to wa niu dwóch no wych wy k³a dów i za jêæ
la bo ra to ryj nych z za kre su in ¿y nie rii opro gra -
mo wa nia. Jest wspó³ au tor k¹ czte rech pu bli -
ka cji pre zen tu j¹ cych me to dy kê i do œwiad -
cze nia w kszta³ ce niu za a wan so wa nych me -
tod in ¿y nie rii opro gra mo wa nia. Oprócz pro -
wa dzo nych za jêæ z tej dzie dzi ny, pro wa dzi -
³a wy k³ad z sy ste mów ope ra cyj nych, a tak ¿e
pro jek ty i la bo ra to ria dla ró¿ nych przedmio -
tów z pro gra mo wa nia oraz wia ry god no œci
sy ste mów kom pu te ro wych (rów nie¿ na stu -
diach an glo jê zycz nych).

W³a da jê zy kiem an giel skim, nie miec kim i
ro syj skim. Lu bi œpiew i tu ry sty kê.
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KRZY SZTOF
DE RZA KOW SKI
Krzy sztof De rza kow ski uro dzi³ siê 23 lip ca
1959 ro ku w Miñ sku Ma zo wiec kim. Jest sy -
nem Zdzi s³a wa i Te re sy z d. Po lem ber skiej.
Szko ³ê Pod sta wo w¹ im. Bo le s³a wa Pru sa w
Ka ³u szy nie ukoñ czy³ w 1974 ro ku, a na stêp -
nie uczê szcza³ do Li ceum Ogól no kszta³ c¹ ce -
go im. Ma cie rzy Szkol nej w Miñ sku Ma zo -
wiec kim. W 1978 ro ku roz po cz¹³ stu dia na
Wy dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw -
skiej. Ty tu³ ma gi stra in ¿y nie ra uzy ska³ w
1984 ro ku za pra cê do ty cz¹ c¹ po mia rów pa -
ra me trów ma te ria ³ów w pa œmie mi kro fa lo -
wym z wy ko rzy sta niem re zo na to rów die lek -
trycz nych. Od lu te go 1985 ro ku pra cu je w
In sty tu cie Ra dio e lek tro ni ki na Wy dzia le Elek -
tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych Po li tech ni ki
War szaw skiej, kon ty nu u j¹c ba da nia w te ma -
ty ce pra cy ma gi ster skiej. W 1991 ro ku uzy -
ska³ sto pieñ dok to ra na uk tech nicz nych (z

wy ró¿ nie niem) za roz pra wê Me to da po mia ru
pa ra me trów fer ry tów mi kro fa lo wych z wy ko -
rzy sta niem re zo na to rów die lek trycz nych i
fer ry to wych. Od ma ja 1994 ro ku za tru dnio -
ny jest na sta no wi sku ad iunk ta w In sty tu cie
Ra dio e lek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej.

Za in te re so wa nia na u ko wo-ba daw cze
Krzy szto fa De rza kow skie go kon cen tru j¹ siê
wo kó³ tech ni ki mi kro fa lo wej i ra dio ko mu ni -
ka cji. Szcze gól nym ob sza rem je go za in te re -
so wa nia s¹ re zo na to ry die lek trycz ne i ich za -
sto so wa nia, przede wszy st kim w po mia rach
pa ra me trów ma te ria ³ów w pa œmie czê sto tli -
wo œci mi kro fa lo wych. Jest wspó³ twór c¹ wie -
lu me tod po mia ru pa ra me trów ma te ria ³o -
wych, m.in. ze spo lo nej prze ni kal no œci elek -
trycz nej, ze spo lo nej prze ni kal no œci ma gne -
tycz nej, re zy stan cji po wierzch nio wej, ta kich
ma te ria ³ów jak die lek try ki, fer ry ty, nad prze -
wo dni ki, me ta ma te ria ³y. Je go g³ów ny wk³ad
w opra co wa nie tych me tod to roz wi¹ za nia
te o re tycz ne z³o ¿o nych nie jed no rod nych
struk tur re zo nan so wych za wie ra j¹ cych mie -
rzo ny ma te ria³ oraz pro gra my kom pu te ro we
do eks trak cji pa ra me trów ma te ria ³o wych na
pod sta wie prze pro wa dzo nych po mia rów pa -
ra me trów ob wo do wych. Opra co wa ne me to -
dy po mia ro we s¹ wy ko rzy sty wa ne w la bo ra -
to riach i oœrod kach na u ko wych na ca ³ym
œwie cie. W ostat nich la tach zaj mu je siê rów -
nie¿ wie lo war stwo wy mi an te na mi szcze li no -
wy mi o re kon fi gu ro wa nej aper tu rze. 

Bra³ udzia³ w wie lu pro jek tach ba daw -
czych fi nan so wa nych przez Ko mi tet Ba dañ
Na u ko wych, Mi ni ster stwo Na u ki i Szkol nic -
twa Wy ¿sze go, Uniê Eu ro pej sk¹ oraz za k³a -
dy prze my s³o we. Jest po sia da czem trzech
pa ten tów.

Krzy sztof De rza kow ski jest au to rem lub
wspó³ au to rem 80 pu bli ka cji w tym 11 ar ty ku -
³ów w cza so pi smach z li sty fi la del fij skiej,
m.in. w: „IE EE Trans ac tions on Mi cro wa ve
The o ry and Tech ni qu es”, „IE EE Trans ac tions
on An ten nas and Pro pa ga tions”, „Me a su re -
ment Scien ce and Tech no lo gy”. Za ar ty ku³ w
cza so pi œmie „Me a su re ment Scien ce and
Tech no lo gy” pt. Com plex Per mit ti vi ty of So -
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me Ultra-low loss Die lec tric Cry stals at Cry o -
ge nic Tem pe ra tu re otrzy ma³ na gro dê MST
Best Pa per Award w 1999 ro ku (wspól nie z J.
Krup k¹, M. To bar, J. Hart nett, R.G. Ge y er). Za
re fe rat pt. Exten ding Func tio na li ties of Wa ve -
gu i de Slot An ten nas by Me ans of Re con fi gu -
ra ble Aper tu re otrzy ma³ wspól nie z Ye vhe -
nem Ya sh chy shy nem i Je rzym Mo del skim na -
gro dê EuMC Mi ro wa ve Pri ze w 2008 ro ku w
Am ster da mie. Je go pu bli ka cje s¹ czê sto cy to -
wa ne przez in nych au to rów z ca ³e go œwia ta
— œre dnio 27 ra zy rocz nie (we d³ug Scien ce
Ci ta tion In dex).

Za osi¹ gniê cia na u ko wo-ba daw cze otrzy -
my wa³ na gro dy Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej
w 1991 i 1995 ro ku oraz Rek to ra Po li tech ni -
ki War szaw skiej w 1987 i 2009 ro ku. Otrzy -
ma³ rów nie¿ na gro dê URSI Yo ung Scien ti sts
Award w 1989 ro ku w Szto khol mie.

Od 2010 ro ku jest re cen zen tem w pre sti -
¿o wych cza so pi smach na u ko wych: „IE EE
Trans ac tions on Mi cro wa ve The o ry and
Tech ni qu es” i „IE EE Mi cro wa ve and Wi re less
Com po nents Let ters”. Jest cz³on kiem IE EE
MTT So cie ty.

By³ opie ku nem kil ku dzie siê ciu prac dy -
plo mo wych — ma gi ster skich i in ¿y nier skich.
Jest kie row ni kiem La bo ra to rium Pod staw
Tech ni ki Mi kro pro ce so ro wej.
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JA NUSZ A.
DO BRO WOL SKI
Ja nusz A. Do bro wol ski uro dzi³ siê 6 ma ja
1942 ro ku w Rze szo wie. W 1959 ro ku ukoñ -
czy³ Li ceum Ogól no kszta³ c¹ ce im. St. Ko nar -
skie go w Rze szo wie. W tym sa mym ro ku roz -
po cz¹³ stu dia na Wy dzia le £¹cz no œci Po li -
tech ni ki War szaw skiej. W 1965 ro ku ukoñ -
czy³ stu dia i uzy ska³ dy plom ma gi stra in ¿y -
nie ra elek tro ni ki. W mar cu 1965 ro ku zo sta³
za tru dnio ny na sta no wi sku na u czy cie la aka -
de mic kie go w Ka te drze Uk³a dów Elek tro -
nicz nych Po li tech ni ki War szaw skiej. W
1973 ro ku Ra da Wy dzia ³u Elek tro ni ki Po li -
tech ni ki War szaw skie nada ³a mu sto pieñ
dok to ra na uk tech nicz nych za roz pra wê
Ana li za pra cy ge ne ra to ra z dio d¹ Gun na
oscy lu j¹ c¹ w ro dza ju re zo nan so wym z
opóŸnie niem oraz z ga sze niem do me ny. W
ro ku aka de mic kim 1974/1975 prze by wa³ na

sta ¿u na u ko wym w Uni ver si ty of Ma ni to ba,
Win ni peg, Ma ni to ba, Ka na da. W 1979 ro ku
Ra da Wy dzia ³u Elek tro ni ki PW nada ³a mu
sto pieñ na u ko wy dok to ra ha bi li to wa ne go za
mo no gra fiê Kom pu te ro we me to dy pro jek to -
wa nia ob wo dów mi kro fa lo wych. We wrze -
œniu 1980 ro ku zo sta³ po wo ³a ny na sta no wi -
sko do cen ta w Po li tech ni ce War szaw skiej. W
la tach 1979–1983 by³ za stêp c¹ dy rek to ra ds.
na u ko wo-ba daw czych In sty tu tu Pod staw
Elek tro ni ki oraz kie row ni kiem Za k³a du Uk³a -
dów i Apa ra tu ry Mi kro fa lo wej w tym sa mym
In sty tu cie.

W la tach 1983–1984 Ja nusz A. Do bro -
wol ski pra co wa³ w Uni ver si ty of Win ni peg,
Win ni peg, Ma ni to ba, Ca na da na sta no wi sku
re se arch as so cia te. Od 1985 ro ku jest kie -
row ni kiem Za k³a du Uk³a dów i Apa ra tu ry Mi -
kro fa lo wej. W 1987 ro ku zo sta³ po wtór nie
mia no wa ny za stêp c¹ dy rek to ra ds. na u ko wo-
ba daw czych In sty tu tu Pod staw Ee lek tro ni ki.
Od 1 gru dnia 1990 do 30 wrze œnia 2005 ro -
ku by³ dy rek to rem In sty tu tu Pod staw Elek tro -
ni ki (obe cnie In sty tu tu Sy ste mów Elek tro nicz -
nych). Ja nusz A. Do bro wol ski otrzy ma³ ty tu³
pro fe so ra w mar cu 1992 ro ku. Od 1997 ro ku
jest pro fe so rem zwy czaj nym Po li tech ni ki
War szaw skiej.

Dzia ³al noœæ na u ko wo-ba daw cza Ja nu sza
A. Do bro wol skie go jest zwi¹ za na z te o ri¹ i
tech ni k¹ mi kro fa lo w¹. W la tach 1965–1974
przedmio tem je go za in te re so wañ by ³a mi kro -
fa lo wa elek tro ni ka cia ³a sta ³e go, a w szcze -
gól no œci mi kro fa lo we wzmac nia cze z dio da -
mi tu ne lo wy mi, wzmac nia cze tran zy sto ro we
i ge ne ra to ry z dio da mi Gun na. W okre sie po -
by tu w Uni ver si ty of Ma ni to ba (w la tach
1974–1975), pro wa dzi³ ba da nia nad no wy -
mi mi kro fa lo wy mi me to da mi po mia ru pr¹ du
sta ³e go i pr¹ du zmien ne go w ener ge tycz nych
li niach trans mi syj nych wy so kie go na piê cia.
Od 1973 ro ku te ma ty ka je go prac na u ko -
wych roz sze rzy ³a siê o kom pu te ro we me to dy
pro jek to wa nia uk³a dów elek tro nicz nych i
mi kro fa lo wych. W okre sie dru gie go po by tu
w Uni ver si ty of Ma ni to ba (w la tach
1983–1985) ucze st ni czy³ w pra cach ba daw -
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czych w dzie dzi nie an ten i sy ste mów za si la -
nia wie lo e le men to wych an ten fa zo wa nych
do mi kro fa lo wej ko mu ni ka cji sa te li tar nej. Po
po wro cie do Pol ski zaj mo wa³ siê te ma ty k¹
wspo ma ga nej kom pu te rem ana li zy i pro jek -
to wa nia uk³a dów mi kro fa lo wych w aspek cie
opty ma li za cji ich pa ra me trów szu mo wych
oraz ra dio me trycz ny mi sy ste ma mi do po mia -
ru pa ra me trów szu mo wych ele men tów i
uk³a dów mi kro fa lo wych. Od 1995 ro ku kie -
ru je i bie rze udzia³ w pra cach na u ko wych
zwi¹ za nych z te ma ty k¹ pro jek to wa nia, mo -
de lo wa nia i po mia rów mi kro fa lo wych uk³a -
dów i sy ste mów, w tym mo no li tycz nych mi -
kro fa lo wych uk³a dów sca lo nych. Ja nusz A.
Do bro wol ski jest au to rem lub wspó³ au to rem
oko ³o 100 pu bli ka cji i re fe ra tów kon fe ren cyj -
nych. Jest te¿ au to rem oœmiu ksi¹ ¿ek: pierw -
szej i je dy nej w jê zy ku pol skim mo no gra fii
Wspo ma ga ne kom pu te rem pro jek to wa nie
ob wo dów mi kro fa lo wych (WKi£, War sza wa
1987), trzech ksi¹ ¿ek wy da nych w USA —
In tro duc tion to Com pu ter Me thods for Mi cro -
wa ve Cir cu it Ana ly sis and De sign (Ar tech
Ho u se, Bo ston–Lon don 1991), Com pu ter Ai -
ded Ana ly sis Mo de ling and De sign of Mi cro -
wa ve Ne tworks: The Wa ve Ap pro ach (Ar tech
Ho u se Bo ston– Lon don 1996) i Mi cro wa ve
Ne twork De sign Using the Scat te ring Ma trix
(Ar tech Ho u se 2010) oraz ksi¹ ¿ek Pro jek to -
wa nie mi kro fa lo wych wzmac nia czy z tran -
zy sto ra mi ME SFET (WNT, War sza wa 1991),
Mo no li tycz ne mi kro fa lo we uk³a dy sca lo ne
— mo de lo wa nie, pro jek to wa nie i po mia ry
(WNT, War sza wa 1999), Tech ni ka wiel kich
czê sto tli wo œci (Ofi cy na Wy daw ni cza Po li -
tech ni ki War szaw skiej, War sza wa 2001)
oraz Uk³a dy sca lo ne CMOS na czê sto tli wo -
œci ra dio we i mi kro fa lo we (Aka de mic ka Ofi -
cy na Wy daw ni cza EXIT, War sza wa 2007).
By³ pro mo to rem sze œciu za koñ czo nych prze -
wo dów dok tor skich na Wy dzia le Elek tro ni ki i
Tech nik In for ma cyj nych. Za osi¹ gniê cia na u -
ko wo-ba daw cze by³ na gra dza ny piê cio krot -
nie przez Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej
(1980, 1987, 1993, 1997 i 1999) oraz przez
Se kre ta rza Wy dzia ³u IV Pol skiej Aka de mii
Na uk (1992). Ja nusz A. Do bro wol ski otrzy -
ma³ tak ¿e na gro dê w Kon kur sie im. Prof.
Mie czy s³a wa Po ¿a ry skie go za naj lep szy ar ty -
ku³ opu bli ko wa ny w cza so pi smach Sto wa -
rzy sze nia Elek try ków Pol skich w 2000 ro ku.

Ja nusz A. Do bro wol ski pro wa dzi³ wie le
ory gi nal nych wy k³a dów, wœród których na le -
¿y wy mie niæ przede wszy st kim: „Ana li za i
pro jek to wa nie uk³a dów mi kro fa lo wych przy
po mo cy elek tro nicz nej ma szy ny cy fro we”
(1975–1982), „Wspo ma ga ne kom pu te rem

pro jek to wa nie ob wo dów mi kro fa lo wych”
(1986–1991), „Mi kro fa le” (1979–1992), „Te -
o ria po la” (1992–1995) oraz „Tech ni ka mi -
kro fa lo wa” (1992–1995), „Pod sta wy tech ni ki
wiel kich czê sto tli wo œci” (od 1995 roku), Od
po ³o wy lat sie dem dzie si¹ tych roz po cz¹³ na u -
cza nie no wej dzie dzi ny mi kro fal — hy bry do -
wych mi kro fa lo wych uk³a dów sca lo nych. W
la tach 1978–1980 pro wa dzi³ wy k³ad „Mi kro -
fa lo we uk³a dy sca lo ne, tech no lo gia i pro jek -
to wa nie”, a w la tach 1980–1990 „Pro jek to -
wa nie mi kro fa lo wych uk³a dów sca lo nych”.
Wraz z roz wo jem tech ni ki i tech no lo gii mo -
no li tycz nych mi kro fa lo wych uk³a dów sca lo -
nych i uk³a dów sca lo nych CMOS na czê sto -
tli wo œci ra dio we i mi kro fa lo we opra co wa³
wy k³a dy po œwiê co ne tej no wo cze snej tech -
ni ce: „Mo no li tycz ne mi kro fa lo we uk³a dy
sca lo ne — pro jek to wa nie, mo de lo wa nie, po -
mia ry”, pro wa dzo ny w la tach 1997–2002
oraz „Wspó³ cze sne uk³a dy ana lo go we, im -
pul so we i RF”, od 2003 ro ku. Jest au to rem
piê ciu podrêcz ni ków aka de mic kich: Kom pu -
te ro wa ana li za i pro jek to wa nie ob wo dów
mi kro fa lo wych (Wy daw nic twa Po li tech ni ki
War szaw skiej, War sza wa 1984), Mi kro fa le
(Wy daw nic twa Po li tech ni ki War szaw skiej,
War sza wa 1991), Tech ni ka wiel kich czê sto -
tli wo œci — za da nia (Ofi cy na Wy daw ni cza
Po li tech ni ki War szaw skiej, War sza wa 1996),
Tech ni ka wiel kich czê sto tli wo œci (Ofi cy na
Wy daw ni cza Po li tech ni ki War szaw skiej,
War sza wa 1999) oraz Uk³a dy sca lo ne CMOS
na czê sto tli wo œci ra dio we i mi kro fa lo we
(Ofi cy na Wy daw ni cza Po li tech ni ki War -
szaw skiej, War sza wa 2006).

Ja nusz A. Do bro wol ski ja ko cz³o nek Ra dy
Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj -
nych jest prze wo dni cz¹ cym Ko mi sji Wy bor -
czej Wy dzia ³u Ei TI oraz prze wo dni cz¹ cym
Ko mi sji Skru ta cyj nej Sto wa rzy sze nia Ab sol -
wen tów i Przy ja ció³ Wy dzia ³u Elek tro ni ki i
Tech nik In for ma cyj nych Po li tech ni ki War -
szaw skiej — EL KA. Jest po nad to cz³on kiem
Sek cji Sy gna ³ów, Uk³a dów i Sy ste mów Elek -
tro nicz nych oraz Sek cji Mi kro fal Ko mi te tu
Elek tro ni ki i Te le ko mu ni ka cji Pol skiej Aka de -
mii Na uk, cz³on kiem In sti tu te of Elec tri cal
and Elec tro nics En gi ne ers (USA) oraz cz³on -
kiem Edi to rial Bo ard of the IE EE Trans ac tions
on Mi cro wa ve The o ry and Tech ni qu es
(USA).
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GRZE GORZ
DO MAÑ SKI
Grze gorz Do mañ ski uro dzi³ siê 2 ma ja 1970
ro ku w War sza wie. Szko ³ê pod sta wo w¹
(1985) i li ceum ogól no kszta³ c¹ ce (1989)
ukoñ czy³ w War sza wie. Dy plom ma gi stra in -
¿y nie ra uzy ska³ w 1994 ro ku na Wy dzia le
Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych Po li -
tech ni ki War szaw skiej.

Od 2001 ro ku jest za tru dnio ny ja ko na u -
czy ciel aka de mic ki w In sty tu cie Ra dio e lek -
tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej. Sto pieñ
dok to ra na uk tech nicz nych uzy ska³ na Wy -
dzia le Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych
Po li tech ni ki War szaw skiej w 2001 ro ku za
roz pra wê Opty ma li za cja ska nin go wych ra -
dio gra ficz nych me tod ba da nia gê sto œci tka -
nek ko st nych. Bra³ udzia³ w gran tach i pra -
cach na u ko wych zwi¹ za nych z ra dio gra ficz -
ny mi me to da mi po mia ru gê sto œci ko œci oraz
dy fu zyj n¹ to mo gra fi¹ optycz n¹. By³ kie row -

ni kiem gran tu KBN No we me to dy po pra wy
ja ko œci obra zo wa nia w za sto so wa niach to -
mo gra fii optycz nej do ba dañ ana to micz nych
i czyn no œcio wych (2003–2005). 

Pro wa dzi³ wy k³a dy z przedmio tu „Apa ra -
tu ra ra dio lo gicz na w dia gno sty ce me dycz -
nej” oraz za jê cia la bo ra to ryj ne miê dzy in ny -
mi z przedmio tów: „Tech ni ki me dy cy ny nu -
kle ar nej”, „Elek tro nicz na apa ra tu ra me dycz -
na”, „De tek cja sy gna ³ów bio lo gicz nych i j¹ -
dro wych”, „Uk³a dy lo gicz ne”. 

Od 2006 ro ku jest ¿o na ty.
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CE ZA RY DRE GER
Ce za ry Dre ger uro dzi³ siê 1 gru dnia 1941 ro -
ku w War sza wie. Tam te¿ ukoñ czy³ szko ³ê
pod sta wo w¹ oraz li ceum ogól no kszta³ c¹ ce.
Jest ab sol wen tem Wy dzia ³u Elek tro ni ki Po li -
tech ni ki War szaw skiej, gdzie uzy ska³ ty tu ³y i
stop nie: ma gi stra in ¿y nie ra i dok to ra na uk
tech nicz nych.

Od 1970 ro ku jest pra cow ni kiem In sty tu -
tu Te le ko mu ni ka cji Po li tech ni ki War szaw -
skiej, od 1981 ro ku na sta no wi sku ad iunk ta.
Jest au to rem i wspó³ au to rem 2 ksi¹ ¿ek, 2
skryp tów, po nad 20 pu bli ka cji, po nad 40 ra -
por tów tech nicz nych oraz 5 pa ten tów.

Od po cz¹t ku swo jej pra cy zaj mo wa³ siê
pro ble ma ty k¹ trans mi sji da nych i w Ze spo le
Mo de mów Trans mi sji Da nych kie ro wa nym
przez Ze no na Ba ra na bra³ udzia³ w opra co -
wa niu urz¹ dzeñ o prze p³yw no œci 600/1200
bit/s z bi nar n¹ mo du la cj¹ czê sto tli wo œci oraz
mo de mów o prze p³yw no œci 1200/2400 bit/s
z bi nar n¹ i czte ro war to œcio w¹ ró¿ ni co w¹
mo du la cj¹ fa zy, oby dwa przy sto so wa ne do
pra cy na sta ³ych i ko mu to wa nych ³¹ czach ty -
pu te le fo nicz ne go. Urz¹ dze nia zo sta ³y wdro -
¿o ne do se ryj nej pro duk cji w WZT „Te le tra”.
W la tach 1980–1988 zaj mo wa³ siê me to da -
mi i mo de ma mi do trans mi sji da nych w ka -
na ³ach ra dio li nio wych, które zna la z³y za sto -
so wa nie w wa¿ nych sy ste mach pañ stwo -
wych. Za osi¹ gniê cia w dzie dzi nie ba dañ na -
u ko wych dwu krot nie otrzy ma³ Na gro dê Mi -
ni stra Na u ki, Szkol nic twa Wy ¿sze go i Tech -
ni ki, odzna czo ny zo sta³ Br¹ zo wym Me da lem
„Za Za s³u gi dla Obron no œci Kra ju” oraz Z³o -
t¹ Odzna k¹ „Za s³u ¿o ne go Pra cow ni ka £¹cz -
no œci” i Z³o t¹ Odzna k¹ „Za s³u ¿o ne go dla
£¹cz no œci”.

W po cz¹t kach swo jej dzia ³al no œci dy dak -
tycz nej Ce za ry Dre ger pro wa dzi³ za jê cia la -
bo ra to ryj ne i æwi cze nia z „Pod staw trans mi -
sji da nych”, a na stêp nie wy k³a dy „Urz¹ dze -
nia i uk³a dy trans mi sji da nych” oraz „Pod sta -

wy te le ko mu ni ka cji”, ostat nio pro wa dzi wy -
k³ad „Sy ste my trans mi sji da nych”. By³ opie -
ku nem po nad 120 prac dy plo mo wych in ¿y -
nier ski i ma gi ster skich. Za osi¹ gniê cia w
dzie dzi nie dy dak tycz nej dwu krot nie otrzy -
ma³ Na gro dê Mi ni stra Na u ki, Szkol nic twa
Wy ¿sze go i Tech ni ki.

W la tach 1986–2005 Dre ger pe³ ni³ funk -
cjê Za stêp cy Dy rek to ra In sty tu tu ds. Dy dak -
tycz nych. W tym okre sie zaj mo wa³ siê two -
rze niem i mo der ni za cj¹ pro gra mów na u cza -
nia dla stu den tów spe cjal no œci Te le ko mu ni -
ka cja. W ra mach swo jej funk cji zaj mo wa³ siê
orga ni za cj¹ kszta³ ce nia w szyb ko roz wi ja j¹ -
cej siê dzie dzi nie w ra mach ró¿ nych form
stu diów in ¿y nier skich dla ab sol wen tów œre -
dnich szkó³ tech nicz nych o spe cjal no œci te le -
ko mu ni ka cja lub elek tro ni ka, a tak ¿e ró¿ -
nych form stu diów po dy plo mo wych. W
1995 ro ku zor ga ni zo wa³ 2-let nie Ma gi ster -
skie Stu dia Uzu pe³ nia j¹ ce (MSU) w za kre sie
spe cjal no œci Te le ko mu ni ka cja dla osób,
które ukoñ czy ³y w do wol nej uczel ni stu dia
za wo do we na tej lub po krew nej spe cjal no -
œci, by³ kie row ni kiem tych stu diów do 2003
ro ku. Od dziel nym pro ble mem do roz wi¹ za -
nia w cza sie pe³ nie nia funk cji za stêp cy by ³o
stwo rze nie ró¿ nych form elek tro nicz nej
spraw nej ob s³u gi pro ce su dy dak tycz ne go wi -
dzia ne go za rów no od stro ny wy k³a dow ców,
jak i stu den tów po zo sta j¹ cych pod opie k¹ In -
sty tu tu Te le ko mu ni ka cji. Za osi¹ gniê cia w dzie -
dzi nie na u ko wej, dy dak tycz nej i orga ni za cyj -
nej odzna czo ny zo sta³ Z³o tym Krzy ¿em Za s³u -
gi i Me da lem Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej.

Jest cz³on kiem Sek cji Te le ko mu ni ka cji
Ko mi te tu Elek tro ni ki i Te le ko mu ni ka cji Pol -
skiej Aka de mii Na uk. W la tach 1998–2009
by³ za tru dnio ny ja ko eks pert w Te le ko mu ni -
ka cji Pol skiej S.A.

Je go hob by to astro no mia i pro ble my ge -
o de zji sa te li tar nej.
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PRZE MY S£AW
GRZE GORZ
DY MAR SKI
Prze my s³aw Grze gorz Dy mar ski uro dzi³ siê
24 kwiet nia 1951ro ku we Wro c³a wiu, gdzie
uczê szcza³ do XII Li ceum Ogól no kszta³ c¹ ce -
go i, ja ko lau re at Olim pia dy Fi zycz nej, do sta³
siê bez eg za mi nu na stu dia na Wy dzia le
Elek tro ni ki Po li tech ni ki Wro c³aw skiej. Stu dia
ukoñ czy³ z wy ró¿ nie niem (spe cjal noœæ —
au to ma ty ka) w 1974 ro ku. W tym sa mym ro -
ku roz po cz¹³ pra cê ja ko asy stent — sta ¿y sta
w Za k³a dzie Uk³a dów Elek tro nicz nych In sty -
tu tu Te le ko mu ni ka cji i Aku sty ki Po li tech ni ki
Wro c³aw skiej, kie ro wa nym przez pro fe so ra
Mie czy s³a wa Gro bel ne go. Zaj mo wa³ siê pro -
ble ma ty k¹ au to ma tycz ne go pro jek to wa nia
nie li nio wych dy na micz nych uk³a dów elek -
tro nicz nych, a w szcze gól no œci me to da mi
roz wi¹ zy wa nia „sztyw nych” uk³a dów rów -
nañ ró¿ nicz ko wo — al ge bra icz nych. Pra ce

te kon ty nu o wa³ po prze pro wa dze niu siê (z
przy czyn ro dzin nych) do War sza wy w koñ cu
1975 ro ku i za koñ czy³ je dok to ra tem obro -
nio nym (z wy ró¿ nie niem) w 1983 ro ku na
Wy dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki Wro c³aw -
skiej (pro mo tor — pro fe sor Mie czy s³aw Gro -
bel ny). Re zul ta tem prak tycz nym by³ eks pe ry -
men tal ny pro gram ana li zy cza so wej nie li nio -
wych dy na micz nych uk³a dów elek tro nicz -
nych.

Od 1976 ro ku pra cu je w Za k³a dzie Sy ste -
mów Te le tran smi syj nych In sty tu tu Te le ko mu -
ni ka cji, na Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech nik In -
for ma cyj nych Po li tech ni ki War szaw skiej, Po -
li tech ni ki War szaw skiej, ko lej no ja ko asy -
stent, ad iunkt (od 1984 ro ku) i pro fe sor nad -
zwy czaj ny (od 2010 ro ku). W pierw szym
okre sie zaj mo wa³ siê, bê d¹c cz³on kiem ze -
spo ³u kie ro wa ne go przez Pio tra Bu ble wi cza,
tech ni k¹ wo ko de ro w¹, tzn. kom pre sj¹ te le fo -
nicz ne go sy gna ³u mo wy do prze p³yw no œci
1000–3000 b/s. Ze spó³ Pio tra Bu ble wi cza
opra co wa³ w koñ cu lat sie dem dzie si¹ tych
ubie g³e go stu le cia pierw szy w Pol sce wo ko -
der ka na ³o wy, a na stêp nie wo ko der for man -
to wo — ka na ³o wy o prze p³yw no œciach 1200
i 2400 b/s. 

Du ¿y wp³yw na prze bieg pra cy na u ko wej
Prze my s³a wa Dy mar skie go mia³ oœmio mie -
siêcz ny sta¿ w Éco le Na tio na le Supérieu re
des Télécom mu ni ca tions (ENST) w Pa ry ¿u w
1986 ro ku, gdzie na wi¹ za³ wspó³ pra cê z pro -
fe so rem Ni co la sem Mo re au, która trwa po
dzieñ dzi siej szy. Na za pro sze nie stro ny fran -
cu skiej odby³ kil ka na œcie wi zyt w ENST. W
pierw szym okre sie wspó³ pra ca obej mo wa ³a
kom pre sjê mo wy me to da mi pre dyk cyj no —
we kto ro wy mi (ko de ry CELP), a w ko lej nym
okre sie ko do wa nie trans for ma ty sy gna ³ów fo -
nicz nych z wy ko rzy sta niem kwan ty za cji we -
kto ro wej. Re zul ta tem by ³o opra co wa nie ko -
de ra sy gna ³u mo no fo nicz ne go o pa œmie 16
kHz, cha rak te ry zu j¹ ce go siê zmien n¹ prze -
p³yw no œci¹ bi nar n¹ (od 32 do 64 kb/s). W
ostat nim okre sie wspó³ pra ca z Ni co la sem
Mo re au kon cen tru je siê wo kó³ pro ble mów
zna ko wa nia wod ne go sy gna ³ów fo nicz nych
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i „rzad kie go” mo de lo wa nia sy gna ³ów w za -
sto so wa niu do kom pre sji mo wy. 

Zdo by te do œwiad cze nia zo sta ³y wy ko rzy -
sta ne w pra cy za mówio nej przez KBN do ty -
cz¹ cej m.in. opra co wa nia ko de ra sy gna ³u
mo wy o zmien nej prze p³yw no œci bi nar nej
(2.4/4.8/8.0 kb/s). We wspó³ pra cy z Woj sko -
wym In sty tu tem £¹cz no œci i fir m¹ i Tel-KA
po wsta³ rów nie¿ wo ko der ra dio wy, dla „cy -
fry za cji” ra dio sta cji krót ko fa lo wych.

In nym kie run kiem za in te re so wañ na u ko -
wych Prze my s³a wa Dy mar skie go jest syn te za
mo wy z te kstu i roz po zna wa nie mo wy. We
wspó³ pra cy z Ar tu rem Ja nic kim, S³a wo mi rem
Ku l¹ oraz fir m¹ ELAN-In for ma ti que z Tu lu zy,
bra³ udzia³ w opra co wa niu mo de lu syn te za -
to ra di fo no we go, umo¿ li wia j¹ ce go ste ro wa -
nie in to na cj¹ na po zio mie wy ra zo wym i zda -
nio wym. Od kil ku lat pro wa dzi rów nie¿ pra -
ce nad po mia ra mi ja ko œci sy gna ³u mo wy,
mu zy ki i obra zu ru cho me go — w za sto so wa -
niu do ba dañ ja ko œci us³ug te le ko mu ni ka cyj -
nych. 

Prze my s³aw Dy mar ski kie ru je Ze spo ³em
Prze twa rza nia Sy gna ³u Mo wy, z³o ¿o nym z
pra cow ni ków i dok to ran tów Za k³a du Sy ste -
mów Te le tran smi syj nych.

Wy ni ki prac Prze my s³a wa Dy mar skie go
w dzie dzi nie kom pre sji mo wy i in nych sy -

gna ³ów aku stycz nych zo sta ³y opu bli ko wa ne
w roz pra wie ha bi li ta cyj nej Pre dyk cyj ne i we -
kto ro we me to dy kom pre sji sy gna ³u mo wy,
obro nio nej w koñ cu 2003 ro ku.

Swo je do œwiad cze nia w pra cy na u ko wej
i in ¿y nier skiej wy ko rzy stu je w dy dak ty ce i
kszta³ ce niu ka dry na Wy dzia le Elek tro ni ki i
Tech nik In for ma cyj nych. Ma g³ów ny udzia³
w opra co wa niu i pro wa dze niu wy k³a dów i
la bo ra to riów: „Prze twa rza nie sy gna ³ów w te -
le ko mu ni ka cji”, „Pod sta wy te o re tycz ne mul -
ti me diów”, oraz pe wien udzia³ w przedmio -
tach „Pod sta wy trans mi sji cy fro wej”, „Sy ste -
my te le tran smi syj ne” i „Com mu ni ca tions”.
Jest wspó³ au to rem 2 skryp tów wy da nych w
Wy daw nic twach Po li tech ni ki War szaw skiej,
pro wa dzi³ kil ka dzie si¹t prac dy plo mo wych i
3 dok tor skie (jed na pra ca po obro nie). Na
Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj -
nych kie ru je spe cjal no œci¹ Sie ci i sy ste my te -
le ko mu ni ka cyj ne, jest cz³on kiem Wy dzia ³o -
wej Ko mi sji Akre dy ta cji Przedmio tów i Ko -
mi sji Wy bor czej. Jest te¿ cz³on kiem Ko mi te tu
Tech nicz ne go ds. Mul ti me diów Pol skie go
Ko mi te tu Nor ma li za cyj ne go, ko or dy nu je
pra ce nad t³u ma cze niem norm ITU i ET SI.

Mie szka w podwar szaw skim Kon stan ci -
nie-Je zior nej, lu bi góry la tem i zi m¹, ma
dwie cór ki — har fi st ki.

D
INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI

101



STA NI S£AW
DY MOW SKI
(1936–1988)

Sta ni s³aw Dy mow ski uro dzi³ siê 8 gru dnia
1936 ro ku w War sza wie. Po uzy ska niu w
1954 ro ku œwia dec twa doj rza ³o œci w war -
szaw skim LO im. Józe fa Po nia tow skie go
pod j¹³ stu dia na Wy dzia le £¹cz no œci Po li -
tech ni ki War szaw skiej. W 1957 ro ku, bê d¹c
je szcze stu den tem, roz po cz¹³ pra cê za wo do -
w¹ w Ka te drze Te le gra fii Wy dzia ³u £¹cz no œci
Po li tech ni ki War szaw skiej, na sta no wi sku
m³od sze go asy sten ta. Po uzy ska niu w 1960
ro ku dy plo mu ma gi stra in ¿y nie ra ³¹cz no œci
prze niós³ siê w 1961 ro ku do Za k³a du Pod -
staw Te le e lek try ki w Ka te drze Pod staw Te le -
ko mu ni ka cji, awan su j¹c na sta no wi sko star -

sze go asy sten ta, a w 1966 ro ku na sta no wi -
sko ad iunk ta. W la tach 1961–1963 by³ zwi¹ -
za ny rów no le gle z Ka te dr¹ Ra dio tech ni ki. W
1973 ro ku Rek tor PW po wie rzy³ mu funk cjê
kie row ni ka Za k³a du Te o rii Ob wo dów w In -
sty tu cie Pod staw Elek tro ni ki, a w rok póŸniej
roz po cz¹³ pra cê w In sty tu cie £¹cz no œci, po -
zo sta j¹c na Po li tech ni ce War szaw skiej na
pó³ eta tu a¿ do 1981 ro ku. W In sty tu cie £¹cz -
no œci pra co wa³ do chwi li swej przed wcze -
snej œmier ci.

W 1965 ro ku Sta ni s³aw Dy mow ski uzy -
ska³ sto pieñ dok to ra na uk tech nicz nych na
pod sta wie roz pra wy Pro ba bi li stycz na ana li za
pew nych cha rak te ry styk li nio wych uk³a dów
elek trycz nych, a w 1972 ro ku — sto pieñ na -
u ko wy dok to ra ha bi li to wa ne go na pod sta wie
roz pra wy O te o rii syn te zy li nio wych pa syw -
nych czwór ni ków RC w struk tu rach ka no -
nicz nych. Oba stop nie nada ³a mu Ra da Wy -
dzia ³u Elek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej.

W 1972 ro ku Sta ni s³aw Dy mow ski zo sta³
po wo ³a ny na sta no wi sko do cen ta, a w 1985
ro ku uzy ska³ ty tu³ na u ko wy pro fe so ra nad -
zwy czaj ne go na uk tech nicz nych. By³ cz³o -
wie kiem nie zwy kle pra wym, szla chet nym i
skrom nym. Bez re szty po œwiê ci³ siê na u ce,
wno sz¹c w jej roz wój zna cz¹ cy wk³ad, zw³a -
szcza w za kre sie syn te zy li nio wych uk³a dów
elek trycz nych, te o rii in for ma cji, te o rii sy gna -
³ów dys kret nych oraz za ga dnieñ sy ste mo -
wych i kon struk cyj nych sie ci te le in for ma -
tycz nych. Opu bli ko wa³ kil ka dzie si¹t prac w
czo ³o wych cza so pi smach na u ko wych, w tym
g³ów nie w „Roz pra wach Elek tro tech ni ki”
Pol skiej Aka de mii Na uk i „Ar chi wum Elek -
tro tech ni ki” Pol skiej Aka de mii Na uk, prac
ory gi nal nych, bê d¹ cych re zul ta tem je go w³a -
snych do cie kañ te o re tycz nych i prze pro wa -
dzo nych do œwiad czeñ la bo ra to ryj nych. 

Te ma ty ka pu bli ka cji Sta ni s³a wa Dy mow -
skie go jest odbi ciem ewo lu cji je go za in te re -
so wañ na u ko wych w sze ro ko po jê tych dzie -
dzi nach te o rii ob wo dów i te le ko mu ni ka cji.
Po cz¹t ko we pra ce do ty czy ³y pro ble ma ty ki
ana li zy wid mo wej sy gna ³ów okre so wych w
skoñ czo nym przedzia le cza su, ko rek cji
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próbek er go dycz nych pro ce sów sto cha stycz -
nych oraz re a li za cji do pa so wa nia fa lo we go
czwór ni ków RLC o bez ze ro wej funk cji prze -
no sze nia.

W la tach sie dem dzie si¹ tych opu bli ko wa³
m.in. pra cê Funk cje mo de lu j¹ ce prze bie gi
elek trycz ne i nie które ich w³a œci wo œci
(1970), w której po da je ory gi nal n¹ pro po zy -
cjê de fi ni cji unor mo wa nej, li nio wej prze -
strze ni funk cyj nej wszel kich mo de li sy gna -
³ów elek trycz nych przy przy jê ciu nor my w
tej prze strze ni rów no wa¿ nej war to œci sku -
tecz nej sy gna ³u. W 1974 ro ku pu bli ku je pra -
cê RC Two-po rts Syn the sis in Ca no ni cal
Struc tu res. Wspól nie z R. Bier nac kim opu bli -
ko wa³ po nad to pra cê Zwi¹ zek wa run ków
Ra is bec ka i wa run ków re si du ów dla li nio -
wych trój ni ków RC (1979). Jest tak ¿e wspó³ -
au to rem dzie ³a Ma the ma tik Hand buch für
Tech nik und Na tur wis sen scha ft (wy da ne go
przez Ver lag Ha rii Deut sch, Zu rich–Frank -
furt a. Ma in, 1975). W la tach osiem dzie si¹ -
tych do mi nu j¹ c¹ te ma ty k¹ ba daw cz¹ Sta ni -
s³a wa Dy mow skie go jest te o ria sy gna ³ów
dys kret nych. Pu bli ku je wie le prac do ty cz¹ -
cych tzw. prze kszta³ ceñ trans mi syj nych sy -
gna ³ów dys kret nych oraz mo de li ma te ma -
tycz nych sy gna ³ów izo chro nicz nych ge ne ro -
wa nych przez ter mi na le da nych. Zna cz¹ ce
po zy cje w do rob ku na u ko wym sta no wi¹
rów nie¿ pra ce nie pu bli ko wa ne, wy ko ny wa -
ne na po trze by obron no œci kra ju.

In te gral nym nur tem dzia ³al no œci Sta ni s³a -
wa Dy mow skie go by ³y za jê cia dy dak tycz ne,
do których przy wi¹ zy wa³ ogrom n¹ wa gê.
Wy k³a da³ m.in. „Pod sta wy elek tro tech ni ki te -
o re tycz nej”, „Te o riê ob wo dów” oraz „Te o riê
sy gna ³ów i in for ma cji”. W swej pra cy dy dak -
tycz nej k³ad³ za wsze na cisk ma od po wie dni¹
in ter pre ta cjê in ¿y nier sk¹ oma wia nych za ga -
dnieñ. St¹d wy ni ka ³o ci¹ g³e d¹ ¿e nie do mo -
der ni za cji ujê cia wy k³a da nych przedmio tów.
By³ miê dzy in ny mi orga ni za to rem pierw sze -
go la bo ra to rium ilu stru j¹ ce go pod sta wo we
pra wa te o rii ob wo dów. Opra co wa³ pierw szy
w Pol sce skrypt Ele men ty te o rii in for ma cji,
bê d¹ cy przez d³u gie la ta pod sta wo w¹ i je dy -
n¹ po mo c¹ dy dak tycz n¹ dla stu den tów w za -
kre sie przedmio tów „Te o ria in for ma cji” i
„Te o ria sy gna ³ów i in for ma cji”. Opra co wa³
tak ¿e skrypt Za da nia z te o rii ob wo dów. Wy -
cho wa³ wie le rocz ni ków in ¿y nie rów elek tro -
ni ków. W ostat nich la tach je go dzia ³al no œci
dy dak tycz nej opie ko wa³ siê przede wszy st -
kim dy plo man ta mi i dok to ran ta mi In sty tu tu
Te le ko mu ni ka cji Po li tech ni ki War szaw skiej.
Za osi¹ gniê cia w pra cy na u ko wej i dy dak -
tycz nej by³ wie lo krot nie wy ró¿ nio ny na gro -

da mi Rek to ra Po li tech ni ki War szaw skiej, Mi -
ni stra £¹cz no œci, Mi ni stra Obro ny Na ro do -
wej oraz Mi ni stra Na u ki, Szkol nic twa Wy -
¿sze go i Tech ni ki.

Pod czas pra cy w In sty tu cie £¹cz no œci Sta -
ni s³aw Dy mow ski przez piêæ lat kie ro wa³ Za -
k³a dem Trans mi sji Da nych, du ¿ym piêæ dzie -
siê cio o so bo wym ze spo ³em na u ko wo-ba daw -
czym, prze mia no wa nych w 1975 ro ku w Za -
k³ad Te le in for ma ty ki. Rów no le gle by³ ko or -
dy na to rem prac na u ko wo-ba daw czych w ra -
mach pro ble mu „Roz wój jed no li tej sie ci te le -
ko mu ni ka cyj nej pañ stwa — sy ste my i urz¹ -
dze nia”. Pro wa dzi³ tak ¿e, ja ko kie row nik 3
te ma ty ba daw cze: „Opra co wa nie, opa no wa -
nie pro duk cji i wpro wa dze nie do eks plo a ta -
cji no wo cze snych sy ste mów trans mi sji da -
nych”, „Bu do wa eks pe ry men tal ne go sy ste mu
pi lo to we go kra jo wej sie ci trans mi sji da nych”
oraz „Sy ste my, urz¹ dze nia i sie ci te le in for -
ma tycz ne”. Szcze gól nie du ¿o uwa gi po œwiê -
ci³ do œwiad czal nej sie ci te le in for ma tycz nej z
ko mu ta cj¹ pa kie tów z trze ma wê z³a mi ko -
mu ta cyj ny mi w War sza wie, Gdañ sku i Ka to -
wi cach. Wspó³ pra co wa³ w tym za kre sie z
Miê dzy na ro do wym In sty tu tem Sto so wa nych
Ba dañ Sy ste mo wych (II SAS) w Wie dniu oraz
na wi¹ za³ kon tak ty na u ko we z Wy ¿szym In -
sty tu tem Po czty i Te le ko mu ni ka cji (CNET) w
Pa ry ¿u, a tak ¿e z pla ców ka mi na u ko wy mi
Szwaj ca rii i Wiel kiej Bry ta nii.

W 1980 ro ku Sta ni s³aw Dy mow ski ob j¹³
w In sty tu cie £¹cz no œci funk cjê pe³ no moc ni -
ka dy rek to ra ds. ba dañ pod sta wo wych i roz -
wo ju ka dry na u ko wej. Po nad to by³ w la tach
1976–1980 kie row ni kiem Ze spo ³u Ko or dy -
na cyj ne go Trans mi sji Da nych w Ko mi te cie
Na u ko wym ds. CCITT, jak rów nie¿ sta ³ym
prze wo dni cz¹ cym Mi ni ster stwa £¹cz no œci w
Ra dzie Spe cja li stów ds. Jed no li te go Sy ste mu
Elek tro nicz nych Ma szyn Cy fro wych. Od
1976 ro ku bra³ czyn ny udzia³ w pra cach Sek -
cji Sie ci Kom pu te ro wych Ko mi te tu In for ma -
ty ki Pol skiej Aka de mii Na uk. Na po cz¹t ku lat
osiem dzie si¹ tych zo sta³ wy bra ny cz³on kiem
ko re spon den tem To wa rzy stwa Na u ko we go
War szaw skie go. Przez ostat nie la ta pia sto wa³
sta no wi sko Se kre ta rza Na u ko we go In sty tu tu
£¹cz no œci, bê d¹c jed no cze œnie wi ce prze wo -
dni cz¹ cym Ra dy Na u ko wej te go In sty tu tu. 

Sta ni s³aw Dy mow ski zmar³ w War sza wie
9 li sto pa da 1988 ro ku w pe³ nym roz kwi cie
si³ twór czych. Po zo sta wi³ ¿o nê Urszu lê, rów -
nie¿ d³u go let nie go pra cow ni ka na u ko wo-dy -
dak tycz ne go In sty tu tu Pod staw Elek tro ni ki
Po li tech ni ki War szaw skiej, oraz sy na i cór kê.
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JAN TA DE USZ EBERT
Jan Ta de usz Ebert uro dzi³ siê 28 ma ja 1931
ro ku w War sza wie. Bra³ udzia³ w Po wsta niu
War szaw skim ja ko ¿o³ nierz kom pa nii 2 pu³ -
ku Ar mii Kra jo wej „Ba szta” na Mo ko to wie.
Ma tu rê uzy ska³ w 1949 ro ku w war szaw skim
Li ceum im. Hu go Ko³ ³¹ ta ja, a na stêp nie roz -
po cz¹³ stu dia na Wy dzia le Elek trycz nym Po -
li tech ni ki War szaw skiej (póŸniej, od chwi li
utwo rze nia, na Wy dzia le £¹cz no œci). Dy -
plom in ¿y nie ra elek tro ni ka uzy ska³ w 1953
ro ku, a ma gi stra in ¿y nie ra w 1956 ro ku. Od
1951 ro ku, ju¿ pod czas stu diów, pra co wa³ w
Ka te drze Urz¹ dzeñ Ra dio tech nicz nych pod
kie run kiem pro fe so ra Sta ni s³a wa Ry¿ ki. Zaj -
mo wa³ ko lej no sta no wi ska: asy sten ta, ad -
iunk ta, pro fe so ra nad zwy czaj ne go i zwy czaj -
ne go. Sto pieñ na u ko wy dok to ra in ¿y nie ra
na uk tech nicz nych otrzy ma³ w 1963 ro ku po
obro nie roz pra wy W³a œci wo œci ce wek in duk -
cyj nych w po bli ¿u re zo nan su w³a sne go (pro -

mo tor — pro fe sor Sta ni s³aw Ry¿ ko). Sto pieñ
na u ko wy dok to ra ha bi li to wa ne go uzy ska³ na
wnio sek Ra dy Wy dzia ³u Elek tro ni ki w 1969
ro ku, po za pre zen to wa niu mo no gra fii Opty -
ma li za cja ob wo dów re zo nan so wych du ¿ej
mo cy i se rii pu bli ka cji na ten te mat.

Tech ni ka du ¿ych mo cy wiel kiej czê sto tli -
wo œci sta no wi ³a od po cz¹t ku przedmiot za -
in te re so wañ na u ko wych i wie lu prac, w
których Jan T. Ebert bra³ udzia³, nie rzad ko w
ro li kie row ni czej. Na le ¿a ³y do nich: kon -
struk cja i do sko na le nie wszel kich Ÿróde³ mo -
cy wiel kiej czê sto tli wo œci, ta kich jak nadaj ni -
ki ra dio we, ge ne ra to ry do grza nia in duk cyj -
ne go i die lek trycz ne go, do ak ce le ra to rów
cz¹ stek ele men tar nych itp. Pra ce i pu bli ka cje
obej mo wa ³y ró¿ ne aspek ty: me to dy pro jek to -
wa nia oraz me to dy ba dañ i po mia rów
podze spo ³ów, uk³a dów i urz¹ dzeñ. Jed nym z
ory gi nal nych osi¹ gniêæ o cha rak te rze pod sta -
wo wym by ³o roz wi niê cie gra ficz nych, a
póŸniej cy fro wych, me tod ana li zy uk³a dów
nie li nio wych. Wy ni ki zo sta ³y opu bli ko wa ne
w kil ku dzie siê ciu ar ty ku ³ach w cza so pi -
smach i re fe ra tach kon fe ren cyj nych (w wiêk -
szo œci au tor skich) oraz we wspó³ au tor skich
ksi¹¿ kach: J. Ki jak, J. Ebert, Podze spo ³y ra -
dio tech nicz ne (Wy daw nic two MON, wyd. I
— 1959, wyd. II — 1961); S. Ry¿ ko, J. Ebert,
Wzmac nia cze re zo nan so we i ge ne ra to ry mo -
cy wiel kiej czê sto tli wo œci (WNT, 1968, wyd. II
— 1971); J. Ebert, A. Fiok, Obli cza nie wzmac -
nia czy i ge ne ra to rów mo cy wiel kiej czê sto tli -
wo œci (WNT, 1971); W. Kie ³ek, J. Ebert, A.
S³o wi kow ski, La bo ra to rium Tech ni ki Emi sji
(skrypt, Wy daw nic twa Po li tech ni ki War -
szaw skiej, 1971). Owo cem po œre dnim prac
na u ko wo-tech nicz nych by ³o 5 pa ten tów (w
tym 2 wspó³ au tor skie), je den z nich zo sta³
wdro ¿o ny w prze my œle (Za k³a dy „Wa rel”).

War toœæ wiêk szo œci prac po le ga ³a na
kom ple kso wym po trak to wa niu za da nia: od
przy czyn ków te o re tycz nych b¹dŸ kon cep cji
no wych roz wi¹ zañ po przez wni kli we pro ce -
du ry eks pe ry men tal ne, nie rzad ko wy ma ga j¹ -
ce roz wi niê cia ory gi nal nych me tod po mia ru,
do spraw dzo nych kon struk cji lub sta ran nie
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pa go wa³ pio nier skie do œwiad cze nia swo je go
Wy dzia ³u). Od 1984 ro ku by³ da lej cz³on -
kiem Se na tu ja ko dzie kan — przez 2 ka den -
cje, a przez na stêp ne 2 ka den cje ja ko de le gat
Ra dy Wy dzia ³u (³¹cz nie 15 lat).W ci¹ gu tych
dwóch ostat nich ka den cji (1999–2002) by³
prze wo dni cz¹ cym Rek tor skiej Ko mi sji Na -
gród i Odzna czeñ. W tej ro li oraz ja ko cz³o -
nek Ko mi sji Se nac kiej ds. Roz wo ju Kadr
przy czy ni³ siê do pro wa dze nia w³a œci wej po -
li ty ki ka dro wej na Uczel ni. Obe cnie jest
cz³on kiem 2 ko mi sji se nac kich: Ety ki oraz
Hi sto rii i Tra dy cji.

Za da nia po za Uczel ni¹ to m.in. udzia³ w
wie lu ra dach na u ko wych (w 2 przy pad kach
w ro li prze wo dni cz¹ ce go), w ze spo le eks per -
tów MEN, a tak ¿e funk cje spo ³ecz ne, jak np.
wi ce prze wo dni cz¹ ce go Ra dy Dziel ni cy
Œród mie œcie (w okre sie odbu do wy wa nia sa -
mo rz¹d no œci, w la tach 1990–1994). By³ tak -
¿e cz³on kiem Cen tral ne go Ko le gium Ra dio -
tech ni ki przy Za rz¹ dzie G³ów nym Sto wa rzy -
sze nia Elek try ków Pol skich, Œwia to we go
Zwi¹z ku ¯o³ nie rzy Ar mii Kra jo wej, ko mi te -
tów Union Ra dio-Scien ti fi que In ter na tio na le
(URSI), Co mité Con sul ta tif In ter na tio nal des
Ra dio com mu ni ca tions (CCIR), In sti tu te of
Elec tri cal En gi ne ers (IEE) oraz Ko mi te tu Elek -
tro ni ki i Te le ko mu ni ka cji Pol skiej Aka de mii
Na uk (od 1967 ro ku; w jed nej ka den cji —
wi ce prze wo dni cz¹ cy).

Za osi¹ gniê cia na u ko we i dy dak tycz ne
otrzy ma³ 6 na gród Mi ni stra Na u ki, Szkol nic -
twa Wy ¿sze go i Tech ni ki, na gro dê Mi ni stra
Obro ny Na ro do wej oraz wie le na gród Rek to -
ra Po li tech ni ki War szaw skiej. W 2002 ro ku
zo sta³ odzna czo ny Me da lem Po li tech ni ki
War szaw skiej (Nr 10 — naj wy¿ sze, po dok -
to ra cie Ho no ris Cau sa, wy ró¿ nie nie nada wa -
ne przez Uczel niê).

Je go ak tyw noœæ zo sta ³a te¿ na gro dzo na
odzna cze nia mi pañ stwo wy mi: Z³o ty Krzy¿
Za s³u gi (1973), Krzy¿ Ka wa ler ski (1984) i
Krzy¿ Ofi cer ski Orde ru Odro dze nia Pol ski
(1994) oraz re sor to wy mi: Me dal Ko mi sji Edu -
ka cji Na ro do wej (1988), sre br ny i z³o ty Me -
dal „Za Za s³u gi dla Obron no œci Kra ju”
(1990). Za udzia³ w Po wsta niu otrzy ma³ War -
szaw ski Krzy¿ Po wstañ czy (1983) oraz Krzy¿
Ar mii Kra jo wej (1986).

Jest ¿o na ty, ma dwóch sy nów i oœmio ro
wnu cz¹t. W wol nym cza sie upra wia ¿e glar -
stwo oraz tu ry sty kê gór sk¹ i kra jo znaw cz¹.

do pra co wa nych me tod pro jek to wa nia. Ten
ostat ni aspekt wzbo ga ca³ za rów no tre œci wy -
k³a dów oraz æwi czeñ dla stu den tów, jak i
podrêcz ni ki.

Jan T. Ebert pro wa dzi³ wy k³a dy na wy -
¿szych se me strach stu diów z „Urz¹ dzeñ ra -
dio na dawcz nych”, „Tech ni ki mo cy wiel kiej
czê sto tli wo œci” i „Podze spo ³ów ra dio wych”.
Wy pro mo wa³ oko ³o 50 dy plo man tów — ma -
gi strów oraz 9 dok to rów. Kie ru j¹c przez wie -
le lat Za k³a dem Urz¹ dzeñ Ra dio tech nicz -
nych (1970–2000) do cze ka³ siê kil ku awan -
sów na pro fe so rów swo ich m³od szych ko le -
gów (w kra ju i za gra ni c¹).

Dzia ³al noœæ zwi¹ za na z roz wo jem ka dry
wy kra cza po za Uczel niê, Jan T. Ebert od
1991 ro ku pra cu je ja ko cz³o nek (a dru g¹ ka -
den cjê ja ko wi ce prze wo dni cz¹ cy) sek cji Na -
uk Tech nicz nych Cen tral nej Ko mi sji ds. Ty tu -
³u i Stop ni Na u ko wych. Jest au to rem licz -
nych re cen zji prac dok tor skich i ha bi li ta cyj -
nych oraz po nad 100 su per re cen zji zle ca -
nych przez tê Ko mi sjê.

Przez po nad 50 lat za tru dnie nia w Po li -
tech ni ce War szaw skiej Jan T. Ebert by³ œci œle
zwi¹ za ny z Wy dzia ³em — o ko lej nych na -
zwach — £¹cz no œci, Elek tro ni ki, a obe cnie
Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych, bio r¹c
¿y wy udzia³ w pra cy dla œro do wi ska aka de -
mic kie go. W la tach 1963–1967 by³ de le ga -
tem po moc ni czych pra cow ni ków na u ki do
Ra dy Wy dzia ³u. Od 1970 ro ku, po ha bi li ta cji
i no mi na cji na do cen ta, pe³ ni³ funk cjê se kre -
ta rza Ra dy Wy dzia ³u, do wrze œnia 1971 ro -
ku, gdy zo sta³ pro dzie ka nem. Funk cjê tê
spra wo wa³ przez 2 ka den cje. W la tach
1971–1972 pe³ ni³ do dat ko wo obo wi¹z ki za -
stêp cy dy rek to ra ds. dy dak tycz nych w In sty -
tu cie Ra dio e lek tro ni ki. W la tach 1975–1980
by³ dy rek to rem te go In sty tu tu. Ja ko dy rek tor
roz wi n¹³ Za k³ad Do œwiad czal ny przy In sty tu -
cie.

W 1982 ro ku otrzy ma³ ty tu³ i sta no wi sko
pro fe so ra nad zwy czaj ne go, a w 1984 ro ku
zo sta³ wy bra ny na dzie ka na Wy dzia ³u Elek -
tro ni ki, któr¹ to funk cjê pe³ ni³ przez 2 ka den -
cje (do 1990 ro ku), ini cju j¹c re for mê kszta³ -
ce nia na Wy dzia le. W re a li za cji tej re for my
bra³ czyn ny udzia³ po 1990 ro ku, kie ru j¹c
przez 2 ka den cje Ra d¹ Pro gra mo w¹ (jed n¹ z
dwóch), a na stêp nie, do 2002 ro ku, Ko mi sj¹
Ra dy Wy dzia ³u ds. Kszta³ ce nia. 

W 1981 ro ku zo sta³ wy bra ny przez Ra dê
Wy dzia ³u na cz³on ka Se na tu Po li tech ni ki
War szaw skiej. W tej ro li bra³ udzia³ w kil ku
ko mi sjach se nac kich (by³ m.in. prze wo dni -
cz¹ cym Se nac kiej Ko mi sji Ety ki, 1996–1999:
cz³on kiem Ko mi sji Kszta³ ce nia, w której pro -
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JAN FE LIC KI
Jan Fe lic ki uro dzi³ siê 13 sierp nia 1927 ro ku
w Ra dzy mi nie w ro dzi nie na u czy ciel skiej.
Szko ³ê po wszech n¹ ukoñ czy³ w 1939 ro ku
we W³o c³aw ku. W sierp niu 1939 ro ku oj ciec
zo sta³ po wo ³a ny do woj ska ja ko ofi cer re zer -
wy, do sta³ siê do nie wo li so wiec kiej (Ko -
zielsk) i zo sta³ za mor do wa ny w Ka ty niu. W
gru dniu 1939 ro ku ro dzi na Fe lic kich zo sta ³a
wy sie dlo na z W³o c³aw ka i za mie szka ³a w Ja -
b³on nie pod War sza w¹. Na po cz¹t ku 1943
ro ku z³o ¿y³ przy siê gê ja ko ¿o³ nierz Ar mii
Kra jo wej W cza sie Po wsta nia War szaw skie -
go wal czy³ w Gru pie „Kam pi nos”.

W stycz niu 1945 ro ku wróci³ do W³o c³aw -
ka, gdzie pra co wa³ na ko lei i uczy³ siê w li ce -
um dla pra cu j¹ cych. W 1946 ro ku zda³ ma tu rê
i roz po cz¹³ stu dia na Wy dzia le Elek trycz nym
Po li tech ni ki War szaw skiej. Stu dia ukoñ czy³
w 1952 ro ku uzy sku j¹c ty tu³ ma gi stra in ¿y nie ra.

Pra cê w Po li tech ni ce War szaw skiej roz po -
cz¹³ 1 ma ja 1951 ro ku na sta no wi sku ad iunk ta

na Wy dzia le £¹cz no œci. By³ to pierw szy rok
funk cjo no wa nia Wy dzia ³u, a za da niem ad -
iunk ta dzie ka na tu by ³o pro wa dze nie wszy st -
kich spraw orga ni za cyj nych, po czy na j¹c od
roz k³a du za jêæ, po przez re je stra cje stu den -
tów, koñ cz¹c na pro to ko ³o wa niu po sie dzeñ
Ra dy Wy dzia ³u. 

Od po cz¹t ku ro ku aka de mic kie go
1952/1953 prze szed³ do pra cy w kie ro wa nej
przez pro fe so ra Sta ni s³a wa Kuh na Ka te drze
Tech ni ki £¹ cze nia. W ra mach tej Ka te dry,
ów cze sny kan dy dat na uk tech nicz nych W³a -
dy s³aw Fin de i sen orga ni zo wa³ no w¹ spe cjal -
noœæ: au to ma ty ka i te le me cha ni ka, a Jan Fe -
lic ki zo sta³ je go pierw szym wspó³ pra cow ni -
kiem. Ju¿ w se me strze let nim 1952/1953 roz -
po cz¹³ wy k³ad „Te le me cha ni ka i au to ma ty -
ka” na Wy dzia le Ko mu ni ka cji, a od po cz¹t ku
ro ku aka de mic kie go 1953/1954 ob j¹³ wy -
k³ad „Ste ro wa nie zdal ne” na Wy dzia le £¹cz -
no œci i rów no cze œnie roz po cz¹³ wy k³ad
„Uk³a dy prze ka Ÿni ko we” na Wy dzia le Elek -
trycz nym. By ³y to wy k³a dy pio nier skie, nie -
ma j¹ ce wcze œniej szych wzo rów w pol skim
szkol nic twie wy ¿szym.

W 1954 ro ku zo sta³ po wo ³a ny na ad iunk -
ta w no wo utwo rzo nej Ka te drze Au to ma ty ki
i Te le me cha ni ki. Je sie ni¹ 1955 ro ku prze j¹³
od J. Bro mir skie go z Po li tech ni ki Wro c³aw -
skiej pro wa dze nie wy k³a du „Te le me cha ni -
ka”, który pro wa dzi³ (z prze rwa mi) pra wie 20
lat. W czerw cu 1957 ro ku by³ kie row ni kiem
gru py stu den tów no wej spe cjal no œci odby -
wa j¹ cych jed no mie siêcz n¹ prak ty kê w
uczel niach Mo skwy i Le nin gra du. Od wrze -
œnia te go ro ku odby³ sied mio mie siêcz ny sta¿
w Szwe cji, pra cu j¹c w kon cer nie ASEA.
Opra co wa³ tam kil ka ory gi nal nych i wdro ¿o -
nych do prak ty ki uk³a dów ste ro wa nia zdal -
ne go, m.in. do ste ro wa nia sta cja mi prze twor -
ni ko wy mi w ener ge tycz nej, ka blo wej li nii
prze sy ³o wej pr¹ du sta ³e go pod Ka na ³em La
Man che. Bra³ tak ¿e udzia³ w pra cach pro wa -
dzo nych przez Ka te drê na po trze by in sty tu cji
ze wnê trz nych. Mie dzy in ny mi by³ g³ów nym
re fe ren tem ob szer nej pra cy ze spo ³o wej pro -
wa dzo nej na zle ce nie Te re no wej Obro ny
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W 1947 ro ku wst¹ pi³ do ZNMS (m³o dzie -
¿o wej orga ni za cji PPS), a w 1952 ro ku do
PZPR. By³ se kre ta rzem orga ni za cji par tyj nej
Wy dzia ³u £¹cz no œci (1955–1958), I se kre ta -
rzem Ko mi te tu Za k³a do we go PZPR Po li tech -
ni ki War szaw skiej (1961–1962). Od 1968 ro -
ku do koñ ca la ta sie dem dzie si¹ tych by³
cz³on kiem Ko mi te tu War szaw skie go PZPR.
Pe³ ni³ funk cje prze wo dni cz¹ ce go ko mi sji
zaj mu j¹ cej siê pro ble ma ty k¹ po stê pu tech -
nicz ne go oraz pro ble ma ty k¹ na u ki i szkol nic -
twa wy ¿sze go. W 1987 ro ku wy st¹ pi³ z par tii.

By³ cz³on kiem wie lu cia³ ko le gial nych w
dzie dzi nie na u ki i po stê pu tech nicz ne go.
Wcho dzi³ w sk³ad wie lu ko mi sji Ra dy Wy -
dzia ³u, ko mi sji se nac kich i rek tor skich Po li -
tech ni ki War szaw skiej. Za sia da³ rów nie¿ w
orga nach Pol skiej Aka de mii Na uk — przez
kil ka ka den cji by³ cz³on kiem Ko mi te tu Au to -
ma ty ki i Cy ber ne ty ki, Ko mi te tu Na u ko znaw -
stwa oraz Ko mi te tu Ba dañ i Pro gnoz „Pol ska
2000”. Przez 20 lat by³ cz³on kiem Pañ stwo -
wej Ra dy Po ko jo we go Wy ko rzy sta nia Ener gii
J¹ dro wej. Przez kil ka ka den cji by³ cz³on kiem
Ko mi te tu Na gród Pañ stwo wych i wcho dzi³ w
sk³ad pre zy dium te go Ko mi te tu. Dzia ³a³ tak -
¿e w ko mi sjach po wo ³y wa nych przez pre ze -
sa Pol skie go Ko mi te tu Nor ma li za cyj ne go.
Przez wie le ka den cji by³ cz³on kiem Ra dy
Na u ko wej In sty tu tu £¹cz no œci oraz Ra dy Na -
u ko wej IN ES Po li tech ni ki War szaw skiej. 

W 1950 ro ku zo sta³ cz³on kiem Sto wa rzy -
sze nia Elek try ków Pol skich (SEP). W koñ cu
lat szeœæ dzie si¹ tych roz po cz¹³ ak tyw n¹ dzia -
³al noœæ w tym Sto wa rzy sze niu. Pe³ ni³ na stê -
pu j¹ ce funk cje: cz³on ka Za rz¹ du G³ów ne go,
wi ce pre ze sa (przez bli sko 10 lat), prze wo -
dni cz¹ ce go Cen tral nej Ko mi sji Orga ni za cyj -
nej, cz³on ka Cen tral nej Ko mi sji Odzna czeñ i
Wy ró¿ nieñ, cz³on ka Za rz¹ du Od dzia ³u EIT w
War sza wie oraz prze wo dni cz¹ ce go Cen tral -
nej Ko mi sji Hi sto rycz nej (1998–2002). Obe -
cnie jest prze wo dni cz¹ cym Cen tral nej Ko mi -
sji Odzna czeñ i Wy ró¿ nieñ. Za ak tyw n¹
dzia ³al noœæ w Sto wa rzy sze niu zo sta³ wy ró¿ -
nio ny m.in.: Z³o t¹ Odzna k¹ Ho no ro w¹ SEP,
Z³o t¹ Odzna k¹ Ho no ro w¹ Naczelnej
Organizacji Technicznej, god no œci¹ „Za s³u -
¿o ny Se nior Sto wa rzy sze nia Elek try ków Pol -
skich” (1993) oraz god no œci¹ cz³on ka ho no -
ro we go Sto wa rzy sze nia Elek try ków Pol skich
(2002).

Jest ¿o na ty, ma dwo je dzie ci, oraz czte -
rech wnu ków.

Prze ciw lot ni czej (TOPL), do ty cz¹ cej ste ro -
wa nia czê sto tli wo œci¹ aku stycz n¹ po sie ci
ener ge tycz nej. By³ rów nie¿ g³ów nym re dak -
to rem opra co wa nia po œwiê co ne go kon cep cji
ste ro wa nia ru ro ci¹ giem na fto wym „Przy -
jaŸñ”. W ra mach tej pra cy opa ten to wa³
(wspól nie z W. Fin de i se nem i L. Mar gañ skim)
spo sób ci¹ g³ej kon tro li sta nu ru ro ci¹ gu. W
ra mach przy go to wy wa nia pra cy dok tor skiej,
w la tach 1959–1961, odby³ kil ku mie siêcz ne
sta ¿e w Mo skwie oraz Le nin gra dzie. W 1961
ro ku obro ni³ na Wy dzia le £¹cz no œci pra cê
dok tor sk¹.

W la tach sie dem dzie si¹ tych XX w. roz po -
cz¹³ pra cê dy dak tycz n¹ w dzie dzi nie za rz¹ -
dza nia oraz orga ni za cji dzia ³al no œci ba daw -
czej i roz wo jo wej; wy k³a da³ na stu dium po -
dy plo mo wym IN ES, gdzie pro wa dzi³ kil ka -
dzie si¹t prac koñ co wych, oraz na wie lu kur -
sach orga ni zo wa nych przez Oœrod ki Po stê pu
Tech nicz ne go w Ka to wi cach i War sza wie.

Wy pro mo wa³ po nad 20 dy plo man tów.
By³ pro mo to rem trzech i re cen zen tem sze -
œciu prac dok tor skich.

W lu tym 1968 ro ku zo sta³ dy rek to rem In -
sty tu tu Te le- i Ra dio tech nicz ne go, dzia ³a j¹ -
ce go w re sor cie prze my s³u ma szy no we go.
Prze szed³ pro ce du ry kwa li fi ka cyj ne Cen tral -
nej Ko mi sji Kwa li fi ka cyj nej i zo sta³ sa mo -
dziel nym pra cow ni kiem ba daw czym.

W la tach 1970–1979 pra co wa³ na kie -
row ni czych sta no wi skach w ad mi ni stra cji
pañ stwo wej zaj mu j¹ cej siê ato mi sty k¹: Za -
stêp cy Pe³ no moc ni ka Rz¹ du ds. Wy ko rzy sta -
nia Ener gii J¹ dro wej (1970–1973), pre ze sa
Urzê du Ener gii Ato mo wej (1973–1976),
pod se kre ta rza sta nu w Mi ni ster stwo Ener ge -
ty ki i Ener gii Ato mo wej (1976–1979). Do je -
go obo wi¹z ków na le ¿a³ nadzór nad ca ³ym
ob sza rem ato mi sty ki, w szcze gól no œci nad
in sty tu ta mi ba daw czy mi i pla ców ka mi roz -
wo jo wy mi. Kie ro wa³ rów nie¿ wspó³ pra c¹
miê dzy na ro do w¹ Pol ski w ob sza rze ato mi -
sty ki. By³ przed sta wi cie lem Pol ski w Miê dzy -
na ro do wej Agen cji Ener gii Ato mo wej (MA -
EA), pre zy den tem Kon fe ren cji Ge ne ral nej
MA EA (1975), a na stêp nie przez dwie ka den -
cje wi ce prze wo dni cz¹ cym jej Ra dy Za rz¹ -
dza j¹ cej.

W 1975 ro ku Jan Fe lic ki zo sta³ po wo ³a ny
na sta no wi sko pro fe so ra kon trak to we go Po li -
tech ni ki War szaw skiej. W 1990 ro ku, w
zwi¹z ku z wej œciem w ¿y cie no wej usta wy,
która nie prze wi dy wa ³a mo¿ li wo œci za tru -
dnia nia pro fe so rów kon trak to wych nie po sia -
da j¹ cych stop nia dok to ra ha bi li to wa ne go,
od szed³ z pra cy w In sty tu cie Au to ma ty ki Po -
li tech ni ki War szaw skiej.
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KON RAD
RA FA£ FIA£ KOW SKI
Kon rad Ra fa³ Fia³ kow ski uro dzi³ siê 29 gru d -
nia 1939 ro ku w Lu bli nie. Tam ukoñ czy³ w
1957 ro ku Li ceum Ogól no kszta³ c¹ ce im. Ja -
na Za mo y skie go. W tym sa mym ro ku uzy ska³
dy plom V Olim pia dy Fi zycz nej i roz po cz¹³
stu dia na Wy dzia le £¹cz no œci Po li tech ni ki
War szaw skiej. W 1959 ro ku, nie za le¿ nie od
stu diów, pod j¹³ pra cê za wo do w¹ i by³ ope ra -
to rem pierw szej pol skiej ma szy ny cy fro wej
XYZ, a na stêp nie pro gra mi st¹ w Za k³a dzie
Apa ra tów Ma te ma tycz nych Pol skiej Aka de -
mii Na uk. By³ wspó³ au to rem kom pen diów
pro gra mo wa nia w jê zy kach SAS (Sy stem Ad -
re sów Sym bo licz nych) i SA KO (Sy stem Au to -
ma tycz ne go Ko do wa nia) opra co wa nych w tym
Za k³a dzie.

W 1962 ro ku ukoñ czy³ spe cjal noœæ Ma -
szy ny ma te ma tycz ne i uzy ska³ dy plom ma gi -
stra in ¿y nie ra. Po prze nie sie niu s³u¿ bo wym z
Za k³a du Apa ra tów Ma te ma tycz nych Pol skiej
Aka de mii Na uk do Po li tech ni ki War szaw -
skiej pra co wa³ ja ko na u czy ciel aka de mic ki
na sta no wi sku asy sten ta, star sze go asy sten ta,
a na stêp nie (od 1964 ro ku) ad iunk ta w Ka te -
drze Kon struk cji Te le ko mu ni ka cyj nych i Ra -
dio wych Wy dzia ³u £¹cz no œci, prze kszta³ co -
nej póŸniej w Ka te drê Bu do wy Ma szyn Ma -
te ma tycz nych Wy dzia ³u Elek tro ni ki. W tym
cza sie opu bli ko wa³ jed n¹ z pierw szych ksi¹ -
¿ek w jê zy ku pol skim z za kre su ma szyn ma -
te ma tycz nych: Ma szy na ZAM-2 (WNT,
1963). Stop nie dok to ra i dok to ra ha bi li to wa -
ne go uzy ska³ od po wie dnio w 1964 i 1966
ro ku na Wy dzia le Elek tro ni ki za pra ce z aryt -
me ty ki ma szyn cy fro wych. Czêœæ pra cy ha bi -
li ta cyj nej opu bli ko wa na zo sta ³a w „IE EE

Trans ac tions on Elec tro nic Com pu ters”
(1966). W 1966 ro ku, ja ko pro jek to daw ca
spe cja li zo wa nej ma szy ny cy fro wej do za sto -
so wañ bio me dycz nych (ANOPS), uzy ska³ na -
gro dê „Mistrz Tech ni ki” oraz na gro dê Ko mi -
te tu Na u ki i Tech ni ki. Jest au to rem b¹dŸ
wspó³ au tor oœmiu pa ten tów (nie które wy ko -
rzy sta ne zo sta ³y w ma szy nie ANOPS). Ma -
szy na ta w la tach szeœæ dzie si¹ tych i sie dem -
dzie si¹ tych by ³a pro du ko wa na w du ¿ej licz -
bie eg zem pla rzy w Po li tech ni ce War szaw skiej.

W 1966 ro ku uzy ska³ sta no wi sko do cen -
ta na Wy dzia le Elek tro ni ki. W la tach
1967–1968 by³ Pro dzie ka nem ds. Ogól nych
Wy dzia ³u Elek tro ni ki. Opra co wa³ i pro wa dzi³
wy k³a dy: „Orga ni za cja ma szyn cy fro wych”,
„Wpro wa dze nie do in for ma ty ki”, „Pro gra mo -
wa nie w jê zy ku AL GOL”, „Pro gra mo wa nie w
jê zy ku FOR TRAN”, oraz se mi na ria: „Aryt me -
ty ka kom pu te ro wa i mo de lo wa nie kom pu te -
ro we”. Jest wspó³ au to rem dwu skryp tów. Po -
za Wy dzia ³em Elek tro ni ki wy k³a da³ na Wy -
dzia le In ¿y nie rii Che micz nej. Opu bli ko wa³
ksi¹¿ kê Au to ko dy i pro gra mo wa nie ma szyn
cy fro wych (1965–1974, 3 wy da nia). W 1968
ro ku w se me strze je sien nym pro wa dzi³ ba da -
nia ja ko sty pen dy sta Fun da cji For da w Mo o -
re Scho ol, Uni ver si ty of Penn sy lva nia, a w
1969 ro ku pra co wa³ ja ko vi si ting as so cia te
pro fes sor w Uni ver si ty of Ken tuc ky. Ba da nia
do ty czy ³y me tod zna nych póŸniej ja ko ge ne -
tycz ne al go ryt my. Re zul ta ty ba dañ przed sta -
wio ne zo sta ³y na Pierw szej i Dru giej In ter na -
tio nal Jo int Con fe ren ce on Ar ti fi cial In tel li -
gen ce (JI CAI), w Wa shing to nie DC (1969) i Lon -
dy nie (1971).

W 1973 ro ku uzy ska³ ty tu³ i sta no wi sko
pro fe so ra nad zwy czaj ne go. Opu bli ko wa³
(wraz z Jac kiem J. Bañ kow skim) ksi¹¿ ki:
Wpro wa dze nie do in for ma ty ki (PWN, 1978,
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1981) i Pro gra mo wa nie w jê zy ku FOR TRAN
(PWN, 7 wy dañ, 1972–1987). W 1972 ro ku
stwo rzo ne zo sta ³o w Po li tech ni ce War szaw -
skiej sta no wi sko Pe³ no moc ni ka Rek to ra ds.
In for ma ty ki, na które zo sta³ po wo ³a ny. Z ini -
cja ty wy pe³ no moc ni ka wszy st kie wy dzia ³y
Po li tech ni ki War szaw skiej (z wy j¹t kiem Wy -
dzia ³u Ar chi tek tu ry) wpro wa dzi ³y do swych
pro gra mów wy k³ad wpro wa dza j¹ cy do in for -
ma ty ki uzu pe³ nio ny æwi cze nia mi pro gra mi -
stycz ny mi w jê zy ku AL GOL. Do pro wa dze -
nia æwi czeñ uzu pe³ nio ny zo sta³ sprzêt kom -
pu te ro wy w ist nie j¹ cych oœrod kach obli cze -
nio wych i po wsta³ pro jekt du ¿e go oœrod ka
obli cze nio we go dla „te re nów po ³u dnio -
wych” Po li tech ni ki.

W 1973 ro ku utwo rzo ny zo sta³ Cen tral ny
Oœro dek Obli cze nio wy Po li tech ni ki War -
szaw skiej (COI) na pra wach miê dzy wy dzia -
³o we go in sty tu tu i Kon rad Fia³ kow ski po wo -
³a ny zo sta³ na je go dy rek to ra. W COI za in sta -
lo wa no dwie koñ ców ki zdal ne go do stê pu do
kom pu te ra CDC Cy ber 70 umiej sco wio ne go
w In sty tu cie Ba dañ J¹ dro wych w Œwier ku.
Pra ce ba daw cze pro wa dzo ne w Po li tech ni ce
uzy ska ³y w ten spo sób za ple cze obli cze nio -
we. W COI opra co wa ny zo sta³ rów nie¿ pro -
jekt roz wo ju in for ma ty ki w Po li tech ni ce
War szaw skiej. Kon rad Fia³ kow ski by³ ko or -
dy na to rem wszy st kich tych przed siê wziêæ.

W 1975 ro ku, wsku tek li kwi da cji COI,
Kon rad Fia³ kow ski wraz z ca ³ym ze spo ³em
me ry to rycz nym COI prze szed³ do In sty tu tu
In for ma cji Na u ko wej, Tech nicz nej i Eko no -
micz nej, gdzie ob j¹³ funk cjê dy rek to ra i ko -
or dy na to ra prac ba daw czych dla wdro ¿e nia
sy ste mu SIN TO (jed ne go z czte rech kra jo -
wych sy ste mów in for ma tycz nych, obok PE -
SEL-a, CEN PLAN-u, i SPIS-u). Oprócz ko or -
dy na cji prac ba daw czych i wdro ¿e nio wych
dla sy ste mu SIN TO, In sty tut pro du ko wa³
opro gra mo wa nie sprze da wa ne do prze my s³u.

W 1981 ro ku Kon rad Fia³ kow ski uzy ska³
ty tu³ pro fe so ra zwy czaj ne go. W la tach
1977–1978 by³ pro fe so rem kon trak to wym
Po li tech ni ki Wro c³aw skiej, a w la tach
1976–1981 kon sul tan tem UNE SCO. W tym
cza sie roz po cz¹³ ba da nia z an tro po lo gii sy -
ste mo wej, które kon ty nu o wa ne s¹ do chwi li
obe cnej. W 1978 ro ku, opie ra j¹c siê na nie -
za wod no œcio wych po stu la tach von Neu man -
na, po sta wi³ te zê, ¿e po wsta nie mózgu cz³o -
wie ka by ³o efek tem ubocz nym stre su cie pl -
ne go. Kil ka je go ar ty ku ³ów zwi¹ za nych z t¹
te z¹ uka za ³o siê w „Cur rent An th ro po lo gy” i
te za ta jest cy to wa na w wie lu pu bli ka cjach.

W la tach 1970–1980 by³ pro mo to rem 10
za koñ czo nych prze wo dów dok tor skich. Kil -

ku cz³on ków ze spo ³u kie ro wa ne go przez
nie go w Cen tral nym Oœrod ku Obli cze nio -
wym Po li tech ni ki War szaw skiej i In sty tu cie
In for ma cji Na u ko wej, Tech nicz nej i Eko no -
micz nej uzy ska ³o ty tu ³y pro fe so rów.

W 1981 ro ku Kon rad Fia³ kow ski ob j¹³
sta no wi sko spe cja li sty ds. in for ma ty ki w Uni -
ted Na tion In du strial De ve lop ment Orga ni za -
tion (UNI DO) w Wie dniu, a na stêp nie kie -
row ni ka In for ma tics Unit stwo rzo ne go w tej
Orga ni za cji. Pro wa dzi³ i nadzo ro wa³ wdro -
¿e nia sy ste mów in for ma tycz nych w kra jach
Azji, Ame ry ki Po ³u dnio wej oraz Ka ra i bów i
w Afry ce (1981–1995). By³ te¿ kon sul tan tem
Ban ku Œwia to we go, który fi nan so wa³ nie -
które z wdra ¿a nych pro jek tów.

W la tach 1989–1995 by³ cz³on kiem
Kom mis sion fu er En twic klung sfra gen, Oster -
re chi sche Aka de mie der Wis sen scha ften. Po -
zo sta j¹c w kon tak cie z Uni wer sy te tem Wie -
deñ skim, pro wa dzi³ ba da nia w za kre sie mo -
de lo wa nia kom pu te ro we go spe cja cji sym pa -
trycz nej. Wy ni ki tych ba dañ opu bli ko wa³ w
dwu ar ty ku ³ach za mie szczo nych w „Jo ur nal
of The o re ti cal Bio lo gy” (1988 i 1992).

Od 1995 ro ku Kon rad Fia³ kow ski jest full
pro fes sor (ad junct) w Rens se le ar Po ly tech nic
In sti tu te w Troy New Yer sey, USA, a od 1997
ro ku pro fe so rem zwy czaj nym Uni wer sy te tu
War szaw skie go. Opra co wa³ i opu bli ko wa³
(1995) pro jekt ide o wy kon cep to ra — ma szy -
ny prze twa rza j¹ cej kon cep ty, nie wy ko rzy -
stu j¹ cej przy tym re pre zen ta cji nu me rycz nej.
W 2000 ro ku wraz z Bo le s³a wem Szy mañ -
skim, opie ra j¹c siê na ar chi tek tu rze kon cep -
to ra, za pro po no wa³ me cha nizm uzy ski wa nia
kom pe ten cji gra ma tycz nych jê zy ka na tu ral -
ne go w roz wo ju osob ni czym cz³o wie ka. 

By³ kon sul tan tem w pro jek cie Na tio nal
Scien ce Fo un da tion (NSF) w USA.

Od 1968 ro ku jest cz³on kiem (se nior
mem ber) IE EE. W la tach 1975–1982 by³
prze wo dni cz¹ cym Pol skie go Ko mi te tu miê -
dzy na ro do wej Fun da cji Do ku men ta cji (FID).

Jest ¿o na ty, ma jed no dziec ko. W wol -
nych chwi lach zaj mu je siê pi sa niem ksi¹ ¿ek
fa bu lar nych (na pi sa³ dwie i kil ka na œcie opo -
wia dañ). Ostat nia pu bli ka cja fa bu lar na
(1999) zo sta ³a za mie szczo na w Czy tam œwiat
— Pierw sza kla sa gim na zjum — jê zyk pol ski.
Je go utwo ry by ³y t³u ma czo ne na 13 jê zy ków.
W la tach 1970–1983 by³ cz³on kiem Zwi¹z -
ku Li te ra tów Pol skich. Obe cnie cz³o nek Sto -
wa rzy sze nia Pi sa rzy Pol skich.
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WIE S£AW
JAN FI JA£ KOW SKI
(1907–2000)

Wie s³aw Jan Fi ja³ kow ski uro dzi³ siê 16 ma ja
1907 ro ku w War sza wie. Uczê szcza³ do gim -
na zjów im. Mi ko ³a ja Re ja w War sza wie oraz
im. Ste fa na Czar niec kie go w Che³ mie Lu bel -
skim, gdzie uzy ska³ ma tu rê w 1924 ro ku. Stu -
dio wa³ przez rok w Aka de mii Gór ni czo-Hut -
ni czej w Kra ko wie, a na stêp nie na Wy dzia le
Elek trycz nym Po li tech ni ki War szaw skiej,
gdzie otrzy ma³ dy plom in ¿y nie ra elek try ka
(1933).

W la tach 1933–1939 pra co wa³ w Pañ -
stwo wym In sty tu cie Te le ko mu ni ka cyj nym w
War sza wie ja ko kie row nik Dzia ³u Te le gra fii,
za stêp ca kie row ni ka Wy dzia ³u Te le tech ni ki,
II za stêp ca dy rek to ra In sty tu tu oraz p.o. Dy -
rek to ra In sty tu tu w cza sie oblê ¿e nia War sza -

wy we wrze œniu 1939 ro ku. Pod czas II woj -
ny œwia to wej by³ za tru dnio ny w war szta cie
te le ko mu ni ka cyj nym ja ko pra cow nik umy -
s³o wy, a po za koñ cze niu dzia ³añ wo jen nych
na Pra dze, w paŸ dzier ni ku 1944 ro ku zo sta³
dy rek to rem Pañ stwo we go In sty tu tu Te le ko -
mu ni ka cyj ne go. W la tach 1945–1947 byt
wi ce pre zy den tem War sza wy, od po wie dzial -
nym za odbu do wê go spo dar ki ko mu nal nej.
Pod ko niec 1947 ro ku od szed³ do Mi ni ster -
stwa Obro ny Na ro do wej, gdzie w stop niu pu³ -
kow ni ka by³ za stêp c¹ sze fa Wojsk £¹cz no œci
i kie row ni kiem ka te dry w Woj sko wej Aka de -
mii Tech nicz nej, a rów no cze œnie dy rek to rem
Biu ra Woj sko we go w Mi ni ster stwie £¹cz no -
œci, gdzie na stêp nie (1951–1953) zo sta³ dy -
rek to rem De par ta men tu In we sty cyj ne go.

Od 1953 ro ku pra co wa³ na sta no wi sku
za stêp cy pro fe so ra w Po li tech ni ce War szaw -
skiej, gdzie ju¿ w po prze dnim okre sie pro wa -
dzi³ wy k³a dy zle co ne z te le gra fii i roz po cz¹³
two rze nie Ka te dry Te le gra fii. W 1956 ro ku
obro ni³ pra cê kan dy dac ka i zo sta³ do cen tem.
W la tach 1962–1968 pra co wa³ w Miê dzy na -
ro do wej Unii Te le ko mu ni ka cyj nej (Union In -
ter na tio na le de Te le com mu ni ca tion — UIT) w
Ge ne wie ja ko eks pert ds. re gio nu Afry ki,
prze by wa j¹c w Akrze (Gha na) i w Ad dis-Abe -
bie (Etio pia), na stêp nie w Al gie rze ja ko dy rek -
tor pro jek tu i re a li za tor bu do wy Na ro do wej
Szko ³y Te le ko mu ni ka cji w ra mach Fun du szu
Spe cjal ne go ONZ. Po po wro cie pra co wa³ na
Po li tech ni ce War szaw skiej oraz w Oœrod ku
Ba daw czo-Roz wo jo wym In for ma ty ki w War -
sza wie ja ko kon sul tant (1973–1975). Po
przej œciu na eme ry tu rê w 1977 ro ku nadal
pro wa dzi³ ak tyw n¹ dzia ³al noœæ na u ko wa.

Ob szar je go spe cja li za cji na u ko wej i dy -
dak tycz nej obej mo wa³ te o rie czwór ni ków,
te le gra fiê, te le ko piê, trans mi sjê sy gna ³ów w
ka na ³ach pa smo wych, dzia ³a nie sie ci, in for -
ma ty kê, do sko na le nie s³ow nic twa, na u ki
spo ³ecz ne. Roz wi¹ za³ wie le za ga dnieñ na u -
ko wo-tech nicz nych, do pro wa dza j¹c do re a -
li za cji pol skich pier wo wzo rów roz ma i tych
urz¹ dzeñ, jak np.: te le gra fii po da ku stycz nej
(1934), aku stycz nej te le gra fii wie lo krot nej
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(1936–1937), prze ka Ÿni ków po la ry zo wa -
nych, te le gra fii nada ku stycz nej (1938),
odbior ni ka te le gra ficz ne go (1949), kra jo we -
go da le ko pi su — wspól nie z Pol ski mi Za k³a -
da mi Te le tech nicz ny mi — oraz do przy go to -
wa nia no wych us³ug: fo to te le gra fii (1937) i
te le ksu (1938). Za te osi¹ gniê cia zo sta³
odzna czo ny Z³o tym Krzy ¿em Za s³u gi (1938).

W okre sie po wo jen nym nie w¹t pli w¹ za -
s³u g¹ Wie s³a wa J. Fi ja³ kow skie go by ³o za i ni -
cjo wa nie kra jo wych prac nad no wo cze sny mi
roz wi¹ za nia mi te le gra ficz nych urz¹ dzeñ
trans mi syj nych i te le gra ficz nej apa ra tu ry po -
mia ro wej oraz nad me to da mi i urz¹ dze nia mi
do utrzy ma nia sie ci. Szcze gól nie do nio s³a w
skut kach oka za ³a siê je go ini cja ty wa (1959)
roz po czê cia w Pol sce ba dañ nad trans mi sj¹
da nych oraz kon ty nu o wa ne po po wro cie z
mi sji ONZ wie lo kie run ko we dzia ³a nia sty -
mu lu j¹ ce roz wój te le in for ma ty ki. Do pro wa -
dzi ³y one do wdro ¿eñ pro duk cyj nych i eks -
plo a ta cyj nych ory gi nal nych roz wi¹ zañ i sy -
ste mów, do po ja wie nia siê wie lu pu bli ka cji,
do roz wo ju wy mia ny miê dzy na ro do wej, a
zw³a szcza do wzro stu li czeb no œci i po zio mu
ka dry ba daw czej i dy dak tycz nej.

Wie s³aw J. Fi ja³ kow ski by³ wy cho waw c¹
kil ku po ko leñ spe cja li stów ³¹cz no œci. W
okre sie przedwo jen nym opra co wa³ pro gram
kszta³ ce nia (1937) i wy k³a da³ te le gra fiê w Li -
ceum Te le tech ni ki w War sza wie, w okre sie
po wo jen nym pro wa dzi³ za jê cia dy dak tycz ne
dla stu den tów, a po nad to orga ni zo wa³ kur sy
i stu dia po dy plo mo we dla czyn nych za wo -
do wo in ¿y nie rów i tech ni ków ³¹cz no œci
(1957, 1961, 1968–1977). Wie lo krot nie za -
bie ra³ g³os w pra sie fa cho wej na te mat szko -
le nia po dy plo mo we go. By³ au to rem 4 skryp -
tów i wspó³ au to rem 2 po ra dni ków (1937 i
1974) z dzie dzi ny te le gra fii i te le in for ma ty ki.
Po nad to opu bli ko wa³ 45 au tor skich i 6
wspó³ au tor skich ar ty ku ³ów na u ko wych, by³
au to rem 4 pa ten tów z za kre su me tod i urz¹ -
dzeñ te le gra ficz nych, a tak ¿e ksi¹ ¿ek: Za rys
te le gra fii. Prze ka Ÿni ki te le gra ficz ne (PWN,
£ódŸ–War sza wa 1956), Ele men ty te le ko mu -
ni ka cji al fa be to wej (Wy daw nic two MON,
War sza wa 1983), Te le tran smi sja te le gra ficz -
na (Pañstwowe Wydawnictwo Techniczne,
War sza wa 1960), a tak ¿e wspó³ au to rem i re -
dak to rem ksi¹¿ ki Te le ko pia — tech ni ka prze -
sy ³a nia obra zów (Wy daw nic two MON, War -
sza wa 1963). Istot ny wk³ad wniós³ do roz wo -
ju po jêæ i s³ow nic twa w dzie dzi nie apa ra tów
te le gra ficz nych oraz trans mi sji te le gra ficz -
nych (1957–1960).

W je go dzia ³al no œci na are nie miê dzy na -
ro do wej do mi no wa³ ak tyw ny udzia³ w pra -

cach Ko mi te tów Do rad czych Miê dzy na ro do -
wej Unii Te le ko mu ni ka cyj nej (Union In ter na -
tio na le de Télécom mu ni ca tion — UIT): Co -
mité Con sul ta tif In ter na tio nal de Télégra phie
(CCIT) i Co mité Con sul ta tif In ter na tio nal de
Te le pho nie (CCIT), po ³¹ czo nych w 1960 ro -
ku w Co mi te Con su alt tif In ter na tio nal
Télégra phi que et Télépho ni que (CCITT), oraz
Co mité Con sul ta tif In ter na tio nal des Ra dio -
com mu ni ca tions (CCIR), a tak ¿e In ter na tio nal
Stan dard Orga ni za tion (ISO). By³ au to rem
wie lu do ku men tów oraz 11 ar ty ku ³ów na u -
ko wych w ofi cjal nym cza so pi œmie UIT „Jo ur -
nal des Télécom mu ni ca tions” (1956–1968),
ucze st ni kiem po nad 20 kon fe ren cji oraz
zgro ma dzeñ ple nar nych CCITT (1936–1968),
wie lo krot nie, ja ko kie row nik de le ga cji pol -
skiej, by³ tak ¿e wi ce prze wo dni cz¹ cym Pod -
ko mi sji 1/3 CCITT (1956–1960) oraz prze -
wo dni cz¹ cym XIV Ko mi sji Stu diów CCITT —
Fo to te le gra fia (1960–1963). By³ ini cja to rem i
orga ni za to rem po sie dzeñ Ko mi sji CCITT w
1937 i 1958 ro ku w War sza wie, przy czy ni³
siê znacz nie do uzy ska nia przez Pol skê pra -
wa do emi sji ra dio wej na fa lach d³u gich. Zor -
ga ni zo wa³ wspó³ pra cê na u ko w¹ Po li tech ni ki
War szaw skiej z naj wa¿ niej szy mi uczel nia mi
fran cu ski mi w dzie dzi nie te le ko mu ni ka cji —
Éco les Na tio na les Supérieurs de Télécom mu -
ni ca tion w Pa ry ¿u i Bre ta nii (1977–1989),
do pro wa dzi³ do zor ga ni zo wa nia Fran cu sko-
Pol skiej Wy ¿szej Szko ³y No wych Tech nik In -
for ma tycz no-Ko mu ni ka cyj nych w Po zna niu.
Ucze st ni czy³ we wspó³ pra cy Po li tech ni ki
War szaw skiej z wy ¿szy mi szko ³a mi tech -
nicz ny mi w NRD. By³ sil nie za an ga ¿o wa ny
w pra ce nor ma li za cyj ne pro wa dzo ne przez
In ter na tio nal Stan dard Orga ni za tion. Do
1997 ro ku ucze st ni czy³ ak tyw nie, czê sto ja -
ko orga ni za tor i au tor re fe ra tów, w kil ku dzie -
siê ciu kra jo wych i miê dzy na ro do wych kon -
fe ren cjach i sym po zjach na u ko wych m.in. w
kon fe ren cjach orga ni zo wa nych co rocz nie
przez In sty tut Au dio wi zu al ny Te le ko mu ni ka -
cji w Eu ro pie (IDA TE) w Mont pel lier (Fran -
cja).

Zmar³ w War sza wie 12 lip ca 2000 ro ku,
zo sta³ po cho wa ny na Cmen ta rzu Ewan ge lic -
ko-Augs bur skim.

F
INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI

111



AN DRZEJ
FI LIP KOW SKI
An drzej Fi lip kow ski uro dzi³ siê 25 gru dnia
1929 ro ku w Ino wro c³a wiu. Ma tu rê uzy ska³
w 1948 ro ku w Gim na zjum i Li ceum im. Ste -
fa na Ba to re go w War sza wie. Dy plom in ¿y -
nie ra uzy ska³ w 1952 ro ku na Wy dzia le
£¹cz no œci Po li tech ni ki War szaw skiej, dy -
plom ma gi stra in ¿y nie ra w 1954 ro ku na tym
sa mym wy dzia le. Od 1950 ro ku by³ za tru -
dnio ny w Po li tech ni ce War szaw skiej ja ko
na u czy ciel aka de mic ki, prze cho dz¹c przez
wszy st kie szcze ble sta no wisk od m³od sze go
asy sten ta do pro fe so ra zwy czaj ne go (w 1993
ro ku). Obe cnie jest eme ry to wa nym pro fe so -
rem zwy czaj nym Po li tech ni ki War szaw skiej
(od 2001 ro ku). W 1963 ro ku otrzy ma³ sto -
pieñ dok to ra na uk tech nicz nych za roz pra wê
Te o ria uk³a dów wzmac nia j¹ cych z tran zy sto -
ra mi o po wie la niu no œni ków pr¹ du, obro nio -
n¹ na Wy dzia le £¹cz no œci Po li tech ni ki War -

szaw skiej, w 1972 ro ku na Wy dzia le Elek tro -
ni ki PW sto pieñ dok to ra ha bi li to wa ne go na -
uk tech nicz nych w za kre sie pod staw elek tro -
ni ki za pra cê Ana li za i pro jek to wa nie sca lo -
nych hy bry do wych wzmac nia czy tran zy sto -
ro wych wiel kiej czê sto tli wo œci z uwzglê -
dnie niem wra¿ li wo œci na zmia ny i roz rzu ty
pa ra me trów, w 1980 ro ku ty tu³ pro fe so ra na -
uk tech nicz nych. 

W 1964 ro ku pod czas pó³ rocz ne go sta ¿u
na u ko we go w Lon dy nie, Wiel ka Bry ta nia, za
pra cê Li ne ar Am pli fy ing In te gra ted Cir cu its
uzy ska³ DIC (Di plo ma of Im pe rial Col le ge).

Za in te re so wa nia na u ko we An drze ja Fi lip -
kow skie go od po cz¹t ku je go pra cy za wo do -
wej kon cen tro wa ³y siê na pro ble ma ty ce
uk³a dów elek tro nicz nych, by³ pre kur so rem
wpro wa dze nia w Pol sce uk³a dów tran zy sto -
ro wych. W 1961 ro ku wy da³ ksi¹¿ kê Tran zy -
sto ro we wzmac nia cze wiel kiej czê sto tli wo -
œci, która mia ³a trzy wy da nia, w tym jed no po
nie miec ku zaœ w 1968 ro ku Wzmac nia cze
tran zy sto ro we-se lek tyw ne. Od 1966 ro ku
skie ro wa³ swo je za in te re so wa nia w kie run ku
ana lo go wych uk³a dów sca lo nych (ksi¹¿ ka
Mi kro e lek tro nicz ne uk³a dy sca lo ne wy da na
w 1966 ro ku) oraz ich w³a œci wo œci zwi¹ za -
nych z roz rzu ta mi sta ty stycz ny mi i wra¿ li wo -
œci¹. Stwo rzy³ w tym cza sie ze spó³ na u ko wy
Ana lo go we Uk³a dy Elek tro nicz ne. By³ kie -
row ni kiem Gran tu NSF z Fun da cji M. Sk³o -
dow skiej Cu rie To le ran ce Ana ly sis and Yield
Opti mi za tion in Ac ti ve Ne tworks i 2 pro jek -
tów ba daw czych KBN w tej dzie dzi nie. Opu -
bli ko wa³ 8 ksi¹ ¿ek, 8 skryp tów, 51 ar ty ku ³ów
i wy g³o si³ 50 re fe ra tów na kon fe ren cjach.
Wy pro mo wa³ 10 dok to rów, dwóch je go wy -
cho wan ków uzy ska ³o stop nie dok to ra ha bi li -
to wa ne go. 

Od 1998 ro ku je go za in te re so wa nia na u -
ko we skie ro wa ³y siê w stro nê uk³a dów o mie -
sza nych ty pach sy gna ³ów. Kie ro wa³ pro jek -
tem ba daw czym Ko mi te tu Ba dañ Na u ko -
wych po œwiê co nym mi kro sy ste mom do mo -
ni to ro wa nia za nie czy szczeñ wo dy, by³ ko or -
dy na to rem pro jek tu SE WING w la tach
2001–2004 w ra mach 5. Pro gra mu Ra mo we -
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go Unii Eu ro pej skiej i ucze st ni kiem pro jek tu
WAR MER w la tach 2006–2009 w 6. Pro gra -
mie Ra mo wym Unii Eu ro pej skiej. 

An drzej Fi lip kow ski jest cz³on kiem In sti -
tu te of Elec tri cal and Elec tro nics En gi ne ers od
1981 ro ku, obe cnie w stop niu li fe-fel low. W
la tach 1989–1993 by³ prze wo dni cz¹ cym
Sek cji Pol skiej tej orga ni za cji. Jest cz³on kiem
zwy czaj nym (od 1991 ro ku) To wa rzy stwa Na -
u ko we go War szaw skie go, cz³on kiem dwóch
Sek cji Ko mi te tu Elek tro ni ki i Te le ko mu ni ka cji
Pol skiej Aka de mii Na uk, by³ lub jest cz³on -
kiem licz nych Rad Na u ko wych in sty tu cji i
kon fe ren cji. Za dzia ³al noœæ na u ko w¹ dwu -
krot nie otrzy ma³ na gro dê Mi ni stra i wie lo -
krot nie Rek to ra Po li tech ni ki War szaw skiej.

W dzia ³al no œci dy dak tycz nej An drzej Fi -
lip kow ski by³ za an ga ¿o wa ny od po cz¹t ku
swej pra cy w Po li tech ni ce War szaw skiej. Sa -
mo dziel ne wy k³a dy za cz¹³ pro wa dziæ w
1957 ro ku, od te go cza su opra co wa³ i pro wa -
dzi³ licz ne wy k³a dy w dzie dzi nie uk³a dów
elek tro nicz nych i mi kro e lek tro ni ki w Po li -
tech ni ce War szaw skiej i na kur sach po za
uczel ni¹. Jest au to rem podrêcz ni ka Uk³a dy
elek tro nicz ne — ana lo go we i cy fro we (wy -
da ne go przez WNT w la tach 1978, 1980,
1993 i 1995) oraz wie lu skryp tów wy da nych
przez Wy daw nic twa Po li tech ni ki War szaw -
skiej, m.in.: Pro jek to wa nie elek trycz ne ana -
lo go wych uk³a dów sca lo nych (1978), Pro jek -
to wa nie uk³a dów sca lo nych (1983),
CAD &CAM in Elec tro nic En gi ne e ring Edu ca -
tion (1996) oraz Pro jekt i la bo ra to rium z ele -
men tów i uk³a dów elek tro nicz nych — edy tor
(1998). Jest au to rem 6 ar ty ku ³ów i 9 re fe ra -
tów do ty cz¹ cych pro ble ma ty ki edu ka cji in -
¿y nier skiej w Eu ro pie.

An drzej Fi lip kow ski prze by wa³ przez rok
ja ko pro fe sor wi zy tu j¹ cy w Dar es Sa la am
Tech ni cal Col le ge w Tan za nii ja ko eks pert
UNE SCO (1974–1975), przez rok
(1984–1985) w In sti tut de Te le com mu ni ca -
tion d’Oran w Ora nie (Al gie ria) i przez 2 la ta

(1985–1987) w Ma nhat tan Col le ge w No -
wym Jor ku. W ra mach pro gra mu So cra tes
pro wa dzi³ wy k³a dy w Hel sin kach (Fin lan dia)
i Es slin gen (RFN). Jest cz³on kiem (fel low) So -
ciété Eu ropéene po ur la For ma tion des
Ingénie urs (SE FI), a w la tach 1991–1997 by³
cz³on kiem Ra dy Ad mi ni stra cyj nej tej orga ni -
za cji. W la tach 1997–1999 by³ cz³on kiem
Ra dy Ad mi ni stra cyj nej Eu ro pe an Li fe long Le -
ar ning In i tia ti ve (EL LI). By³ tak ¿e ko or dy na to -
rem czte rech pro jek tów Tem pus, jed ne go Jo -
in Eu ro pe an Pro ject (JEP) i jed ne go Jo in Eu ro -
pe an Ne twork (JEN) oraz 2 Com ple men ta ry
Me a su re (CME). By³ cz³on kiem Ra dy Fun da -
cji Roz wo ju Sy ste mów Edu ka cji. Za dzia ³al -
noœæ dy dak tycz n¹ otrzy ma³ dwu krot nie na -
gro dê Mi ni stra, wie lo krot nie na gro dy Rek to ra
Po li tech ni ki War szaw skiej w 2000 ro ku zo sta³
odzna czo ny Me da lem Edu ka cji Na ro do wej.

W la tach 1970–1978 An drzej Fi lip kow ski
by³ za stêp c¹ dy rek to ra In sty tu tu Sy ste mów
Elek tro nicz nych (daw niej Pod staw Elek tro ni -
ki), w la tach 1978–1984 oraz 1987–1990
dy rek to rem te go In sty tu tu, a w la tach
1990–1996 pro rek to rem Po li tech ni ki War -
szaw skiej. W la tach 1996–2000 by³ Pe³ no -
moc ni kiem Rek to ra ds. Pro gra mów Miê dzy -
na ro do wych. W la tach 1994–1997 by³ prze -
wo dni cz¹ cym Ko mi sji Na gród Pre ze sa Ra dy
Mi ni strów. Zo sta³ odzna czo ny: Krzy ¿em Ofi -
cer skim OOP (1996), Krzy ¿em Ka wa ler skim
OOP (1981), Z³o tym Krzy ¿em Za s³u gi
(1973), me da lem mi le nij nym IE EE. Od 1 paŸ -
dzier ni ka 2000 ro ku jest na eme ry tu rze. W
la tach 2001–2003 pra co wa³ w Po li tech ni ce
Œwiê to krzy skiej, a w la tach 2006–2009, ja ko
pro fe sor na u ko wy, w Po li tech ni ce War szaw -
skiej. Od 2003 ro ku pra cu je ja ko pro fe sor i
pro dzie kan w Wy ¿szej Szko le In for ma ty ki
Za rz¹ dza nia i Ad mi ni stra cji w War sza wie.

Jest ¿o na ty, ma cór kê i dwo je wnu ków.
Zna bie gle an giel ski i fran cu ski. Je go za in te -
re so wa nia to tu ry sty ka, bry d¿, mu zy ka i be le -
try sty ka.
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W£A DY S£AW
FIN DE I SEN
W³a dy s³aw Fin de i sen uro dzi³ siê 28 stycz nia
1926 ro ku w Po zna niu. Szko ³ê po wszech n¹
ukoñ czy³ w War sza wie. Pod czas oku pa cji
kon ty nu o wa³ na u kê w ra mach taj ne go na u -
cza nia w Li ceum im. Sta ni s³a wa Sta szi ca,
otrzy mu j¹c ma tu rê w ma ju 1944 ro ku. Wst¹ -
pi³ wów czas do Ar mii Kra jo wej, wzi¹³ udzia³
w Po wsta niu War szaw skim, ucze st ni czy³ w
wal kach w Œród mie œciu i na Mo ko to wie. Po
upad ku Po wsta nia prze by wa³ w obo zie je -
niec kim w Niem czech.

Po za koñ cze niu woj ny roz po cz¹³ stu dia
na Wy dzia le Elek trycz nym Po li tech ni ki War -
szaw skiej, które ukoñ czy³ w gru dniu 1949 ro -

ku. W 1948 ro ku pod j¹³ pra cê ja ko asy stent w
Ka te drze Mier nic twa Elek trycz ne go. W la tach
1949–1951 by³ asy sten tem w Ka te drze Tech ni -
ki £¹ cze nia i pra co wa³ rów no le gle na Wy dzia -
le Te le ko mu ni ka cji Mi ni ster stwa Ko lei. Na stêp -
nie odby³ pod kie run kiem pro fe so ra Sta ni s³a wa
Kuh na stu dia aspi ranc kie, za koñ czo ne w gru -
dniu 1954 ro ku obro n¹ roz pra wy dok tor skiej.
W 1957 ro ku zo sta³ do cen tem, w 1962 ro ku
pro fe so rem nad zwy czaj nym, a w 1971 ro ku
pro fe so rem zwy czaj nym. Na cz³on ka ko re -
spon den ta Pol skiej Aka de mii Na uk wy bra no
go w 1971 ro ku, na cz³on ka rze czy wi ste go w
1986 ro ku. W 1982 ro ku zo sta³ cz³on kiem To -
wa rzy stwa Na u ko we go War szaw skie go.

Je szcze ja ko ad iunkt zor ga ni zo wa³ na Wy -
dzia le £¹cz no œci Ka te drê Au to ma ty ki i Te le me -
cha ni ki, któr¹ kie ro wa³ od 1955 ro ku. Ka te dra
zo sta ³a prze kszta³ co na w 1971 ro ku w In sty tut
Au to ma ty ki, a W³a dy s³aw Fin de i sen kie ro wa³
nim do 1981 ro ku. W la tach 1966–1967 prze -
by wa³ na sta ¿u na u ko wym w Ca se We stern
Re se rve Uni ver si ty w Cle ve land w USA. Przez
rok (1977/1978) pra co wa³ w Miê dzy na ro do -
wym In sty tu cie Sto so wa nej Ana li zy Sy ste mo -
wej w La xen bur gu w Au strii. W la tach
1974–1976 odby³ kil ka d³u¿ szych wy ja zdów
na u ko wych. Go œci³ wów czas w Po li tech ni ce
w Darm stadt, Uni wer sy te cie „La Sa pien za” w
Rzy mie oraz Uni wer sy te cie Sta no wym w Min -
ne a po lis.

W dniu 11 kwiet nia 1981 ro ku W³a dy -
s³aw Fin de i sen zo sta³ wy bra ny na rek to ra Po -
li tech ni ki War szaw skiej. By ³y to pierw sze, po
wie lo let niej prze rwie, wol ne wy bo ry w³adz
uczel ni. Ka den cja 1981–1984 przy pa d³a na
trud ny okres w hi sto rii kra ju i œro do wisk aka -
de mic kich. Rek tor Fin de i sen ode gra³ istot n¹
ro lê w za ¿e gny wa niu kon flik tów zwi¹ za nych
ze straj ka mi stu denc ki mi je sie ni¹ 1981 ro ku,
a na stêp nie prze pro wa dzi³ uczel niê przez
okres sta nu wo jen ne go. Przy czy ni³ siê m.in.
do udzie le nia przez Po li tech ni kê War szaw -
ska schro nie nia i po mo cy by ³ym stu den tom
Wy ¿szej Ofi cer skiej Szko ³y Po ¿ar ni czej, roz -
wi¹ za nej przez w³a dze w re pre sji za strajk na
po cz¹t ku gru dnia 1981 ro ku.
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W 1984 ro ku wy bra no W³a dy s³a wa Fin de -
i se na na na stêp n¹ ka den cjê rek tor sk¹ mi mo
opo ru uczel nia nych i po zau czel nia nych orga -
nów PZPR. W li sto pa dzie 1985 ro ku mi ni ster
szkol nic twa wy ¿sze go odwo ³a³ go ze sta no wi -
ska rek to ra, odwo ³u j¹c rów no cze œnie 7 osób
ze sta no wisk dzie ka nów i pro dzie ka nów. Do -
bro wol n¹ re zy gna cjê z³o ¿y³ wte dy pro rek tor
ds. stu denc kich pro fe sor Wie s³aw Ka wec ki.
Stu den ci i pra cow ni cy zgo to wa li W³a dy s³a -
wo wi Fin de i se no wi ma ni fe sta cyj ne po ¿e gna -
nie w Du ¿ej Au li, a Se nat Po li tech ni ki War -
szaw skiej na po sie dze niu w dniu 30 li sto pa da
1985 ro ku da³ wy raz prze ko na niu, ¿e rek tor
Fin de i sen ode gra³ znacz n¹ ro lê w kszta³ to wa -
niu w³a œci wych szko le aka de mic kiej po staw i
sto sun ków wœród pra cow ni ków i stu den tów.

W³a dy s³aw Fin de i sen pe³ ni³ tak ¿e licz ne
funk cje na u ko we po za Po li tech ni k¹ War szaw -
sk¹. W la tach 1963–1967 by³ prze wo dni cz¹ -
cym Ko mi te tu Edu ka cji Miê dzy na ro do wej Fe -
de ra cji Au to ma ty ki, a w la tach 1966–1979 —
prze wo dni cz¹ cym Ra dy Na u ko wej Prze my s³o -
we go In sty tu tu Au to ma ty ki i Po mia rów. W Pol -
skiej Aka de mii Na uk, w la tach 1972–1974,
spra wo wa³ funk cjê za stêp cy se kre ta rza Wy -
dzia ³u IV, w ka den cji 1990–1992 wi ce pre ze sa
Pol skiej Aka de mii Na uk. W la tach 1956–1985
by³ za stêp c¹ re dak to ra i re dak to rem na czel -
nym „Ar chi wum Au to ma ty ki i Te le me cha ni ki”.
By³ te¿ prze wo dni cz¹ cym (1975–1987) Ko mi -
te tu Au to ma ty ki Pol skiej Aka de mii Na uk i
cz³on kiem (1973–1981) Cen tral nej Ko mi sji do
Spraw Kadr Na u ko wych.

W swo jej dzia ³al no œci na u ko wej W. Fin de i -
sen zaj mo wa³ siê po cz¹t ko wo te o ri¹ i tech ni k¹
re gu la cji au to ma tycz nej, a od po cz¹t ku lat sie -
dem dzie si¹ tych — wie lo po zio mo wy mi i wie lo -
war stwo wy mi uk³a da mi ste ro wa nia. Wraz z ze -
spo ³em roz wi n¹³ w la tach 1970–1980 te o riê
ste ro wa nia hie rar chicz ne go w sta nach usta lo -
nych, ma j¹ c¹ m.in. zna cze nie dla sy ste mów
ste ro wa nia pro ce sa mi tech no lo gicz ny mi prze -
my s³u che micz ne go i po krew nych. W szcze -
gól no œci opra co wa ne zo sta ³y struk tu ry i al go ryt -
my ste ro wa nia po s³u gu j¹ ce siê sprzê ¿e nia mi
zwrot ny mi, sku tecz ne przy ist nie niu ró¿ nic
miê dzy pro ce sem rze czy wi stym a je go mo de -
lem ma te ma tycz nym. Pro wa dzo ne by ³y tak ¿e
pra ce stu dial ne nad za sto so wa nia mi. W szer -
szym za kre sie pod jê ta zo sta ³a — kon ty nu o wa -
na póŸniej przez na stêp ców — te ma ty ka ste ro -
wa nia w sy ste mach wod no-go spo dar czych.

W³a dy s³aw Fin de i sen jest au to rem lub
wspó³ au to rem oko ³o 80 ar ty ku ³ów na u ko wych
oraz 6 ksi¹ ¿ek. S¹ to przede wszy st kim
podrêcz ni ki b¹dŸ mo no gra fie: Tech ni ka re gu la -
cji au to ma tycz nej (PWN, War sza wa 1965, wy -

da nie 2 zm. — 1969, wy da nie 3 popr. i uzup.
— 1978; t³um. niem. Grun dla gen des En twur fs
von Re ge lungs sy ste men, Ver lag Tech nik Ber lin
1973); Wie lo po zio mo we uk³a dy ste ro wa nia
(PWN, War sza wa 1974; t³um. niem. Hie rar chi -
sche Steu e rungs sy ste me, Ver lag Tech nik, Ber lin
1977); W. Fin de i sen, F.N. Ba i ley, M. Brdyœ, K.
Ma li now ski, P. Ta tjew ski, A. Wo Ÿniak, Con trol
and Co or di na tion in Hie rar chi cal Sy stems (J.
Wi ley, Lon don 1980); Struk tu ry ste ro wa nia dla
z³o ¿o nych sy ste mów (Ofi cy na Wy daw ni cza
Po li tech ni ki War szaw skiej, War sza wa 1997).

W³a dy s³aw Fin de i sen by³ pro mo to rem 37
dok to rów. Sied miu spo œród nich uzy ska ³o ty -
tu³ na u ko wy pro fe so ra, a je den jest po nad to
cz³on kiem ko re spon den tem Pol skiej Aka de -
mii Na uk.

W³a dy s³aw Fin de i sen otrzy ma³ czte ry
dok to ra ty ho no ris cau sa: Ci ty Uni ver si ty w
Lon dy nie (1984), Po li tech ni ki War szaw skiej
(1996), Po li tech ni ki Gdañ skiej (1997) i Tech -
ni sche Uni ver sität Il me nau (1998).

Dzia ³al noœæ dy dak tycz na W³a dy s³a wa Fin -
de i se na spla ta ³a siê z te ma ty k¹ na u ko w¹. Wy -
k³a da³ po cz¹t ko wo tech ni kê ser wo me cha ni -
zmów i uk³a dów re gu la cji, prze cho dz¹c stop -
nio wo do bar dziej sy ste mo wych ujêæ pro ble -
ma ty ki ste ro wa nia pro ce sa mi z³o ¿o ny mi; na
tym w³a œnie tle po wsta wa ³y kon cep cje struk -
tur i te o rii hie rar chicz nych. Pe³ nie nie funk cji
rek to ra w la tach 1981–1985 mia ³o wie le cech
s³u¿ by pu blicz nej; w kon se kwen cji W³a dy -
s³aw Fin de i sen zo sta³ prze wo dni cz¹ cym Pry -
ma sow skiej Ra dy Spo ³ecz nej (1986–1990), a
w la tach 1988–1990 cz³on kiem Ko mi te tu
Oby wa tel skie go przy prze wo dni cz¹ cym „So -
li dar no œci” Le chu Wa ³ê sie. W 1989 ro ku
ucze st ni czy³ w obra dach Okr¹ g³e go Sto ³u i by³
wspó³ prze wo dni cz¹ cym (z Ale ksan drem Gie -
y szto rem) obrad ple nar nych. W la tach
1989–1993 by³ se na to rem RP i prze wo dni -
cz¹ cym Se nac kiej Ko mi sji Kul tu ry, Œrod ków
Prze ka zu, Na u ki i Edu ka cji Na ro do wej.

W la tach 1991–2009 W³a dy s³aw Fin de i sen
by³ pre ze sem re ak ty wo wa nej Ka sy im. Józe fa
Mia now skie go (rok za ³o ¿e nia 1881), po zo sta³
jej cz³on kiem ho no ro wym. Przy czy ni³ siê do
roz wi niê cia pro gra mu sty pen diów na sta ¿e w
Pol sce dla na u kow ców z za gra ni cy, zw³a szcza
z kra jów Eu ro py Œrod ko wo-Wscho dniej. 

W³a dy s³aw Fin de i sen jest odzna czo ny
m.in. Krzy ¿em Ko man dor skim Orde ru Odro -
dze nia Pol ski, Me da lem Edu ka cji Na ro do -
wej, Krzy ¿em Ar mii Kra jo wej, War szaw skim
Krzy ¿em Po wstañ czym i Me da lem „Za s³u ¿o -
ne mu dla Ko œcio ³a i Na ro du”. W 1976 ro ku
otrzy ma³ Na gro dê Pañ stwo w¹ II stop nia.

Jest ¿o na ty, ma tro je dzie ci.

F
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ADAM JAN FIOK
Adam Jan Fiok uro dzi³ siê 24 czerw ca 1933
ro ku w War sza wie. Ma tu rê uzy ska³ w 1951
ro ku w Pañ stwo wym Gim na zjum i Li ceum
im. W³a dy s³a wa IV w War sza wie. Pra cê w
Po li tech ni ce War szaw skiej roz po cz¹³ w
1954 ro ku ro ku ja ko za stêp ca asy sten ta na
Wy dzia le £¹cz no œci (obe cnie Elek tro ni ki i
Tech nik In for ma cyj nych). Tu uzy ska³ dy plo -
my in ¿y nie ra (1955) i ma gi stra (1959) oraz
stop nie dok to ra (1964) za roz pra wê Ana li za
po rów naw cza bier nych fil tro wych me tod po -
mia ru pa ra me trów re zo na to rów kwar co wych
i dok to ra ha bi li to wa ne go (1974) — Trans mi -
syj ne me to dy po mia rów dwój ni ków re zo -
nan so wych. W 1991 ro ku otrzy ma³ ty tu³ na -
u ko wy pro fe so ra. W la tach 1959–1964 by³
za tru dnio ny na sta no wi sku star sze go asy sten -
ta, 1964–1974 — ad iunk ta, 1974–1991 do -

cen ta, 1991–1999 — pro fe so ra nad zwy czaj -
ne go. Po przej œciu na eme ry tu rê (1999) pra -
co wa³ na pó³ eta tu na sta no wi sku pro fe so ra
zwy czaj ne go. Dzia ³al noœæ roz po czê t¹ w Ka -
te drze Urz¹ dzeñ Ra dio tech nicz nych kon ty -
nu o wa³ w In sty tu cie Ra dio e lek tro ni ki, m.in.
w Za k³a dach Te le wi zji, Ra dio ko mu ni ka cji,
Elek tro a ku sty ki i Mier nic twa Pie zo e lek trycz -
ne go. W la tach 1978–1982 kie ro wa³ Za k³a -
dem Elek tro a ku sty ki, a w la tach 1985–1997
Za k³a dem Mier nic twa Pie zo e lek trycz ne go. 

Ak tyw nie ucze st ni czy³ w ¿y ciu Uczel ni i
Wy dzia ³u, pe³ ni¹c m.in. funk cje za stêp cy dy -
rek to ra In sty tu tu Ra dio e lek tro ni ki (ds. dy dak -
tycz nych w la tach 1975–1978 i ds. na u ki w
la tach 1981–1984) oraz ucze st ni cz¹c w pra -
cach licz nych ko mi sji Ra dy Wy dzia ³u. 

G³ów n¹ dzie dzi n¹ dzia ³al no œci na u ko wej
Ada ma J. Fio ka by ³o mier nic two ra dio e lek tro -
nicz ne, a zw³a szcza mo de lo wa nie oraz te o -
ria i za sto so wa nia trans mi syj nych me tod po -
mia rów dwój ni ków re zo nan so wych. Te ma ty -
ce mo de lo wa nia i po mia rów po œwiê co na by -
³a wiêk szoœæ z je go po nad 120 pu bli ka cji na -
u ko wych, a tak ¿e wie le wy st¹ pieñ na kon fe -
ren cjach i sym po zjach miê dzy na ro do wych.

Adam J. Fiok by³ twór c¹ i wie lo let nim
sze fem ze spo ³u na u ko wo-ba daw cze go opra -
co wu j¹ ce go i wdra ¿a j¹ ce go me to dy oraz sy -
ste my po mia ro we sto so wa ne w ró¿ nych ob -
sza rach ra dio e lek tro ni ki. By ³y to m.in.: cy fro -
we mier ni ki czê sto tli wo œci i fa zy (we wcze -
snych la tach szeœæ dzie si¹ tych), uni ka to wy
sy stem do ba dañ jo no sfe ry przez po miar
zmian czê sto tli wo œci sy gna ³ów sztucz nych
sa te li tów Zie mi (w koñ cu lat szeœæ dzie si¹ -
tych), ro dzi na sy ste mów do pro duk cyj nych
po mia rów re zo na to rów kwar co wych (opra -
co wy wa nych w la tach 1974–1991), sy ste my
do ho mo lo ga cyj nych po mia rów urz¹ dzeñ ra -
dio ko mu ni ka cyj nych (w la tach dzie wiêæ -
dzie si¹ tych ubie g³e go wie ku).

Przez 46 lat Adam J. Fiok pro wa dzi³ in -
ten syw n¹ dzia ³al noœæ dy dak tycz n¹. Wy k³a -
da³ m.in.: „Urz¹ dze nia te le wi zyj ne”, „Pod sta -
wy te le wi zji” (1976–1986), „Mier nic two ra -
dio e lek tro nicz ne” (1980–2000), „Mier nic -
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two elek tro a ku stycz ne” (1981–1984) oraz
„Œwia t³o i bar wê w te le wi zji” (1992–1998).
By³ wy ma ga j¹ cym, ale lu bia nym na u czy cie -
lem. W wy k³a dach chêt nie odwo ³y wa³ siê do
do œwiad czeñ z w³a snej prak ty ki pro jek to wej,
kon struk cyj nej i po mia ro wej. W ka¿ dym stu -
den cie sta ra³ siê wi dzieæ m³od sze go ko le gê,
które mu na le ¿y s³u ¿yæ wie dz¹, do œwiad cze -
niem i ra d¹. 

By³ pro mo to rem 5 roz praw dok tor skich (4
z nich zo sta ³y uzna ne za wy ró¿ nia j¹ ce siê) i
opie ku nem po nad 100 prac ma gi ster skich.

Adam J. Fiok by³ au to rem i wspó³ au to rem
ksi¹ ¿ek, z których ko rzy sta j¹ ko lej ne po ko le -
nia stu den tów i in ¿y nie rów. S¹ to: Te le wi zja
— pod sta wy ogól ne (WKi£, 2 wy da nia, War -
sza wa 1992 i 1997); Ma ³a en cy klo pe dia me -
tro lo gii (WNT, War sza wa 1989; Adam J. Fiok
by³ jed nym z trzech ko or dy na to rów wy da nia
i au to rem wie lu ha se³); J. Ebert, A.J. Fiok,
Obli cza nie wzmac nia czy i ge ne ra to rów mo -
cy wiel kiej czê sto tli wo œci (WNT, War sza wa
1971); A.J. Fiok, M. Ru sin, Pod sta wy te le wi -
zji (skrypt, Wy daw nic twa Po li tech ni ki War -
szaw skiej, War sza wa 1983).

Wiel k¹ pa sj¹ Ada ma J. Fio ka by ³a dzia ³al -
noœæ w orga ni za cjach na u ko wych i tech nicz -
nych. Ode gra ³a ona ogrom n¹ ro lê w pro ce sie
kon so li da cji pol skie go œro do wi ska me tro lo -
gicz ne go oraz pro mo cji do rob ku pol skiej
me tro lo gii na fo rum miê dzy na ro do wym. W
Ko mi te cie Me tro lo gii i Apa ra tu ry Na u ko wej
Pol skiej Aka de mii Na uk pe³ ni³ funk cje se kre -
ta rza na u ko we go (1987–1989) i wi ce prze -
wo dni cz¹ ce go (1989–1995). W Miê dzy na ro -
do wej Kon fe de ra cji Po mia rów IME KO by³
przez wie le lat cz³on kiem Ra dy Ge ne ral nej i
Ko le gium Re dak cyj ne go Kwar tal ni ka „Me a -

su re ment”, a tak ¿e ini cja to rem i jed nym z za -
³o ¿y cie li Ko mi te tu Tech nicz ne go TC-4 IME -
KO (zaj mu j¹ ce go siê po mia ra mi wiel ko œci
elek trycz nych), wie lo let nim prze wo dni cz¹ -
cym te go Ko mi te tu (1989–1998), a od 1998
ro ku — prze wo dni cz¹ cym ho no ro wym. W
Pol skim Sto wa rzy sze niu Po mia rów Au to ma -
ty ki i Ro bo ty ki POL SPAR by³ m.in. wi ce prze -
wo dni cz¹ cym Sto wa rzy sze nia i prze wo dni -
cz¹ cym Ko mi te tu Po mia rów (1992–2000).
W Pol skim To wa rzy stwie Elek tro tech ni ki Te -
o re tycz nej i Sto so wa nej by³ w ostat nich la -
tach ¿y cia cz³on kiem Za rz¹ du Od dzia ³u
War szaw skie go. Przez wie le lat by³ rów nie¿
cz³on kiem Ko mi te tu Na u ko we go Miê dzy u -
czel nia nych Kon fe ren cji Me tro lo gów.

W la tach sie dem dzie si¹ tych Adam J. Fiok
ak tyw nie dzia ³a³ w wy dzia ³o wych i uczel nia -
nych orga nach Zwi¹z ku Na u czy ciel stwa Pol -
skie go, by³ tak ¿e jed nym z ini cja to rów i wi -
ce prze wo dni cz¹ cym œro do wi sko wej Sek cji
Na u ki ZNP, gru pu j¹ cej przed sta wi cie li pra -
cow ni ków szkol nic twa wy ¿sze go i na u ki z
ca ³ej War sza wy.

Je go dzia ³al noœæ na u ko wa, dy dak tycz na i
orga ni za cyj na zo sta ³a uho no ro wa na m.in.
Z³o t¹ Odzna k¹ „Za s³u ¿o ny dla Po li tech ni ki
War szaw skiej”, Me da lem Ko mi sji Edu ka cji
Na ro do wej (1976), Z³o tym Krzy ¿em Za s³u gi
(1975), Krzy ¿em Ka wa ler skim Orde ru Odro -
dze nia Pol ski (1984), a tak ¿e licz ny mi na gro -
da mi Mi ni stra Na u ki i Szkol nic twa Wy ¿sze go
i Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej (m.in. w la -
tach 1972, 1975, 1986 i 1992), Rek to ra Po li -
tech ni ki War szaw skiej oraz Na czel nej Orga -
ni za cji Tech nicz nej. 

Zmar³ 4 wrze œnia 2000 ro ku w War sza wie.
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PIOTR FI REK
Piotr Fi rek uro dzi³ siê 23 stycz nia 1977 ro ku
w Ra wie Ma zo wiec kiej. W 1997 ro ku ukoñ -
czy³ Tech ni kum Elek tronicz ne w Skier nie wi -
cach, a na stêp nie w lu tym 1998 ro ku roz po -
cz¹³ stu dia na Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech nik
In for ma cyj nych Po li tech ni ki War szaw skiej.
W trak cie stu diów pod j¹³ pra cê w miê dzy na -
ro do wej fir mie na sta no wi sku in for ma ty ka
(2001–2006). W 2002 ro ku ukoñ czy³ stu dia
pierw sze go stop nia, a na stêp nie w 2004 ro ku
uzy ska³ ty tu³ ma gi stra in ¿y nie ra w za kre sie
mi kro e lek tro ni ki. W trak cie stu diów dok to -

ranc kich, w 2006 ro ku roz po cz¹³ pra cê w In -
sty tu cie Mi kro e lek tro ni ki i Opto e lek tro ni ki
Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj -
nych Po li tech ni ki War szaw skiej. W 2010 ro -
ku obro ni³ z wy ró¿ nie niem pra cê dok tor sk¹
War stwy ty ta nia nu ba ru na po trze by mi kro e -
lek tro ni ki — tech no lo gia, cha rak te ry za cja i
próby apli ka cji.

G³ów ny mi te ma ta mi prac ba daw czych
Pio tra Fir ka s¹ za ga dnie nia zwi¹ za ne z wy -
twa rza niem i cha rak te ry za cj¹ cien kich
warstw die lek trycz nych opar tych na ma te ria -
³ach, ta kie jak azo tek bo ru, azo tek gli nu, tle -
nek gli nu, wê giel (war stwy dia men to we i dia -
men to po dob ne — DLC). W po ³¹ cze niu z
tech no lo gia mi mi kro e lek tro nicz ny mi (na
przy k³ad se lek tyw nym tra wie niem) sta no wi
te ma ty kê dzia ³añ w za kre sie re a li za cji sen so -
rów (na przy k³ad wo do ru) i mi kro sy ste mów
(na przy k³ad jo no czu ³ych). 

Opu bli ko wa³ dwa dzie œcia ar ty ku ³ów na -
u ko wych, jest wspó³ au to rem po nad piêæ -
dzie siê ciu pre zen ta cji na kon fe ren cjach kra -
jo wych i miê dzy na ro do wych. Re a li zo wa³ i
re a li zu je pra ce ba daw cze zwi¹ za ne z osiem -
na sto ma pro jek ta mi (miê dzy in ny mi Rek to ra
Po li tech ni ki War szaw skiej, Mi ni ster stwa Na -
u ki i Szkol nic twa Wy ¿sze go, MNT Era Net, w
ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go In no wa cyj -
na Go spo dar ka)

Jest lau re a tem Ze spo ³o wej Na gro dy Rek -
to ra I stop nia za osi¹ gniê cia na u ko we w la -
tach 2008–2009 oraz wy ró¿ nieñ na kon fe -
ren cjach „Dia gno stics &Yield 2009” i EL TE
2010.

Za in te re so wa nia po za nau ko we Pio tra Fir -
ka to nu mi zma ty ka, li te ra tu ra i ki no scien ce-
fic tion, gry oraz zwie dza nie pol skich za -
mków i wa row ni.
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ta cyj nych. Roz pra wê dok tor sk¹ pt. Od por ne
esty ma to ry au to re gre syj nych sze re gów cza -
so wych — za sto so wa nia w ana li zie wid mo -
wej dys kret nych sy gna ³ów lo so wych, której
pro mo to rem by³ pro fe sor An drzej Wojt kie -
wicz, obro ni³ w 1997 ro ku. W tym sa mym
ro ku zo sta³ za tru dnio ny na sta no wi sku ad -
iunk ta w Za k³a dzie Te o rii Ob wo dów i Sy gna -
³ów. Na sta no wi sku tym po zo sta je do dnia
dzi siej sze go. 

W ra mach obo wi¹z ków dy dak tycz nych
pro wa dzi³ za jê cia z za kre su te o rii ob wo dów,
te o rii sy gna ³ów, sy ste mów i mo du la cji, cy fro -
we go prze twa rza nia sy gna ³ów, pro gra mo wa -
nia i ar chi tek tu ry pro ce so rów sy gna ³o wych.
Jest wspó³ au to rem skryp tów, pre skryp tów i
in nych opra co wañ dy dak tycz nych. Za dzia -
³al noœæ dy dak tycz n¹ i na u ko w¹ zo sta³ uho -
no ro wa ny na gro da mi Rek to ra Po li tech ni ki
War szaw skiej oraz na gro d¹ „Z³o tej Kre dy”,

g a j o

ZBI GNIEW GA JO
Zbi gniew Ga jo uro dzi³ siê 11 mar ca 1959 ro -
ku w War sza wie, gdzie w 1974 ro ku ukoñ -
czy³ szko ³ê pod sta wo w¹, a czte ry la ta
póŸniej, w 1978 ro ku, XIV Li ceum Ogól no -
kszta³ c¹ ce im. Kle men ta Got twal da (obe cnie
Sta ni s³a wa Sta szi ca) w War sza wie. W tym sa -
mym ro ku roz po cz¹³ stu dia na Wy dzia le
Elek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej, które
ukoñ czy³ w 1983 ro ku, uzy sku j¹c dy plom
ma gi stra in ¿y nie ra o spe cjal no œci apa ra tu ra
elek tro nicz na. Pra ca ma gi ster ska, wy ko na na
w Za k³a dzie Elek tro ni ki J¹ dro wej i Me dycz -
nej, In sty tu tu Ra dio e lek tro ni ki pod kie run -
kiem pro fe so ra Ada ma Pi¹t kow skie go, do ty -
czy ³a me tod re kon struk cji obra zów to mo gra -
ficz nych. W 1981 ro ku roz po cz¹³ stu dia na
Wy dzia le Ma te ma ty ki, In for ma ty ki i Me cha -
ni ki Uni wer sy te tu War szaw skie go. Stu dia
ma te ma tycz ne ukoñ czy³ w ro ku 1986, pi sz¹c
pod kie run kiem Ja na Her czyñ skie go pra cê
ma gi ster sk¹ Ope ra tor Schrödin ge ra z oso bli -
wy mi po ten cja ³a mi. W mar cu 1987 ro ku zo -
sta³ za tru dnio ny na Wy dzia le Elek tro ni ki Po -
li tech ni ki War szaw skiej, w In sty tu cie Pod -
staw Elek tro ni ki, w Za k³a dzie Te o rii Ob wo -
dów, po cz¹t ko wo na sta no wi sku tech nicz -
nym. Po odby ciu obo wi¹z ko wej s³u¿ by woj -
sko wej w Wy ¿szej Szko le Ofi cer skiej Wojsk
£¹cz no œci w Ze grzu ko ³o War sza wy oraz w
Woj sko wym In sty tu cie In for ma ty ki w War -
sza wie, po wróci³ w ma ju 1988 ro ku do pra -
cy na Wy dzia le Elek tro ni ki na sta no wi sko
asy sten ta-sta ¿y sty, a na stêp nie asy sten ta i
star sze go asy sten ta. Je go za in te re so wa nia na -
u ko we od po cz¹t ku kon cen tro wa ³y siê wo kó³
te o rii sy gna ³ów, cy fro we go i sta ty stycz ne go
prze twa rza nia sy gna ³ów, te o rii fil trów ad ap -

Sło wa klu czo we
n te o ria sy gna łów

n sta ty stycz ne prze twa rza -
nie sy gna łów

n fil try ad ap ta cyj ne
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przy zna wa n¹ przez stu den tów.
£¹cz ny do ro bek pu bli ka cyj ny obej mu je

oko ³o 30 pu bli ka cji w cza so pi smach i na
kon fe ren cjach na u ko wych, kra jo wych i za -
gra nicz nych.

W la tach 2002–2005 pe³ ni³ funk cjê pro -
dzie ka na ds. stu denc kich wy dzia ³u Elek tro ni -
ki i Tech nik In for ma cyj nych. Od lu te go 2010
ro ku pe³ ni funk cjê Za stêp cy Dy rek to ra In sty -
tu tu Sy ste mów Elek tro nicz nych ds. Na u cza -
nia. W ka den cji 1999–2002 by³ cz³on kiem
Wy dzia ³o wej Ko mi sji Wy bor czej. W ka den -
cji 2008–2012 jest cz³on kiem Ra dy Wy dzia -
³u oraz Ko mi sji Kszta³ ce nia, Ko mi sji ds. Fi -
nan sów, oraz Uczel nia nej Ko mi sji Dys cy pli -
nar nej ds. Na u czy cie li Aka de mic kich.

Za in te re so wa nia i hob by, to hi sto ria i pi³ -
ka no¿ na.

G
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BOG DAN GA LIÑ SKI
Bog dan Sta ni s³aw Ga liñ ski uro dzi³ siê w
1939 ro ku w Mi la nów ku, gdzie w 1953 ro ku
ukoñ czy³ szko ³ê pod sta wo w¹, a w 1957 ro ku
XIV Li ceum Ogól no kszta³ c¹ ce im. Sta ni s³a wa
Sta szi ca w War sza wie. W tym sa mym ro ku
roz po cz¹³ stu dia na wy dzia le £¹cz no œci Po li -
tech ni ki War szaw skiej, które ukoñ czy³ w
1964 ro ku, uzy sku j¹c dy plom ma gi stra in ¿y -
nie ra ³¹cz no œci w dzie dzi nie ra dio tech ni ki.
Pra ca ma gi ster ska, wy ko na na w Ka te drze Fal
Ultra krót kich na Wy dzia le £¹cz no œci pod
kie run kiem pro fe so ra Sta ni s³a wa S³a wiñ skie -
go, do ty czy ³a po mia ru przy spie szeñ za po -
mo c¹ ra da ru do pple row skie go. 

W 1964 ro ku odby³ sta¿ jê zy ko wy w
Alian ce Fran ca i se w Pa ry ¿u.

Pra cê za wo do w¹ roz po cz¹³ w 1964 ro ku
na sta no wi sku asy sten ta, a na stêp nie od 1967
ro ku star sze go asy sten ta w Ka te drze Elek tro -
tech ni ki Te o re tycz nej „A” Wy dzia ³u £¹cz no -
œci Po li tech ni ki War szaw skiej, która od 1970
ro ku we sz³a w sk³ad In sty tu tu Pod staw Elek -
tro ni ki. Je go za in te re so wa nia na u ko we obej -
mo wa ³y wów czas te o riê au to ma tów skoñ -
czo nych, a po tem mo de lo wa nie ob wo do we
zja wisk elek tro ma gne tycz nych w li niach
trans mi syj nych. Roz pra wê dok tor sk¹ w dzie -
dzi nie ra dio tech ni ki, której pro mo to rem by³
pro fe sor Cze s³aw Raj ski, obro ni³ na wy dzia le
Elek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej w
1972 ro ku. Za tê pra cê otrzy ma³ na gro dê
Rek to ra Po li tech ni ki War szaw skiej. W 1972
ro ku do sta je no mi na cjê na sta no wi sko ad -
iunk ta.

W ro ku aka de mic kim 1974/1975 prze by -
wa³ na sty pen dium Kon fe de ra cji Szwaj car -
skiej, w Ka te drze Mi kro fal Po li tech ni ki w Lo -

zan nie (EPF-L), gdzie pro wa dzi³ pra cê na u ko -
we z dzie dzi ny kom pu te ro wej ana li zy sprzê -
¿o nych li nii trans mi syj nych TEM, mi kro fa lo -
wych sze ro ko pa smo wych sprzê ga czy kie run -
ko wych oraz fil trów fa lo wych. Po po wro cie
za j¹³ siê za ga dnie nia mi do ty cz¹ cy mi nie -
zmien ni ków trans for ma cji li nio wych uk³a -
dów elek trycz nych, a na stêp nie N-ga ³ê zio -
wych fil trów z prze ³¹ cza ny mi po jem no œcia -
mi. Pro wa dz¹c pra ce ba daw cze w tej dzie -
dzi nie, by³ au to rem i wspó³ au to rem 25 pu bli -
ka cji, w tym 3 za gra ni c¹. W 1983 ro ku zo -
sta³ prze nie sio ny na sta no wi sko star sze go
wy k³a dow cy, a w 1991 ro ku po now nie na
sta no wi sko ad iunk ta. W ro ku aka de mic kim
1985/1986 pe³ ni³ funk cjê wy k³a dow cy na
Uni wer sy te cie Tech nicz nym USTHB w Al -
gie rze, gdzie w tam tej szym In sty tu cie Elek -
tro ni ki wy k³a da³ „Mier nic two elek tro nicz ne”
i „Cy fro we prze twa rza nie sy gna ³ów”. W trak -
cie tej pra cy wspó³ or ga ni zo wa³ la bo ra to rium
M.E., opra co wu j¹c uk³a dy i in struk cje do
æwi czeñ.

galiński

Sło wa klu czo we
n te o ria ob wo dów

n fil try ana lo go we



Je go za in te re so wa nia na u ko we kon cen -
tro wa ³y siê na stêp nie wo kó³ za ga dnieñ do ty -
cz¹ cych ana lo go wych fil trów MO SFET-C z
kon we jo ra mi pr¹ do wy mi oraz fil trów za wie -
ra j¹ cych ró¿ ni co we wzmac nia cze pr¹ do we
ze sprzê ¿e niem zwrot nym (CD BA).

Za wy ni ki ba dañ na u ko wych otrzy ma³
na gro dy Rek to ra Po li tech ni ki War szaw skiej
(1970, 1979 1980 i 1981). Ja ko cz³o nek Sto -
wa rzy sze nia Elek try ków Pol skich (SEP), przez
3 la ta pe³ ni³ funk cjê se kre ta rza ko ³a SEP w In -
sty tu cie Pod staw Elek tro ni ki, a dwa ra zy by³
de le ga tem na Wal ny Zjazd Od dzia ³u War -
szaw skie go SEP. W 1976 ro ku otrzy ma³ III
na gro dê SEP w Kon kur sie im. Prof. Mie czy -
s³a wa Po ¿a ry skie go, za ar ty ku³ po pu la ry zu j¹ -
cy za sto so wa nia mi kro pro ce so rów w tech ni ce.

By³ rów nie¿ wspó³ or ga ni za to rem eu ro -
pej skiej kon fe ren cji: ECCTD’80, która oby ³a
siê w War sza wie, w 1980 ro ku, a tak ¿e cy -
klicz nych kon fe ren cji ro bo czych Pol sko-Cze -
sko-Wê gier skich w la tach 1998, 2001 i 2004.
W la tach 1996 i 1998 bra³ udzia³ w pro jek -
tach ba daw czych (gran tach dzie kañ skich) z
dzie dzi ny pr¹ do wych fil trów ana lo go wych
MOS (w 1998 ro ku grant in dy wi du al ny).

W ra mach obo wi¹z ków dy dak tycz nych
pro wa dzi³ za jê cia z przedmio tów: „Pod sta wy
te le e lek try ki”, „Te o ria po la elek tro ma gne -
tycz ne go” (1968–1969), „Pod sta wy elek tro -
tech ni ki”, „Pod sta wy te o rii ob wo dów”, „Te o -
ria ob wo dów”, „Te o ria ob wo dów li nio wych”,
„Cir cu its” (an glo jê zycz ny), „La bo ra to rium te -
o rii ob wo dów i sy gna ³ów”, „La bo ra to rium sy -
gna ³ów i sy ste mów”. Bra³ udzia³ w pra cach
nad mo der ni za cj¹ la bo ra to rium Te o rii Ob -

wo dów. £¹cz ny do ro bek pu bli ka cyj ny obej -
mu je oko ³o 60 pu bli ka cji na u ko wych, trzy
po pu lar no nau ko we oraz 15 in nych. Wzi¹³
³¹cz nie udzia³ w 42 kon fe ren cjach na u ko -
wych, w tym wie lu za gra nicz nych. Jest
wspó³ au to rem 6 skryp tów za da nio wych i la -
bo ra to ryj nych z te o rii ob wo dów. Prze ³o ¿y³ 8
ksi¹ ¿ek z li te ra tu ry tech nicz nej z jê zy ka an -
giel skie go i fran cu skie go oraz ha se³ do En cy -
klo pe dii My œli Wspó³ cze snej. Za dzia ³al noœæ
dy dak tycz n¹ otrzy ma³ na gro dy ze spo ³o we
Rek to ra Politechniki Warszawskiej (1990,
1996 2006). W 1987 ro ku zo sta³ odzna czo -
ny Z³o tym Krzy ¿em Za s³u gi. Przez trzy ka -
den cje pe³ ni³ funk cjê cz³on ka Ra dy Wy dzia -
³u (w la tach 1993–1996, 1999–2002 oraz
2003–2006), a tak ¿e cz³on ka Ko mi sji: ds.
Oce ny i Roz wo ju Ka dry (1985), Hi sto rii i Tra -
dy cji Wy dzia ³u, Ko mi sji ds. Stu diów An glo jê -
zycz nych oraz Ko mi sji Na gród. Pe³ ni³ te¿
funk cjê se kre ta rza Ko mi sji D Miê dzy na ro do -
wej Unii Na uk Ra dio wych (URSI), Ze spo ³u
Tech ni ki Œwia t³o wo do wej Ko mi te tu Elek tro -
ni ki i Te le ko mu ni ka cji Pol skiej Aka de mii Na -
uk oraz Wy dzia ³o wej Ko mi sji Re kru ta cyj nej.
Od wrze œnia 1980 ro ku jest cz³on kiem NSZZ
„So li dar noœæ”. Pe³ ni³ funk cje: prze wo dni cz¹ -
ce go ko ³a przy In sty tu cie Sy ste mów Elek tro -
nicz nych, cz³on ka Ko mi sji Za k³a do wej Po li -
tech ni ki War szaw skiej oraz cz³on ka Ko mi sji
Re wi zyj nej. Od 2006 ro ku na eme ry tu rze.
Zna jo moœæ jê zy ków ob cych: an giel ski, fran -
cu ski, ro syj ski, nie miec ki i w³o ski.

In te re su je siê mu zy k¹, hi sto ri¹, li te ra tu r¹,
fi lo zo fi¹, roz ma i ty mi pro ble ma mi kul tu ry i
cy wi li za cji, sztu k¹, fo to gra fi¹ i tu ry sty k¹.

G
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GRZE GORZ GA LIÑ SKI
Grze gorz Ga liñ ski uro dzi³ siê 17 li sto pa da
1972 ro ku w ¯y rar do wie (woj. ma zo wiec -
kie), gdzie ukoñ czy³ szko ³ê pod sta wo w¹
(1987) oraz Tech ni kum Elek trycz ne (spe cjal -
noœæ — Ra dio tech ni ka i te le wi zja, 1992).
Dy plom ma gi stra in ¿y nie ra uzy ska³ na Wy -
dzia le Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych
Po li tech ni ki War szaw skiej w 1997 ro ku (z
wy ró¿ nie niem). Sto pieñ dok to ra na uk tech -
nicz nych uzy ska³ w 2003 ro ku za roz pra wê
De tek cja i in de kso wa nie ru chu w se kwen cji
obra zów, której pro mo to rem by³ pro fe sor
W³a dy s³aw Skar bek. Od 2002 ro ku pra cu je
w In sty tu cie Ra dio e lek tro ni ki, po cz¹t ko wo
ja ko asy stent, a po uzy ska niu stop nia dok to -
ra ja ko ad iunkt.

Za in te re so wa nia ba daw cze Grze gorz Ga -
liñ skie go kon cen tru j¹ siê na za ga dnie niach
zwi¹ za nych z kom pre sj¹ obra zów i se kwen -
cji wi deo oraz na za ga dnie niach in de kso wa -
nia i wy szu ki wa nia da nych obra zo wych. Jest
au to rem lub wspó³ au to rem po nad 30 re fe ra -
tów i ar ty ku ³ów pre zen to wa nych na kra jo -
wych i miê dzy na ro do wych kon fe ren cjach
na u ko wych oraz w cza so pi smach. 

W ra mach pra cy dy dak tycz nej Grze gorz
Ga liñ ski pro wa dzi³ wy k³a dy „Pod sta wy tech -
nik mul ti me dial nych” (2002–2004), „Al go ryt -
my i stan dar dy mul ti me dial ne” (2004–2010)
oraz „Pod sta wy tech ni ki obra zo wej (od 2010
ro ku). By³ opie ku nem po nad 20 prac dy plo -
mo wych in ¿y nier skich i ma gi ster skich. 

Jest ¿o na ty, ma dwo je dzie ci. In te re su je
siê hi sto ri¹ Pol ski (w szcze gól no œci Pol ski
Pia stów) oraz hi sto ri¹ pie ni¹ dza. Lu bi tu ry sty -
kê kra jo znaw cz¹ oraz cho dze nie po górach.

galiński
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PIOTR GAR BAT
Piotr Gar bat uro dzi³ siê 23 kwiet nia 1975 ro -
ku w No wym Dwo rze Ma zo wiec kim. W
1995 ro ku ukoñ czy³ tech ni kum elek tro nicz -
ne w War sza wie i roz po cz¹³ stu dia na Wy -
dzia le Me cha tro ni ki Po li tech ni ki War szaw -
skiej. W 2000 ro ku obro ni³ pra cê ma gi ster sk¹

na spe cjal no œci Tech ni ki Mul ti me dial ne wy -
ko na n¹ w Za k³a dzie Tech ni ki Optycz nej
(ZTO) Po li tech ni ki War szaw skiej. W la tach
2000–2005 by³ stu den tem Stu diów Dok to -
ranc kich na Wy dzia le Me cha tro ni ki Po li tech -
ni ki War szaw skiej. W gru dniu 2005 obro ni³
pra cê dok tor sk¹ Wi zu a li za cja obiek tów trój -
wy mia ro wych w sy ste mach wir tu al nej rze -
czy wi sto œci na pod sta wie da nych po zy ska -
nych me to da mi optycz ny mi.

Jest wspó³ au to rem wy k³a du „Sy ste my mo -
ni to rin gu wi zyj ne go” dla stu den tów stu diów
I i II stop nia. Jest kie row ni kiem na u ko wym
kil ku na stu prac dy plo mo wych in ¿y nier skich i
ma gi ster skich.

W 2008 ro ku kie ro wa³ gran tem ba daw -
czym UPB Ana li za obra zu w okre œla niu pa -
ra me trów we nty la cyj nych stru mie ni na wiew -
nych, a w la tach 2010–2012 gran tu ba daw -
cze go Struk tu ral na ka me ra 3D-HD. Opu bli -
ko wa³ oko ³o dzie siê ciu ko mu ni ka tów kon fe -
ren cyj nych i piê ciu ar ty ku ³ów na u ko wych w
wio d¹ cych cza so pi smach na u ko wych. Od
2009 ro ku jest cz³on kiem Pol skie go To wa -
rzy stwa Cie k³o kry sta licz ne go.

garbat
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Sło wa klu czo we
n prze twa rza nie obra zu 3D

n hy bry do we sy ste my wi -
zyj ne

n obra zo wa nie 3D

n za sto so wa nie prze twor ni -
ków cie kło kry sta licz nych
w ukła dach po zy ski wa nia
obra zów



PIOTR GAW KOW SKI
Piotr Gaw kow ski uro dzi³ siê 19 li sto pa da
1974 ro ku. W 1993 ro ku ukoñ czy³ Li ceum w
Za mbro wie i roz po cz¹³ stu dia na Wy dzia le
Elek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej. Po
ukoñ cze niu stu diów, w 1998 ro ku, w spe -
cjal no œci Bu do wa i opro gra mo wa nie ma szyn
cy fro wych zo sta³ przy jê ty na stu dia dok to -
ranc kie. W ro ku 2005 obro ni³ z wy ró¿ nie -
niem dok to rat. W la tach 2003–2005 pra co -
wa³ na sta no wi sku asy sten ta w In sty tu cie In -
for ma ty ki Po li tech ni ki War szaw skiej w Za -
k³a dzie Opro gra mo wa nia i Ar chi tek tu ry
Kom pu te rów, a od 2005 ro ku na sta no wi sku
ad iunk ta. 

Od po cz¹t ku swej dzia ³al no œci Piotr Gaw -
kow ski zaj mu je siê pro ble ma ty k¹ wia ry god -
no œci sy ste mów cy fro wych. Ini cja ty wy ba -
daw cze i pra ce Pio tra Gaw kow skie go do ty -
cz¹ przede wszy st kim ba dañ nad pro gra mo -
wy mi me cha ni zma mi i al go ryt ma mi de tek cji i
to le ro wa nia b³ê dów oraz tech ni ka mi eks pe ry -
men tal nej ana li zy wia ry god no œci i ich wy ko -
rzy sta niem w in ¿y nie rii opro gra mo wa nia do
ce lów we ry fi ka cji i po pra wy wia ry god no œci
sy ste mów kom pu te ro wych. W efek cie prac
po wsta ³o wie le na rzê dzi (m.in. tak zwa nych
sy mu la to rów b³ê dów oraz sy ste mów wspo -
ma ga nia ana li zy). Dziê ki ich wy ko rzy sta niu
opra co wa no wie le al go ryt mów pro gra mo wej
de tek cji i to le ro wa nia b³ê dów.

Piotr Gaw kow ski bra³ udzia³ w gran tach i
pro jek tach fi nan so wa nych ze œrod ków bu -
d¿e to wych oraz kie ro wa³ dwo ma gran ta mi
dzie kañ ski mi. Za an ga ¿o wa ny by³ tak ¿e w
pro jek ty ma j¹ ce na ce lu prak tycz ne wdro ¿e -
nie wy ni ków pro wa dzo nych prac ba daw czo-
roz wo jo wych. W la tach 2010–2011 re a li zo -

wa³ pro jek ty dla fir my SAM SUNG oraz Plum.
Piotr Gaw kow ski jest au to rem lub wspó³ au -
to rem po nad 60 pu bli ka cji na u ko wych.

¯o na ty, ma dwie cór ki. Ab sol went szko ³y
mu zycz nej I stop nia w kla sie gi ta ry. Oprócz
gi ta ro wej mu zy ki kla sycz nej je go mu zycz ne
gu sta kr¹ ¿¹ wo kó³ wszel kiej mu zy ki gi ta ro -
wej. Przez po nad dzie siêæ lat od ukoñ cze nia
szko ³y pod sta wo wej by³ cz³on kiem ze spo ³u
mu zycz ne go (gi ta ra elek trycz na). Z za mi ³o -
wa nia fi zyk i elek tro nik, lu bi¹ cy sa mo dziel -
nie na pra wiaæ sa mo cho dy i mo to cy kle.

gawkowski
INSTYTUT INFORMATYKI

125

Sło wa klu czo we
n wia ry god ność sy ste mów

cy fro wych

n sy mu la cja błę dów

n de tek cja i to le ro wa nie
błę  dów

n au to dia gno sty ka

n sy ste my wbu do wa ne

n sy ste my cza su rze czy wi -
ste go

n wir tu a li za cja



PIOTR GAW RY SIAK
Piotr Gaw ry siak uro dzi³ siê 28 paŸ dzier ni ka
1974 ro ku w War sza wie. W 1993 ro ku zda³
ma tu rê w II Ogól no kszta³ c¹ cym Li ceum im.
Ste fa na Ba to re go i wst¹ pi³ na Wy dzia³ Elek -
tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej. W trak cie
stu diów w Po li tech ni ce roz po cz¹³ rów no le -
g³e dru gie stu dia dzien ne na Wy dzia le Za rz¹ -
dza nia Uni wer sy te tu War szaw skie go. Dy -
plom ma gi stra in ¿y nie ra in for ma ty ki uzy ska³
na Po li tech ni ce War szaw skiej w 1998 ro ku,
zaœ stu dia na Wy dzia le Za rz¹ dza nia ukoñ -
czy³ w 2001 ro ku, uzy sku j¹c ty tu³ ma gi stra.
W 1998 ro ku roz po cz¹³ stu dia dok to ranc kie
na Wy dzia le, kon ty nu u j¹c pra ce roz po czê te
je szcze w trak cie stu diów ma gi ster skich,
zwi¹ za ne z pro ble ma ty k¹ prze twa rza nia jê -
zy ka na tu ral ne go i prze szu ki wa nia te ksto -
wych re po zy to riów in for ma cji. Czêœæ ba dañ

zwi¹ za nych z te ma ty k¹ roz pra wy dok tor skiej
wy ko na³ w ra mach pro jek tu ba daw cze go,
pro wa dzo ne go na Ulster Uni ver si ty w Bel fa -
œcie, w Ir lan dii Pó³ noc nej. W 2002 ro ku
obro ni³ roz pra wê dok tor sk¹ Au to ma tycz na
ka te go ry za cja do ku men tów, której pro mo to -
rem by³ pro fe sor Hen ryk Ry biñ ski. Po za koñ -
cze niu stu diów dok to ranc kich roz po cz¹³, od
2003 ro ku, pra cê w In sty tu cie In for ma ty ki
Po li tech ni ki War szaw skiej na sta no wi sku ad -
iunk ta. W tym okre sie na wi¹ za³ tak ¿e wspó³ -
pra cê na u ko w¹ z In sty tu tem In for ma cji Na u -
ko wej i Stu diów Bi blio lo gicz nych Wy dzia ³u
Hi sto rycz ne go Uniwersytetu Warszawskiego,
gdzie w 2010 ro ku obro ni³ roz pra wê ha bi li -
ta cyj n¹ Cy fro wa re wo lu cja. Roz wój spo ³e -
czeñ stwa in for ma cyj ne go. Od paŸ dzier ni ka
2008 ro ku pe³ ni funk cjê za stêp cy dy rek to ra
ds. na u ki In sty tu tu In for ma ty ki.

W 1996 ro ku, pod czas stu diów ma gi ster -
skich, roz po cz¹³ pra cê za wo do w¹, po cz¹t ko -
wo ja ko dzien ni karz, pu bli ku j¹c ar ty ku ³y po -
œwiê co ne tech no lo gii in for ma tycz nej. W la -
tach 1998–2002 pra co wa³ tak ¿e ja ko ana li -
tyk w fir mach FMCG (m.in. Proc ter &Gam -
ble) oraz fir mach kon sul tin go wych, re a li zu -
j¹c pro jek ty ICT dla prze my s³u oraz orga ni -
za cji miê dzy na ro do wych, w tym dla pro gra -
mów i agen cji ONZ w Eu ro pie, Azji i Afry ce.
W 2002 ro ku prze by wa³ na sta ¿u w Agen cji
ds. ¯yw no œci i Rol nic twa ONZ w Rzy mie,
gdzie spê dzi³ dzie siêæ, na stêp nie zaœ szeœæ
mie siê cy (w 2004 ro ku). W 2004 ro ku z po -
le ce nia Dzie ka na Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech -
nik In for ma cyj nych orga ni zo wa³ La bo ra to -
rium BRA MA, bê d¹ ce cen trum ba daw czym
tech no lo gii mo bil nych, wspó³ two rzo nym przez
Pol sk¹ Te le fo niê Cy fro w¹, pe³ ni¹c na stêp nie
obo wi¹z ki je go dy rek to ra. W 2006 ro ku zre -
zy gno wa³ z tej funk cji, po zo sta j¹c wci¹¿ ko -
or dy na to rem nie których pro jek tów ba daw -
czych pro wa dzo nych w La bo ra to rium.

Za in te re so wa nia na u ko we Pio tra Gaw ry -
sia ka zwi¹ za ne by ³y po cz¹t ko wo przede
wszy st kim z pro ble ma ty k¹ wy szu ki wa nia in -
for ma cji w du ¿ych, he te ro ge nicz nych ba -
zach da nych, za wie ra j¹ cych do ku men ty te -

gawrysiak

Sło wa klu czo we
n spo łe czeń stwo in for ma -

cyj ne

n tech no lo gie mo bil ne

n te xt mi ning

n web mi ning

n prze twa rza nie ję zy ka na -
tu ral ne go
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ksto we. Pro ble mo wi te mu po œwiê ci³ pra cê
ma gi ster sk¹, w której szcze gól n¹ uwa gê
zwróco no na kwe stie prze szu ki wa nia baz w
jê zy ku pol skim, który — bê d¹c jê zy kiem fle -
ksyj nym — wy ma ga nie co odmien ne go
podej œcia do kon stru o wa nia na rzê dzi wy szu -
ki waw czych ni¿ jê zy ki po zy cyj ne, ta kie jak
jê zyk an giel ski, oraz roz pra wê dok tor sk¹, po -
œwiê co n¹ za sto so wa niu me tod eks plo ra cji
da nych, w tym kla sy fi ka cji, do ana li zy ko lek -
cji do ku men tów te ksto wych. W pra cy tej
przed sta wio no no we me to dy bu do wa nia re -
pre zen ta cji do ku men tów te ksto wych, ana li -
zo wa ne i roz sze rza ne na stêp nie w ra mach
pro jek tów ba daw czych pro wa dzo nych w Za -
k³a dzie Sy ste mów In for ma cyj nych In sty tu tu
In for ma ty ki. W tym okre sie pro wa dzi³ tak ¿e
ba da nia zwi¹ za ne z za sto so wa nia mi me tod
eks plo ra cji da nych w te le ko mu ni ka cji, m.in.
w ra mach pro jek tów prze my s³o wych re a li zo -
wa nych dla PTC, Po lkom tel oraz T-Mo bi le. 

W póŸniej szym okre sie do je go za in te re -
so wañ na u ko wych do ³¹ czy ³a pro ble ma ty ka
ana li zy struk tu ry sie ci In ter net oraz za cho wa -
nia jej u¿yt kow ni ków, ze szcze gól nym
uwzglê dnie niem zja wisk spo ³ecz nych. Mo¿ -
na tu wy mie niæ pra ce zwi¹ za ne z wi zu a li za -
cj¹ ser wi sów spo ³ecz no œcio wych, ta kich jak
Wi ki pe dia, oraz pro po zy cje stwo rze nia no -
wych na rzê dzi gru po we go two rze nia tre œci
nie te ksto wych. Po œre dnim wy ni kiem pro wa -
dzo nych wów czas prac oraz na wi¹ za nych
kon tak tów na u ko wych (m.in. z przed sta wi -
cie la mi spo ³ecz no œci na u ko wej sku pio nej
wo kó³ orga ni za cji Cre a ti ve Com mons) by ³o
je go szer sze za in te re so wa nie pro ble ma ty k¹
otwar te go opro gra mo wa nia i otwar tej tre œci.
Owo cem te go by ³o wie le pu bli ka cji do ty cz¹ -
cych zna cze nia mo de lu otwar te go opro gra -
mo wa nia i tzw. wol nej kul tu ry (free cul tu re)
dla roz wo ju wspó³ cze sne go spo ³e czeñ stwa
in for ma cyj ne go, ana li zu j¹ cych aspek ty for -
mal no-pra wne li cen cji wol nej kul tu ry oraz

ewo lu cjê po jê cia w³a sno œci in te lek tu al nej,
zwi¹ za nej z po stê pu j¹ c¹ cy fry za cj¹ dóbr kul -
tu ry. Je go roz pra wa ha bi li ta cyj na po œwiê co -
na by ³a g³ów nie te mu dru gie mu pro ble mo wi,
pre zen tu j¹c hi sto riê roz wo ju tech no lo gii
prze twa rza nia in for ma cji i obra zu j¹c jak ro -
sn¹ ce mo¿ li wo œci, które da je in for ma ty ka,
co raz bar dziej zmie nia j¹ podej œcie do te go,
czym s¹ in for ma cja i wie dza. Prze sta j¹ byæ
one bo wiem trak to wa ne ja ko to war, który
mo ¿e mieæ ce nê i który mo ¿e byæ przedmio -
tem obro tu han dlo we go, a co raz po wszech -
niej uzna wa ne s¹ za do bro wspól ne, które go
two rze nie, ko pio wa nie i dar mo we roz po -
wszech nia nie zy sku je ju¿ nie tyl ko przy zwo -
le nie spo ³ecz ne, ale sta je siê wrêcz obo wi¹z -
kiem ka¿ de go cz³o wie ka.

Wy ni ki prac na u ko wo-ba daw czych Pio -
tra Gaw ry siak opu bli ko wa³ w po nad 50 ar ty -
ku ³ach na u ko wych, z których czêœæ opu bli -
ko wa no w zna nych za gra nicz nych cza so pi -
smach na u ko wych, jak np. „Lec tu re No tes in
Com pu ter Scien ce” i „Lec tu re No tes in Ar ti fi -
cial In tel li gen ce”. By³ on tak ¿e cz³on kiem ko -
mi te tów pro gra mo wych miê dzy na ro do wych
kon fe ren cji na u ko wych (m.in. e-So cie ty,
ONTO RACT, RSCTC, IIS) i re cen zen tem pro -
jek tów pro gra mu FP7 KE.

Pro wa dzi³ na Wy dzia le Elek tro ni ki Po li -
tech ni ki War szaw skiej wy k³a dy do ty cz¹ ce
pro ble ma ty ki prze twa rza nia jê zy ka na tu ral -
ne go, pro gra mo wa nia urz¹ dzeñ mo bil nych
oraz baz da nych, zaœ na Wy dzia le Hi sto rycz -
nym Uni wer sy te tu War szaw skie go po œwiê -
co ne hi sto rii in for ma ty ki.

By³ pro mo to rem 10 prac in ¿y nier skich
oraz 19 ma gi ster skich o te ma ty ce zwi¹ za nej
g³ów nie z wy szu ki wa niem in for ma cji, prze -
twa rza niem jê zy ka na tu ral ne go, ser wi sa mi
spo ³ecz no œcio wy mi i tech no lo gia mi mo bil -
ny mi.

Jest ¿o na ty, ma dwóch sy nów i cór kê.
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JAN GIB KI
Jan Gib ki uro dzi³ siê 8 ma ja 1951 ro ku w
Zgie rzu, gdzie ukoñ czy³ I Li ceum Ogól no-
kszta³ c¹ ce im. Sta ni s³a wa Sta szi ca. W 1969
ro ku roz po cz¹³ stu dia na Wy dzia le Elek tro ni -
ki Po li tech ni ki War szaw skiej. W cza sie stu -
diów odby³ 6 ty go dnio w¹ prak ty kê w In sty tu -
cie Ra dio tech ni ki w Mo skwie. W 1974 ro ku
uzy ska³ sto pieñ ma gi stra elek tro ni ki, spe cjal -
noœæ au to ma ty ka. Po odby ciu szko le nia woj -
sko we go w 1975 ro ku zo sta³ mia no wa ny na
pod po rucz ni ka re zer wy. W la tach 1975–1982
pra co wa³ w Woj sko wej Aka de mii Tech nicz -
nej na sta no wi sku star sze go asy sten ta na u ko -
wo-ba daw cze go, pro wa dz¹c za jê cia dy dak -
tycz ne, pro jek tu j¹c sub na no se kun do we
mier ni ki cza su i mi ni kom pu te ry z wy ko rzy -
sta niem uk³a dów se rii 6800. W tym cza sie
pro wa dzi³ rów nie¿ pra ce o cha rak te rze te o -
re tycz nym zwi¹ za ne z ana li z¹ wra¿ li wo œci
uk³a dów elek tro nicz nych, efek tyw nym ca³ -

ko wa niem rów nañ ró¿ nicz ko wych i prze twa -
rza niem ma cie rzy rzad kich z wy ko rzy sta -
niem ma szyn cy fro wych. Wspó³ pra ca z Woj -
sko w¹ Aka de mi¹ Tech nicz n¹ trwa ³¹ do 1990
ro ku i po le ga ³a na wspó³ u dzia le w pro jek to -
wa niu i opro gra mo wy wa niu au to ma tycz -
nych sy ste mów po mia ro wych, zna ko wa rek
la se ro wych i me dycz nych urz¹ dzeñ la se ro -
wych. W la tach 1982–1983 w Na u ko wo-
Pro duk cyj nym Cen trum Pó³ prze wo dni ków
„CE MI” kie ro wa³ po mia ra mi kwa li fi ka cyj ny -
mi uk³a dów sca lo nych. Od 1983 ro ku by³ za -
tru dnio ny na sta no wi sku kon struk to ra w Za -
k³a dzie Opra co wa nia i Pro duk cji Apa ra tu ry
Po mia ro wej „ZO PAN”, pro jek tu j¹c ge ne ra to -
ry im pul so we i ste row ni ki mi kro pro ce so ro -
we. W la tach 1986–1998 pra co wa³ w In sty -
tu cie Tech no lo gii Elek tro no wej, zaj mu j¹c siê
mo de lo wa niem i dia gno sty k¹ ele men tów
elek tro nicz nych. W 1997 ro ku uzy ska³ sto -
pieñ dok to ra na uk tech nicz nych (spe cjal noœæ
Elek tro ni ka pó³ prze wo dni ko wa). Od 1998
ro ku pra cu je w Po li tech ni ce War szaw skiej
na sta no wi sku star sze go wy k³a dow cy, pro -
wa dz¹c la bo ra to ria w Ze spo le La bo ra to riów
„Przy rz¹ dy pó³ prze wo dni ko we” i wy k³a dy z
przedmio tu „Me to dy dia gno sty ki ele men tów
elek tro nicz nych” na Wy dzia le Za rz¹ dza nia
Po li tech ni ki War szaw skiej.

Jest wspó³ au to rem czte rech pa ten tów i au -
to rem lub wspó³ au to rem oko ³o czter dzie stu
pu bli ka cji z dzie dzi ny wra¿ li wo œci uk³a dów
elek tro nicz nych, za sto so wañ ste row ni ków
mi kro kom pu te ro wych, eks trak cji pa ra me trów
i dia gno sty ki ele men tów elek tro nicz nych.

g i b k i
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GRZE GORZ G£U SZKO
Grze gorz G³u szko uro dzi³ siê 12 sierp nia
1976 ro ku w Bi³ go ra ju. Po ukoñ cze niu tech -
ni kum o spe cjal no œci na pra wa i eks plo a ta cja
po ja zdów sa mo cho do wych w 1996 ro ku
roz po cz¹³ stu dia na Wy dzia le Elek tro ni ki i
Tech nik In for ma cyj nych Po li tech ni ki War -
szaw skiej. Stu dia I stop nia ukoñ czy³ w 2002
ro ku, a II stop nia w 2004 ro ku. W 2005 ro ku
roz po cz¹³ pra cê w Za k³a dzie Przy rz¹ dów
Mi kro e lek tro ni ki i Na no e lek tro ni ki (IMiO
PW) w ze spo le pro fe sor Li dii £u ka siak. Za
osi¹ gniê cia na u ko we w 2008 ro ku ze spó³ ten
otrzy ma³ na gro dê I stop nia przy zna n¹ przez
Rek to ra Po li tech ni ki War szaw skiej. Roz pra -
wê dok tor sk¹ po œwiê co n¹ elek trycz nej cha -
rak te ry za cji po wierzch ni gra nicz nej die lek -
tryk– pó³ prze wo dnik w za a wan so wa nych
struk tu rach ty pu MOS obro ni³ w li sto pa dzie
2010 ro ku. Pro mo to rem w prze wo dzie dok -
tor skim by ³a pro fe sor Li dia £u ka siak. Je go
g³ów ne za in te re so wa nia ba daw cze sku pia j¹
siê na wy ko rzy sta niu me to dy po mpo wa nia
³a dun kuw ba da niu zja wisk wy stê pu j¹ cych na
gra ni cy krzem– dwu tle nek krze mu.

głuszko
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WIK TOR GOL DE
(1939–1983)

Wik tor Gol de uro dzi³ siê 15 paŸ dzier ni ka
1921 ro ku w War sza wie. Œwia dec two doj rza -
³o œci (ma tu rê) uzy ska³ w 1939 ro ku w War -
szaw skim III Miej skim Li ceum Hu ma ni stycz -
nym. Kszta³ ci³ siê rów nie¿ mu zycz nie w kla -
sie for te pia nu. 

Po wy bu chu woj ny Wik tor Gol de z mat -
k¹ i bra tem wraz z fa l¹ uchodŸ ców zna laz³
siê w oko li cach Wil na. Tam pra co wa³ ja ko
na u czy ciel i da lej uczy³ siê mu zy ki w Kon -
ser wa to rium Wi leñ skim. Je go brat wróci³ do
War sza wy (zgi n¹³ w Po wsta niu War szaw -
skim). W War sza wie zgi n¹³ tak ¿e oj ciec Wik -
to ra — Ale ksan der.

Po woj nie Wik tor Gol de stu dio wa³ na
Wy dzia le Elek trycz nym Po li tech ni ki War -
szaw skiej (1945–1949) i jed no cze œnie w
Kon ser wa to rium Mu zycz nym w £o dzi (dy -
plom uzy ska³ w 1946 ro ku). Bê d¹c je szcze

stu den tem III ro ku Po li tech ni ki, zo sta³ za tru -
dnio ny ja ko m³od szy asy stent, a na stêp nie
asy stent w Ka te drze Ma te ma ty ki pro fe so ra
Wi tol da Po go rzel skie go (1947–1949). Wy -
ró¿ nia³ siê kul tu r¹, in te li gen cj¹ i ¿ycz li wym
sto sun kiem do stu den tów. Pra cê dy plo mo w¹
ma gi ster sk¹ na te mat Opra co wa nie i wy ko -
na nie wzmac nia cza li nio we go w uk³a dzie
Do her ty obro ni³ w paŸ dzier ni ku 1949 ro ku (z
wy ni kiem bar dzo do brym) i zo sta³ przy jê ty
na sta no wi sko star sze go asy sten ta w Za k³a -
dzie Pod staw Te le ko mu ni ka cji, Od dzia ³u Te -
le ko mu ni ka cji, Wy dzia ³u Elek trycz ne go Po li -
tech ni ki War szaw skiej. Jed no cze œnie by³ za -
tru dnio ny w Sek cji Bu do wy Dzia ³u Elek tro a -
ku sty ki „Pol skie go Ra dia”. W lu tym 1952 ro -
ku zo sta³ ad iunk tem i po opu szcze niu Pol -
skie go Ra dia pe³ ni³ przez pe wien czas do dat -
ko wo funk cjê kie row ni ka dzie ka na tu Wy -
dzia ³u £¹cz no œci (wy dzie lo ne go z Wy dzia ³u
Elek trycz ne go w 1951 ro ku). 

W 1954 ro ku Wik tor Gol de uzy ska³ ty tu³
dok to ra za pra cê Syn te za wzmac nia czy sze -
ro ko pa smo wych wie lo re zo nan so wych (pro -
mo to rem by³ pro fe sor Adam Smo liñ ski). Na
etat do cen ta zo sta³ jed nak awan so wa ny do -
pie ro w kwiet niu 1956 ro ku. Wy da je siê, ¿e
przy czy n¹ te go by ³a opi nia wy sta wio na 23
kwiet nia 1954 ro ku dla Kadr przez ów cze sne -
go wy dzia ³o we go se kre ta rza PZPR koñ cz¹ ca
siê s³o wa mi: ...nie wst¹ pi³ do Par tii. Po li tycz -
nie nie pew ny. Bar dzo ostro¿ ny, nie wy po wia -
da siê na te ma ty po li tycz ne. Ma sku je siê. Jed -
nak dzia ³a nia pro fe so rów Smo liñ skie go, Gro -
szkow skie go, Raj skie go i Ki liñ skie go prze ³a -
ma ³y wre szcie skut ki te go do no su.

Po wa¿ ny pro ble mem spo wo do wa ³o w
1953 ro ku za rz¹ dze nie za bra nia j¹ ce na u czy -
cie lom aka de mic kim pra cy na dru gim eta cie,
po za Po li tech ni k¹. Po nie wa¿ p³a ce na
Uczel ni by ³y dla pra cow ni ków z dy plo ma mi
znacz nie ni¿ sze ni¿ po za ni¹, Ka te drê Pod -
staw Te le ko mu ni ka cji opu œci li wszy scy jej
pra cow ni cy oprócz Wik to ra Gol de go i pro fe -
so ra Ada ma Smo liñ skie go. 

Aby mia³ kto pro wa dziæ za jê cia, za czê to
przyj mo waæ no wych asy sten tów, bê d¹ cych
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niu do ko na ny zo sta³ pro ces grun tow nej mo -
der ni za cji na u cza nia uk³a dów elek tro nicz -
nych (wy k³a dy, æwi cze nia, pro jek ty i la bo ra -
to ria), zwi¹ za ny z wpro wa dze niem odmien -
nej i no wej wów czas tech ni ki tran zy sto ro -
wej. W 1958 ro ku Wik tor Gol de odby³ rocz -
ny sta¿ na u ko wy w Im pe rial Col le ge of
Scien ce and Tech no lo gy Uni ver si ty of Lon -
don (u pro fe so ra A.R. Bo o th ro y da) za koñ czo -
ny dy ser ta cj¹ na u ko w¹ z dzie dzi ny sze ro ko -
pa smo wych wzmac nia czy tran zy sto ro wych,
na pod sta wie której uzy ska³ Di plo ma of
Mem ber ship of the Im pe rial Col le ge. 

W 1962 ro ku uchwa ³¹ Ra dy Pañ stwa
Wik tor Gol de zo sta³ (po trwa j¹ cej rok pro ce -
du rze) mia no wa ny pro fe so rem nad zwy czaj -
nym Po li tech ni ki War szaw skiej. By³ ju¿ wte -
dy au to rem 7 ar ty ku ³ów, dwóch ksi¹ ¿ek i ko -
or dy na to rem sied mio to mo wej mo no gra fii
Uk³a dy tran zy sto ro we, a w niej au to rem to -
mu dru gie go: Wzmac nia cze tran zy sto ro we
ma ³ej czê sto tli wo œci. W 1963 ro ku zo sta³
kie row ni kiem Za k³a du Uk³a dów Tran zy sto ro -
wych w Ka te drze Uk³a dów Elek tro nicz nych,
by³ nim do 1970 ro ku.

W la tach 1964–1969 Wik tor Gol de ja ko
je den z pierw szych na Wy dzia le Elek tro ni ki
wy da³, wspól nie ze stu den ta mi, pre skryp ty
do swo ich wy k³a dów, roz wi ja j¹c jed no cze -
œnie ¿y w¹ dzia ³al noœæ au tor sko-wy daw ni cz¹.
W la tach 1963–1979 uka zu j¹ siê je go dal sze
ksi¹¿ ki: Wzmac nia cze tran zy sto ro we — ma -
³ej czê sto tli wo œci, pr¹ du sta ³e go, sze ro ko pa -
smo we; Uk³a dy elek tro nicz ne (tom I i II);
Wzmac nia cze ope ra cyj ne i ich za sto so wa nia
oraz ich ko lej ne, ak tu a li zo wa ne wy da nia. W
1970 ro ku, po tzw. re for mie in sty tu to wej
Wik tor Gol de zo sta³ po zba wio ny kie row nic -
twa Za k³a du Uk³a dów Tran zy sto ro wych i
kie ro wa nia Go spo dar stwem Po moc ni czym.
W 1975 ro ku stwo rzy³ on Ze spó³ Apa ra tu ry
Bio cy ber ne tycz nej, zaj mu j¹ cy siê ba da nia mi
na po trze by neu ro chi rur gii. W 1980 ro ku zo -
sta³ pro fe so rem zwy czaj nym. By³ pro mo to -
rem 8 dok to ra tów, 4 ha bi li ta cji i re cen zen -
tem po nad 30 prac dok tor skich i ha bi li ta cyj -
nych. 

Bra³ udzia³ w kon spi ra cji w cza sach KOR-u,
a w sta nie wo jen nym ukry wa³ w swym mie -
szka niu po szu ki wa ne go dzien ni ka rza. Zmar³
w paŸ dzier ni ku 1983 ro ku.

je szcze na stu diach ma gi ster skich (podzia³
na stu dia dwu stop nio we wpro wa dzo no w
1948 ro ku). ¯e by móc utrzy maæ do bry per so -
nel przy bar dzo ni skich pen sjach za czê to na
Uczel ni orga ni zo waæ sy stem „prac zle co -
nych” ja ko tzw. Go spo dar stwo Po moc ni cze.
Wik tor Gol de by³ jed nym z czyn niej szych
orga ni za to rów te go spo so bu ra to wa nia
Uczel ni. Sy stem ten po le ga³ na przyj mo wa -
niu z prze my s³u i in sty tu cji na u ko wych za -
mówieñ na opra co wa nia i wy ko ny wa nie
przy rz¹ dów po mia ro wych i kon trol nych. Ry -
nek ów by³ doœæ ch³on ny, ze wzglê du na ba -
rie rê cen i li mi tów do la ro wych z jed nej stro -
ny, a za ka zu eks por tu do kra jów „ko mu ni -
stycz nych” z dru giej. Je go za le t¹ by ³a umie -
jêt noœæ utrzy ma nia du ¿ej ka dry na uczel -
niach i jej roz wój za wo do wy opar ty ju¿ nie
tyl ko o sa m¹ te o riê ale rów nie¿ o kon kret ne
za da nia ty pu in ¿y nier skie go, w do dat ku wy -
ko ny wa ne w du ¿ej dys cy pli nie cza so wej.
Wa d¹ zaœ utrzy my wa nie prze ko na nia oœrod -
ków de cy zyj nych, ¿e mo¿ na pra cow ni kom
na u ko wo-dy dak tycz nym Ÿle p³a ciæ a oni i tak
bê d¹ pra co waæ.

W Ka te drze Pod staw Te le ko mu ni ka cji
Wik tor Gol de zor ga ni zo wa³ du ¿y ze spó³ lu -
dzi, za rów no spo œród pra cow ni ków na u ko -
wo-dy dak tycz nych, jak i dy plo man tów oraz
pra cow ni ków ze wnê trz nych pra cu j¹ cych na
zle ce nie (wy ko naw stwo me cha nicz ne i mon -
ta¿ elek tro nicz ny). 

Wik tor Gol de wpro wa dzi³ no wy wów -
czas te mat na u ko wo-dy dak tycz ny, ja kim by -
³y uk³a dy tran zy sto ro we, pro jek to wa nie
wzmac nia czy sze ro ko pa smo wych i wy ko -
rzy sta nie ra chun ku ma cie rzo we go. 

Ju¿ w 1951 ro ku Wik tor Gol de roz po cz¹³
sa mo dziel ne pro wa dze nie wy k³a dów z
przedmio tów: „Uk³a dy lam po we”, „Wzmac -
nia cze ma ³ej czê sto tli wo œci”, „Wzmac nia cze
sze ro ko pa smo we”, „Spe cjal ne uk³a dy te le ko -
mu ni ka cyj ne”, „Uk³a dy nie li nio we”, a na -
stêp nie „Uk³a dy tran zy sto ro we” i „Uk³a dy
im pul so we”, a w na stêp nych la tach „Uk³a dy
elek tro nicz ne” (we wszy st kich we rsjach pro -
gra mo wych) oraz „Tech ni kê im pul so w¹”. W
la tach 1977–1983, pro wa dzi³ spe cja li stycz ny
wy k³ad obie ral ny „Wzmac nia cze ope ra cyj ne
i ich za sto so wa nia”.

Wie le z tych przedmio tów by ³o wy k³a da -
nych przez Wik to ra Gol de go po raz pierw szy
na Po li tech ni ce War szaw skiej, wie le mia ³o
ce chy pio nier skie w ska li ca ³e go kra ju, jak
np. „Uk³a dy tran zy sto ro we” i sta no wi ³o wzór
dla in nych uczel ni, wy dzia ³ów i wy k³a dow -
ców. W la tach 1956–1960 pod je go kie row -
nic twem i przy je go oso bi stym za an ga ¿o wa -
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MA REK GON DZIO
Ma rek Gon dzio uro dzi³ siê 19 mar ca 1956
ro ku. W 1974 ro ku ukoñ czy³ z wy ró¿ nie -
niem Li ceum Ogól no kszta³ c¹ ce im. Ste fa na
¯e rom skie go w To ma szo wie Ma zo wiec kim i
roz po cz¹³ stu dia na kie run ku In for ma ty ka na
Wy dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw -
skiej. Bez po œre dnio po za koñ cze niu stu diów,
które ukoñ czy³ z wy ró¿ nie niem w 1979 ro -
ku, pod j¹³ pra cê w In sty tu cie In for ma ty ki Po -
li tech ni ki War szaw skiej, w którym pra co wa³
w la tach 1979–1991 na sta no wi skach na u -
ko wo-dy dak tycz nych, po cz¹t ko wo ja ko asy -
stent, póŸniej ja ko ad iunkt. Pro wa dzi³ au tor -
skie wy k³a dy i la bo ra to ria, g³ów nie z ar chi -
tek tu ry i pro gra mo wa nia sy ste mów mi kro -
kom pu te ro wych oraz in ¿y nie rii opro gra mo -
wa nia. By³ opie ku nem kil ku na stu stu den tów,
którzy pod je go kie run kiem wy ko na li swo je
pra ce ma gi ster skie.

W za kre sie prac ba daw czych Ma rek
Gon dzio spe cja li zo wa³ siê w sy ste mach i jê -
zy kach pro gra mo wa nia wspó³ bie¿ ne go. Pro -

wa dzi³ ba da nia do ty cz¹ ce ma te ma tycz ne go
mo de lo wa nia i opi su sy ste mów wspó³ bie¿ -
nych z wy ko rzy sta niem m.in. wy ra ¿eñ œcie¿ -
ko wych, sie ci Pe trie go i se man ty ki de no ta -
cyj nej. W 1989 ro ku na Wy dzia le Elek tro ni ki
Po li tech ni ki War szaw skiej obro ni³ roz pra wê
dok tor sk¹ Roz sze rze nie jê zy ka mi kro pro gra -
mo wa nia MID DLE o me cha ni zmy wspó³ -
bie¿ no œci — przed sta wio ne na grun cie se -
man ty ki de no ta cyj nej. Ucze st ni czy³ tak ¿e w
pro jek tach ba daw czych zwi¹ za nych opra co -
wy wa niem na rzê dzi i sy ste mów gra fi ki kom -
pu te ro wej.

Ma rek Gon dzio jest au to rem lub wspó³ -
au to rem kil ku ar ty ku ³ów opu bli ko wa nych w
cza so pi smach kra jo wych i za gra nicz nych
(m.in. w „So ftwa re, Prac ti ce and Expe rien ce”
i „Mi cro pro ces sors and Mi cro sy stems”). Wy -
ni ki swo ich ba dañ pre zen to wa³ na kon fe ren -
cjach miê dzy na ro do wych (np. na „Fault To -
le rant Com pu ting Sym po sium” i kil ka krot nie
na „Eu ro mi cro” oraz „Symp. on Mi cro com -
pu ter and Mi cro pro ces sor Ap pli ca tions'), a
tak ¿e — w ra mach miê dzy u czel nia nej
wspó³ pra cy na u ko wo-ba daw czej — na in dy -
wi du al nych se mi na riach na uczel niach tech -
nicz nych w Fin lan dii i w Niem czech. Jest
lau re a tem kil ku na gród Rek to ra Po li tech ni ki
War szaw skiej oraz Mi ni stra Na u ki i Szkol nic -
twa Wy ¿sze go za osi¹ gniê cia na u ko we i dy -
dak tycz ne.

W 1987 ro ku Ma rek Gon dzio na wi¹ za³
wspó³ pra cê ze szwedz k¹ fir m¹ Fre e Form De -
sign AB, w której — rów no le gle z pra c¹ na
uczel ni — pra co wa³ okre so wo ja ko vi si ting
re se ar cher ucze st ni cz¹c w pro jek tach i im -
ple men ta cji ró¿ nych sy ste mów wy ko rzy stu -
j¹ cych roz wi ja j¹ ce siê wów czas tech no lo gie
gra fi ki kom pu te ro wej oraz mo de lo wa nia i
pro jek to wa nia wspo ma ga ne go kom pu te ro wo
(CAD/CAM). 

W la tach 1991–1997 Ma rek Gon dzio
pra co wa³ w fir mie In ter-De sign Tes sel Sy -
stems, po cz¹t ko wo ja ko wi ce dy rek tor dzia ³u
opro gra mo wa nia, a po tem ja ko za stêp ca dy -
rek to ra ge ne ral ne go. W In ter-De sign zaj mo -
wa³ siê opra co wy wa niem, pro duk cj¹ i sprze -

g o n d z i o

Sło wa klu czo we
n sy ste my i pro gra mo wa nie

współ bież ne

n mi kro pro gra mo wa nie

n opro gra mo wa nie i sy ste -
my ge o prze strzen ne

n za rzą dza nie in for ma ty ką
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tak ¿e dzia ³al noœæ eks por to w¹ i za gra nicz n¹.
Glo be ma ma ju¿ klien tów prak tycz nie na ca -
³ym œwie cie i trzy od dzia ³y za gra nicz ne
(spó³ ki-cór ki): w Cze chach, Ru mu nii i USA. 

W 2005 ro ku Ma rek Gon dzio zo sta³ wy -
ró¿ nio ny ty tu ³em IN FO-STAR w ka te go rii
„Osi¹ gniê cia bi zne so we”. Swo je do œwiad -
cze nia z kie ro wa nia pro jek ta mi i in for ma -
tycz ny mi przed siê wziê cia mi bi zne so wy mi
pre zen to wa³ wie lo krot nie na ró¿ nych kon fe -
ren cjach i se mi na riach bran ¿o wych w kra ju i
za gra ni c¹ (m.in. w An glii, Au stra lii, Da nii,
Hi szpa nii, Niem czech i USA).

Ma rek Gon dzio an ga ¿u je siê rów nie¿ w
dzia ³al noœæ spo ³ecz n¹ w orga ni za cjach in for -
ma tycz nych. W la tach 1995–2000 dzia ³a³
ak tyw nie we w³a dzach Sto wa rzy sze nia Pol ski
Ry nek Opro gra mo wa nia „PRO”, a w la tach
1996–1998 by³ pre ze sem tej orga ni za cji. Od
1999 ro ku jest cz³on kiem GI TA — Ge o spa tial
In for ma tion Tech no lo gy As so cia tion.

da ¿¹ opro gra mo wa nia ty pu CAD oraz zo -
rien to wa nych obiek to wo sy ste mów do za rz¹ -
dza nia do ku men ta mi. 

W 1995 ro ku do kszta³ ca³ siê w za kre sie
za rz¹ dza nia, ucze st ni cz¹c w po dy plo mo -
wym kur sie „Bu si ness in a Mar ket Eco no my”,
re a li zo wa nym w ra mach Pro gra mu JI CAP na
Uni ver si ty of Hum ber si de w An glii.

Obe cnie Ma rek Gon dzio jest wspó³ w ³a -
œci cie lem i pre ze sem fir my Glo be ma Sp. z
o.o., któr¹ za ³o ¿y³ w gru dniu 1997 ro ku i
zbu do wa³ od pod staw. Fir ma spe cja li zu je siê
w pra cach ana li tycz nych, pro gra mi stycz nych
i in te gra cyj nych zwi¹ za nych z im ple men ta -
cj¹ i wdra ¿a niem kom ple kso wych roz wi¹ zañ
ge o prze strzen nych opar tych g³ów nie na plat -
for mie Small world GIS. W ci¹ gu kil ku pierw -
szych lat dzia ³al no œci fir ma zdo by ³a po zy cjê
li de ra roz wi¹ zañ ge o prze strzen nych dla te le -
ko mu ni ka cji, ener ge ty ki i cie p³ow nic twa w
Pol sce. Od dzie siê ciu lat kie ro wa na przez
Mar ka Gon dzio fir ma roz wi ja z suk ce sa mi
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ANA TOL GO SIEW SKI
(1928–2005)

Ana tol Go siew ski uro dzi³ siê 27 lu te go 1928
ro ku w War sza wie, ukoñ czy³ Gim na zjum i
Li ceum w Mi la nów ku, a w 1946 ro ku roz po -
cz¹³ stu dia na Wy dzia le Elek trycz nym Po li -
tech ni ki War szaw skiej, które ukoñ czy³ w
1952 ro ku, uzy sku j¹c ty tu³ ma gi stra in ¿y nie -
ra w dzie dzi nie mier nic twa elek trycz ne go. W
la tach 1953–1955 odby³ stu dia aspi ranc kie
w Ka te drze Mier nic twa Elek trycz ne go, a od
1956 ro ku pra co wa³ w Ka te drze Au to ma ty ki
i Te le me cha ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej
(obe cnie In sty tut Au to ma ty ki i In for ma ty ki
Sto so wa nej). Sto pieñ dok to ra uzy ska³ w 1959
ro ku na Wy dzia le Elek trycz nym Po li tech ni ki
War szaw skiej, a sto pieñ dok to ra ha bi li to wa -
ne go w 1964 ro ku na Wy dzia le Elek tro ni ki
Po li tech ni ki War szaw skiej. Ty tu³ pro fe so ra
otrzy ma³ w 1972 ro ku. Od 1992 ro ku by³ za -

tru dnio ny na sta no wi sku pro fe so ra zwy czaj -
ne go. W 2001 ro ku prze szed³ na eme ry tu rê,
lecz nie za koñ czy³ in ten syw nych kon tak tów
z ma cie rzy stym in sty tu tem. Zmar³ po d³u giej
i ciê¿ kiej cho ro bie 7 ma ja 2005 ro ku.

W 1957 ro ku Pro fe sor odby³ sta¿ na u ko -
wy w oœrod kach na u ko wych w Mo skwie i
Le nin gra dzie, a w 1961 ro ku — sta¿ na u ko -
wy ja ko post doc to ral fel low w Ca se In sti tu te
of Tech no lo gy, Cle ve land, USA.

Dzia ³al noœæ na u ko wa Ana to la Go siew -
skie go sku pia ³a siê wo kó³ pro ble mów ogól -
nej te o rii ste ro wa nia, ma te ma tycz nej te o rii i
za sto so wañ ste ro wa nia opty mal ne go, a w
ostat nim okre sie wo kó³ pro ble mów dy na mi ki
i te o rii ste ro wa nia ro bo tów prze my s³o wych.
Do je go naj wa¿ niej szych osi¹ gniêæ ba daw -
czych na le ¿y za li czyæ: pierw sz¹ w kra ju pra -
cê (dok tor sk¹) do ty cz¹ c¹ ste ro wa nia opty -
mal ne go i pierw sze w kra ju wpro wa dze nie
po jê cia mo de lu ma te ma tycz ne go wraz z roz -
pa trze niem glo bal nej wra¿ li wo œci uk³a dów
ste ro wa nia cza so op ty mal ne go (w pra cy ha bi -
li ta cyj nej), ana li zê ja ko œci ste ro wañ cza so su -
bop ty mal nych, opra co wa nie no wej czê sto tli -
wo œcio wej me to dy syn te zy wie lo wy mia ro -
wych uk³a dów re gu la cji, ana li zê szko dli we -
go wp³y wu opóŸnieñ trans por to wych na
dzia ³a nie wie lo wy mia ro wych uk³a dów ste ro -
wa nia i syn te zê kom pen sa to rów te go wp³y -
wu, wpro wa dze nie ilo œcio wych miar ste ro -
wal no œci, ob ser wo wal no œci i nie re du ko wal -
no œci dla sta cjo nar nych uk³a dów li nio wych,
a po 1984 ro ku — ana li zê in te rak cji dy na -
micz nych wy stê pu j¹ cych w ma ni pu la to rach
ro bo tów oraz pra ce do ty cz¹ ce syn te zy no -
wych al go ryt mów ste ro wa nia ro bo tów.

Ana tol Go siew ski by³ au to rem lub wspó³ -
au to rem 55 ar ty ku ³ów na u ko wych, t³u ma -

gos iewsk i

Sło wa klu czo we
n te o ria ste ro wa nia

n dy na mi ka i ste ro wa nie
ro bo tów
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li tech ni ki War szaw skiej, a tak ¿e au to rem ar -
ty ku ³ów o te ma ty ce edu ka cyj nej, m.in. w
„Po li ty ce” (1965) i „Na u ce Pol skiej” (1975). 

Pro fe sor by³ wie lo krot nie za pra sza ny do
za gra nicz nych uczel ni i in sty tu cji na u ko -
wych do pro wa dze nia wy k³a dów, prac na u -
ko wych i od czy tów, m.in.: ja ko vi si ting pro -
fes sor na Uni ver si ty of Min ne so ta, Cen ter for
Con trol Scien ces (1975), ja ko di stin gu i shed
vi si ting pro fes sor na Uni ver si ty of De la wa re,
De part ment of Me cha ni cal and Ae ro spa ce
En gi ne e ring (1979). Go œci³ rów nie¿ w oœrod -
kach na u ko wych we Fran cji, Ho lan dii, Ja po -
nii, Ka na dzie, Niem czech, USA, Wiel kiej
Bry ta nii i W³o szech.

Za szcze gól ne osi¹ gniê cia w dzia ³al no œci
dy dak tycz nej otrzy ma³ ze spo ³o w¹ Na gro dê
Mi ni stra I stop nia (1963) i in dy wi du al n¹ I
stop nia za osi¹ gniê cia w dzie dzi nie kszta³ ce -
nia ka dry na u ko wej (1976). By³ tak ¿e odzna -
czo ny Me da lem Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej
oraz Z³o t¹ Odzna k¹ „Za s³u ¿o ny dla Po li tech -
ni ki War szaw skiej”.

Pro fe sor Go siew ski pe³ ni³ wie le funk cji na
szcze blu uczel ni, wy dzia ³u i in sty tu tu. W
1983 ro ku pe³ ni³ funk cjê prze wo dni cz¹ ce go
Ko mi sji Rek tor skiej ds. Kon tak tów Za gra nicz -
nych (z funk cji tej mu sia³ zre zy gno waæ na
¿¹ da nie Ko mi te tu Za k³a do we go PZPR). By³
cz³on kiem Se na tu Po li tech ni ki War szaw skiej
(1984–1986), pro dzie ka nem Wy dzia ³u Elek -
tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej (1969–1972),
kie row ni kiem Stu dium Po dy plo mo we go Au -
to ma ty ki na Wy dzia le Elek tro ni ki (1971–1981)
i kie row ni kiem Stu diów Dok to ranc kich Au to -
ma ty ki i In for ma ty ki na Wy dzia le Elek tro ni ki
i Tech nik In for ma cyj nych Po li tech ni ki War -
szaw skiej (1971–2003). W la tach
1966–1970 by³ kie row ni kiem Za k³a du Te o rii
Ste ro wa nia w Ka te drze Au to ma ty ki i Te le me -
cha ni ki, a w la tach 1993–1998 — kie row ni -
kiem Za k³a du Ste ro wa nia Ro bo tów i Ba dañ
Ope ra cyj nych w Instytucie Automatyki i In -
for matyki Stosowanej. 

Ana tol Go siew ski pe³ ni³ tak ¿e wie le funk -
cji po za Po li tech ni k¹ War szaw sk¹: by³ cz³on -
kiem Cen tral nej Ko mi sji ds. Ty tu ³u Na u ko we -
go i Stop ni Na u ko wych (1994–1997), Prze -
wo dni cz¹ cym Sek cji Au to ma ty ki i Ro bo ty ki
w Ko mi te cie Ba dañ Na u ko wych (1991–1997),
od 1974 ro ku cz³on kiem Ko mi te tu Na u ko we -
go Au to ma ty ki i Ro bo ty ki Pol skiej Aka de mii
Na uk, od 1987 ro ku cz³on kiem Pre zy dium
Ra dy Na u ko wej Prze my s³o we go In sty tu tu
Au to ma ty ki i Po mia rów. W la tach
1981–1984 i od 1990 ro ku by³ cz³on kiem
Ra dy Na u ko wej In sty tu tu Ba dañ Sy ste mo -
wych Pol skiej Aka de mii Na uk. W la tach

czem 4 ksi¹ ¿ek na u ko wych, 34 eks per tyz i
opra co wañ na po trze by prze my s³u. W ska li
kra ju by³ ko or dy na to rem te ma tu „Roz wój te o -
rii ste ro wa nia, pro gra mo wa nia oraz mo de li
dy na micz nych ro bo tów i ma ni pu la to rów
prze my s³o wych” w ra mach CPBR 7.1 „Ro bo -
ty i ma ni pu la to ry prze my s³o we” (1986–1990).
By³ kie row ni kiem i au to rem wie lu pro jek tów
ba daw czych. Do naj wa¿ niej szych na le ¿¹:
Me to dy ka mo de lo wa nia uk³a du kie ro wa nia
po ci sku prze ciw czo³ go we go na ma szy nie
ana lo go wej (dla Cen trum Ba dañ Uzbro je nia,
1959), Pro jekt wstêp ny opty ma li za to ra i zmo -
der ni zo wa ne go oprzy rz¹ do wa nia ste row ni -
cze go dla sta low ni cze go pie ca ³u ko we go (dla
Hu ty Sta lo wa Wo la i In sty tu tu Elek tro tech ni ki,
1967–1969), Pro jekt wstêp ny uk³a du sta bi li za -
cji tem pe ra tu ry we wnê trzu pê che rzy ko wej
ko mo ry kse no no wej (dla In sty tu tu Fi zy ki Uni -
wer sy te tu War szaw skie go, 1968), Zba da nie
w³a sno œci dy na micz nych oraz pro jekt re gu la -
cji na d¹¿ nej dla ro bo tów IRb-6 i IRb-60 (dla
Prze my s³o we go In sty tu tu Au to ma ty ki i Po mia -
rów, 1984–1985), Pro jek to wa nie al go ryt mów
ste ro wa nia ro bo tów prze my s³o wych (te mat w
ra mach CPBR 7.1, 1986–1990).

Za osi¹ gniê cia ba daw cze Ana tol Go siew -
ski by³ odzna czo ny Krzy ¿em Ka wa ler skim
Orde ru Odro dze nia Pol ski, Z³o t¹ Odzna k¹
„Za s³u ¿o ny dla Roz wo ju Prze my s³u Ma szy -
no we go”, Me da lem Sto wa rzy sze nia Elek try -
ków Pol skich im. M. Po ¿a ry skie go. By³ wie -
lo krot nie na gra dza ny Na gro da mi Mi ni stra,
m.in. in dy wi du al n¹ (1965) i ze spo ³o w¹
(1971) za szcze gól ne osi¹ gniê cia w dzie dzi -
nie ba dañ na u ko wych.

Pro fe sor pro wa dzi³ wie le ory gi nal nych
wy k³a dów, do naj wa¿ niej szych na le ¿¹: „Te o -
ria ste ro wa nia” (1956–1986), „Ste ro wa nie
opty mal ne”, „Ste ro wa nie w uk³a dach li nio -
wych” oraz „Dy na mi ka i ste ro wa nie ro bo -
tów”. Pro wa dzi³ rów nie¿ sze reg se mi na riów,
m.in.: „Ma te ma tycz na te o ria opty ma li za cji”
na Stu diach Dok to ranc kich. W pro wa dzo -
nych se mi na riach dy plo mo wych wpro wa -
dzi³, ja ko pierw szy, obok te ma tów spe cja li -
stycz nych, tzw. te ma ty wol ne (nie zwi¹ za ne z
pra ca mi dy plo mo wy mi stu den tów), co uroz -
ma i ca ³o se mi na ria i wpro wa dza ³o ele men ty
hu ma ni stycz ne do stu diów tech nicz nych. By³
opie ku nem oko ³o 60 prac ma gi ster skich i 15
dok to ran tów. Wy pro mo wa³ 19 dok to rów, re -
cen zo wa³ kil ka dzie si¹t roz praw dok tor skich,
ha bi li ta cyj nych, pro fe sor skich wnio sków
awan so wych oraz wnio sków o cz³on ko stwo
Pol skiej Aka de mii Na uk.

Ana tol Go siew ski by³ wspó³ au to rem 3
skryp tów wy da nych przez Wy daw nic two Po -
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1984–1987 by³ se kre ta rzem, a w la tach
1988–1991 prze wo dni cz¹ cym Wy dzia ³u VI
Na uk Tech nicz nych To wa rzy stwa Na u ko we -
go War szaw skie go. W la tach 1965–1966 by³
Prze wo dni cz¹ cym Za rz¹ du Od dzia ³u War -
szaw skie go Pol skie go To wa rzy stwa Elek tro -
tech ni ki Te o re tycz nej i Sto so wa nej, a od
1991 ro ku — ho no ro wym cz³on kiem te go
To wa rzy stwa.

In te re so wa³ siê hi sto ri¹, zw³a szcza naj -
now sz¹, fil mem i hi sto ri¹ fil mu. Od 1962 ro -
ku by³ cz³on kiem ZA IKS-u. 

Du ¿o cza su po œwiê ca³ kszta³ ce niu stu -
den tów i dok to ran tów. Szcze gól ny wy si ³ek
wk³a da³ w przy go to wa nie wy k³a dów, tak ¿e
s³u cha nie je go wy k³a dów by ³o praw dzi wa
przy jem no œci¹. Wspó³ pra cow ni ków za chê -
ca³ do podej mo wa nia cie ka wych te ma tów,
wspie ra j¹c ich póŸniej w pro wa dze niu ba dañ.
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HAN NA
GÓRKIEWICZ-
-GAL WAS
Han na Gór kie wicz-Gal was uro dzi ³a siê 11
sierp nia 1937 ro ku w Kra ko wie. Do szko ³y
pod sta wo wej i li ceum ogól no kszta³ c¹ ce go
uczê szcza ³a w Ka to wi cach. Ma tu rê zda ³a w
1954 ro ku i roz po czê ³a stu dia na Wy dzia le
£¹cz no œci Po li tech ni ki War szaw skiej.

W 1960 ro ku uzy ska ³a dy plom ma gi stra
in ¿y nie ra i zo sta ³a za tru dnio na w Ka te drze
Przy rz¹ dów Elek tro no wych (pier wot nie Ka te -
dra Ra dio tech ni ki) Po li tech ni ki War szaw skiej
na sta no wi sku asy sten ta, a od 1962 ro ku —
star sze go asy sten ta. W 1969 ro ku obro ni ³a
pra cê dok tor sk¹ Stu dia nad me to da mi ba da nia
wi¹ zek elek tro no wych i zo sta ³a awan so wa na
na sta no wi sko ad iunk ta w In sty tu cie Tech no -
lo gii Elek tro no wej. W la tach 1989–2006 pra -
co wa ³a na eta cie star sze go wy k³a dow cy w In -
sty tu cie Mi kro e lek tro ni ki Opto e lek tro ni ki.

Za in te re so wa nia na u ko we Han ny Gór kie -
wicz-Gal was, zwi¹ za ne po cz¹t ko wo ogól nie z
lam pa mi elek tro no wy mi, ukie run ko wa ne zo -
sta ³y na stêp nie na za ga dnie nia wy twa rza nia
wi¹ zek elek tro no wych i ich wy ko rzy sta nia w
prze twor ni kach obra zu. W dzia ³al no œci ba -
daw czej naj wa¿ niej sze pra ce do ty czy ³y pro -
jek to wa nia wy rzut ni elek tro no wych, m.in. wy -
rzut ni do ak ce le ra to ra Van de Graf fa, a tak ¿e
pro jek to wa nia ki ne sko pów ko lo ro wych i ba -
da nia ich w³a œci wo œci ko lo ry me trycz nych. Jest
au to rem lub wspó³ au to rem oko ³o 50 ar ty ku ³ów
i ko mu ni ka tów oraz nie pu bli ko wa nych opra -
co wañ na u ko wych.

W ra mach dzia ³al no œci dy dak tycz nej pro -
wa dzi ³a wy k³a dy i æwi cze nia ra chun ko we
oraz la bo ra to ryj ne z przedmio tów zwi¹ za -
nych z pra ca mi ba daw czy mi, np. „Przy rz¹ dy
elek tro no op tycz ne”, „Pod sta wy prze twa rza nia
obra zu” i in ne. Jest wspó³ au to rem podrêcz ni -
ka Przy rz¹ dy elek tro no we (Wy daw nic twa
Szkol ne i Pe da go gicz ne), Po ra dni ka in ¿y nie ra
elek try ka, ha se³ w to mach En cy klo pe dii Tech -

ni ki oraz En cy klo pe dii Fi zy ki (WNT), a tak ¿e
skryp tów do la bo ra to riów (Wy daw nic two Po -
li tech ni ki War szaw skiej).

W la tach 1988–2010 prze wo dni czy ³a
Ko mi te to wi Orga ni za cyj ne mu cy klicz nej
kon fe ren cji na u ko wej „Tech ni ki Prze twa rza -
nia Obra zu”.

Za pro wa dzo n¹ dzia ³al noœæ Han na Gór -
kie wicz-Gal was otrzy ma ³a dwu krot nie na gro -
dê Mi ni stra Szkol nic twa Wy ¿sze go i Tech ni ki
(in dy wi du al n¹ i ze spo ³o w¹), kil ka krot nie na -
gro dê Rek to ra Po li tech ni ki War szaw skiej oraz
na gro dê zbio ro w¹ Pañ stwo wej Ra dy ds. Po -
ko jo we go Wy ko rzy sta nia Ener gii J¹ dro wej.
Odzna czo na zo sta ³a Z³o tym Krzy ¿em Za s³u gi
i Me da lem Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej.

Za in te re so wa nia po za za wo do we Han ny
Gór  kie wicz-Gal was zwi¹ za ne s¹ z hi sto ri¹
sztu ki i mo d¹.

Ma sy na Mar ci na i cór kê Mag da le nê oraz
dwo je wnu ków.

górkiewicz−galwas

Sło wa klu czo we
n wiąz ki elek tro no we

n prze twor ni ki obra zu
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WOJ CIECH
ZBI GNIEW GÓR SKI
Woj ciech Gór ski uro dzi³ siê 9 ma ja 1930 ro -
ku w War sza wie. W okre sie oku pa cji mie -
szka³ w War sza wie, gdzie uczê szcza³ do
szko ³y po wszech nej Sióstr Zmar twy chw sta -
nek na ¯o li bo rzu, a na stêp nie do Szko ³y Za -
wo do wej Dro go wej Ksiê ¿y Ma ria nów na
Bie la nach. Tam te¿, w 1943 ro ku, wst¹ pi³ do
Sza rych Sze re gów.

W okre sie Po wsta nia War szaw skie go
prze by wa³ na wa ka cjach u ro dzi ny oj ca w
Ryb nie ko ³o So cha cze wa. W koñ cu sierp nia
1944 ro ku ucze st ni czy³ w gru pie m³o dzie ¿y,
która pod jê ³a nie sku tecz n¹ próbê przedo sta -
nia siê na po moc wal cz¹ cej War sza wie.

W ro ku szkol nym 1944/1945 uczê szcza³
do dru giej kla sy gim na zjum na taj nych kom -
ple tach w Ryb nie ko ³o So cha cze wa.

W la tach 1945–1949 uczê szcza³ do
Gim na zjum i Li ceum im. ks. Józe fa Po nia -
tow skie go na ¯o li bo rzu w War sza wie, gdzie
w ma ju 1949 ro ku ukoñ czy³ szko ³ê i otrzy -
ma³ ma tu rê.

W la tach 1946–1948 by³ cz³on kiem Ae ro -
klu bu War szaw skie go i ukoñ czy³ kur sy pi lo ta -
¿u szy bow co we go i mo to ro we go w Rzad ko -
wie, For do nie, Piñ czo wie i Li got ce Dol nej.

W 1949 ro ku roz po cz¹³ stu dia na Wy -
dzia le Elek trycz nym Po li tech ni ki War szaw -
skiej (pr¹ dy s³a be) prze kszta³ co nym na stêp -
nie w Wy dzia³ £¹cz no œci. Na Wy dzia le tym
w 1953 ro ku ukoñ czy³ stu dia in ¿y nier skie,
spe cja li zu j¹c siê w za kre sie elek tro ni ki tech -
nicz nej, a na stêp nie stu dia ma gi ster skie,
które ukoñ czy³ w 1959 ro ku, spe cja li zu j¹c
siê w za kre sie elek tro ni ki. W 1973 ro ku
obro ni³ pa cê dok tor sk¹ Opra co wa nie me to dy
po mia ru rze czy wi stych pa ra me trów po mp
obro to wych z przedmu chem po wie trz nym i
uzy ska³ ty tu³ dok to ra na uk tech nicz nych. 

Pra cê za wo do w¹ roz po cz¹³ 1 wrze œnia
1951 ro ku po cz¹t ko wo ja ko la bo rant w Ka te -
drze Elek tro e ner ge ty ki Po li tech ni ki Wro c³aw -
skiej, a na stêp nie, od 1 lu te go 1952 ro ku, ja -
ko m³od szy asy stent w Ka te drze Ra dio tech ni -
ki Po li tech ni ki War szaw skiej. Na Po li tech ni -
ce War szaw skiej by³ za tru dnio ny ja ko na u -
czy ciel aka de mic ki na sta no wi skach asy sten -
ta, wy k³a dow cy i star sze go wy k³a dow cy, za -
wsze pod kie run kiem pro fe so ra Ja nu sza Gro -
szkow skie go, ko lej no w Ka te drze Wy so kiej
Pró¿ ni, In sty tu cie Tech no lo gii Elek tro no wej i
In sty tu cie Mi kro e lek tro ni ki i Opto e lek tro ni ki,
a¿ do przej œcia na eme ry tu rê w 1996 ro ku.
W la tach 1964–1981 by³ pe³ no moc ni kiem
Dzie ka na Wy dzia ³u, a w la tach 1981–1983
pe³ no moc ni kiem Rek to ra Po li tech ni ki War -
szaw skiej ds. stu den tów za mie szka ³ych w
aka de mi kach.

W po cz¹t ko wym okre sie pra cy na Uczel -
ni pro wa dzi³ æwi cze nia ra chun ko we i za jê cia
la bo ra to ryj ne z przedmio tu „Lam py elek tro -
no we”, a na stêp nie by³ jed nym z twór ców i
przez po nad 40 lat kie row ni kiem La bo ra to -
rium Tech ni ki Wy so kiej Pró¿ ni. By³ wspó³ au -
to rem ksi¹¿ ki Wy kry wa nie nie szczel no œci w
apa ra tu rze pró¿ nio wej oraz twór c¹ i wie lo let -
nim wy k³a dow c¹ przedmio tu „Apa ra tu ra
pró¿ nio wa”. Na prze ³o mie lat osiem dzie si¹ -
tych i dzie wiêæ dzie si¹ tych, po wy co fa niu siê

górsk i

Sło wa klu czo we
n tech ni ka próż nio wa

n mier nic two próż nio we
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w 1953 ro ku na sto pieñ cho r¹ ¿e go (ar ty le rii),
a w 1958 ro ku na sto pieñ pod po rucz ni ka.

W la tach 1988–1990 by³ rad nym Dziel -
ni co wej Ra dy Na ro do wej ¯o li borz w War -
sza wie, a w la tach 1990–1994 rad nym Ra dy
Mia sta Sto ³ecz ne go w War sza wie i za stêp c¹
prze wo dni cz¹ ce go Ra dy Dziel ni cy-Gmi ny
¯o li borz w War sza wie. Za swo j¹ dzia ³al noœæ
na rzecz m.st. War sza wy w 1980 ro ku wy -
ró¿ nio ny zo sta³ Z³o t¹ Odzna k¹ Ho no ro w¹
„Za za s³u gi dla War sza wy”, a w 2010 ro ku
Odzna k¹ „Za za s³u gi dla Mia sta Sto ³ecz ne go
War sza wy”.

Po czy na j¹c od 1950 ro ku czyn nie upra -
wia ¿e glar stwo, po cz¹t ko wo re ga to we, a na -
stêp nie (od 1957 ro ku do dnia dzi siej sze go)
¿e glar stwo mor skie, pro wa dz¹c co rocz nie
wie le tu ry stycz no-szko le nio wo i sta ¿o wych
rej sów pe³ no mor skich, g³ów nie z m³o dzie ¿¹.
Od 1961 ro ku po sia da sto pieñ jach to we go
ka pi ta na ¿e glu gi wiel kiej, a od 1962 ro ku
jach to we go ka pi ta na mo to ro wod ne go.

Spo ³ecz n¹ dzia ³al noœæ w ¿e glar stwie roz -
po cz¹³ w 1957 ro ku, po cz¹t ko wo w PTTK, a
na stêp nie w Pol skim Zwi¹z ku ¯e glar skim. Za
swo j¹ dzia ³al noœæ na tym po lu wy ró¿ nio ny
zo sta³ w 2001 ro ku nada niem mu god no œci
„Cz³on ka Ho no ro we go Pol skie go Zwi¹z ku
¯e glar skie go”.

W 2004 ro ku odzna czo ny zo sta³ Krzy -
¿em Ofi cer skim Orde ru Odro dze nia Pol ski
oraz Me da lem Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej.

Woj ciech Gór ski jest wdow cem i ma jed -
ne go sy na.

In te re su je siê mu zy k¹ i spo rtem.

pro fe so ra Ja nu sza Gro szkow skie go, prze j¹³
pro wa dze nie wy k³a du z Tech ni ki Wy so kiej
Pró¿ ni. By³ au to rem kil ku na stu pu bli ka cji z
dzie dzi ny wy so kiej pró¿ ni, kil ku zg³o szeñ pa -
ten to wych oraz wie lu ko mu ni ka tów na kon -
fe ren cjach kra jo wych i miê dzy na ro do wych.

Po czy na j¹c od po ³o wy lat sie dem dzie si¹ -
tych by³ jed nym z ini cja to rów oraz kie row ni -
kiem na u ko wym bu do wy kra jo we go, pier -
wot ne go wzor ca pró¿ ni w za kre sie od ci œnie -
nia at mo sfe rycz ne go do 10 –6 mba ra.

Za swo j¹ dzia ³al noœæ na u ko w¹, dy dak -
tycz n¹ i wy cho waw cza by³ wie lo krot nie na -
gra dza ny, otrzy mu j¹c m.in.: Z³o ty Krzy¿ Za -
s³u gi (1973), Krzy¿ Ka wa ler ski Orde ru Odro -
dze nia Pol ski (1983) oraz na gro dy: Prze wo -
dni cz¹ ce go Ko mi te tu Na u ki i Tech ni ki (1969)
za udzia³ w re a li za cji wa¿ nej dla go spo dar ki
na ro do wej pra cy w za kre sie roz wo ju na u ki i
tech ni ki oraz Mi ni stra Na u ki, Szkol nic twa
Wy ¿sze go i Tech ni ki (1973) za osi¹ gniê cia
na u ko we i za osi¹ gniê cia w dzie dzi nie dy -
dak tycz no-wy cho waw czej (1977), a tak ¿e
kil ka krot nie na gro dy Rek to ra Po li tech ni ki
War szaw skiej, w tym przy zna n¹ w 1978 ro -
ku z³o t¹ odzna k¹ „Za s³u ¿o ny dla Po li tech ni -
ki War szaw skiej”. 

Po czy na j¹c od dru giej po ³o wy lat piêæ -
dzie si¹ tych, ucze st ni cy w ró¿ nych pra cach z
dzie dzi ny nor ma li za cji, a od kil ku na stu lat
jest prze wo dni cz¹ cym jed ne go z Ko mi te tów
Tech nicz nych Pol skie go Ko mi te tu Nor ma li -
za cyj ne go. By³ jed nym z za ³o ¿y cie li i wie lo -
let nim cz³on kiem Pol skie go Ko mi te tu Tech ni -
ki Pró¿ ni i Tech no lo gii Elek tro pró¿ nio wych. 

Po ukoñ cze niu Stu dium Woj sko we go na
Po li tech ni ce War szaw skiej mia no wa ny zo sta³
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JU LIUSZ GRA BOW SKI
(1908–2001)

Ju liusz Gra bow ski uro dzi sie 29 stycz nia
1908 ro ku w Ni zia nach k. Wo³ ko wy ska. Po
ukoñ cze niu Gim na zjum im. Króla Zyg mun ta
Au gu sta w Wil nie w la tach 1928–1937 stu -
dio wa³ na Wy dzia le Elek trycz nym Po li tech -
ni ki War szaw skiej. Sto pieñ in ¿y nie ra elek try -
ka uzy ska³ 1945 ro ku. Pra cê za wo do wa roz -
po cz¹³ w 1936 ro ku w Pañ  stwo wych Za k³a -
dach Te le- i Ra dio tech nicz nych w War sza -
wie. Pod czas woj ny prze by wa³ na Li twie,
Wi leñ szczy Ÿnie i No wo gród czy Ÿnie. Po po -
wro cie do War sza wy (1945) kon ty nu o wa³
pra cê w PZ TiR, a na stêp nie pra co wa³ w Za -
k³a dach Wy twór czych Ma te ria ³ów Te le tech -
nicz nych, Za k³a dach Ra dio wych im. Mar ci -
na Ka sprza ka, Prze my s³o wym In sty tu cie Te -
le ko mu ni ka cji oraz In sty tu cie Te le- i Ra dio -
tech nicz nym w War sza wie (1948–1957).

Pra cê na u ko wo-ba daw cz¹ i dy dak tycz n¹
roz po cz¹³ w 1945 ro ku w Po li tech ni ce War -
szaw skiej oraz w Szko le In ¿y nier skiej im. H.
Wa wel ber ga i S. Ro twan da, ko lej no ja ko star -
szy asy stent, pro fe sor kon trak to wy, za stêp ca
pro fe so ra. W la tach 1950–1960 by³ wspó³ or -
ga ni za to rem Wie czo ro wej Szko ³y In ¿y nier -
skiej i kie row ni kiem Sek cji Te le tran smi sji. Od
1956 ro ku byt do cen tem eta to wym w Ka te -
drze Te le tran smi sji Prze wo do wej Po li tech ni -
ki War szaw skiej, od 1964 ro ku w Ka te drze
Urz¹ dzeñ Te le tran smi syj nych i Te le gra ficz -
nych, póŸniej w In sty tu cie Te le e lek tro ni ki, a
na stêp nie — w In sty tu cie Te le ko mu ni ka cji,
do cza su przej œcia na eme ry tu rê w 1978 ro -
ku. Pe³ ni³ w tym okre sie funk cje: p.o. za stêp -
cy kie row ni ka Ka te dry Te le tran smi sji Prze -
wo do wej, kie row ni ka Ka te dry Urz¹ dzeñ Te -
le tran smi syj nych i Te le gra ficz nych, pro dzie -
ka na Wy dzia ³u £¹cz no œci, kie row ni ka Wie -
czo ro we go Stu dium Za wo do we go, kie row ni -
ka Za k³a du Urz¹ dzeñ Te le tran smi syj nych,
kie row ni ka Za k³a du, a póŸniej Ze spo ³u Sy -
ste mów Te le tran smi syj nych, za stêp cy dy rek -
to ra In sty tu tu Te le e lek tro ni ki ds. na u ko wo-
ba daw czych (1971–1973), dy rek to ra te go In -
sty tu tu (1973–1975) oraz do cen ta, a póŸniej
pro fe so ra kon trak to we go w In sty tu cie £¹cz -
no œci (1976–1990). Sto pieñ na u ko wy do cen -
ta uzy ska³ w 1956 ro ku, a ty tu³ pro fe so ra
nad zwy czaj ne go — w 1983 ro ku.

G³ów ny kie ru nek dzia ³al no œci na u ko wej
Ju liu sza Gra bow skie go by³ zwi¹ za ny z roz -
wo jem tech ni ki te le tran smi syj nej. W la tach
1936–1939 opra co wa³ wie le urz¹ dzeñ te le -
tran smi syj nych, wdro ¿o nych do pro duk cji
prze my s³o wej. Po woj nie kon ty nu o wa³ tê
dzia ³al noœæ, pro wa dz¹c pra ce ba daw cze i
pro jek to we nad te le fo nicz ny mi sy ste ma mi
no œny mi. Wy ni ki pro wa dzo nych przez nie go
i je go ze spó³ po 1964 ro ku prac nad sy ste ma -
mi wspó³ o sio wy mi zo sta ³y wdro ¿o ne do pro -
duk cji prze my s³o wej i zy ska ³y wie le na gród.

Dru gi kie ru nek je go prac do ty czy trans mi -
sji da nych. Pod je go kie run kiem opra co wa no
dwa sy ste my trans mi sji da nych — sy stem œle -
dz¹ cy z wy kry wa niem b³ê dów UTD-1 oraz

grabowski
INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI

140



w Zwi¹z ku Na u czy ciel stwa Pol skie go Po li -
tech ni ki War szaw skiej, Spó³ dziel ni Mie szka -
nio wej „ Po li tech ni ka”, a tak ¿e w Sto wa rzy -
sze niu Elek try ków Pol skich. Wspó³ pra co wa³
z Ko mi te tem Elek tro ni ki i Te le ko mu ni ka cji
Pol skiej Aka de mii Na uk, Ko mi sj¹ G³ów n¹
Elek tro ni ki i Te le ko mu ni ka cji Ko mi te tu Na u -
ki i Tech ni ki (ja ko cz³o nek i prze wo dni cz¹ cy
Ze spo ³u Te le tran smi sji), ra da mi na u ko wy mi
Woj sko we go In sty tu tu £¹cz no œci, Wy dzie lo -
ne go Biu ra Roz wo jo we go Za k³a dów Ma te ria -
³ów Ma gne tycz nych „Po lfer”, Kra jo wej Ko mi -
sji Miê dzy na ro do we go Do rad cze go Ko mi te -
tu Te le fo nicz ne go i Te le gra ficz ne go (Co mité
Con sul ta tif Télégra phi que et Télépho ni que —
CCTT) ja ko cz³o nek Pre zy dium, z Pol skim
Ko mi te tem Au to ma tycz ne go Prze twa rza nia
In for ma cji Na czel nej Orga ni za cji Tech nicz -
nej oraz z Ra d¹ Na u ko wo-Tech nicz n¹ przy
Mi ni strze Prze my s³u Ciê¿ kie go.

Wy ra zem uzna nia za s³ug Ju liu sza Gra -
bow skie go jest ze spo ³o wa Na gro da Pañ stwo -
wa II stop nia oraz licz ne odzna cze nia pañ -
stwo we i spo ³ecz ne, m.in.: Krzy¿ Ko man dor -
ski i Ka wa ler ski Orde ru Odro dze nia Pol ski,
Z³o ty Krzy¿ Za s³u gi, Me dal Ko mi sji Edu ka cji
Na ro do wej, Sre br ny i Br¹ zo wy Me dal „ Za
Za s³u gi dla Obron no œci Kra ju”, Z³o ta Ho no -
ro wa Odzna ka „Za s³u ¿o ne go Pra cow ni ka
£¹cz no œci”, Z³o ta Ho no ro wa Ozna ka „Za s³u -
¿o ne go Pra cow ni ka £¹cz no œci”, Z³o ta Ho no -
ro wa Ozna ka Sto wa rzy sze nia Elek try ków
Pol skich (SEP) oraz Z³o ta Ho no ro wa Odzna -
ka Na czel nej Orga ni za cji Tech nicz nej. Zo -
sta³ tak ¿e wy ró¿ nio ny ty tu ³a mi: ho no ro we go
cz³on ka SEP i za s³u ¿o ne go se nio ra SEP oraz
me da la mi te go Sto wa rzy sze nia: im. Mie czy -
s³a wa Po ¿a ry skie go, im. Ka zi mie rza Szpo tañ -
skie go oraz im. Ja nu sza Gro szkow skie go.

Ju liusz Gra bow ski rów nie¿ w okre sie eme -
ry tu ry za cho wa³ wy so k¹ ak tyw noœæ za wo do -
w¹ i spo ³ecz n¹, m.in. ja ko wie lo let ni kie row -
nik Dzia ³u Te le tech ni ki w Izbie Rze czo znaw -
ców SEP, prze wo dni cz¹ cy Ko mi sji Hi sto rii i
Tra dy cji Wy dzia ³u Elek tro ni ki Po li tech ni ki
War szaw skiej oraz cz³o nek Cen tral ne go Ko le -
gium Elek tro ni ki i Te le ko mu ni ka cji SEP, a tak -
¿e Pol skie go Ko mi te tu Opto e lek tro ni ki.

Zmar³ 27 ma ja 2001 ro ku w Gro dzi sku
Ma zo wiec kim.

sy stem z ka na ³em zwrot nym i ko rek cj¹ b³ê -
dów UTD-1200. Pra ce te uzna no za wy bit ne
osi¹ gniê cia na u ko we i tech nicz ne oraz wy -
ró¿ nio no wie lo ma na gro da mi, w tym ze spo -
³o w¹ Na gro d¹ Pañ stwo w¹ II stop nia (1972).

Trze ci kie ru nek prac na u ko wych Ju liu sza
Gra bow skie go by³ zwi¹ za ny z mier nic twem
te le tran smi syj nym, a ich wy ni kiem sta³ siê
ob szer ny ze staw wy spe cja li zo wa nej apa ra tu -
ry kon trol no-po mia ro wej.

Ju liusz Gra bow ski ak tyw nie ucze st ni czy³
w wie lu kra jo wych i za gra nicz nych kon fe -
ren cjach na u ko wych.

By³ ce nio ny ja ko dy dak tyk i wy cho waw -
ca. Pro wa dzi³ wie le wy k³a dów po œwiê co -
nych urz¹ dze niom, sy ste mom, mier nic twu i
spe cjal nym uk³a dom te le tran smi syj nym,
orga ni zo wa³ dla stu den tów prak ty ki za gra -
nicz ne oraz kra jo we wy ciecz ki na u ko we.
Kie ro wa³ wy ko na niem oko ³o 100 prac dy plo -
mo wych, ma gi ster skich oraz in ¿y nier skich,
by³ pro mo to rem 5 za koñ czo nych prze wo -
dów dok tor skich. Je go do ro bek na u ko wy
(opu bli ko wa ny i nie pu bli ko wa ny) obej mu je
oko ³o 50 po zy cji, w tym po ³o wê wy ko na -
nych in dy wi du al nie. 

Ju liusz Gra bow ski upra wia³ tak ¿e dzia ³al -
noœæ spo ³ecz n¹ i spo ³ecz no-na u ko w¹. W
cza sie stu diów czyn nie ucze st ni czy³ w stu -
denc kim ru chu na u ko wym, pe³ ni¹c m.in.
funk cjê pre ze sa Na u ko we go Ko ³a Elek try ków
stu den tów Po li tech ni ki War szaw skiej. W
stycz niu 1943 ro ku zo sta³ ¿o³ nie rzem Ar mii
Kra jo wej na No wo gród czy Ÿnie. Je go za da -
niem by ³o za pew nie nie ³¹cz no œci ra dio wej
od dzia ³u AK „£¹ ka” z Ko men d¹ G³ów n¹ AK.
Bra³ bez po œre dni udzia³ w ak cji „Bu rza-Ostra
Bra ma” zmie rza j¹ cej do wy zwo le nia Wil na i
Wi leñ szczy zny przez od dzia ³y AK (czer -
wiec–wrze sieñ 1944 ro ku); by³ od po wie -
dzial ny tech nicz nie za ³¹cz noœæ ra dio w¹ z
rz¹ dem RP w Lon dy nie i Ko men d¹ G³ów n¹
AK. Li kwi da cja ra dio sta cji przez NKWD na -
st¹ pi ³a 8 wrze œnia 1944 ro ku. Za dzia ³al noœæ
kon spi ra cyj n¹ i bo jo w¹ zo sta³ przed sta wio ny
do odzna cze nia m.in. Krzy ¿em Wa lecz nych
i odzna czo ny ho no ro w¹ Odzna k¹ ¯o³ nie rza
Ar mii Kra jo wej Okrê gów „Wia no” i „Nów”.
By³ cz³on kiem Œwia to we go Zwi¹z ku ¯o³ nie -
rzy Ar mii Kra jo wej. Po woj nie dzia ³a³ m.in.
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JA NUSZ
GRO SZKOW SKI
(1898–1984)

Ja nusz Gro szkow ski uro dzi³ siê 21 mar ca
1898 ro ku w War sza wie. Po zda niu ma tu ry
w Szko le Han dlo wej Zgro ma dze nia Kup ców
mia sta War sza wy (1915) roz po cz¹³ stu dia w
utwo rzo nej w tym ¿e ro ku Po li tech ni ce War -
szaw skiej. Dy plom in ¿y nie ra elek try ka otrzy -
ma³ w 1922 ro ku, ja ko je den z pierw szych jej
ab sol wen tów.

W cza sie stu diów zo sta³ asy sten tem w
Ka te drze Mier nic twa Elek tro tech nicz ne go, a
od 1922 ro ku pro wa dzi³ wy k³a dy — ja ko naj -
m³od szy wy k³a dow ca Po li tech ni ki War szaw -
skiej — na te mat lamp ka to do wych, a na stêp -
nie ra dio tech ni ki. W 1924 ro ku zo sta³ kie -
row ni kiem la bo ra to rium ra dio tech nicz ne go.
Ja ko ofi cer Wojsk £¹cz no œci pro wa dzi³ rów -
no cze œnie wy k³a dy z ra dio tech ni ki w szko -
³ach woj sko wych. Na pod sta wie roz pra wy

Me to da kom pen sa cyj na kon tro li sta ³o œci fa li
otrzy ma³ w 1928 ro ku sto pieñ dok to ra na uk
tech nicz nych (z odzna cze niem). W tym sa -
mym ro ku, po prze pro wa dze niu ve nia le gen -
di (od po wie dnik obe cnej ha bi li ta cji), ob j¹³
Ka te drê Ra dio tech ni ki na Wy dzia le Elek -
trycz nym Po li tech ni ki War szaw skiej. W
1929 ro ku otrzy ma³ ty tu³ pro fe so ra nad zwy -
czaj ne go, a w 1935 ro ku pro fe so ra zwy czaj -
ne go. W 1933 ro ku zo sta³ po wo ³a ny na kie -
row ni ka Stu dium Woj sko we go Po li tech ni ki
War szaw skiej, a w 1935 ro ku zo sta³ wy bra ny
dzie ka nem Wy dzia ³u Elek trycz ne go.

Rów no le gle z pra c¹ na u ko w¹ i dy dak -
tycz n¹ w uczel ni Ja nusz Gro szkow ski pro wa -
dzi³ bo ga t¹ dzia ³al noœæ do rad cz¹ i orga ni za -
cyj n¹. W 1928 ro ku za i ni cjo wa³ utwo rze nie
pierw sze go w kra ju In sty tu tu Ra dio tech nicz -
ne go, którym kie ro wa³ rów nie¿ po je go prze -
kszta³ ce niu w 1934 ro ku w Pañ stwo wy In sty -
tut Te le ko mu ni ka cyj ny (PIT). By³ cz³on kiem
Tym cza so we go Ko mi te tu Do rad czo-Na u ko -
we go przy Mi ni ster stwie ds. Woj sko wych (od
1934 ro ku). Od po cz¹t ku ist nie nia pol skiej
ra dio fo nii bra³ udzia³ w pra cach ko mi sji
tech nicz nej Pol skie go Ra dia, dziê ki je go pra -
com sta bil noœæ pol skich ra dio sta cji na le ¿a ³a
wów czas do naj lep szych na œwie cie.

Po 1 wrze œnia 1939 ro ku otrzy ma³ roz kaz
ze Szta bu Woj ska Pol skie go ewa ku a cji (wraz
z PIT) na wschód kra ju. Prze by wa³ we Lwo -
wie (do 1941 ro ku), gdzie zor ga ni zo wa³ ka te -
drê ra dio tech ni ki w In sty tu cie Po li tech nicz -
nym i zo sta³ wy k³a dow c¹, sku pia j¹c wo kó³
sie bie licz ne gro no Po la ków, za pew nia j¹c im
mo¿ li wie bez piecz ne wa run ki pra cy na u ko -
wej w okre sie oku pa cji. Po po wro cie do
War sza wy wy k³a da³ w Pañ stwo wej Wy ¿szej
Szko le Tech nicz nej, utwo rzo nej za zgo d¹
w³adz oku pa cyj nych w gma chach Po li tech -
ni ki, w której taj ne wy k³a dy odby wa ³y siê
we d³ug pro gra mów przedwo jen nych. Bra³
czyn ny udzia³ w ru chu opo ru ja ko ¿o³ nierz
Ar mii Kra jo wej, przede wszy st kim wy pe³ nia -
j¹c po wie rzo n¹ mu mi sjê roz szy fro wa nia
uk³a du ste ro wa nia nie miec kich po ci sków ra -
kie to wych V-2.

groszkowski
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œci har mo nicz nych (zwa n¹ rów na niem Gro -
szkow skie go). Pod su mo wa niem 30 lat pra cy
nad te o ri¹ ge ne ra cji, wie lu ar ty ku ³ów i ksi¹ -
¿ek z tej dzie dzi ny, by ³a mo no gra fia o œwia to -
wym roz g³o sie Fre qu en cy of Self-Oscil la tions
(1964). Wcze sne za in te re so wa nia Ja nu sza
Gro szkow skie go tech ni k¹ pró¿ ni do ku men tu -
je pierw sza pu bli ka cja z te go ob sza ru (1925).
Tak ¿e póŸniej sze ba da nia do ty czy ³y g³ów nie
mier nic twa pró¿ ni. Sze ro ko cy to wa ne s¹ pra -
ce Ja nu sza Gro szkow skie go do ty cz¹ ce ba dañ
g³o wic jo ni za cyj nych do po mia ru ni skich ci -
œnieñ ga zu. Naj wa¿ niej sz¹ pu bli ka cj¹ z tej te -
ma ty ki by ³a Jau ge ma nométri que a col lec teur
extérieur po ur pres sion trés ba ses (1966).
Opra co wa nie to otwo rzy ³o no wy roz dzia³ w
dzie dzi nie pró¿ ni i sta ³o siê im pul sem wie lu
prac pro wa dzo nych do dziœ w wie lu czo ³o -
wych la bo ra to riach Ka na dy, USA i Ja po nii.
Jest au to rem pierw szej w Pol sce mo no gra fii
Tech ni ka wy so kiej pró¿ ni (1948). W la tach
50. i 70. wy da je 4 na stêp ne, t³u ma czo ne na
jê zyk ro syj ski i cze ski.

Ja nusz Gro szkow ski na le ¿a³ do wie lu to -
wa rzystw i in sty tu cji na u ko wych, kra jo wych i
za gra nicz nych. By³ m.in. cz³on kiem Aka de mii
Na uk Tech nicz nych (od 1936 ro ku), cz³on -
kiem To wa rzy stwa Na u ko we go War szaw skie -
go (od 1949 ro ku), wi ce pre ze sem
(1956–1962), a w la tach 1963–1972 pre ze -
sem PAN. By³ cz³on kiem (od 1919 ro ku), pre -
ze sem (1936–1937) i cz³on kiem ho no ro wym
(od 1957 ro ku) Sto wa rzy sze nia Elek try ków
Pol skich. By³ cz³on kiem (od 1932 ro ku) i
cz³on kiem do ¿y wot nim (od 1971 ro ku) ame -
ry kañ skie go IE EE, cz³on kiem ho no ro wym fran -
cu skie go So ciété des Élec tri ciens et Élec tro ni -
ciens (od 1967 ro ku), wi ce pre ze sem URSI
(1966–1972) oraz cz³on kiem sze œciu za gra -
nicz nych Aka de mii Na uk. Lau re at Na gród
Pañ stwo wych I stop nia (1951, 1955, 1968)
oraz spe cjal nej Na gro dy Pañ stwo wej (1979).
Dok tor ho no ris cau sa Po li tech ni ki War szaw -
skiej (1962), Po li tech ni ki £ódz kiej (1964) i Po -
li tech ni ki Gdañ skiej (1975). By³ wie lo krot nie
odzna cza ny, w tym: Me da lem i Krzy ¿em Nie -
pod le g³o œci (1931), Krzy ¿em Ko man dor skim
Orde ru Po lo nia Re sti tu ta (1937 i 1955) i Z³o -
tym Krzy ¿em Orde ru Vir tu ti Mi li ta ri (1974).

Ja nusz Gro szkow ski zmar³ 3 sierp nia
1984 ro ku w War sza wie i zo sta³ po cho wa ny
na cmen ta rzu Po w¹z kow skim. Po œmiert nie
zo sta³ z wy bo ru pa tro nem 8 szkó³ œre dnich.
Je go Imiê no si Woj sko wy In sty tut £¹cz no œci
araz gmach Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik
In for ma cyj nych Po li tech ni ki War szaw skiej.
W œro do wi sku na u ko wym by³ uzna wa ny nie
tyl ko za wy bit ne go uczo ne go ale do dziœ po -
zo sta je wzor cem mo ral nym.

W 1945 ro ku ob j¹³ po now nie wy k³a dy z
ra dio tech ni ki, tak ¿e z lamp elek tro no wych i
tech ni ki wy so kiej pró¿ ni na Wy dzia le Elek -
trycz nym, a na stêp nie na Wy dzia le £¹cz no œci
(póŸniej Elek tro ni ki) Po li tech ni ki War szaw -
skiej, które pro wa dzi³ a¿ do przej œcia na eme -
ry tu rê w 1968 ro ku. Do te go cza su by³ pro mo -
to rem 33 dok to ran tów. Rów no le gle z pra c¹ w
Po li tech ni ce War szaw skiej kon ty nu o wa³ pra ce
nad orga ni zo wa niem i roz wi ja niem pla cówek
ba daw czych, zw³a szcza w dzie dzi nie elek tro -
ni ki, m.in. ja ko za ³o ¿y ciel Za k³a du Elek tro ni ki
przy Pol skiej Aka de mii Na uk. Wcho dzi³ w
sk³ad rad pro gra mo wych wie lu cza so pism, na -
u ko wych, m.in. by³ re dak to rem na czel nym
wy daw nictw pe rio dycz nych Pol skiej Aka de mii
Na uk — „Ar chi wum Elek tro tech ni ki”
(1952–1971) i „Na u ki Pol skiej” (1963–1971).

W 1972 ro ku zo sta³ po s³em na Sejm VI ka -
den cji i za stêp c¹ prze wo dni cz¹ ce go Ra dy
Pañ stwa. Bez sku tecz noœæ je go licz nych in ter -
wen cji po sel skich u ów cze snych w³adz w
spra wach lu dzi po krzyw dzo nych, ob ser wa cje
spo so bu dzia ³a nia s¹ dów i pro ku ra tu ry, sk³o ni -
³y go naj pierw do z³o ¿e nia Me mo ria ³u do Ra -
dy Pañ stwa o po stê po wa niu orga nów wy mia -
ru spra wie dli wo œci, a na stêp nie do zrze cze nia
siê man da tu po s³a na Sejm i funk cji za stêp cy
prze wo dni cz¹ ce go Ra dy Pañ stwa (1976). Do
¿y cia pu blicz ne go po wróci³ na krót ko w 1980
ro ku swo im s³aw nym prze mówie niem o po -
trze bie od no wy mo ral nej, wy g³o szo nym na
fo rum Zgro ma dze nia Ogól ne go Pol skiej Aka -
de mii Na uk. By³ tak ¿e do rad c¹ wie lu œro do -
wisk ów cze snej „So li dar no œci”.

W do rob ku na u ko wym Ja nu sza Gro -
szkow skie go znaj du je siê 16 pa ten tów, 361
pu bli ka cji — wœród nich wie le ksi¹ ¿ek wy da -
nych w kra ju i za gra ni c¹. Jest on m.in. au to -
rem pierw szej w li te ra tu rze œwia to wej mo no -
gra fii Lam py ka to do we oraz ich za sto so wa nie
w ra djo tech ni ce (1925), prze t³u ma czo nej i
wy da nej dwa la ta póŸniej we Fran cji. W
1937 ro ku Ja nusz Gro szkow ski (wraz ze Sta -
ni s³a wem Ry¿ k¹) za sto so wa³, ja ko pierw szy
na œwie cie, ka to dê tlen ko w¹ w ma gne tro nie,
a w dwa la ta póŸniej skon stru o wa³ ma gne tron
me ta lo wy z ob wo da mi we wnê trz ny mi i ka to -
d¹ tlen ko w¹. G³ów ny wk³ad Ja nu sza Gro -
szkow skie go do roz wo ju elek tro ni ki œwia to -
wej na st¹ pi³ w la tach 1932–1933 w za kre sie
nie li nio wej te o rii ge ne ra cji i sta bi li za cji
drgañ. Œwia to w¹ s³a wê przy nio s³a mu pu bli -
ka cja The In ter de pen den ce of the Fre qu en cy
Va ria tion and Har mo nic Con tent and Con -
stant Fre qu en cy Oscil la tor w „Pro ce e dings of
In sti tu te of Ra dio En gi ne e ring” w 1933 ro ku,
w której wy pro wa dzi³ on za le¿ noœæ zmia ny
czê sto tli wo œci drgañ ge ne ra to ra od za war to -
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DA NIEL GRY GLEW SKI
Da niel Gry glew ski uro dzi³ siê 1 gru dnia
1970 ro ku w War sza wie. Po ukoñ cze niu
Tech ni kum Elek tro nicz ne go przy ul. Ge ne ra -
³a Za j¹cz ka 7 w War sza wie (1991) roz po cz¹³
stu dia na Wy dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki
War szaw skiej. W 1996 ro ku uzy ska³ dy plom
ma gi stra in ¿y nie ra i roz po cz¹³ stu dia dok to -
ranc kie. Sto pieñ dok to ra na uk tech nicz nych
(z wy ró¿ nie niem) uzy ska³ w 2001 ro ku za
roz pra wê Mi ni ma li za cja zmian trans mi tan cji
mi kro fa lo wych im pul so wa nych wzmac nia -
czy mo cy kla sy A po œwiê co n¹ zja wi skom ter -
micz nym w tran zy sto rach Ga As ME SFET. W
tym sa mym cza sie pod j¹³ pra cê za wo do w¹ w
In sty tu cie Ra dio e lek tro ni ki Wy dzia ³u Elek tro -
ni ki i Tech nik In for ma cyj nych Po li tech ni ki
War szaw skiej, gdzie pra cu je do chwi li obe -
cnej na sta no wi sku ad iunk ta. 

W pra cy na u ko wej Da niel Gry glew ski
zaj mu je siê pro ble ma ty k¹ pro jek to wa nia wy -

so ko sta bil nych Ÿróde³ mi kro fa lo wych,
wzmac nia czy ni sko szum nych, sze ro ko pa -
smo wych prze suw ni ków fa zy oraz za sto so -
wa nia mi tych uk³a dów w sy ste mach ra dio ko -
mu ni ka cyj nych i ra dio lo ka cyj nych. Wy ni ki
tych prac zo sta ³y opu bli ko wa ne w po nad 60
ar ty ku ³ach na u ko wych i ko mu ni ka tach kon -
fe ren cyj nych.

Da niel Gry glew ski bie rze ak tyw ny udzia³
w pra cach kon struk cyj no-apli ka cyj nych wy -
ko ny wa nych przez Za k³ad Te o rii Ma szyn i
Ro bo tów dla prze my s³u, m.in. ucze st ni czy³
w du ¿ych pro jek tach wdro ¿e nio wych do ty -
cz¹ cych kon wer sji pasm 2,4–3,5 GHz pu -
blicz nych sie ci ra dio wych punkt–wie lo -
punkt (LU CENT IRT2000, AL CA TEL A9800)
dla El-Net i NE TIA w po nad 100 lo ka li za -
cjach. Jest rów nie¿ wspó³ au to rem kil ku eks -
per tyz wy ko na nych na zle ce nie Pol skiej
Agen cji ¯e glu gi Po wie trz nej i Pol skich Po -
rtów Lot ni czych Wro c³aw i Gdañsk. 

Da niel Gry glew ski pro wa dzi za jê cia z
przedmio tów „Uk³a dy elek tro nicz ne” i „Pod -
sta wy tech ni ki wiel kich czê sto tli wo œci”, æwi -
cze nia la bo ra to ryj no-pro jek to we w ra mach
przedmio tów „Tech ni ka mi kro fa lo wa” i
„Bez prze wo do we sie ci do stê po we” oraz jest
opie ku nem stu den tów w ra mach pra cow ni
pro ble mo wych i dy plo mo wych.

Pry wat nie jest ¿o na ty, ma dwóch sy nów.
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AN TO NI
DO BRO S£AW
GRZAN KA
An to ni Do bro s³aw Grzan ka uro dzi³ siê w 1955
ro ku w Pa bia ni cach. Tech ni kum Elek tro nicz -
ne w Pa bia ni cach ukoñ czy³ w 1975 ro ku. Ja -
ko fi na li sta Olim pia dy Ma te ma tycz nej roz po -
cz¹³ stu dia na wy dzia le Elek tro ni ki Po li tech -
ni ki War szaw skiej, które ukoñ czy³ w 1980
ro ku, uzy sku j¹c dy plom ma gi stra in ¿y nie ra
elek tro ni ki w dzie dzi nie na uk tech nicz nych.
Je go pra ca ma gi ster ska do ty czy ³a prze twa -
rza nia sy gna ³ów w apa ra tu rze neu ro chi rur -
gicz nej. Na u kê, po ³¹ czo n¹ z pra c¹ ba daw -
cz¹ kon ty nu o wa³ na stu diach dok to ranc kich
na Wy dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki War -
szaw skiej. Roz pra wê dok tor sk¹ w dzie dzi nie
na uk tech nicz nych obro ni³ na tym ¿e wy dzia -
le w 1986 ro ku (z wy ró¿ nie niem). Te ma ty ka
pra cy dok tor skiej by ³a roz wi niê ciem pra cy
ma gi ster skiej. Pra cê za wo do w¹ roz po cz¹³ w
1985 ro ku w In sty tu cie Pod staw Elek tro ni ki
ja ko kon struk tor, szyb ko awan su j¹c na sta no -
wi sko spe cja li sty, a po tem ad iunk ta.

W 2003 ro ku uzy ska³ sto pieñ na u ko wy
dok to ra ha bi li to wa ne go w dys cy pli nie Bio cy -
ber ne ty ka i In ¿y nie ria Bio me dycz na na pod -
sta wie de cy zji Ra dy Na u ko wej In sty tu tu Bio -
cy ber ne ty ki i In ¿y nie rii Bio me dycz nej Pol -
skiej Aka de mii Na uk. Mo no gra fia ha bi li ta cyj -
na mia ³a ty tu³ Ry no ma no me tria i ry no me tria
aku stycz na — obiek ty wi za cja oce ny prze -
strze ni we wn¹trz no so wych. W 2007 ro ku
otrzy ma³ sta no wi sko pro fe so ra nad zwy czaj -
ne go na Po li tech ni ce War szaw skiej. 

Zgro ma dzi³ zna cz¹ cy do ro bek pu bli ka -
cyj ny, w tym w wy daw nic twach zna cz¹ cych

miê dzy na ro do wych kon fe ren cji na u ko wych
i re no mo wa nych cza so pi smach na u ko wych.
Je go za in te re so wa nia na u ko we po cz¹t ko wo
kon cen tro wa ³y siê wo kó³ za ga dnieñ do ty cz¹ -
cych me tod prze twa rza nia in for ma cji zwi¹ -
za nej z uk³a dem we wn¹trz cza szko wym. Po
dok to ra cie roz wi ja³ pra ce in ¿y nier skie na
u¿y tek la ryn go lo gii, przede wszy st kim in ten -
syw nie zaj mu j¹c siê s³u cho wy mi po ten cja ³a -
mi wy wo ³a ny mi pnia mózgu, emi sj¹ oto a ku -
stycz n¹ i ry no me tri¹ oraz mo w¹ osób po usu -
niê ciu krta ni.

Jest au to rem lub wspó³ au to rem po nad
200 pu bli ka cji z tej dzie dzi ny, z cze go 20 to
wspó³ au tor skie ar ty ku ³y w cza so pi smach me -
dycz nych miê dzy na ro do wych o sze ro kim
za siê gu. Naj wa¿ niej szy mi s¹: Iden ti fi ca tion
of Oto a co u stic Emis sions Com po nents by
Me ans of Ad ap ti ve Ap pro xi ma tions (W.W. Je -
drzej czak, K.J. Bli now ska, W. Ko nop ka, A.
Grzan ka, P.J. Dur ka w „Jo ur nal Aco u sti cal
So cie ty Ame ri ca”, 2004, 115:2148-2158.),
Ti me-Fre qu en cy Ana ly ses of TE O AE Re cor -
dings from Nor mal and SNHL Pa tients (S.
Hat zo po u los, J. Cheng, A. Grzan ka, A. Mar ti -
ni w „Au dio lo gy”, 2000, 39, 1–12), Me thods

g r z a n k a
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for For mant Extrac tion in Spe ech of Pa tients
After To tal La ryn gec to my (R. Pie truch, M. Mi -
chal ska, W. Ko nop ka, A. Grzan ka w „Proc.
and Con trol”, vol. 1, 2006, 107–112), A. Bi -
la te ral na sal al ler gen pro vo ca tion mo ni to red
with aco u stic rhi no me try. As ses sment of both
na sal pas sa ges and the si de re ac ting with gre -
a ter con ge stion: re la tion to na sal cyc le (T.
Go tlib, B. Sa mo lin ski, A. Grzan ka w „Clin.
Exp. Al ler gy”, 2005, 35:313-8).

Oprócz mo no gra fii ha bi li ta cyj nej, jest au -
to rem lub wspó³ au to rem roz dzia ³ów w kli ku
ksi¹¿ kach o te ma ty ce zwi¹ za nej z za ga dnie nia -
mi in ¿y nier ski mi w ba da niach s³u chu i mo wy.

W la tach 2008–2009 roz sze rzy³ swo je
za in te re so wa nia na ba da nia na apa ra tu r¹ sto -
so wa n¹ w po ³o¿ nic twie i roz po cz¹³ ba da nia
nad elek trycz n¹ ak tyw no œci¹ ma ci cy. Pro wa -
dzi rów nie¿ pra ce z za kre su ba da nia zmy s³u
sma ku u cz³o wie ka.

Jest wspó³ au to rem dwóch pa ten tów kra -
jo wych.

By³ ini cja to rem i prze wo dni cz¹ cym kon -
fe ren cji: In ¿y nie ria Bio me dycz na i Te le me dy -
cy na, która oby wa ³a siê w la tach 2006–2008.
Jest za pra sza ny do ko mi te tów na u ko wych
kon fe ren cji m³o dych na u kow ców. Jest re cen -
zen tem pro gra mów ba daw czych, pu bli ka cji
i roz praw na u ko wych (pol skich i za gra nicz -
nych).

Bra³ udzia³ w pro jek tach ba daw czych z
dzie dzi ny prze twa rza nia ci œnie nia we -
wn¹trz cza szko we go, dia gno sty ki ry no lo gicz -
nej i al ger go lo gicz nej. By³ kie row ni kiem
gran tów Mi ni ster stwa Na u ki i Szkol nic twa
Wy ¿sze go z za kre su ba da nia sy gna ³u emi sji

oto a ku stycz nej oraz ba da nia g³o su osób po
usu niê ciu krta ni.

W ra mach obo wi¹z ków dy dak tycz nych
pro wa dzi³ za jê cia z przedmio tów: „Wzmac -
nia cze ope ra cyj ne”, „Cy fro we prze twa rza nie
sy gna ³ów bio lo gicz nych”, „Pod sta wy tech nik
in for ma cyj nych w me dy cy nie”.

W la tach 1996–1999 pra co wa³ w w In -
sty tu cie Fi zjo lo gii i Pa to lo gii S³u chu w War -
sza wie, po cz¹t ko wo na sta no wi sko spe cja li -
sty, a po tem ad iunk ta, gdzie zaj mo wa³ siê te -
ma ty k¹ ba dañ prze sie wo wych s³u chu u no -
wo rod ków oraz ba da nia mi nad tech ni ka mi
dia gno stycz ny mi w au dio lo gii.

W la tach 2001–2006 by³ tak ¿e pra cow ni -
kiem dy dak tycz nym na Aka de mii Me dycz nej
w War sza wie (Wy dzia³ Na u ki o Zdro wiu),
gdzie opra co wa³ i wy k³a da³ ta kie przedmio ty,
jak „Bio sta ty sty ka”, „Me to do lo gia ba dañ na u -
ko wych” oraz „Tech ni ki in for ma cyj ne”. Obe -
cnie wy k³a da na Po li tech ni ce War szaw skiej
przedmio ty „Ana li za i mo de lo wa nie pro ce -
sów fi zjo lo gicz nych”, „Pod sta wy mo de lo wa -
nia w me dy cy nie” (PMOM) oraz „Pro gram -
ming I” na stu diach an glo jê zycz nych.

Na pi sa³ skryp ty do przedmio tów PMOM
i „Me to do lo gia ba dañ na u ko wych w me dy -
cy nie” (wspó³ au tor ski). Jest opie ku nem Stu -
denc kie go Ko ³a Na u ko we go Cy ber ne ty ki, z
którym wspól nie orga ni zu je im pre zy na Fe -
sti wa lu Na u ki.

W 2005 zo sta³ odzna czo ny Z³o tym Krzy -
¿em Za s³u gi Rzecz po spo li tej Pol skiej.

In te re su je siê ogro dnic twem i lu bi
podró¿o waæ.
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WOJ CIECH
KA ZI MIERZ GWA REK
Woj ciech Ka zi mierz Gwa rek uro dzi³ siê 13
wrze œnia 1947 ro ku w Skar ¿y sku Ka mien nej.
Od 1950 ro ku mie szka w War sza wie. Tu
ukoñ czy³ w 1961 ro ku Szko ³ê Pod sta wo w¹
nr 28 oraz, w 1965 ro ku, XLIX Li ceum Ogól -
no kszta³ c¹ ce im Zyg mun ta Mo dze lew skie go
(obe cnie Jo han na Wol fgan ga Go e the go).

W 1970 ro ku ukoñ czy³ (z wy ró¿ nie niem)
stu dia na Wy dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki
War szaw skiej i pod j¹³ pra cê w In sty tu cie Ra -
dio e lek tro ni ki te go Wy dzia ³u. 

W la tach 1973–1974, ja ko sty pen dy sta
Fun da cji Ko œciu szkow skiej, odby³ rocz ne
stu dia po dy plo mo we w Mas sa chu setts In sti -
tu te of Tech no lo gy (USA), gdzie ukoñ czy³
rocz ny kurs w Cen ter for Ad van ced En gi ne e -
ring Stu dy oraz uzy ska³ sto pieñ Ma ster of
Scien ce in Elec tri cal En gi ne e ring. W 1977 ro -
ku uzy ska³ na Po li tech ni ce War szaw skiej sto -
pieñ dok to ra na uk tech nicz nych za wy ró¿ -
nio n¹ pra cê Ana li za nu me rycz na jed no dio -
do we go mie sza cza mi kro fa lo we go, a w 1988
ro ku sto pieñ dok to ra ha bi li to wa ne go za pra -
cê na te mat ana li zy ob wo dów fa lo wo-dwu -
wy mia ro wych. Od 1994 ro ku jest pro fe so -
rem nad zwy czaj nym w Po li tech ni ce War -
szaw skiej. W 2000 ro ku uzy ska³ ty tu³ na u ko -
wy pro fe so ra.

W Po li tech ni ce War szaw skiej, po za pra -
c¹ dy dak tycz n¹, pe³ ni³ sze reg funk cji aka de -
mic kich, w tym funk cjê za stêp cy dy rek to ra
ds. dy dak tycz nych w In sty tu cie Ra dio e lek tro -
ni ki (1984–1987). Od 2005 ro ku kie ru je Za -
k³a dem Tech ni ki Mi kro fa lo wej i Ra dio lo ka -
cyj nej In sty tu tu Ra dio e lek tro ni ki. 

Po zo sta j¹c pra cow ni kiem Po li tech ni ki
War szaw skiej, pro wa dzi³ wy k³a dy i ba da nia
na u ko we w wie lu in nych oœrod kach, m.in. w
Al gie rii (1980–1984), we Fran cji (Brest,
1991–1992, Ni cea 1994) i w Niem czech
(Du is burg, 1989). W la tach 1992–1993 by³
wspó³ or ga ni za to rem Fran cu sko-Pol skiej Wy -
¿szej Szko ³y No wych Tech nik In for ma tycz no-
Ko mu ni ka cyj nych w Po zna niu oraz kie ro wa³
w tej uczel ni Wy dzia ³em Elek tro ni ki i Fi zy ki. 

Spe cjal no œci¹ na u ko w¹ Woj cie cha K.
Gwar ka jest tech ni ka mi kro fa lo wa, a zw³a -
szcza roz wi¹ zy wa nie za ga dnieñ po lo wych
wy stê pu j¹ cych w tej tech ni ce. Od 1984 ro ku
kon cen tru je siê na pro ble mach kom pu te ro -
wych sy mu la cji po lo wych w dzie dzi nie cza -
su. Zaj mu je siê za rów no te o ri¹ al go ryt mów
ana li zy elek tro ma gne tycz nej, jak i apli ka cja -
mi po wsta ³ych z ich za sto so wa niem pro gra -
mów kom pu te ro wych. Jest uzna nym eks per -
tem w za kre sie sy mu la cji elek tro ma gne tycz -
nych, do ty cz¹ cych m.in. apa ra tu ry do ba dañ
ko smicz nych, an ten, te le ko mu ni ka cyj nych

gwarek
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za sto so wañ mi kro fal, tech ni ki fa lo wo do wej
i œwia t³o wo do wej, re zo na to rów i fil trów, pro -
jek to wa nia pie ców mi kro fa lo wych. Z je go do -
œwiad cze nia w tej dzie dzi nie ko rzy sta ³o wie -
le czo ³o wych firm œwia to wych i la bo ra to riów
ba daw czych, ta kich jak np. s³yn ne ame ry -
kañ skie la bo ra to ria Jet Pro pul sion La bo ra to ry
czy Na tio nal Ra dio Astro no my Ob se rva to ry.

Pra ce na u ko we do ty cz¹ ce mo de lo wa nia
elek tro ma gne tycz ne go za o wo co wa ³y wdro -
¿e nia mi w po sta ci se rii u¿yt ko wych pro gra -
mów kom pu te ro wych (opra co wa nych naj -
pierw sa mo dziel nie, a po tem wraz z ze spo -
³em) wpro wa dza nych na ry nek œwia to wy.
Pierw szy z pro gra mów se rii Qu ic kWa ve zo -
sta³ wpro wa dzo ny na ry nek przez fir mê nie -
miec k¹ w 1990 ro ku. Od 1997 ro ku roz wo -
jem i ko mer cja li za cj¹ pro gra mów tej se rii
zaj mu je siê fir ma QWED, za ³o ¿o na przez
Woj cie cha K. Gwar ka i je go wspó³ pra cow ni -
ków. Od 1999 ro ku pro gra my te roz pro wa -
dza ne s¹ rów nie¿ pod na zw¹ Con cer to przez
bry tyj sk¹ fir mê Vec tor Fields. Pro gra my se rii
Qu ic kWa ve oraz Con cer to s¹ obe cnie wy ko -
rzy sty wa ne w czo ³o wych la bo ra to riach prze -
my s³o wych i na u ko wych w 16 kra jach na
czte rech kon ty nen tach. S¹ sto so wa ne do pro -
jek to wa nia ró¿ nych ty pów urz¹ dzeñ — od
tech ni ki ko smicz nej i fal sub mi li me tro wych
do do mo wych ku che nek mi kro fa lo wych i pie -
ców u¿y wa nych przed pro du cen tów ¿yw no -
œci. Pro gra my se rii Qu ic kWa ve zo sta ³y uho -
no ro wa ne m.in. pre sti ¿o w¹ na gro d¹ Unii Eu -
ro pej skiej (Eu ro pe an In for ma tion Tech no lo gy
Pri ze, 1998), wy ró¿ nia j¹ c¹ co rocz nie 25 naj -
lep szych no wych pro duk tów in for ma tycz -
nych na ryn ku eu ro pej skim, a w 2001 ro ku
zdo by³ ty tu³ Li de ra Eks por tu Opro gra mo wa -
nia przy zna wa ny przez Sto wa rzy sze nie Pol -
ski Ry nek Opro gra mo wa nia. 

Woj ciech K. Gwa rek jest au to rem po nad
200 pu bli ka cji na u ko wych, g³ów nie z dzie -
dzi ny mo de lo wa nia elek tro ma gne tycz ne go.
Do naj bar dziej ce nio nych na le ¿y kil ka na œcie
pu bli ka cji w „IE EE Trans ac tions on Mi cro wa -
ve The o ry and Tech ni qu es”, czê sto cy to wa -
nych w li te ra tu rze œwia to wej, z których kil ka
przedru ko wa no na stêp nie w wy daw nic -
twach ksi¹¿ ko wych In sti tu te of Elec tri cal and
Elec tro nics En gi ne ers. Jest te¿ wspó³ au to rem
(wspól nie z pro fe so rem Ta de uszem Mo raw -
skim) jed ne go z pod sta wo wych podrêcz ni -
ków aka de mic kich Te o ria po la elek tro ma -
gne tycz ne go (WNT, War sza wa 1978, 1985)
oraz ksi¹¿ ki Po la i fa le elek tro ma gne tycz ne
(WNT, War sza wa 1990, 1998).

Pra ca na u ko wa i dy dak tycz na Woj cie cha
K. Gwar ka by ³a wie lo krot nie na gra dza na,

m.in. na gro da mi Mi ni stra Na u ki, Szkol nic twa
Wy ¿sze go i Tech ni ki (1978, 1979, 1981),
Na gro d¹ Se kre ta rza Na u ko we go Pol skiej
Aka de mii Na uk (1988) oraz Na gro d¹ Pre mie -
ra (1999). Kie ro wa ny przez nie go ze spó³
zdo by³ te¿ pierw sz¹ na gro dê w kon kur sie
„Mistrz Tech ni ki, War sza wa 2000”, orga ni -
zo wa nym przez Ra dê Sto ³ecz n¹ Na czel nej
Orga ni za cji Tech nicz nej i dzien nik „Rzecz -
po spo li ta”. W stycz niu 2011 ro ku zo sta³ uho -
no ro wa ny przez IE EE Mi cro wa ve The o ry and
Tech ni qu es So cie ty pre sti ¿o w¹ na gro d¹ Mi -
cro wa ve Pio ne er Award, przy zna wa n¹ za
cykl pu bli ka cji, uzna nych za wa¿ ny dla roz -
wo ju dzie dzi ny z per spek ty wy po nad 20 lat
od ich uka za nia siê. Na gro da do ty czy ³a pu -
bli ka cji z lat osiem dzie si¹ tych, na te mat sy -
mu la cji elek tro ma gne tycz nych ob wo dów
mi kro fa lo wych me to d¹ FDTD.

Woj ciech K. Gwa rek jest bar dzo ak tyw ny
w miê dzy na ro do wym œro do wi sku na u ko -
wym. Jest re cen zen tem wie lu czo ³o wych
cza so pism i kon fe ren cji na u ko wych na œwie -
cie, m.in. „IE EE Trans ac tions on Mi cro wa ve
The o ry and Tech ni qu es” (od 1988 ro ku) oraz
„IE EE Mi cro wa ve and Gu i ded Wa ve Let ters”
(od 1992 ro ku). Pe³ ni³ funk cjê cz³on ka ko mi -
te tów na u ko wych m.in. Eu ro pe an Mi cro wa -
ve Con fe ren ce (1991–1993, 1995), IE EE In -
ter na tio nal Mi cro wa ve Sym po sium
(1999–2006) i MI KON (od 1991 ro ku). W la -
tach 2008 oraz 2010 prze wo dni czy³ Ko mi te -
to wi Na u ko we mu Kon fe ren cji MI KON.

W swo jej ka rie rze wy g³o si³ kil ka dzie si¹t
se mi na riów na u ko wych w czo ³o wych la bo -
ra to riach prze my s³o wych i aka de mic kich na
ca ³ym œwie cie. W la tach 2003–2005 pe³ ni³
funk cjê Di stin gu i shed Mi cro wa ve Lec tu rer
IE EE, w ra mach której wy g³o si³ kil ka na œcie
wy k³a dów (w tym szeœæ po za Eu ro p¹) na te -
mat za sto so wa nia kom pu te ro wych sy mu la cji
elek tro ma gne tycz nych do pro jek to wa nia
uk³a dów mi kro fa lo wych. Jest jed nym z nie -
licz nych pol skich na u kow ców po sia da j¹ -
cych sto pieñ Fel low of the In sti tu te of Elec tri -
cal and Elec tro nics En gi ne ers (IE EE).

W³a da bie gle jê zy ka mi an giel skim i fran -
cu skim (w obu jê zy kach pro wa dzi³ wy k³a dy)
oraz bier nie ro syj skim. In te re su je siê kul tu ra -
mi ró¿ nych za k¹t ków œwia ta, a w kon se -
kwen cji rów nie¿ podró¿a mi. W la tach sie -
dem dzie si¹ tych by³ wspó³ za ³o ¿y cie lem To wa -
rzy stwa Eks plo ra cyj ne go — zna ne go i dziœ
war szaw skie go Klu bu Podró¿ ni ków. Upra -
wia czyn nie te nis i na rciar stwo.
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póŸniej przez je go wspó³ pra cow ni ków w In -
sty tu cie Pod sta wo wych Pro ble mów Tech ni ki
Pol skiej Aka de mii Na uk, gdzie Ste fan L.
Hahn by³ rów nie¿ za tru dnio ny w la tach
1956–1962. Przy wspó³ pra cy z In sty tu tem
Te le- i Ra dio tech nicz nym oraz In sty tu tem
£¹cz no œci po wsta ³a przy je go czyn nym
udzia le Kra jo wa S³u¿ ba Czê sto tli wo œci
Wzor co wej. Osi¹ gniê cia te go okre su za o wo -
co wa ³y dok to ra tem (1958), a na stêp nie uzy -
ska niem ty tu ³u dok to ra ha bi li to wa ne go na uk
tech nicz nych (1962).

Przez wie le lat Ste fan L. Hahn by³ kie row -
ni kiem Za k³a du Ra dio ko mu ni ka cji w In sty tu -
cie Ra dio e lek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw -
skiej. Pod je go kie run kiem opra co wa ne zo -
sta ³y wy k³a dy z za kre su pod staw ra dio ko mu -
ni ka cji, te o rii sy gna ³ów, te o rii an ten, pro pa -
ga cji fal ra dio wych, sta bi li za cji czê sto tli wo -
œci oraz za sto so wañ czê sto tli wo œci wzor co -
wych. Ze spó³ pra cu j¹ cy pod kie run kiem Ste -
fa na L. Hah na opra co wa³ ze staw wy so ko sta -
bil nych wzor ców kwar co wych, które zna la z³y

h a h n

STE FAN
LU DWIK HAHN
Ste fan Lu dwik Hahn uro dzi³ siê 20 lu te go
1921 ro ku w Po zna niu, gdzie w 1939 ro ku
ukoñ czy³ li ceum im. Igna ce go Pa de rew skie -
go. Kam pa niê wrze œnio w¹ 1939 prze ¿y³ w
oblê ¿o nej War sza wie. W paŸ dzier ni ku 1939
ro ku zo sta³ wraz z ro dzi n¹ wy sie dlo ny z Po -
zna nia i za mie szka³ w War sza wie. W tym
cza sie stu dio wa³ w Pañ stwo wej Wy ¿szej
Szko le Bu do wy Ma szyn i Elek tro tech ni ki im.
Hi po li ta Wa wel ber ga i Sta ni s³a wa Ro twan da
oraz w Taj nej Po li tech ni ce War szaw skiej. By³
¿o³ nie rzem S³u¿ by £¹cz no œci Ko men dy War -
szaw skiej, a na stêp nie Ko men dy G³ów nej Ar -
mii Kra jo wej. Po za koñ cze niu woj ny kon ty -
nu o wa³ stu dia i w 1949 ro ku ukoñ czy³ Wy -
dzia³ Elek trycz ny Po li tech ni ki War szaw skiej.
Tu taj roz po cz¹³ pra cê na u czy cie la aka de mic -
kie go i dzia ³al noœæ na u ko w¹. Zwi¹ za³ swe
lo sy z ze spo ³em Ka te dry Urz¹ dzeñ Ra dio -
tech nicz nych, prze kszta³ co nej póŸniej w In -
sty tut Ra dio e lek tro ni ki. Je go za in te re so wa nia
na u ko we skon cen tro wa ³y siê na za ga dnie -
niach te o rii ra dio ko mu ni ka cji i uk³a dów ra -
dio tech nicz nych, co ob ja wi ³o siê po wsta -
niem wie lu no wa tor skich sta no wisk la bo ra to -
ryj nych. By ³y to ta kie urz¹ dze nia, jak np. mo -
du la to ry FM, ge ne ra to ry wiel kiej czê sto tli wo -
œci, wy so ko sta bil ne wzor ce czê sto tli wo œci
oraz odbior ni ki czê sto tli wo œci wzor co wej.
Przy je go udzia le po wsta ³a Pra cow nia Czê -
sto tli wo œci Wzor co wej i Cza su, która sta ³a
siê Ÿród³em in spi ra cji bu do wy kwar co wych
wy so ko sta bil nych wzor ców czê sto tli wo œci w
In sty tu cie Ra dio e lek tro ni ki i mo de lu la bo ra -
to ryj ne go wzor ca ce zo we go, roz wi niê te go
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za sto so wa nie w la bo ra to riach czê sto tli wo œci
wzor co wych ja ko Ÿród³a od nie sie nia do pre -
cy zyj nych po mia rów, ale przede wszy st kim
ja ko Ÿród³a sta bi li zo wa nej fa li no œnej Ra dio -
sta cji Cen tral nej w Ra szy nie, a póŸniej w
Kon stan ty no wie. Przez wie le lat s³u ¿y ³y ja ko
Ÿród³a czê sto tli wo œci wzor co wej do cie ra j¹ -
cej za po œre dnic twem emi sji Ra dio sta cji Cen -
tral nej do la bo ra to riów w ca ³ym kra ju.

Pod ko niec lat osiem dzie si¹ tych i w 1990
ro ku ze spó³ opra co wa³ no we ro dza je urz¹ -
dzeñ dla ra dio ko mu ni ka cji w podziem nych
cho dni kach ko palñ wê gla ka mien ne go. Jed -
no z tych urz¹ dzeñ opa ten to wa no i wdro ¿o -
no w Sta cji Ra tow nic twa w By to miu, gdzie
s³u ¿y do t¹d do na wi¹ zy wa nia ³¹cz no œci z ka -
bi n¹ ra tow ni cz¹ w szy bach. 

Po 1986 ro ku, czy li od wy bo ru na cz³on -
ka ko re spon den ta Pol skiej Aka de mii Na uk,
Ste fan L. Hahn roz wi n¹³ pra ce ba daw cze w
dzie dzi nie te le ko mu ni ka cji oraz te o rii sy gna -
³ów. W 1991 ro ku prze szed³ na eme ry tu rê,
co nie ozna cza jed nak dla nie go sta nu spo -
czyn ku. Nadal bar dzo in ten syw nie i owoc nie
pra cu je na u ko wo. Opra co wa³ m.in. te o riê
wie lo wy mia ro wych sy gna ³ów ze spo lo nych
oraz jej za sto so wa nia. Te o ria ta zo sta ³a po
raz pierw szy opu bli ko wa na w czo ³o wym
cza so pi œmie œwia to wym „Pro ce e dings of the
IE EE” w sierp niu 1992 ro ku (Mul ti di men sio -
nal Com plex Si gnals with Sin gle-Orthant
Spec tra), a na stêp nie roz wi niê ta w je go dal -
szych pra cach opu bli ko wa nych w USA, RFN
oraz w Pol sce. Ste fan L. Hahn jest au to rem
mo no gra fii Hil bert Trans forms in Si gnal Pro -
ces sing wy da nej w 1996 ro ku w USA, jak
rów nie¿ roz dzia ³u Hil bert Trans forms w mo -
no gra fii The Trans forms and Ap pli ca tions
Hand bo ok wy da nej przez CRC Press w
1996, 2000 i ostat nio w 2009 ro ku. Wspól nie
ze swo i mi wspó³ pra cow ni ka mi roz sze rzy³
ba da nia na ob szar prze kszta³ ceñ cza so wo-
czê sto tli wo œcio wych, a ostat nio rów nie¿ na
sy gna ³y hi perze spo lo ne. Wa¿ niej sze cza so pi -
sma, w których pu bli ko wa³ wy ni ki swo ich
prac, to uka zu j¹ ce siê w USA „Pro ce e dings of
the IE EE”, „IE EE Trans ac tions on Si gnal Pro -
ces sing”, „IE EE Trans ac tions on In stru men ta -
tion and Me a su re ments” i „IE EE Trans ac tions
on Com mu ni ca tions”, a tak ¿e „Si gnal Pro ces -
sing”, „Kle i nheu ba cher Be rich te” (Niem cy)
oraz „Biu le tyn Pol skiej Aka de mii Na uk”.

Wy ni ki po nad 50-let niej pra cy za wo do -
wej Ste fan L. Hahn za mie œci³ w po nad 130
pu bli ka cjach, na które sk³a da siê 120 ar ty ku -
³ów, kil ka roz praw, 6 mo no gra fii, w tym dwie
wy da ne w USA, oraz 4 podrêcz ni ki aka de -
mic kie. Otrzy ma³ 8 pa ten tów, w tym 6 po

1986 ro ku. By³ pro mo to rem 23 prze wo dów
dok tor skich. Trzech je go wy cho wan ków
uzy ska ³o ty tu ³y pro fe so ra. Po wy bo rze na
cz³on ka ko re spon den ta Pol skiej Aka de mii
Na uk bra³ udzia³ w wie lu kon fe ren cjach i
sym po zjach w kra ju i za gra ni c¹, pod czas
których wy g³a sza³ ory gi nal ne re fe ra ty, pu bli -
ko wa ne na stêp nie w ma te ria ³ach kon fe ren -
cyj nych lub w cza so pi smach. 

Ak tyw noœæ na u ko wa Ste fa na L. Hah na
idzie w pa rze z ak tyw no œci¹ w ¿y ciu na u ko -
wym œro do wi ska. Pia stu je b¹dŸ pia sto wa³
wie le god no œci, wœród których na le ¿y wy -
mie niæ na stê pu j¹ ce: cz³o nek ko re spon dent
Pol skiej Aka de mii Na uk (od 1986 ro ku),
cz³o nek zwy czaj ny To wa rzy stwa Na u ko we -
go War szaw skie go (od 1983 ro ku); prze wo -
dni cz¹ cy (1993–1996), wi ce prze wo dni cz¹ -
cy (1987–1993) i cz³o nek Pre zy dium (od
1996 ro ku) Ko mi te tu Elek tro ni ki i Te le ko mu -
ni ka cji Pol skiej Aka de mii Na uk, prze wo dni -
cz¹ cy Ko mi te tu Na ro do we go Union Ra dio-
Scien ti fi que Na tio na le (URSI) (od 1990 ro ku),
cz³o nek rad pro gra mo wych kra jo wych i za -
gra nicz nych pe rio dy ków na u ko wych, uzna -
nych kon fe ren cji miê dzy na ro do wych, a tak -
¿e rad na u ko wych. Ste fan L. Hahn sta³ siê
zna na na œwie cie oso bi sto œci¹ w dzie dzi nie
na uk ra dio wych. Uzy ska³ sta tus Li ve Se nior
Mem ber of In sti tu te of Elec tri cal and Elec tro -
nics En gi ne ers (IE EE). Jest po nad to cz³on kiem
No wo jor skiej Aka de mii Na uk.

Zo sta³ odzna czo ny Z³o tym Krzy ¿em Za -
s³u gi, Krzy ¿em Ofi cer skim Orde ru Odro dze -
nia Pol ski oraz Me da lem Ko mi sji Edu ka cji
Na ro do wej. Jest lau re a tem licz nych na gród
Mi ni ster stwa Edu ka cji Na ro do wej. Ostat ni¹ (I
stop nia) uzy ska³ w 1991 ro ku za wy bit ne
osi¹ gniê cia dy dak tycz ne i na u ko we, Na gród
Pañ stwo wych (ze spo ³o wej I stop nia w 1964
ro ku, ze spo ³o wej II stop nia w 1972 ro ku),
Na gro dy In dy wi du al nej Rek to ra Po li tech ni ki
War szaw skiej I stop nia za osi¹ gniê cia na u ko -
we (1993) oraz Na gro dy Pre mie ra Rz¹ du RP
za wy bit ne osi¹ gniê cia na u ko we (1998).

Od 1960 ro ku Ste fan L. Hahn ucze st ni czy
w pra cach Pol skie go Ko mi te tu Na ro do we go
URSI. Dziê ki je go ini cja ty wie od 1975 ro ku
co 3 la ta orga ni zo wa ne s¹ Kra jo we Sym po zja
Na uk Ra dio wych.

Ste fan L. Hahn czyn nie upra wia³ spo rt,
uzy ska³ ty tu³ Mi strza Pol ski na u czy cie li aka -
de mic kich w te ni sie. Przez wie le lat by³ opie -
ku nem Aka de mic kie go Zwi¹z ku Spo rto we go
Po li tech ni ki War szaw skiej, zo sta³ odzna czo -
ny z³o t¹ odzna k¹ AZS.

H
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KON RAD HEJN
Kon rad Hejn uro dzi³ siê 27 czerw ca 1943 ro -
ku w War sza wie. ¯y je tyl ko dla te go, ¿e je go
mat ka wy sko czy ³a pod Jê drze jo wem z ja d¹ -
ce go do Oœwiê ci mia po ci¹ gu, który w to wa -
ro wych wa go nach wióz³ lu dzi wy sie dlo nych
z War sza wy po upad ku Po wsta nia.

Szko ³ê pod sta wo w¹ i Li ceum im. Mi ko ³a -
ja Ko per ni ka ukoñ czy³ w £o dzi. Dy plom ma -
gi stra in ¿y nie ra au to ma ty ki uzy ska³ w 1966
ro ku na Wy dzia le £¹cz no œci Po li tech ni ki
War szaw skiej. Pra ca ma gi ster ska by ³a po -
œwiê co na opty mal ne mu ste ro wa niu nie li nio -
wym ser wo me cha ni zmem. W 1976 ro ku
uzy ska³ sto pieñ dok to ra na uk tech nicz nych,
przed sta wia j¹c roz pra wê Za sto so wa nie me -
to dy Mon te Car lo do te o rii pew nej kla sy
prze twor ni ków cy fro wo-ana lo go wych. W
1999 ro ku uzy ska³ sto pieñ dok to ra ha bi li to -
wa ne go, przed sta wia j¹c mo no gra fiê Wy bra -
ne za ga dnie nia me tro lo gii wspó³ cze snych
prze twor ni ków ana lo go wo-cy fro wych. Oba
stop nie otrzy ma³ na Wy dzia le Elek tro ni ki i
Tech nik In for ma cyj nych Po li tech ni ki
Warszaw skiej.

W 1967 ro ku Kon rad Hejn, po rocz nym
sta ¿u, roz po cz¹³ pra cê na u czy cie la aka de -
mic kie go w Za k³a dzie Miernic twa, kie ro wa -
nym przez pro fe so ra Ma ria na £a piñ skie go.
PóŸniej sze zmia ny orga ni za cyj ne „prze nio -
s³y go” wraz z czê œci¹ pra cow ni ków Za k³a du
do In sty tu tu Pod staw Elek tro ni ki, w którym w
1987 ro ku po wsta³ Za k³ad Mier nic twa i
Opto e lek tro ni ki, kie ro wa ny przez pro fe so ra
Je rze go Hel sztyñ skie go. W Za k³a dzie tym
pra cu je do chwi li obe cnej. W 1998 ro ku In -
sty tut Pod staw Elek tro ni ki zmie ni³ na zwê na
In sty tut Sy ste mów Elek tro nicz nych, a no wym

kie row ni kiem Za k³a du zo sta³ pro fe sor Ry -
szard Ja cho wicz. W la tach 1987–1995 kil ka -
krot nie odby wa³ sta ¿e na u ko we w Wiel kiej
Bry ta nii, naj pierw w Po ly tech nic of Cen tral
Lon don, na stêp nie w Cen tre for Mi cro e lec -
tro nic Sy stem Ap pli ca tions, a w koñ cu w
Uni ver si ty of West min ster.

Pierw szym osi¹ gniê ciem tech nicz nym
Kon ra da Hej na by³ uk³ad z pó³ prze wo dni ko -
wym czuj ni kiem do po mia ru ci œnieñ hy dro -
sta tycz nych. Je go bu do wa za pew nia ³a kom -
pen sa cjê tem pe ra tu ro w¹ w wa run kach dy na -
micz nych. Uk³a c³ ten zo sta³ opa ten to wa ny.
Pierw szym sa mo dziel nie skon stru o wa nym
cy fro wym przyrz¹ dem po mia ro wym by³ au -
to ma tycz ny mo stek do po mia ru pa ra me trów
im mi tan cji. Od te go cza su pro wa dzo ne
przez nie go ba da nia na u ko we kon cen tru j¹
siê na prze twa rza niu ana lo go wo-cy tro wym,
a zw³a szcza na ope ra cji kwan to wa nia. Do
pro wa dze nia tych ba dañ za in spi ro wa³ go

h e j n



pro fe sor Krzy sztof BadŸ mi row ski, który by³
pro mo to rem je go pra cy dok tor skiej. W 1976
ro ku Kon rad Hejn zo sta³ kie row ni kiem Pra -
cow ni Sy ste mów Po mia ro wych. Na prze ³o -
mie lat sie dem dzie si¹ tych i osiem dzie si¹ tych
by³ wy ko naw c¹ wie lu pro jek tów za ma wia -
nych przez ro dzi my prze mys³ elek tro nicz ny,
m.in. te ste ra diod Ze ne ra, ge ne ra to ra do wol -
nych sy gna ³ów, 1 GHz di gi taj ze ra i sy ste mu
akwi zy cji da nych hy dro lo gicz nych. Istot ny
po stêp w rozwo ju na u ko wym Kon ra da Hej na
na st¹ pi³ w 1987 ro ku, po na wi¹ za niu wspó³ -
pra cy z pro fe so rem G. Ca i nem, który by³ w
tym cza sie sze fem Cen tre of Mi cro e lec tro nic
Sy stems Ap pli ca tions i jed no cze œnie kie row -
ni kiem jednej z bar dziej dy na micz nych grup
w Wiel kiej Bry ta nii zaj mu j¹ cych siê cy fro -
wym prze twa rza niem sy gna ³ów. W la tach
1991, 1993 i 1995, ja ko pro fe sor wi zy tu j¹ cy,
Kon rad Hejn by³ zaan ga ¿o wa ny w pro jek ty
do ty cz¹ ce tech no lo gii al go ryt mów. W tym
cza sie ko rzy sta³ z no wo cze snych na rzê dzi
do au to ma tycz nej syn te zy uk³a dów VL SI.
Zdo by te przy tym do œwiad cze nia, a tak ¿e za -
koñ czo ne suk ce sem sta ra nia o œrod ki fi nan -
so we z Unii Eu ro pej skiej, po zwo li ³y na zor -
ga ni zo wa nie podob ne go la bo ra to rium w In -
sty tu cie Pod staw Elek tro ni ki.

Obe cna te ma ty ka ba dañ Kon ra da Hej na
zwi¹ za na jest z te o ri¹, sy mu la cj¹ i po mia ro -
w¹ we ry fi ka cj¹ wspó³ cze snych prze twor ni -
ków ana lo go wo-cy fro wych. Naj now sze zna -
cz¹ ce osi¹ gniê cia to: do k³ad na, ana li tycz na
me to da po mia ru efek tyw nej roz dziel czo œci,
wspó³ bie¿ na ko rek cja b³ê du wzmoc nie nia
oraz efek tyw ny de cy ma tor do ba dañ nie li -
nio wych efek tów w mo du la to rach Del Si.
Ory gi nal na kon struk cja de cy ma to ra zo sta ³a
opa ten to wa na.

Jest au to rem lub wspó³ au to rem po nad 65
pu bli ka cji na u ko wych, w tym 2 mo no gra fii i
ar ty ku ³ów w ta kich cza so pi smach jak „IE EE
Trans ac tions on In stru men ta tion and Me a su -
re ment”, „Com pu ter Stan dards and In ter fa -
ces” i „Me a su re ment”. Za osi¹ gniê cia ba daw -
cze by³ wy ró¿nia ny ty tu ³em Mi strza Tech ni -
ki, na gro da mi Mi ni stra Na u ki, Szkol nic twa

Wy ¿sze go i Tech ni ki oraz wie lo krot nie na -
gro da mi Rek to ra Po li tech ni ki War szaw skiej.
Jest cz³on kiem za ³o ¿y cie lem Eu ro pe an Pro -
ject for ADC-ba sed De vi ces Stan dar di za tion,
cz³on kiem ko re spon den tem In sti tu te of Elec -
tri cal and Elec tro nics En gi ne ers, TC-10 oraz
wie lo let nim cz³on kiem Ko mi te tu Me tro lo gii
Pol skiej Aka de mii Na uk. Ucze st ni czy³ czyn -
nie w po nad 40 kon fe ren cjach na u ko wych,
bra³ udzia³ w orga ni za cji kon fe ren cji miê dzy -
na ro do wych, jest re cen zen tem kil ku na stu
wy daw nictw kra jo wych i za gra nicz nych oraz
cz³on kiem ko mi te tu re dak cyj ne go cza so pi -
sma „Com pu ter Stan dards and In ter fa ces”.

Dzia ³al noœæ dy dak tycz na pro wa dzo na
przez Kon ra da Hej na do ty czy ró¿ nych
aspek tów kon struk cji apa ra tu ry po mia ro wej.
Pro wa dzi na Po li tech ni ce War szaw skiej wy -
k³a dy: „Sy ste my po mia ro we”, „Prze twa rza nie
ana lo go wo-cy fro we”, „Po mia ry w sy ste mach
VXI”, ‘’Syn te za sprzê to wo-pro gra mo wa’’
oraz za jê cia la bo ra to ryj ne do przedmio tu
„Top-Do wn De sign of Elec tro nic Sy stems” w
West min ster Uni ver si ty (z prze rwa mi w la -
tach 1991–1995). Kie ro wa³ rów nie¿ wie lo ma
pra ca mi dy plo mo wy mi na wszy st kich po zio -
mach stu diów, za rów no na Po li tech ni ce
War szaw skiej, jak i w West min ster Uni ver si -
ty. Do tych czas wy pro mo wa³ dwóch dok to -
rów na uk tech nicz nych. Obe cnie pod opie k¹
ma dwóch ko lej nych dok to ran tów.

Kon rad Hejn ucze st ni czy³ lub nadal
ucze st ni czy w pra cach ko mi sji dzie kañ skich
i ko mi sji Ra dy Wy dzia ³u, m.in. ds. kszta³ ce -
nia, ds. pro gra mów na u cza nia oraz ds. stu -
diów w jê zy ku an giel skim. W 2011 ro ku
otrzy ma³ na gro dê ju bi le uszo w¹ z ty tu ³u 45-
le cia pra cy za wo do wej w Po li tech ni ce War -
szaw skiej. Ma nadzie jê, ¿e uda mu siê je -
szcze do koñ czyæ dwie ksi¹¿ ki po œwiê co ne
elek tro ni ce i jej za sto so wa niom.

Od bli sko trzy dzie stu dzie wiê ciu lat jest
szczê œli wie ¿o na ty. Ma sy na, cór kê i trój kê
wnu ków. Py ta ny o ujaw nie nie swo je go hob -
by, po da je: na rty, ¿e glar stwo, d³u gie spa ce ry
po le sie w po szu ki wa niu grzy bów, spo tka nia
to wa rzy skie przy gril lu.
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³añ cu cho wych, tech ni ki na no se kun do wej
oraz syn te zy uk³a dów bier nych i czyn nych.
W wy ni ku tej dzia ³al no œci po wsta³ wzmac -
niacz ³añ cu cho wy o pa œmie 250 MHz oraz
syn chro skop na no se kun do wy o pa œmie 150
MHz (opra co wa ny z W. Wie rzej skim i J.
Paw ³ow skim), które go pa ra me try prze wy¿ -
sza ³y ów cze sne roz wi¹ za nia œwia to we (ze -
spo ³o wa na gro da Pañ stwo wej Ra dy ds. Po ko -
jo we go Wy ko rzy sta nia Ener gii J¹ dro wej —
1962). Z ko lei pra ce w trze ciej te ma ty ce sta -
³y siê pod sta w¹ roz pra wy dok tor skiej. W
1965 ro ku roz po czê ³a siê kil ku let nia wspó³ -
pra ca Je rze go J. Hel sztyñ skie go (wspól nie z
W. Wie rzej skim) z Cen tral nym Oœrod kiem Ba -
dañ i Roz wo ju Tech ni ki Ko lej nic twa (sa mo -
czyn ne ha mo wa nie po ci¹ gów, kon tro la za jê -
to œci od cin ka to ru i kon tro la pêk niê cia szyn).

W 1965 ro ku, z ini cja ty wy pro fe so ra Ada -
ma Smo liñ skie go, po wsta³ Ze spó³ „Uk³a dy

JE RZY
JA NUSZ HEL SZTYÑ SKI
Je rzy J. Hel sztyñ ski uro dzi³ siê 11 mar ca
1927 ro ku w War sza wie. Stu dia wy ¿sze
odby³ w la tach 1945–1952 na Wy dzia le
£¹cz no œci Po li tech ni ki War szaw skiej i uzy -
ska³ sto pieñ in ¿y nie ra ³¹cz no œci i ma gi stra
na uk tech nicz nych w 1952 ro ku. Pra cê na
Wy dzia le £¹cz no œci Po li tech ni ki War szaw -
skiej (obe cnie Wy dzia³ Elek tro ni ki i Tech nik
In for ma cyj nych) w Ka te drze Pod staw Te le ko -
mu ni ka cji (obe cnie In sty tut Sy ste mów Elek -
tro nicz nych) roz po cz¹³ w 1951 ro ku. Sto pieñ
dok to ra na uk tech nicz nych nada ³a mu w
1963 ro ku Ra da Wy dzia ³u £¹cz no œci Po li -
tech ni ki War szaw skiej za roz pra wê Syn te za
wie lo stop nio we go im pul so we go wzmac nia -
cza ³añ cu cho we go, a sto pieñ dok to ra ha bi li -
to wa ne go uzy ska³ na Wy dzia le Elek tro ni ki
Po li tech ni ki War szaw skiej w 1981 ro ku za
mo no gra fiê Opty ma li za cja elek tro op tycz -
nych mo du la to rów œwia t³a. W 1990 ro ku zo -
sta³ za tru dnio ny na sta no wi sku pro fe so ra
nad zwy czaj ne go. Ty tu³ pro fe so ra otrzy ma³ w
1994 ro ku. Od 1997 ro ku jest na eme ry tu rze.

W 1957 ro ku Je rzy J. Hel sztyñ ski odby³ 6-
ty go dnio wy sta¿ w Mar co ni In stru ments Ltd.
(St. Al bans, Wiel ka Bry ta nia), a w ro ku aka -
de mic kim 1968/1969 prze by wa³ przez 9
mie siê cy w Po ly tech nic In sti tu te of Bro o klyn
(Bro o klyn, N.Y., USA) w ra mach sty pen dium
Fun da cji For da. 

G³ów ne kie run ki dzia ³al no œci na u ko wej
Je rze go J. Hel sztyñ skie go w okre sie pierw -
szych kil ku na stu lat pra cy w Po li tech ni ce
War szaw skiej do ty czy ³y: wzmac nia nia sze -
ro ko pa smo we go za po mo c¹ wzmac nia czy
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opto e lek tro nicz ne”, które go pra ce obej mo -
wa ³y sze ro ko po jê t¹ opto e lek tro ni kê. Ze spo -
³em tym kie ro wa³ Je rzy J. Hel sztyñ ski od je go
po wsta nia do chwi li przej œcia na eme ry tu rê
(1997), bio r¹c czyn ny udzia³ w je go dzia ³al -
no œci. W dru giej po ³o wie lat 60. pro wa dzo ne
by ³y ba da nia nad mo du la cj¹ i de tek cj¹ œwia -
ta. Pod su mo wa niem w³a snych prac ba daw -
czych Je rze go J. Hel sztyñ skie go z te go okre -
su sta ³a siê mo no gra fia Mo du la cja œwia t³a
spój ne go (WNT, War sza wa 1969). By ³a to
pierw sza po zy cja mo no gra ficz na z te go za -
kre su w ska li œwia to wej. W la tach 70. pro wa -
dzo no pra ce nad wy ko rzy sta niem la se rów do
ce lów ko mu ni ka cji i trans mi sji da nych. Syn -
te zê wy ni ków swo ich prac przed sta wi³ w
mo no gra fii ha bi li ta cyj nej (1981, na gro da
Wy dzia ³u IV Na uk Tech nicz nych Pol skiej
Aka de mii Na uk w za kre sie elek tro ni ki). 

W po ³o wie lat 70. za kres dzia ³al no œci zo -
sta³ roz sze rzo ny o te ma ty kê œwia t³o wo do w¹.
Pro wa dzo ne by ³y pra ce stu dial ne do ty cz¹ ce
me tod po mia ro wych i pra ce pro jek to wo-
kon struk cyj ne nad apa ra tu r¹ do po mia ru
œwia t³o wo dów. Zbu do wa no wie le sta no wisk
po mia ro wych oraz przy rz¹ dów do po mia ru
pod sta wo wych pa ra me trów œwia t³o wo dów.
W dru giej po ³o wie lat 80. zre a li zo wa no La -
bo ra to rium Œro do wi sko we Me tro lo gii Œwia -
t³o wo do wej; au to rem pro jek tu te go la bo ra to -
rium by³ Je rzy J. Hel sztyñ ski. 

Za in te re so wa nia Je rze go J. Hel sztyñ skie -
go do ty czy ³y rów nie¿ pro ble mu ogra ni czeñ
szyb ko œci mo du la cji czê sto tli wo œci la se ra
He-Ne. Zwi¹ zek z t¹ te ma ty k¹ mia ³a pra ca
kon cep cyj no-kon struk cyj na nad opto e lek tro -
nicz nym de mo du la to rem czê sto tli wo œci bez
he te ro dy no wa nia optycz ne go, ma ³o wra¿ li -
wym na mo du la cjê na tê ¿e nia pro mie nio wa -
nia (wspól ny pa tent z Le szkiem Le wan dow -
skim). Z ko lei ba da nia nad me to da mi po mia -
ru drgañ do pro wa dzi ³y do opra co wa nia u¿y -
tecz ne go mo de lu œwia t³o wo do we go czuj ni ka
drgañ (wspól nie z Le szkiem Le wan dow skim i
Krzy szto fem Po Ÿnia kiem). 

Je rzy J. Hel sztyñ ski jest pro mo to rem 4 za -
koñ czo nych prze wo dów dok tor skich. Je go
do ro bek na u ko wy obej mu je ³¹cz nie oko ³o
80 pu bli ka cji au tor skich lub wspó³ au tor -
skich, w tym 2 mo no gra fii. Jest wspó³ au to rem

dwóch pa ten tów, au to rem skryp tów na Kra -
jo we Szko ³y Opto e lek tro nicz ne. Bra³ udzia³
w przy go to wa niu wie lu eks per tyz nt. sta nu
wie dzy, mo¿ li wo œci pro duk cji oraz pro gra -
mów ba daw czych. Opra co wa³ lub bra³
udzia³ w opra co wa niu i re a li za cji oko ³o 15
kon struk cji apa ra tu ro wych. Wiêk sza czêœæ
46-let niej dzia ³al no œci na u ko wej, pro jek to -
wej, a tak ¿e dy dak tycz nej Je rze go J. Hel -
sztyñ skie go kon cen tro wa ³a siê na te ma ty ce z
za kre su apa ra tu ry elek tro nicz nej, me tro lo gii i
opto e lek tro ni ki.

Dzia ³al noœæ dy dak tycz na Je rze go J. Hel -
sztyñ skie go wi¹ za ³a siê w znacz nym stop niu
z pro wa dzo ny mi przez nie go pra ca mi pro -
jek to wo-kon struk cyj ny mi i na u ko wy mi. W
swo jej pra cy za wo do wej bra³ udzia³ we
wszy st kich for mach ak tyw no œci dy dak tycz -
nej: pro wa dzi³ æwi cze nia la bo ra to ryj ne i au -
dy to ryj ne oraz wy k³a dy, g³ów nie w Po li tech -
ni ce War szaw skiej, a tak ¿e w Wie czo ro wej
Szko le In ¿y nier skiej oraz na za ocz nych kur -
sach In sty tu tu £¹cz no œci. W ró¿ nych we -
rsjach na prze strze ni wie lu lat wy k³a da³
przedmio ty: „Pod sta wy te le ko mu ni ka cji”,
„Wzmac nia cze sze ro ko pa smo we”, „Te o ria
uk³a dów li nio wych i sprzê ¿e nia zwrot ne go”,
„Ge ne ra cja czê sto tli wo œci”, „Wzmac nia cze”,
„Uk³a dy elek tro nicz ne”, „Mier nic two elek tro -
nicz ne” oraz „Pod sta wy i mier nic two opto e -
lek tro nicz ne”. By³ au to rem kon cep cji oraz
wspó³ or ga ni za to rem la bo ra to rium opto e lek -
tro ni ki oraz re dak to rem pra cy zbio ro wej La -
bo ra to rium pod staw opto e lek tro ni ki i mier -
nic twa opto e lek tro nicz ne go (1997).

Ak tyw noœæ Je rze go J. Hel sztyñ skie go w za -
kre sie orga ni za cji dy dak ty ki na uczel ni wi¹ za -
³a siê g³ów nie z kie ro wa niem (od 1972 do
eme ry tu ry w 1997 ro ku) Za k³a dem Mier nic -
twa i Apa ra tu ry Po mia ro wej, prze mia no wa -
nym na stêp nie na Za k³ad Mier nic twa i Opto e -
lek tro ni ki. Za k³ad, za tru dnia j¹ cy oko ³o 38 pra -
cow ni ków, ob s³u gi wa³ znacz n¹ czêœæ dy dak -
ty ki In sty tu tu Sy ste mów Elek tro nicz nych.

Je rzy J. Hel sztyñ ski by³ odzna czo ny m.in.
Z³o tym Krzy ¿em Za s³u gi (1973) i Krzy ¿em Ka -
wa ler skim Orde ru Odro dze nia Pol ski (1981).

Jest ¿o na ty, ma dwie cór ki. In te re su je siê
mu  zy k¹ (bier nie) i jest za pa lo nym dzia³ -
kow cem.
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JAN HEN NEL
Jan Hen nel uro dzi³ siê 18 stycz nia 1922 ro ku
w War sza wie. Pod czas woj ny by³ s³u cha -
czem Pañ stwo wej Szko ³y Bu do wy Ma szyn i
Pañ stwo wej Wy ¿szej Szko ³y Tech nicz nej w
War sza wie. Stu dia kon ty nu o wa³ na Wy dzia -
le Elek trycz nym Po li tech ni ki War szaw skiej,
uzy sku j¹c w 1948 ro ku dy plom ma gi stra in -
¿y nie ra ra dio tech ni ka. W ro ku aka de mic kim
1959/1960 odby³ sta¿ na u ko wo-dy dak tycz ny
w Stan ford Uni ver si ty i w Mas sa chu setts In -
sti tu te of Tech no lo gy w USA. Sto pieñ dok to -
ra na uk tech nicz nych otrzy ma³ w 1969 ro ku
na Wy dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki War -
szaw skiej za roz pra wê Pra wa prze p³y wu pr¹ -
du elek tro no we go ogra ni czo ne go ³a dun kiem
prze strzen nym. W 1980 ro ku uzy ska³ ty tu³
pro fe so ra nad zwy czaj ne go.

Pra cê za wo do w¹ roz po cz¹³ w 1945 ro ku
w Pañ stwo wym In sty tu cie Te le ko mu ni ka cyj -
nym w War sza wie, gdzie w 1948 ro ku zo sta³
kie row ni kiem Pra cow ni Mier nic twa Lam po -
we go. Rów no le gle pod j¹³ pra cê w Po li tech -
ni ce War szaw skiej na sta no wi sku asy sten ta
na 1/2 eta tu. Od 1953 ro ku kie ro wa³ dzia ³em
w Biu rze Kon struk cyj nym Za k³a dów Wy -
twór czych Lamp Elek trycz nych w War sza -
wie. W la tach 1956–1962 by³ do rad c¹ tech -
nicz nym w Prze my s³o wym In sty tu cie Elek tro -
ni ki w War sza wie (na 1/2 eta tu). Pe³ no e ta to -
wym na u czy cie lem aka de mic kim zo sta³ w
1956 ro ku po uzy ska niu ty tu ³u za stêp cy pro -
fe so ra. W 1961 ro ku zo sta³ star szym wy k³a -
dow c¹, a w 1970 ro ku do cen tem w Ka te drze
Przy rz¹ dów Elek tro no wych na Wy dzia le
Elek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej. Od
1980 ro ku pra co wa³ na sta no wi sku pro fe so ra
w In sty tu cie Tech no lo gii Elek tro no wej (obe -

cnie Mi kro e lek tro ni ki i Opto e lek tro ni ki). Zor -
ga ni zo wa³ ze spó³ na u ko wo-dy dak tycz ny i
kie ro wa³ Za k³a dem Lamp Elek tro no wych w
la tach 1970–1978, a na stêp nie Za k³a dem
Przy rz¹ dów Elek tro no pro mie nio wych i Mi -
kro fa lo wych w la tach 1978–1982. Po przej -
œciu na eme ry tu rê, w 1987 ro ku, nadal pra -
co wa³ na 1/2 eta tu do 1992 ro ku, wy k³a da³
do 1995 ro ku.

Dzia ³al noœæ ba daw cza Ja na Hen ne la kon -
cen tro wa ³a siê wo kó³ zja wisk fi zycz nych wy -
stê pu j¹ cych w lam pach elek tro no wych oraz
me tod ba da nia pa ra me trów tych lamp. Na
uwa gê za s³u gu je sfor mu ³o wa nie no wej po -
sta ci pra wa opi su j¹ ce go prze p³yw pr¹ du
elek tro no we go w pró¿ nio wych lam pach
elek tro no wych (na gro da Mi ni stra Szkol nic -
twa Wy ¿sze go w 1970 ro ku), mo no gra fia
Lam py mi kro fa lo we oraz pra ce do ty cz¹ ce
mo cy bom bar do wa nia wstecz ne go i ba rie ry
emi syj nej w lam pach mi kro fa lo wych o po -
lach skrzy ¿o wa nych. Jan Hen nel bra³ udzia³
w pio nier skich pra cach nad kon struk cj¹ i
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tech no lo gi¹ pierw szych w Pol sce lamp mi -
kro fa lo wych du ¿ej mo cy (na gro da Mi ni stra
Prze my s³u Ciê¿ kie go w 1951 ro ku). By³ ini -
cja to rem i wspó³ au to rem licz nych urz¹ dzeñ
po mia ro wych dla prze my s³u lamp elek tro no -
wych. Wdro ¿o ne przez nie go ory gi nal ne me -
to dy ba da nia zna la z³y bez po œre dnie za sto so -
wa nie w pro duk cji (m.in. me to da oce ny w³a -
sno œci emi syj nych ka tod na pod sta wie po -
mia ru rów no wa¿ ne go pr¹ du szu mów, za sto -
so wa na do lamp nadaw czych po raz pierw -
szy w ska li œwia to wej). Jest au to rem lub
wspó³ au to rem oko ³o 40 ar ty ku ³ów na u ko -
wych, ko mu ni ka tów i re fe ra tów kon fe ren cyj -
nych, a po nad to pu bli ka cji in for ma cyj nych
do ty cz¹ cych po stê pów wie dzy, kie run ków i
me tod ba daw czych, opra co wañ en cy klo pe -
dycz nych i nor ma li za cyj nych. Przez kil ka na -
œcie lat (od 1957 ro ku) re pre zen to wa³ Pol skê
w Ko mi te cie Lamp Elek tro no wych Miê dzy -
na ro do wej Ko mi sji Elek tro tech nicz nej (IEC)
(m.in. opra co wa³ pro jekt za le ce nia IEC do ty -
cz¹ ce go me tod ba da nia wzmac nia j¹ cych
lamp mi kro fa lo wych). Zo sta³ te¿ za pro szo ny
do Ko mi te tu Lamp Elek tro no wych w In sti tu te
of Ra dio En gi ne ers, gdzie opi nio wa³ pro jek ty
za le ceñ nor ma li za cyj nych IRE (1959–1964).

Jan Hen nel opra co wa³ i wy g³o si³ kil ka na -
œcie ró¿ nych wy k³a dów. By³ kie row ni kiem po -
nad 50 prac ma gi ster skich oraz pro mo to rem 2
prac dok tor skich. Je go dzia ³al noœæ dy dak tycz -
na zwi¹ za na by ³a g³ów nie z elek tro ni k¹ pró¿ -
nio w¹, pro wa dzi³ wy k³a dy: „Lam py elek tro no -
we”, „Lam py mi kro fa lo we”, „Prze twor ni ki
elek tro no op tycz ne”, a na stêp nie z elek tro ni k¹
pó³ prze wo dni ko w¹ — od 1977 ro ku pro wa -
dzi³ wy k³a dy: „Pod sta wy elek tro ni ki pó³ prze -
wo dni ko wej” (póŸniej „Fi zy ka pó³ prze wo dni -
ków”) oraz „Przy rz¹ dy pó³ prze wo dni ko we”.
Jest au to rem 7 podrêcz ni ków (w tym 3 wspó³ -
au tor skich) i 5 skryp tów. Ksi¹¿ ki te przez kil ka -
dzie si¹t lat sta no wi ³y pod sta wo we po mo ce
dy dak tycz ne dla stu den tów wy ¿szych uczel ni
tech nicz nych w ca ³ym kra ju. Podrêcz nik Lam -
py elek tro no we (6 wy dañ w la tach
1966–1977, w tym pi¹ te w 1973 ro ku ca³ ko -
wi cie zmie nio ne), zo sta³ wy ró¿ nio ny na gro d¹
Mi ni stra Szkol nic twa Wy ¿sze go w 1968 ro ku,
a wspo mnia na ju¿ mo no gra fia Lam py mi kro -
fa lo we (wy da na w 1976 ro ku) uzy ska ³a na gro -
dê II stop nia Mi ni stra Na u ki, Szkol nic twa Wy -
¿sze go i Tech ni ki. W 1986 ro ku uka za³ siê
podrêcz nik Pod sta wy elek tro ni ki pó³ prze wo -
dni ko wej (II wyd. w 1995 ro ku) — wci¹¿ jest
wy ko rzy sty wa ny. Za osi¹ gniê cia dy dak tycz ne
otrzy ma³ Me dal Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej
(1976) oraz na gro dê I Stop nia Mi ni stra Na u ki i
Szkol nic twa Wy ¿sze go (1987).

W la tach 1970–1975 Jan Hen nel by³ za -
stêp c¹ dy rek to ra ds. dy dak tycz nych w In sty -
tu cie Tech no lo gii Elek tro no wej Po li tech ni ki
War szaw skiej. Zor ga ni zo wa³ i przez sze reg
lat kie ro wa³ Stu dium Po dy plo mo wym Tech -
no lo gii Elek tro no wej. W la tach 1971–1973
oraz 1975–1984 by³ pro dzie ka nem Wy dzia -
³u Elek tro ni ki. Od 1972 ro ku by³ prze wo dni -
cz¹ cym Ko mi sji Ra dy Wy dzia ³u Elek tro ni ki
ds. prze pro wa dza nia prze wo dów dok tor -
skich w za kre sie Tech no lo gii Elek tro no wej, a
w la tach 1984–1992 kie row ni kiem Stu dium
Dok to ranc kie go Po li tech ni ki War szaw skiej w
kie run ku Elek tro ni ka i Te le ko mu ni ka cja.
Otrzy ma³ z³o t¹ odzna kê Za s³u ¿o ny dla Po li -
tech ni ki War szaw skiej.

Jan Hen nel wspó³ or ga ni zo wa³ dwie kra -
jo we na ra dy elek tro ni ki (1958, 1962), które
po ³o ¿y ³y podwa li ny pod roz wój elek tro ni ki
w Pol sce. By³ cz³on kiem ze spo ³ów pro ble -
mo wych i au to rem opra co wañ pro ble mo -
wych dla Ko mi te tu Elek tro ni ki i Te le ko mu ni -
ka cji Pol skiej Aka de mii Na uk oraz na I i II
Kon gres Na u ki Pol skiej. Od 1969 ro ku by³
cz³on kiem Sek cji Elek tro ni ki i Te le ko mu ni ka -
cji Ra dy Nor ma li za cyj nej Pol skie go Ko mi te tu
Nor ma li za cji i Miar. W 1975 ro ku zo sta³
cz³on kiem, a na stêp nie prze wo dni cz¹ cym
Ra dy Na u ko wo-Tech nicz nej Oœrod ka Ba -
daw czo-Roz wo jo we go Elek tro ni ki Pró¿ nio -
wej. Od 1975 ro ku by³ cz³on kiem za rz¹ du
Od dzia ³u War szaw skie go Elek tro ni ki i Te le -
ko mu ni ka cji Sto wa rzy sze nia Elek try ków Pol -
skich, gdzie ja ko prze wo dni cz¹ cy Ko mi sji
ds. M³o dzie ¿y i Stu den tów orga ni zo wa³ co -
rocz ne kon kur sy na naj lep sze pra ce dy plo -
mo we z dzie dzi ny elek tro ni ki i te le ko mu ni -
ka cji. Otrzy ma³ wie le Odznak Ho no ro wych
Naczelnej Organizacji Technicznej oraz Sto -
wa rzy sze nia Elek try ków Pol skich, a tak ¿e
Me dal im. Prof. Mieczys³awa Po ¿a ry skie go w
1979 ro ku.

Jest ¿o na ty, ma dwo je dzie ci. W³a da jê zy -
kiem an giel skim i nie miec kim. Przez kil ka na -
œcie lat upra wia³ tu ry sty kê ro we ro w¹. In te re -
su je siê an tro po ge ne z¹ i ge ne ty k¹.
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KRZY SZTOF HO LEJ KO
Krzy sztof Ho lej ko uro dzi³ siê 13 paŸ dzier ni -
ka 1934 ro ku w Kra ko wie. Szko ³ê Pod sta wo -
w¹ i Li ceum Ogól no kszta³ c¹ ce ukoñ czy³ w
Rab ce w 1951 ro ku. Stu dia Wy ¿sze ukoñ czy³
na Wy dzia le £¹cz no œci Po li tech ni ki War -
szaw skiej, uzy sku j¹c ty tu³ in ¿y nie ra w 1956
ro ku i ma gi stra in ¿y nie ra w 1957 ro ku. Od 1
paŸ dzier ni ka 1955 ro ku jest pra cow ni kiem
obe cne go Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In -
for ma cyj nych, prze cho dz¹c przez wszy st kie
sta no wi ska na u czy cie la aka de mic kie go, a¿
do sta no wi ska pro fe so ra nad zwy czaj ne go w
(1988) i pro fe so ra zwy czaj ne go w (1997).
Sto pieñ dok to ra na uk tech nicz nych uzy ska³
w 1964 ro ku za roz pra wê Wp³yw wie lo to ro -
wo œci sy gna ³u na pra cê dal mie rzy mi kro fa lo -
wych, a sto pieñ dok to ra ha bi li to wa ne go w
1975 ro ku za pra cê Pro ble my za siê gu w pro -
jek to wa niu dal mie rzy opto e lek tro nicz nych.

W la tach 1991–1992 Krzy sztof Ho lej ko
odby³ krót ko trwa ³e sta ¿e na u ko we we Fran -
cji. Po nad to bra³ udzia³ wie lu co rocz nych
po sie dze niach gru py eks per tów Kra jów
RWPG w spra wach do ty cz¹ cych elek tro nicz -
nych po mia rów od le g³o œci, a póŸniej tech ni -
ki œwia t³o wo do wej.

Za in te re so wa nia ba daw cze Krzy szto fa
Ho lej ko na po cz¹t ku zwi¹ za ne by ³y z ra dio -
lo ka cj¹, a zw³a szcza z pre cy zyj ny mi po mia -
ra mi od le g³o œci przy wy ko rzy sta niu pro mie -
nio wa nia mi kro fa lo we go oraz pro mie nio wa -
nia za kre su bli skiej pod czer wie ni. W wy ni ku
tych prac po wsta ³y obie wspo mnia ne wy ¿ej
roz pra wy, wie le ar ty ku ³ów i re fe ra tów na
kon fe ren cjach miê dzy na ro do wych oraz mo -
no gra fia pod ty tu ³em Pre cy zyj ne elek tro nicz -
ne po mia ry od le g³o œci i k¹ tów (WNT, War -

sza wa 1981 i 1987). Dzia ³al noœæ Krzy szto fa
Ho lej ki za o wo co wa ³a opra co wa niem 4 mo -
de li dal mie rzy mi kro fa lo wych dla ge o de zji i
hy dro gra fii umo¿ li wia j¹ cych po mia ry od le -
g³o œci rzê du kil ku dzie siê ciu ki lo me trów z kil -
ku cen ty me tro wym b³ê dem. Dal mie rze te by -
³y po wie la ne w go spo dar stwie po moc ni czym
i za k³a dzie do œwiad czal nym Uczel ni oraz
wdro ¿o ne w za k³a dach RA WAR. Po cz¹w szy
od 1972 ro ku Krzy sztof Ho lej ko za j¹³ siê za -
sto so wa niem ele men tów opto e lek tro nicz -
nych do po mia rów od le g³o œci. Kie ro wa³ bu -
do w¹ kil ku mo de li dal mie rzy opto e lek tro -
nicz nych, z których je den o za siê gu 1 km i
b³ê dzie 1cm, po wie la ny by³ w Pol skich Za -
k³a dach Optycz nych. In nym ory gi nal nym
osi¹ gniê ciem by ³o zbu do wa nie i opa ten to -
wa nie sy ste mu lo ka li za cji mo de li stat ków w
ba se nie po mia ro wym. Dal sze pra ce ba daw -
cze, pro wa dzo ne od 1980 ro ku do chwi li
obe cnej, zwi¹ za ne by ³y z opra co wa niem
roz licz nej apa ra tu ry po mia ro wej dla opto e -

holejko
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lek tro ni ki i tech ni ki œwia t³o wo do wej. Mo¿ na
tu wy mie niæ mo ni to ry lu mi nan cji Ÿróde³ i
œwia t³o wo dów, ana li za to ry wi¹ zek optycz -
nych, cha rak te ro gra fy la se rów, mier ni ki wi -
dzial no œci (za mgle nia) i in ne. 

Od 1990 ro ku Krzy sztof Ho lej ko pro wa -
dzi³ pra ce ba daw cze za koñ czo ne za sto so wa -
niem mo du la cji ko do wych do ³¹ czy opto e -
lek tro nicz nych i li da rów. Pra ce te kon cen tru -
j¹ siê obe cnie nad bu do w¹ dal mie rza la se ro -
we go z mo du la cj¹ ko do w¹ i ko re la cyj nym
sy ste mem po mia ro wym re a li zo wa nym w
pro ce so rze sy gna ³o wym.

Owo cem dzia ³al no œci ba daw czej Krzy -
szto fa Ho lej ko by ³o wy da nie 2 ksi¹ ¿ek, opu -
bli ko wa nie po nad 50 roz praw i ar ty ku ³ów w
cza so pi smach za gra nicz nych i kra jo wych,
wy g³o sze nie 43 re fe ra tów na kon fe ren cjach
kra jo wych i za gra nicz nych i opra co wa nie 24
prac we wnê trz nych. War to do daæ, ¿e pra ce
ba daw cze za koñ czo ne zo sta ³y wy ko na niem
36 mo de li eks plo a ta cyj nych ró¿ ne go ty pu
urz¹ dzeñ opar tych o 20 w³a snych i wspól -
nych pa ten tów. 

Krzy sztof Ho lej ko by³ opie ku nem i kie -
row ni kiem po nad 120 in ¿y nier skich i ma gi -
ster skich prac dy plo mo wych, pro mo to rem 6
za koñ czo nych prze wo dów dok tor skich oraz
re cen zen tem 12 prac ha bi li ta cyj nych i po nad
20 dok tor skich. Za sw¹ dzia ³al noœæ by³ wie -
lo krot nie odzna cza ny i na gra dza ny.

Dzia ³al noœæ dy dak tycz na obej mo wa ³a
pro wa dze nie wy k³a dów z za kre su ra dio lo ka -

cji i pre cy zyj nych po mia rów od le g³o œci, na -
stêp nie pod staw opto e lek tro ni ki i tech ni ki
œwia t³o wo do wej, trans mi sji ra dio wej, wre -
szcie sy ste mów ra dio ko mu ni ka cyj nych. Wy -
k³a dy te, rów nie¿ w jê zy ku an giel skim Krzy -
sztof Ho lej ko pro wa dzi³ na Wy dzia le Elek tro -
ni ki, Wy dzia le Ge o de zji i Kar to gra fii Po li -
tech ni ki War szaw skiej oraz kil ku in nych
Uczel niach miê dzy in ny mi w Fran cu sko Pol -
skiej Wy ¿szej Szko le No wych Tech nik In for -
ma tycz no-Ko mu ni ka cyj nych w Po zna niu.
Wy k³a dom tym to wa rzy szy ³o opra co wa nie
11 skryp tów i po mo cy dy dak tycz nych. Je go
ksi¹¿ ka Pod sta wy te le ko mu ni ka cji optycz nej
wy da na w FPW SN TI-K sta no wi ³a pod sta wê
wy k³a dów na wie lu kra jo wych kur sach i
szko ³ach opto e lek tro ni ki. Przez 22 la ta by³
kie row ni kiem za k³a du i kie row ni kiem pra -
cow ni w In sty tu cie Ra dio e lek tro ni ki i In sty tu -
cie Te le ko mu ni ka cji Przez 2 la ta by³ za stêp -
c¹ dy rek to ra w In sty tu cie Te le ko mu ni ka cji, a
przez 4 la ta pro dzie ka nem Wy dzia ³u Elek tro -
ni ki. Przez 2 ka den cjê by³ Cz³on kiem Ko mi -
sji Dys cy pli nar nej Wy dzia ³u (od 1987 ro ku),
a póŸniej Uczel ni oraz pe³ no moc ni kiem
Rek to ra w Spó³ ce Opto trakt. 

Jest ¿o na ty, mia³ dwo je dzie ci, z których
jed no nie ¿y je. Ma dwój kê wnu ków. Po s³u -
gu jê siê czyn nie jê zy kiem an giel skim i ro syj -
skim, a bier nie fran cu skim. W wol nych chwi -
lach upra wia ¿e glar stwo, na rciar stwo i wy -
ciecz ki ro we ro we, a w prze sz³o œci siat ków kê
i te nis.
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Pro wa dzi³ wy k³a dy z „Gra fi ki kom pu te ro -
wej” w In sty tu cie In for ma ty ki Po li tech ni ki
Bia ³o stoc kiej (1994–1995) oraz (od 1999 ro -
ku) wy k³a dy na Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech -
nik In for ma cyj nych Po li tech ni ki War szaw -
skiej: „Pro gra mo wa nie zda rze nio we”,
„Obiek to we pro gra mo wa nie apli ka cji wspó³ -
bie¿ nych i roz pro szo nych”, „Tech ni ki in ter -
ne to we”, „Tech ni ki mul ti me dial ne”, a tak ¿e
za jê cia pro jek to we i la bo ra to ryj ne z za kre su
mul ti me diów do wie lu przedmio tów pro wa -
dzo nych w Za k³a dzie Te le wi zji Instytutu
Radioelektroniki Po li tech ni ki War szaw skiej.
By³ opie ku nem oko ³o 25 prac dy plo mo wych
in ¿y nier skich i ma gi ster skich.

Kry stian Igna siak jest cz³on kiem Ko mi te tu
Tech nicz ne go ds. Mul ti me diów przy Pol skim
Ko mi te cie Nor ma li za cyj nym od po cz¹t ku je -
go dzia ³al no œci.

i g n a s i a k

KRY STIAN IGNA SIAK
Kry stian Igna siak uro dzi³ siê 13 mar ca 1970
ro ku w £om ¿y. W 1984 ro ku ukoñ czy³ szko -
³ê pod sta wo w¹, a w 1989 ro ku Tech ni kum
Me cha nicz ne w Bia ³ym sto ku. Dy plom ma gi -
stra in ¿y nie ra uzy ska³ w 1994 ro ku, na Wy -
dzia le In for ma ty ki Po li tech ni ki Bia ³o stoc kiej,
za pra cê Kom pre sja frak tal na obra zów cy fro -
wych z u¿y ciem p³at ków trój k¹t nych. W la -
tach 1993–1995 pra co wa³ ja ko asy stent na
Wy dzia le In for ma ty ki Po li tech ni ki Bia ³o stoc -
kiej, a w la tach 1995–1996 — ja ko asy stent
w Pol sko-Ja poñ skiej Wy ¿szej Szko le Tech nik
Kom pu te ro wych. W la tach 1995–1997 by³
cz³on kiem Ze spo ³u Gra fi ki Kom pu te ro wej w
In sty tu cie Pod staw In for ma ty ki Pol skiej Aka -
de mii Na uk. W 1996 ro ku roz po cz¹³ stu dia
dok to ranc kie na Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech -
nik In for ma cyj nych Po li tech ni ki War szaw -
skiej. Sto pieñ dok to ra na uk tech nicz nych
uzy ska³ w 1999 ro ku za roz pra wê Roz po zna -
wa nie obiek tów me to d¹ in wa riant nych
punk tów re fe ren cyj nych, której pro mo to rem
by³ pro fe sor W³a dy s³aw Skar bek. Od 1999
ro ku pra cu je ja ko ad iunkt w In sty tu cie Ra dio -
e lek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej.

Dzia ³al noœæ na u ko wa Kry stia na Igna sia ka
obej mu je m.in. kom pre sjê obra zów me to da mi
frak tal ny mi, roz po zna wa nie obiek tów, g³ow -
nie twa rzy i pi sma rêcz ne go, za ga dnie nia
zwi¹ za ne z sy ste ma mi wspó³ bie¿ ny mi, roz -
pro szo ny mi i in ter ne to wy mi. Kry stian Igna siak
bra³ udzia³ w eu ro pej skich sie ciach do sko na -
³o œci VI SNET i VI SNET II oraz w in nych pro -
jek tach fi nan so wa nych ze Ÿróde³ kra jo wych,
tak ¿e ko mer cyj nych, np. dla fir my Ar ris (Mul -
ti me dia Ho me Plat form) czy Po li xel (Mul ti me -
dial ny Sy stem Nadzo ru i Mo ni to rin gu).



WA C£AW ISZKOW SKI
Wa c³aw Iszkow ski uro dzi³ siê 5 wrze œnia
1949 ro ku w Gli wi cach. W 1967 ro ku ukoñ -
czy³ XXI Li ceum im. Hu go na Ko³ ³¹ ta ja w
War sza wie i roz po cz¹³ stu dia na Wy dzia le
Elek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej. Po
ukoñ cze niu stu diów w 1972 ro ku na spe cjal -
no œci Au to ma ty ka i spe cja li za cji Ma szy ny
ma te ma tycz ne zo sta³ asy sten tem w In sty tu cie
Ma szyn Ma te ma tycz nych. W 1978 ro ku
obro ni³ (z wy ró¿ nie niem) dok to rat O pew nej
im ple men ta cji Jê zy ka Opi su Sy ste mów Ope -
ra cyj nych (wspól nie z Mar kiem Ma niec kim).
W la tach 1978–1990 pra co wa³ na sta no wi -
sku ad iunk ta w In sty tu cie In for ma ty ki (daw -
niej In sty tut Ma szyn Ma te ma tycz nych).
Opra co wa³ i pro wa dzi³ za jê cia z „Sy ste mów
ope ra cyj nych”, „Pro gra mo wa nia wspó³ bie¿ -
ne go” oraz „Struk tur da nych”. Pro wa dzi³ kil -
ka prac ma gi ster skich.

Rów no cze œnie bra³ udzia³ w pra cach ba -
daw czych oraz w pro jek tach pro wa dzo nych
przez In sty tut. By³ wspó³ au to rem wie lo pro ce -

so ro we go sy ste mu ope ra cyj ne go MISS dla
mi ni kom pu te ra UMC-20 (Geo-20), wspó³ au -
to rem mo du lar ne go sy ste mu CLAN — prze -
zna czo ne go dla la bo ra to rium na SM4 (PDP-
11). Pod czas po by tu na Uni wer sy te cie w
Arhus w 1983 ro ku ana li zo wa³ al go ryt my
efek tyw ne go wy ko rzy sta nia sy ste mów wie lo -
pro ce so ro wych. W la tach 1987 i 1989 by³
pro jek tan tem opro gra mo wa nia sy ste mo we go
oraz prze twa rza nia obra zów ra stro wych w
szwedz ko-pol skiej fir mie Tes sel AB w Szto -
khol mie.

W 1989 ro ku zo sta³ kon sul tan tem Orac le
Da ten ban ksy ste me GmbH. Od je sie ni 1991
ro ku ucze st ni czy³ w orga ni zo wa niu w Pol sce
od dzia ³u Di gi tal Equ ip ment Corp., gdzie,
pra cu j¹c od 1991 ro ku, zor ga ni zo wa³ m.in.
do sta wê pierw sze go su per kom pu te ra do Pol -
ski — CRAY X-MP. Od 1994 ro ku by³ Dy rek -
to rem Ge ne ral nym i Wi ce pre ze sem Za rz¹ du
fir my 2SI. W la tach 1997–1999 by³ Bu si ness
De ve lop ment Ma na ge rem w EDS Po land.
Na stêp nie w la tach 1999–2004 by³ do rad c¹
pre ze sa w TP-In ter net, ucze st ni cz¹c w pro -
jek cie i wdro ¿e niu Ne o stra dy do ob s³u gi do -
stê pu do In ter ne tu.

W stycz niu 1993 ro ku bra³ udzia³ w orga -
ni za cji Pol skiej Izby In for ma ty ki i Te le ko mu -
ni ka cji — orga ni za cji zrze sza j¹ cej fir my te le -
in for ma tycz ne. W ko lej nych dwu let nich ka -
den cjach od 1993 ro ku by³ wy bie ra ny na
funk cjê pre ze sa Izby. Od 2004 ro ku funk cjê
tê pe³ ni³ za wo do wo. W ra mach dzia ³al no œci
Izby bra³ udzia³ w opi nio wa niu wie lu ustaw
oko ³o te le in for ma tycz nych — miê dzy in ny mi
o pod pi sie elek tro nicz nym, o in for ma ty za cji
dzia ³al no œci podmio tów re a li zu j¹ cych za da -
nia pu blicz ne, ochro ny da nych oso bo wych,
pra wa za mówieñ pu blicz nych oraz pra wa te -
le ko mu ni ka cyj ne go i in nych. W la tach
2004–2006 by³ cz³on kiem Za rz¹ du EIC TA
(obe cnie DI GI TA LEU RO PE) orga ni za cji firm i
orga ni za cji in for ma tycz nych w Bru kse li.

Wa c³aw Iszkow ski jest wspó³ au to rem mo -
no gra fii Pro gra mo wa nie wspó³ bie¿ ne, wy da -
nej w 1982 ro ku w WNT oraz kil ku skryp tów
z pro gra mo wa nia i im ple men ta cji sy ste mów

i s z k o w s k i

Sło wa klu czo we
n sy ste my pro gra mo wa nia

n wy ko rzy sta nie In ter ne tu

n roz wój te le in for ma ty ki

n pra wo w te le in for ma ty ce

n spo łe czeń stwo in for ma -
cyj ne
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ope ra cyj nych oraz struk tur da nych. Jest au to -
rem ksi¹¿ ki Dro gi in for ma ty ki (1995) oraz
Prze szczep ma na ge men tu (2001). Po nad to
jest au to rem po nad 100 ar ty ku ³ów i ese jów
do ty cz¹ cych funk cjo no wa nia ryn ku te le in -
for ma tycz ne go w Pol sce i na œwie cie. Ucze -
st ni czy³ w wie lu au dy cjach ra dio wych i te le -
wi zyj nych, ob ja œnia j¹c za sa dy wy ko rzy sta -
nia te le in for ma ty ki w spo ³e czeñ stwie in for -
ma cyj nym. 

W la tach 2002–2005 by³ cz³on kiem Ze -
spo ³u T-11 ds. gran tów w dzie dzi nie in for ma -
ty ki w Ko mi te cie Ba dañ Na u ko wych. Od
2004 ro ku jest cz³on kiem Ko mi te tu In for ma -
ty ki Pol skiej Aka de mii Na uk. W 2010 ro ku
zo sta³ po wo ³a ny na cz³on ka gru py ro bo czej
ISTAG przy DG IN FSO Ko mi sji Eu ro pej skiej
przy go to wu j¹ cej pro gram FP8. 

Od 1992 ro ku by³ wie lo krot nie do rad c¹
ad mi ni stra cji w spra wach in for ma tycz nych
oraz cz³on kiem Rad In for ma ty ki i Te le ko mu -
ni ka cji. Ja ko eks pert pol skich de le ga cji ucze -
st ni czy³ w Kon fe ren cjach Ko mi sji Eu ro pej -
skiej do ty cz¹ cych roz wo ju in for ma ty ki oraz

spo ³e czeñ stwa in for ma cyj ne go. Kie ro wa³
pra ca mi przy go to wa nia Stra te gii Roz wo ju
Spo ³e czeñ stwa In for ma cyj ne go (2009–2013).
Od 2005 ro ku jest cz³on kiem Ra dy In for ma -
ty za cji przy Mi ni ster stwie Spraw We wnê trz -
nych i Ad mi ni stra cji. 

W la tach 1994, 1998 i 2003 zor ga ni zo -
wa³ i prze wo dni czy³ Kon gre som In for ma ty ki
Pol skiej, pod su mo wu j¹ cym ak tu al n¹ sy tu a -
cjê oraz mo¿ li wo œci roz wo ju in for ma ty ki w
Pol sce.

Jest Cz³on kiem Ho no ro wym Pol skie go
To wa rzy stwa In for ma tycz ne go. Jest dwu krot -
nym lau re a tem Na gro dy In fo star (1993,
1995) i In fo Stat (2007, 2008) oraz lau re a tem
na gro dy NASK im. To ma sza Ho fmo kla
(2008) „za pro pa go wa nie idei spo ³e czeñ stwa
in for ma cyj ne go”. Odzna czo ny odzna k¹ Za -
s³u ¿o ny dla £¹cz no œci oraz Krzy ¿em Ka wa -
ler skim Orde ru Odro dze nia Pol ski (2005).

¯o na ty, ma sy na. W³a da czyn nie jê zy -
kiem an giel skim i bier nie ro syj skim. Za in te re -
so wa nia: hi sto ria, no we tech no lo gie.

I
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RY SZARD S£A WO MIR
JA CHO WICZ
Ry szard S³a wo mir Ja cho wicz uro dzi³ siê 13
mar ca 1945 ro ku w Wil nie. Szko ³ê pod sta wo -
w¹ i Li ceum Ogól no kszta³ c¹ ce nr 2 ukoñ czy³
(1963) w Olszty nie. Dy plom ma gi stra in ¿y nie ra
ze spe cjal no œci¹ Apa ra tu ra elek tro nicz na uzy -
ska³ w 1969 ro ku na Wy dzia le Elek tro ni ki Po li -
tech ni ki War szaw skiej. Pra cê dok tor sk¹ Po miar
prze ni kal no œci próbek die lek try ków o nie re gu -
lar nym kszta³ cie obro ni³ (z wy ró¿ nie niem)
przed Ra d¹ Wy dzia ³u Elek tro ni ki Po li tech ni ki
War szaw skiej w 1973 ro ku.

Od 1973 ro ku jest za tru dnio ny do chwi li
obe cnej na Wy dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki
War szaw skiej. W 1974 ro ku zo sta je kie row -
ni kiem 15-oso bo we go Ze spo ³u Na u ko we go
Apa ra tu ry i Mier nic twa Wiel ko œci Nie e lek -
trycz nych (naj wiêk sze go podów czas w In sty -
tu cie). W 1975 ro ku otrzy ma³ ze spo ³o w¹ na -
gro dê Mi ni stra Na u ki Szkol nic twa Wy ¿sze go
i Tech ni ki, a rok póŸniej na gro dê ze spo ³o w¹

Se kre ta rza Na u ko we go IV Wy dzia ³u Pol skiej
Aka de mii Na uk.

W 1977 ro ku wy je cha³ na 10-mie siêcz ny
sta¿ na u ko wy do Na tio nal Bu re au of Stan dards
(Ga i thers burg, USA), gdzie pro wa dzi ba da nia
nad opra co wa nym przez sie bie je szcze w kra -
ju i opa ten to wa nym pó³ prze wo dni ko wym
czuj ni kiem wil got no œci. Bez po œre dnio po sta ¿u
prze by wa³ na 6-mie siêcz nym kontr ak cie ja ko
re se arch spe cia list w Mas sa chu setts In sti tu te of
Tech no lo gy, Elc tro nic En gi ne ry and Com pu ter
Scien ce De part ment (Cam brid ge, USA), a na -
stêp nie w 1979 ro ku pod pi sa³ 4-let ni kon trakt
na wspó³ pra cê nad tym sa mym te ma tem miê -
dzy Po li tech ni k¹ War szaw sk¹ a Na tio nal Bu re -
au of Stan dards z MIT ja ko kon sul tan tem.

W 1981 ro ku uzy ska³ na Wy dzia le Elek -
tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej sto pieñ na -
u ko wy dok to ra ha bi li to wa ne go, a w 1987 ro -
ku sta no wi sko do cen ta (je go pro ce du ra awan -
so wa by ³a wstrzy ma na na 6 lat ze wzglê dów
po li tycz nych).

W 1991 ro ku uzy ska³ ty tu³ pro fe so ra nad -
zwy czaj ne go w Po li tech ni ce War szaw skiej,
w 1996 ro ku — ty tu³ pro fe so ra na uk tech -
nicz nych, a w 2000 ro ku zo sta je mia no wa ny
pro fe so rem zwy czaj nym w Po li tech ni ce
War szaw skiej. W 1992 ro ku pra co wa³ ja ko
vi si ting pro fes sor w Le high Uni ver si ty, Be th -
le hem, USA, a w 1994 ro ku w Tech ni sche
Uni ver si tat w Wie dniu, gdzie pro wa dzi³ wy -
k³ad se me stral ny „New Con struc tions of Se -
mi con duc tor Sen sors”. 

W la tach 1994–1998 by³ kie row ni kiem
miê dzy na ro do we go pro jek tu ba daw cze go z
Le high Uni ver si ty, USA w ra mach fun da cji
M. Sk³o dow skiej-Cu rie.

Dzia ³al noœæ na u ko wa Ry szar da S. Ja cho -
wi cza kon cen tru je siê na ba da niach w dzie -
dzi nie czuj ni ków po mia ro wych (g³ów nie pó³ -
prze wo dni ko wych i cien ko war stwo wych) i
mi kro sy ste mów. Pro wa dzo ne pra ce do ty cz¹
no wych me tod po mia ru, no wych kon struk cji
czuj ni ków, ich tech no lo gii i mo de lo wa nia w
po mia rach wil got no œci cia³ sta ³ych i ga zów
(czuj ni ki sorp cyj ne, de tek to ry punk tu ro sy), w
po mia rach ci œnie nia, prze p³y wu cie czy i ga -
zów. Po nad to pro wa dzi ba da nia w dzie dzi nie
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wie lo pa ra me tro wych me tod po mia ru oraz in -
ter fej sów czuj ni ków in te li gent nych (kon tak -
tów back si de, in ter fej sów bez kon tak to wych i
in nych). W ostat nich la tach za i ni cjo wa³ i roz -
wi ja pra ce ba daw cze w dzie dzi nie mi kro sy -
ste mów i tech no lo gii ink-jet prin ting, sku pia -
j¹c siê na ich apli ka cjach me dycz nych.

Pra ce te za o wo co wa ³y 8 obro nio ny mi pra -
ca mi dok tor ski mi (w tym 3 z wy ró¿ nie niem),
których by³ pro mo to rem i wie lo ma pra ca mi
ba daw czy mi na zle ce nie pro gra mów wê z³o -
wych, rz¹ do wych, prze my s³u. Ry szard Ja cho -
wicz by³ kie row ni kiem 7 gran tów Ko mi te tu
Ba dañ Na u ko wych (w tym 1 pro jek tu ba daw -
cze go za ma wia ne go), pro jek tów miê dzy na ro -
do wych (2 z USA, 2 Co per ni cus, 1 Tem pus, 1
Cen tre of Exce len ce). W la tach 2000–2003
by³ kie row ni kiem Prio ry te to we go Pro gra mu
Ba daw cze go w Po li tech ni ce War szaw skiej pt.
Mi kro sy ste my — kon struk cje, tech no lo gie,
pro jek to wa nie, uzna ne go przez w³a dze
Uczel ni za wzor co wy. W la tach 2002–2005
by³ ko or dy na to rem-kie row ni kiem Cen trum
Do sko na ³o œci w ra mach 5. Pro gra mu Ra mo -
we go Unii Eu ro pej skiej pt. Cen ter of Mi cro sy -
stems De sign and Tech no lo gy, sku pia j¹ ce go 7
ze spo ³ów na u ko wo-ba daw czych z 3 wy dzia -
³ów Po li tech ni ki War szaw skiej. W la tach
2006–2009 kie ro wa³ miê dzy na ro do wym pro -
jek tem wy ko ny wa nym wspól nie z Sin ga po e re
In sti tu te of Ma nu fac tu ring Tech no lo gy (SIM -
Tech) pt. Bez prze wo do wy in ter fejs do in te li -
gent nych czuj ni ków i mi kro sy ste mów.

Jest au to rem i wspó³ au to rem 14 pa ten tów
i po nad 180 ar ty ku ³ów i re fe ra tów kon fe ren -
cyj nych (z cze go wiê cej ni¿ po ³o wa zo sta ³a
opu bli ko wa na za gra ni c¹), w tym 16 re fe ra -
tów za pro szo nych, z cze go 7 na kon fe ren -
cjach miê dzy na ro do wych (w tym 4 na otwar -
cie kon fe ren cji).

Ry szard S. Ja cho wicz pro wa dzi bo ga t¹
dzia ³al noœæ orga ni za cyj n¹ w dzie dzi nie na u -
ki i dy dak ty ki, pe³ ni¹c na stê pu j¹ ce funk cje:
pro dzie ka na ds. ogól nych Wy dzia ³u Elek tro -
ni ki (1984–1987), kie row ni ka Za k³a du Mier -
nic twa i Opto e lek tro ni ki w In sty tu cie Sy ste -
mów Elek tro nicz nych (od 1997 ro ku), prze -
wo dni cz¹ ce go Ko mi sji Ra dy Wy dzia ³u ds.
Ba dañ Na u ko wych (1991–2002, 4 ka den -
cje), cz³on ka Ko mi sji Rek tor skiej ds. Ba dañ
Na u ko wych (1996–2002), cz³on ka Sek cji
Ko mi te tu Ba dañ Na u ko wych „Mier nic two In -
ter dy scy pli nar ne” (kon kurs III, IV, V, VI, VII) i jej
prze wo dni cz¹ ce go (kon kurs IV i V). 

W la tach 2002–2005 by³ cz³on kiem Se na tu
Po li tech ni ki War szaw skiej i prze wo dni cz¹ cym
Ko mi sji Se nac kiej ds. Wspó³ pra cy z Za gra ni c¹.

Ry szard Ja cho wicz jest rów nie¿ cz³on kiem
wie lu ko mi te tów, rad i to wa rzystw na u ko wych:

Ko mi te tu Me tro lo gii i Apa ra tu ry Na u ko wej Pol -
skiej Aka de mii Na uk (od 1991 ro ku); prze wo -
dni cz¹ cym Sek cji Czuj ni ków i Prze twor ni ków
Po mia ro wych te go Ko mi te tu (od 1991 ro ku);
prze wo dni cz¹ cym Ra dy Na u ko wej Prze my s³o -
we go In sty tu tu Elek tro ni ki (1999–2002, a
cz³on kiem 1991–2002); se nior mem ber miê -
dzy na ro do we go sto wa rzy sze nia The In sti tu te of
Elec tri cal and Elec tro nics En gi ne e ring — IE EE
(od 1981 ro ku), cz³on kiem Za rz¹ du Pol skiej
Sek cji IE EE (od 1982 ro ku), wi ce prze wo dni cz¹ -
cym (1993–1997) i prze wo dni cz¹ cym te go Za -
rz¹ du (1997–2002, 2 ka den cje), cz³on kiem Za -
rz¹ du i wspó³ za ³o ¿y cie lem Pol skie go To wa rzy -
stwa Tech ni ki Sen so ro wej (od 1992 ro ku), sta -
³ym cz³on kiem Ste e ring Com mit tee Miê dzy na -
ro do wej Kon fe ren cji „Eu ro sen sors” (od 1994
ro ku), fel low mem ber In sti tu te of Phy sics, Bri -
stol, Wiel ka Bry ta nia (od 2004 ro ku).

Ry szard Ja cho wicz by³ prze wo dni cz¹ cym
kra jo wej kon fe ren cji „Czuj ni ki Opto e lek tro -
nicz ne i Elek tro nicz ne — COE’94” (wspó³ prze -
wo dni cz¹ cym — 1990, wi ce prze wo dni cz¹ -
cym — 1992 i 1996); prze wo dni cz¹ cym miê -
dzy na ro do wej kon fe ren cji „Eu ro sen sors’97”
i Kra jo we go Kon gre su Me tro lo gii KKM 2001.

Jest rów nie¿ cz³on kiem rad pro gra mo wych
i ko mi te tów re dak cyj nych cza so pism na u ko -
wych: „Me tro lo gia i Sy ste my Po mia ro we” (Pol -
ska Aka de mii Na uk, od 1995 ro ku, obe cnie
„Me tro lo gy and Me a su re ment Sy stems”), „Elek -
tro ni za cja” (Sig ma NOT, 1999–2003), „Elek tro -
ni ka” (Sig ma NOT, od 1994 ro ku) i cz³on kiem
ko mi te tów na u ko wych kon fe ren cji miê dzy na -
ro do wych: Trans du cers’95, ‘01, ‘03, ‘07, ‘11;
IE EE Sen sors 2004; Eu ro sen sors (od 1994 ro ku,
prze wo dni cz¹ cy w 1997 ro ku) i wie lu kon fe -
ren cji kra jo wych. Jest re cen zen tem cza so pi sm
„Sen sors &Ac tu a tors” (El se vier, Seq.) i „In stru -
men ta tion &Me a su e re ment Jo ur nal” (IE EE), a
tak¿e cz³on kiem Edi to rial Bo ard „Me a su re ment
Scien ce &Tech no lo gy” (2002–2009), „In sti tu te
of Phy sics Pub.” (Wiel ka Bry ta nia) oraz „Jo ur nal
of Me a su re ment Scien ce &In stru men ta tion”
(Chi ny) i re cen zen tem tych mie siêcz ni ków na -
u ko wych. By³ re cen zen tem Ko mi sji Eu ro pej -
skiej w 7. Pro gra mie Ra mo wym i re cen zen tem
pro jek tów ba daw czych Ko mi te tu Ba dañ Na u -
ko wych i Mi ni ster stwa Na u ki i Szkol nic twa
Wy ¿sze go (241 pro jek tów).

Ry szard S. Ja cho wicz jest odzna czo ny
„The IE EE Third Mil len nium Me dal”, Z³o t¹
Odzna k¹ Na czel nej Orga ni za cji Tech nicz -
nej, Me da lem im. Prof. Mieczys³awa Po ¿a ry -
skie go SEP, Z³o tym Krzy ¿em Za s³u gi i Me da -
lem Edu ka cji Na ro do wej.

Jest ¿o na ty, ma jed no dziec ko, w³a da czyn -
nie jê zy ka mi an giel skim i ro syj skim, jeŸ dzi na
na rtach i upra wia ¿a glar stwo œród l¹ do we.

J
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JAN JA GIE LAK
(1933–1999)

Jan Ja gie lak uro dzi³ siê 9 mar ca 1933 ro ku w
War sza wie. Szko ³ê pod sta wo w¹ ukoñ czy³ w
War sza wie (1947), podob nie jak li ceum
ogól no kszta³ c¹ ce (1951). W tym sa mym ro ku
zo sta³ przy jê ty na stu dia na Wy dzia³ £¹cz no -
œci Po li tech ni ki War szaw skiej. W 1955 ro ku
ukoñ czy³ pierw szy sto pieñ stu diów wy -
¿szych uzy sku j¹c dy plom in ¿y nie ra ³¹cz no -
œci ze spe cja li za cj¹ Elek tro tech ni ka me dycz -
na. W tym ¿e ro ku roz po cz¹³ pra cê w Ka te -
drze Fi zy ki Po li tech ni ki War szaw skiej na sta -
no wi sku asy sten ta.

W la tach 1957–1965 pra co wa³ ja ko asy -
stent w Ka te drze Ra dio lo gii na Wy dzia le £¹cz -
no œci Po li tech ni ki War szaw skiej. W 1959 ro -
ku ukoñ czy³ na Wy dzia le £¹cz no œci Po li tech -
ni ki War szaw skiej stu dia dru gie go stop nia i
otrzy ma³ dy plom ma gi stra in ¿y nie ra ze spe -
cja li za cj¹ Elek tro tech ni ka me dycz na i ra dia -
cyj na. W 1965 ro ku roz po cz¹³ pra cê na sta no -
wi sku ad iunk ta w In sty tu cie Fi zy ki Po li tech ni -
ki War szaw skiej. W 1967 ro ku obro ni³ na Wy -
dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej
pra cê dok tor sk¹ Ba da nia wid ma pro mie nio -
wa nia ha mo wa nia cz¹ stek be ta me to d¹ spek -
tro me tru scyn ty la cyj ne go, otrzy mu j¹c sto pieñ
na u ko wy dok to ra na uk tech nicz nych.

W 1967 ro ku roz po cz¹³ pra cê w Cen tral -
nym La bo ra to rium Ochro ny Ra dio lo gicz nej
na sta no wi sku ad iunk ta, kie ru j¹c Sa mo dziel -
n¹ Pra cow ni¹ T³a Na tu ral ne go. W 1971 ro ku
po utwo rze niu Za k³a du Do zy me trii zo sta³ po -
wo ³a ny na sta no wi sko kie row ni ka Pra cow ni
Spek tro me trii, któr¹ kie ro wa³ przez wie le lat.

W 1979 ro ku uzy ska³ sto pieñ dok to ra ha -
bi li to wa ne go na uk tech nicz nych w za kre sie
ochro ny po wie trza at mo sfe rycz ne go. W
1983 ro ku zo sta³ kie row ni kiem Za k³a du Do -
zy me trii. Pod czas pra cy w Cen tral nym La bo -
ra to rium Ochro ny Ra dio lo gicz nej kie ro wa³
wie lo ma pra ca mi na u ko wy mi w dzie dzi nie
po mia rów pro mie nio wa nia jo ni zu j¹ ce go,
zw³a szcza w za kre sie po mia rów spek tro me -
trycz nych. Jest au to rem i wspó³ au to rem wie -
lu pu bli ka cji na u ko wych.

Jan Ja gie lak jest au to rem i wspó³ au to rem
pa ten tów do ty cz¹ cych spo so bu ci¹ g³e go po -
bo ru i kon tro li pro mie nio twór czych za nie -
czy szczeñ po wie trza, a tak ¿e sta cji ci¹ g³e go
po bo ru i kon tro li pro mie nio twór czych za nie -
czy szczeñ po wie trza at mo sfe rycz ne go. Sta -
cje te pra cu j¹ w pra wie 70 miej scach na te -
re nie 15 kra jów na ca ³ym œwie cie, m.in. na
ato lu Mur ru oa.

Jan Ja gie lak by³ te¿ kie row ni kiem ze spo -
³u, który opra co wa³ Ra dio lo gicz ny Atlas Pol -
ski, wy da ny w 1992 ro ku, przed sta wia j¹ cy
miê dzy in ny mi roz k³ad pro mie nio twór czych
ska ¿eñ te re nu kra ju po awa rii w Czar no by lu.

Od 1990 ro ku by³ dy rek to rem na u ko wym
Cen tral ne go La bo ra to rium Ochro ny Ra dio lo -
gicz nej.

Za dzia ³al noœæ na u ko w¹ otrzy ma³ wie le
na gród, m.in. Pre ze sa Pañ stwo wej Agen cji
Ato mi sty ki oraz Mi ni stra Obro ny Na ro do wej.

Zmar³ po ciê¿ kiej cho ro bie 16 ma ja 1999
i zo sta³ po cho wa ny w War sza wie na Po w¹z -
kach.
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j a k u b i a k
AN DRZEJ JA KU BIAK
An drzej Ja ku biak uro dzi³ siê 1 li sto pa da 1951
ro ku w Gój sku (woj. ma zo wiec kie), w ro dzi -
nie na u czy ciel skiej. Ukoñ czy³ szko ³ê pod sta -
wo w¹ (1965) i li ceum ogól no kszta³ c¹ ce
(1969) w Sierp cu. W 1969 ro ku roz po cz¹³
stu dia na Wy dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki
War szaw skiej, które ukoñ czy³ z wy ró¿ nie -
niem, uzy sku j¹c w czerw cu 1974 ro ku dy -
plom ma gi stra in ¿y nie ra. W tym sa mym ro ku
roz po cz¹³ pra cê w In sty tu cie Ra dio e lek tro ni ki
Po li tech ni ki War szaw skiej ja ko asy stent. Od
1976 ro ku pra cu je w In sty tu cie Te le ko mu ni -
ka cji Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma -
cyj nych Po li tech ni ki War szaw skiej. W 1982
ro ku uzy ska³ sto pieñ dok to ra na uk tech nicz -
nych i zo sta³ za tru dnio ny na sta no wi sku ad -
iunk ta. W 2001 ro ku uzy ska³ sto pieñ na u ko -
wy dok to ra ha bi li to wa ne go i od 2002 ro ku
jest mia no wa ny na sta no wi sko pro fe so ra nad -
zwy czaj ne go Po li tech ni ki War szaw skiej.

W la tach 1982–1986 An drzej Ja ku biak by³
pe³ no moc ni kiem dzie ka na ds. stu den tów ob -
co kra jow ców. Kie ro wa³ wspó³ pra c¹ na u ko -
wo-dy dak tycz n¹ miê dzy In sty tu tem Te le ko -
mu ni ka cji Po li tech ni ki War szaw skiej a Tech -
ni sche Uni ver sität Dres den (1980–1991). W
la tach 1991–1996 by³ dy rek to rem In du strial
Trans fer Unit przy In sty tu cie Te le ko mu ni ka cji
Po li tech ni ki War szaw skiej. Przez 2 ka den cje
pe³ ni³ funk cjê pro dzie ka na ds. stu denc kich
Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj -
nych Po li tech ni ki War szaw skiej (1990–1996).
W la tach 1996–2008 by³ cz³on kiem Se na tu
Po li tech ni ki War szaw skiej. Ja ko cz³o nek Rek -
tor skiej Ko mi sji ds. Bez pie czeñ stwa Uczel ni
(1998–2002) wspó³ two rzy³ Stra¿ Aka de mic k¹
Po li tech ni ki War szaw skiej. By³ pe³ no moc ni -
kiem rek to ra ds. kre dy tów stu denc kich
(1998–1999), ds. po mo cy ma te rial nej dla stu -
den tów (1999–2002) i ds. pro gra mów miê -
dzy na ro do wych (2001–2002). W 2002 ro ku
zo sta³ wy bra ny pro rek to rem ds. stu denc kich
po li tech ni ki war szaw skiej, funk cjê tê pe³ ni³
przez dwie ka den cje. Od 2002 ro ku prze wo -

dni czy Ra dzie Spo ³ecz nej SP ZOZ „PAL MA”
dla Szkó³ Wy ¿szych w War sza wie, od 2004
jest cz³on kiem Ko mi te tu Ste ru j¹ ce go Ogól no -
pol sk¹ Sie ci¹ Uczel ni Wol nych od Uza le¿ -
nieñ. Od 2008 ro ku prze wo dni czy Rek tor skiej
Ko mi sji ds. Aka de mic kiej S³u¿ by Zdro wia, jest
pe³ no moc ni kiem dzie ka na Wy dzia ³u Elek tro -
ni ki i Tech nik In for ma cyj nych ds. stu denc kich
kó³ na u ko wych oraz cz³on kiem Ra dy Na u ko -
wej Uni wer sy te tu Trze cie go Wie ku Po li tech ni -
ki War szaw skiej.

Pra ca na u ko wo-ba daw cza An drze ja Ja ku -
bia ka do ty czy za ga dnieñ prze twa rza nia sy -
gna ³ów w ra dio lo ka cji, w szcze gól no œci wy -
kry wa nia sy gna ³ów na tle za k³óceñ bier nych,
mo de lo wa nia i kla sy fi ka cji tych za k³óceñ.
Kie ro wa ny przez nie go ze spó³ ba daw czy
zre a li zo wa³ w la tach 1983–1990 trzy pro jek -
ty we wspó³ pra cy z Prze my s³o wym In sty tu -
tem Te le ko mu ni ka cji. W ra mach tych pro jek -
tów do ko na no pio nier skich po mia rów i ana -
li zy za k³óceñ ra dio lo ka cyj nych od chmur i
wy so kiej za bu do wy oraz opra co wa no struk -
tu ry cy fro we go to ru de tek cji i eks trak cji sy -
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gna ³u ra dio lo ka cyj ne go. W la tach dzie wiêæ -
dzie si¹ tych za in te re so wa nia ba daw cze An -
drze ja Ja ku bia ka sku pi ³y siê na mo de lo wa niu
za k³óceñ bier nych. Elek tem by ³o m.in. wy -
zna cze nie esty ma to rów pa ra me trów no we go
mo de lu za k³óceñ (tzw. mo del ty pu K) oraz
opra co wa nie kom ple kso wych al go ryt mów
sy mu la cji za k³óceñ bier nych — za rów no
nie za le¿ nych pro ba bi li stycz nie jak i sko re lo -
wa nych. Przedmio tem je go naj now szych ba -
dañ jest pro jek to wa nie i te sto wa nie ory gi nal -
nych struk tur kla sy fi ka to rów za k³óceñ. Od
2010 ro ku na le ¿y do ze spo ³u eks per tów
Prze my s³o we go In sty tu tu Te le ko mu ni ka cji.

An drzej Ja ku biak jest au to rem lub wspó³ -
au to rem po nad 40 prac na u ko wych, w tym 1
mo no gra fii, 4 ksi¹ ¿ek, 3 skryp tów oraz 19 re -
cen zo wa nych ar ty ku ³ów, opu bli ko wa nych w
ta kich cza so pi smach, jak „IE EE Trans ac tions
on AES”, „Elec tro nics Let ters”, „Kwar tal nik
Elek tro ni ka i Te le ko mu ni ka cja”. Jest au to rem
po nad 40 re fe ra tów, wy g³o szo nych oraz opu -
bli ko wa nych w ma te ria ³ach za gra nicz nych i
kra jo wych kon fe ren cji na u ko wych. Odby³
sta ¿e na u ko we w Tech ni sche Uni ver sität
Dres den w Niem czech (3 mie si¹ ce w 1984
ro ku) oraz w Uni ver si ty of Sur rey w Wiel kiej
Bry ta nii (2 mie si¹ ce w 1996 ro ku). W uni wer -
sy te tach tych prze by wa³ wie lo krot nie, wy g³a -
sza j¹c re fe ra ty i pro wa dz¹c se mi na ria. W la -
tach 1992–1996 by³ prze wo dni cz¹ cym Ra dy
Na u ko wej Tec math Pol ska i cz³on kiem Ra dy
Na u ko wej Tec math Deut sche So ftwa re Haus
przy Tech ni sche Uni ver sität Ke i ser slau tem.
Jest re cen zen tem ta kich cza so pism jak „IE EE
Trans ac tions on AES”, „Kwar tal nik Elek tro ni ka
i Te le ko mu ni ka cja” i „Prze gl¹d Te le ko mu ni -
ka cyj ny”. Re cen zo wa³ licz ne gran ty KBN, 5
roz praw dok tor skich, 1 mo no gra fiê ha bi li ta -
cyj n¹ oraz 2 prze wo dy ha bi li ta cyj ne. Wy pro -
mo wa³ 3 dok to rów na uk tech nicz nych. By³
cz³on kiem ko mi te tów pro gra mo wych wie lu
kon fe ren cji kra jo wych i miê dzy na ro do wych,
wspó³ prze wo dni cz¹ cym 2 kon fe ren cji kra jo -
wych oraz 5 kon fe ren cji miê dzy na ro do wych,
prze wo dni cz¹ cym I Kon gre su Elek try ków Pol -
skich w 2009 ro ku. Jest cz³on kiem To wa rzy -
stwa Na u ko we go P³oc kie go, In ter na tio nal
Ne twork for En gi ne e ring Edu ca tion and Re se -
arch oraz cz³on kiem Sek cji Mi kro fal i Ra dio -
lo ka cji Ko mi te tu Elek tro ni ki i Te le ko mu ni ka -
cji Pol skiej Aka de mii Na uk. Rów no le gle do
g³ów ne go nur tu swo ich ba dañ An drzej Ja ku -
biak zaj mo wa³ siê za ga dnie niem naj now -
szych me tod kszta³ ce nia in ¿y nie rów przy
oka zji wdra ¿a nia w la tach 1990–1996 tzw.
ela stycz ne go sy ste mu stu diów na Wy dzia le
Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych Po li -
tech ni ki War szaw skiej. W 1996 ro ku zre a li -

zo wa³ film o Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech nik
In for ma cyj nych na pod sta wie w³a sne go sce -
na riu sza. By³ tak ¿e wspó³ au to rem cy klu te le -
wi zyj ne go „Spo tka nia z Elek tro ni k¹” (5 au dy -
cji w pro gra mie I TVP w 1995 ro ku).

W ra mach pra cy dy dak tycz nej An drzej
Ja ku biak pro wa dzi³ wie le au tor skich wy k³a -
dów, z których naj wa¿ niej sze to: „Te o ria sy -
gna ³ów” (1982–1995), „Cy fro we prze twa rza -
nie sy gna ³ów” (1986–1999), „Sy gna ³y lo so -
we w te le ko mu ni ka cji” (1985–1989), „Sy -
gna ³y i sy ste my” (1996–2009). Od 2010 ro -
ku pro wa dzi „Sy gna ³y, mo du la cje i sy ste my”,
a je go wy k³ad „Prze twa rza nie sy gna ³ów” cie -
szy siê ogrom nym po wo dze niem i uzna niem
wœród stu den tów od 1996 ro ku. By³ opie ku -
nem po nad 25 prac ma gi ster skich i in ¿y nier -
skich. Jest trzy krot nym lau re a tem „Z³o tej Kre -
dy”, przy zna wa nej naj lep szym wy k³a dow -
com Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma -
cyj nych Po li tech ni ki War szaw skiej.

Od 2002 ro ku An drzej Ja ku biak pro wa dzi
au tor ski pro gram tzw. dzia ³al no œci al ter na tyw -
nej w œro do wi sku aka de mic kim. W ra mach te -
go pro gra mu za i ni cjo wa³ po wsta nie no wych
ze spo ³ów ar ty stycz nych i spo rto wych na Po li -
tech ni ce War szaw skiej (m.in. Chór Aka de mic -
ki Po li tech ni ki War szaw skiej, Orkie stra Ta -
necz na Po li tech ni ki War szaw skiej „The En gi -
ne ers Band”, Te atr Stu den tów Po li tech ni ki
War szaw skiej), a tak ¿e stu denc kich me diów
in ter ne to wych (ga ze ta in ter ne to wa Po li bu -
da.in fo, Te le wi zja In ter ne to wa PW). An drzej
Ja ku biak w 2002 ro ku za i ni cjo wa³ odby wa j¹ -
ce siê do dziœ Ju ve na lia War szaw skie, Gru -
dnio wy Aka de mic ki Prze gl¹d Ar ty stycz ny
„GA PA”, in ¿y nier skie tar gi pra cy „KO NIK”
oraz ogól no pol skie kon fe ren cje dok to ran tów.
Jest au to rem i re a li za to rem cy klu „Wiel ka Mu -
zy ka w Ma ³ej Au li” — od 2002 ro ku odby ³o
siê pra wie 60 kon cer tów, cie sz¹ cych siê
ogrom n¹ po pu lar no œci¹ wœród stu den tów i
pra cow ni ków Po li tech ni ki War szaw skiej. Cykl
sta³ siê swo i st¹ wi zy tów k¹ uczel ni, kszta³ c¹ cej
i kszta³ tu j¹ cej in te li gen cjê tech nicz n¹. 

Dzia ³al noœæ An drzej Ja ku bia ka w œro do -
wi sku aka de mic kim zna la z³a szcze gól ne
uzna nie wœród stu den tów — szeœæ rocz ni -
ków Sa mo rz¹ du Stu den tów Po li tech ni ki
War szaw skiej przy zna ³o mu w 2008 ro ku
uni ka to wy ty tu³ „Stu den ta Ho no ris Cau sa”.
An drzej Ja ku biak otrzy ma³ 11 na gród Rek to -
ra Po li tech ni ki War szaw skiej, zo sta³ odzna -
czo ny Me da lem Uni wer sy te tu Mu zycz ne go
Fry de ry ka Cho pi na, Me da lem Ko mi sji Edu ka -
cji Na ro do wej i Z³o tym Krzy ¿em Za s³u gi.

Jest ¿o na ty, ma dwo je dzie ci. In te re su je
siê ko smo lo gi¹ i mu zy k¹ kla sycz n¹. Je go
hob by to na rty, fo to gra fia i fil mo wa nie.
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wo dni ko wych w ogni wach s³o necz nych i
czuj ni kach che micz nych.

Ko lej nym ob sza rem za in te re so wañ jest
mo de lo wa nie przy rz¹ dów MOS. Stwo rzo no
mo del dio dy tu ne lo wej MIS oraz przy rz¹ dów
opar tych na jej ba zie. Za pro po no wa no ró¿ -
no rod ne mo de le kon den sa to ra MOS uwzglê -
dnia j¹ ce wp³yw nie do sko na ³o œci pod³o ¿a
pó³ prze wo dni ko we go, a tak ¿e stwo rzo no uo -
gól nio ny opis cha rak te ry styk C-V kon den sa -
to ra MOS. Za pro po no wa no no we mo de le fo -
to e lek trycz ne kon den sa to ra i tran zy sto ra
MOS. Stwo rzo no ana li tycz ne mo de le tran zy -
sto ra MOS o zwiêk szo nej do sko na ³o œci, do -
sto so wa ne do przy rz¹ dów o bar dzo ma ³ych
roz mia rach, a tak ¿e mo de le tran zy sto ra i
kon den sa to ra MOS SOI.

Za pro po no wa no cha rak te ry za cjê struk tur
MIS (tak ¿e SOI) me to da mi elek trycz ny mi i fo -
to e lek trycz ny mi (no we me to dy wy zna cza nia
m.in. na piê cia p³a skich pasm, na piê cia œrod ka

AN DRZEJ
JA KU BOW SKI
An drzej Ja ku bow ski uro dzi³ siê 26 sierp nia
1940 ro ku w Kra ko wie. Li ceum Ogól no -
kszta³ c¹ ce ukoñ czy³ w 1957 ro ku w War sza -
wie i w tym sa mym ro ku roz po cz¹³ stu dia na
Wy dzia le £¹cz no œci Po li tech ni ki War szaw -
skiej. Od ukoñ cze nia stu diów (1963) do
chwi li obe cnej jest pra cow ni kiem na u ko wo-
dy dak tycz nym Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech -
nik In for ma cyj nych (wów czas Wy dzia ³u
£¹cz no œci), ak tu al nie na sta no wi sku pro fe so -
ra zwy czaj ne go. Tu taj te¿ uzy ska³ sto pieñ
dok to ra na uk tech nicz nych za roz pra wê
Struk tu ra cien ko war stwo wa me tal– die lek -
tryk– se le nek kad mu: tech no lo gia i w³a œci -
wo œci oraz dok to ra ha bi li to wa ne go za mo no -
gra fiê Pod sta wo we w³a œci wo œci struk tu ry me -
tal – die lek tryk– pó³ prze wo dnik oraz me to dy
ich okre œla nia („Pra ce In sty tu tu Tech no lo gii
Elek tro no wej”, PWN, War sza wa 1982). W
1977 ro ku zo sta³ po wo ³a ny na sta no wi sko
do cen ta, zaœ w 1989 ro ku uzy ska³ ty tu³ na u -
ko wy pro fe so ra na uk tech nicz nych. W la tach
1989–1992 by³ dy rek to rem na czel nym In sty -
tu tu Tech no lo gii Elek tro no wej (daw ne CE MI)
w War sza wie. W la tach 1984–1990 i
1994–2001 by³ kie row ni kiem Za k³a du Mi -
kro e lek tro ni ki, zaœ w la tach 2001–2004 kie -
row ni kiem Za k³a du Przy rz¹ dów Mi kro e lek -
tro ni ki i Na no e lek tro ni ki IMiO Po li tech ni ki
War szaw skiej. W la tach 2004–2008 by³ dy -
rek to rem In sty tu tu Mi kro e lek tro ni ki i Opto e -
lek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej.

Ob sza rem za in te re so wañ ba daw czych A.
Ja ku bow skie go jest m.in. tech no lo gia cien -
kich warstw pó³ prze wo dni ko wych i die lek -
trycz nych oraz wy ko rzy sta nia ich w³a œci wo -
œci do kon struk cji przy rz¹ dów pó³ prze wo dni -
ko wych. W tym za kre sie opra co wa no m.in.
tech no lo giê cien kich warstw Cd Se, tech no lo -
giê ano dy za cji pla zmo wej krze mu, tech no lo -
giê diod tu ne lo wych MIS oraz ba da no mo¿ li -
wo œci za sto so wa nia ró¿ nych warstw pó³ prze -
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pasm, gê sto œci pu ³a pek po wierzch nio wych,
³a dun ku efek tyw ne go, kon tak to wej ró¿ ni cy
po ten cja ³ów w tran zy sto rze i kon den sa to rze
MOS, ru chli wo œci w ka na le tran zy sto ra, roz -
k³a du kon cen tra cji do mie szek w pod³o ¿u pó³ -
prze wo dni ko wym, po mia ru cza su ¿y cia i
prêd ko œci ge ne ra cji po wierzch nio wej). Roz -
sze rze nie te o rii tech ni ki spek tro sko pii elek -
trycz nej g³ê bo kich po zio mów pu ³ap ko wych. 

An drzej Ja ku bow ski pro wa dzi³ ba da nia
mo de lo wa nia he te ro z³¹ czo wych tran zy sto -
rów bi po lar nych z ba z¹ Si Ge oraz kon den sa -
to ra i tran zy sto ra MOS z war stwa mi Si Ge
oraz ogra ni czeñ przy rz¹ dów pó³ prze wo dni -
ko wych — zw³a szcza przy rz¹ dów MOS.

In nym ob sza rem za in te re so wañ jest opra -
co wa nie apa ra tu ry po mia ro wo-kon trol nej
g³ów nie dla ce lów dia gno sty ki struk tur pó³ -
prze wo dni ko wych (m.in. cha rak te ro gra fy C-
V i I-V, in ter fej sy ana lo go wo-cy fro we, na no -
wol to mie rze, ge ne ra to ry po la ry za cji dla
tech nik DLTS i po mpo wa nia ³a dun ku).

An drzej Ja ku bow ski jest au to rem b¹dŸ
wspó³ au to rem oko ³o 650 prac na u ko wych
pu bli ko wa nych w cza so pi smach i ma te ria -
³ach kon fe ren cyj nych. Pu bli ko wa³ swo je pra -
ce m.in. w: „IE EE Trans. on Elec tron De vi ces”
i „So lid Sta te Cir cu its”, „So lid Sta te Elec tro -
nics”, „Jo ur nal of Ap plied Phy sics”, „Thin So -
lid Films”, „Rev. of Scien ti fic In stru ments”,
„Phy si ca Sta tus So li di”, „Mi cro e lec tro nics Jo -
ur nal”, „Mi cro e lec tro nics and Re lia bi li ty Mi -
cro e lec tro nics En gi ne e ring”, „Dia mond and
Re la ted Ma te rals”, „So lar Cells”, „Phy si que
Re vue Ap pli que”, „So lid Sta te Com mu ni ca -
tions”, „Sen sors and Ac tu a tors”, „Sen sors”.

By³ za pra sza ny do wy g³o sze nia re fe ra tów
w wie lu oœrod kach ba daw czych i uni wer sy -
te tach w kra ju i za gra ni c¹, m.in. w USA,
Niem czech, S³o we nii, Fran cji, we W³o szech,
w Ju go s³a wii, na Wê grzech, w Cze chach,
An glii, na Li twie i w In diach.

Jest wspó³ au to rem 8 pa ten tów, wie lu prac
o cha rak te rze po pu lar no-na u ko wym (oko ³o
100 wy st¹ pieñ nie o pu bli ko wa nych i oko ³o
50 pu bli ka cji, ini cja tor i prze wo dni cz¹ cy Ra -
dy Pro gra mo wej Wszech ni cy Wy dzia ³u Elek -
tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych) oraz mo no -
gra fii, skryp tów i pre skryp tów. Jest m.in.
wspó³ au to rem mo no gra fii Dia gno stics Me a -
su re ments in LSI/VL SI In te gra ted Cir cu its Pro -
duc tion (World Scien ti fic, 1991) wy da nej w
nie co zmie nio nej for mie, tak ¿e w jê zy ku pol -
skim (WNT, 1991). W 1986 ro ku z je go ini -
cja ty wy i pod je go re dak cj¹ na u ko w¹ uka za -
³a siê dwu to mo wa mo no gra fia Me to dy i po -
mia ry elek trycz ne w dia gno sty ce tech no lo gii
uk³a dów sca lo nych. W la tach 1985–1989

zor ga ni zo wa³ Se mi na rium œro do wi sko we
„VL SI-kie run ki, gra ni ce i ba rie ry roz wo ju”,
które go re zul ta tem by ³o 6 to mów ma te ria ³ów
wy da nych pod je go re dak cj¹ na u ko w¹ przez
PWN w la tach 1986–1990.

Dzia ³al noœæ dy dak tycz na obej mu je wszy -
st kie for my kszta³ ce nia (æwi cze nia la bo ra to ryj -
ne i au dy to ryj ne, pro jek ty, wy k³a dy, pra ce dy -
plo mo we) w za kre sie przy rz¹ dów pó³ prze wo -
dni ko wych i mi kro e lek tro ni ki. Pro wa dzi³ tak -
¿e wy k³a dy na stu diach po dy plo mo wych i
dok to ranc kich. Wy k³a da³ tak ¿e w Pol sko-
Fran cu skiej Wy ¿szej Szko le Te le ko mu ni ka cji
oraz w Po li tech ni ce £ódz kiej. By³ pro mo to rem
23 roz praw dok tor skich oraz oko ³o 150 prac
dy plo mo wych — ma gi ster skich i in ¿y nier -
skich. Sied miu Je go wy cho wan ków zaj mu je
sta no wi ska pro fe so rów w kra ju i za gra ni c¹.

An drzej Ja ku bow ski by³ cz³on kiem Pre zy -
dium Ko mi te tu ds. Na u ki i Po stê pu Tech nicz -
ne go przy Ra dzie Mi ni strów oraz prze wo dni -
cz¹ cym Ko mi sji Ba dañ Sto so wa nych te go Ko -
mi te tu. Od 1988 ro ku jest cz³on kiem Ko mi te -
tu Elek tro ni ki i Te le ko mu ni ka cji Pol skiej Aka -
de mii Na uk (w la tach 1988–2003 by³ prze -
wo dni cz¹ cym Sek cji Mi kro e lek tro ni ki te go
Ko mi te tu, a w la tach 1999–2007 tak ¿e wi ce-
prze wo dni cz¹ cym Ko mi te tu). W la tach
1990–1995 by³ re dak to rem na czel nym „Elec -
tron Tech no lo gy”. Jest cz³on kiem rad pro gra -
mo wych wie lu cza so pism oraz ko mi te tów na -
u ko wych kon fe ren cji miê dzy na ro do wych i
kra jo wych. By³ ini cja to rem i jest prze wo dni -
cz¹ cym cy klicz nej miê dzy na ro do wej kon fe -
ren cji „Dia gno stics and Yield: Ad van ced Si li -
con De vi ces and Tech no lo gy for ULSI Era”. 

By³ miê dzy in ny mi prze wo dni cz¹ cym Ra -
dy Nadzor czej fir my Vi go Sy stems oraz kon -
sul tan tem fir my X-ion (Fran cja – USA).

Za osi¹ gniê cia w pra cy na u ko wej i dy dak -
tycz nej zo sta³ wy ró¿ nio ny na gro d¹ Wy dzia ³u
Na uk Tech nicz nych Pol skiej Aka de mii Na uk,
piê cio krot nie na gro d¹ Mi ni stra Na u ki Szkol -
nic twa Wy ¿sze go i Tech ni ki, dwu krot nie na -
gro d¹ I stop nia im. Prof. Mieczys³awa Po ¿a ry -
skie go oraz „Ma gnum Tro pheum” M³o de go
Tech ni ka. Zo sta³ odzna czo ny m.in. Krzy ¿em
Ka wa ler skim Orde ru Odro dze nia Pol ski oraz
wy ró¿ nio ny Z³o t¹ Ho no ro w¹ Odzna k¹ „Za
Za s³u gi dla War sza wy”, Z³o tym Me da lem „Za
Za s³u gi dla Obron no œci Kra ju”, Ho no ro w¹
odzna k¹ AZS, oraz Ho no ro w¹ Odzna k¹ Sto -
wa rzy sze nia Elek try ków Pol skich, Sre br nym i
Z³o tym Krzy ¿em Za s³u gi, Me da lem Ko mi sji
Edu ka cji Na ro do wej, Odzna k¹ Za s³u ¿o ny dla
Po li tech ni ki War szaw skiej i Po li tech ni ki
£ódz kiej.

Jest ¿o na ty, ma dwo je dzie ci.
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STA NI S£AW
JAN KOW SKI
Sta ni s³aw Jan kow ski uro dzi³ siê 13 sierp nia
1946 ro ku w War sza wie. Li ceum Ogól no -
kszta³ c¹ ce im. Ste fa na Ba to re go w War sza wie
ukoñ czy³ w 1964 ro ku. W la tach 1964–1970
stu dio wa³ na Wy dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni -
ki War szaw skiej. W 1970 ro ku uzy ska³ dy -
plom ma gi stra in ¿y nie ra w dzie dzi nie apa ra -
tu ry elek tro nicz nej. Od 1973 ro ku pra co wa³
ja ko asy stent w In sty tu cie Pod staw Elek tro ni ki
Po li tech ni ki War szaw skiej. W 1980 ro ku
obro ni³ (z wy ró¿ nie niem) roz pra wê dok tor sk¹
na te mat ana li zy wiel kich sie ci elek trycz nych,
za któr¹ otrzy ma³ na gro dê Rek to ra Po li tech ni -
ki War szaw skiej. Pro mo to rem by³ pro fe sor dr
Cze s³aw Raj ski. Od 1980 ro ku jest ad iunk tem
w In sty tu cie Sy ste mów Elek tro nicz nych Po li -
tech ni ki War szaw skiej.

Od 1990 ro ku jest kie row ni kiem ze spo -
³ów na u ko wych. Obe cnie jest kie row ni kiem
ze spo ³u in te li gen cji obli cze nio wej w Za k³a -
dzie Sztucz nej In te li gen cji.

W la tach 1991–1993 by³ za stêp c¹ dy rek to -
ra In sty tu tu Pod staw Elek tro ni ki ds. na u cza nia.

Pro wa dzi in ten syw n¹ dzia ³al noœæ na u ko -
wo-ba daw cz¹ w dzie dzi nie sy ste mów elek -
tro nicz nych, uk³a dów nie li nio wych, sztucz -
nych sie ci neu ro no wych, sta ty stycz nych sy -
ste mów ucz¹ cych siê, in te li gen cji obli cze -
nio wej oraz za sto so wañ w ma te ria ³o znaw -
stwie, me dy cy nie, bio in for ma ty ce, ro bo ty ce i
lot nic twie. W ra mach Cen tral ne go Pro gra mu
Ba dañ Pod sta wo wych „Roz wój te o rii oraz
no wo cze snych me tod ana li zy i pro jek to wa -
nia uk³a dów i sy ste mów elek tro nicz nych”
(1986–1990) roz po cz¹³ ja ko je den z pierw -

szych w Pol sce ba da nia sy mu la cyj ne i eks pe -
ry men tal ne uk³a dów elek tro nicz nych o struk -
tu rze nie li nio wych sie ci neu ro no wych.

Re a li zo wa³ (ja ko kie row nik) na stê pu j¹ ce
pro jek ty ba daw cze: projekt Mi ni ster stwa
Edu ka cji Na ro do wej Za sto so wa nie mo de li
per ko la cyj nych do ba da nia zja wisk uszko -
dzeñ wy bra nych ma te ria ³ów i ele men tów
elek tro nicz nych (1990–1991), projekt Ko mi -
te tu Ba dañ Na u ko wych Za sto so wa nie sie ci
neu ro no wych do pro gno zo wa nia pro ce sów
cha o tycz nych (1991–1992), projekt
ESPRIT/CRIT Za sto so wa nie sie ci neu ro no -
wych do pro gno zo wa nia pro ce sów cha o -
tycz nych (re a li za cja za po œre dnic twem Fun -
da cji na Rzecz Na u ki Pol skiej (1992–1994),
projekt Ko mi te tu Ba dañ Na u ko wych Prze -
twa rza nie in for ma cji w ko mór ko wych sie -
ciach neu ro no wych i w sie ciach neu ro nów
oscy lu j¹ cych (1993–1994), projekt Ko mi te tu
Ba dañ Na u ko wych nt.: In te li gent ny sy stem
po mia ro wy do ba da nia cen trów de fek to wych
w ma te ria ³ach pó³ i zo lu j¹ cych (2004–2005)
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oraz projekt Mi ni ster stwa Na u ki i In for ma ty -
ki Za sto so wa nie me tod in te li gen cji obli cze -
nio wej do two rze nia i ana li zy obra zu struk tu -
ry de fek to wej pó³ prze wo dni ków wy so ko re -
zy styw nych (2005–2007). 

Ucze st ni czy³ w 5 pro jek tach Rek to ra Po -
li tech ni ki war szaw skiej i 8 pro jek tach Dzie -
ka na Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma -
cyj nych i w pro gra mie prio ry te to wym Po li -
tech ni ki War szaw skiej „Dy na mi ka Uk³a dów
Z³o ¿o nych” (2003).

By³ pol skim ko or dy na to rem pro jek tu
Opti mal Le ar ning Sy stems — Ef fi cient So -
ftwa re To ols and Ap pli ca tions (gru pa NT —
New Ma te rials and Tech no lo gies w ra mach
Pro gra mu Wy ko naw cze go Wspó³ pra cy Na u -
ko wo-Tech nicz nej miê dzy Rzecz po spo li t¹
Pol sk¹ a Re pu bli k¹ W³o sk¹ 2007–2009). 

Ucze st ni czy³ w 30 sym po zjach i kon fe -
ren cjach na u ko wych kra jo wych i 45 miê dzy -
na ro do wych, czê sto ja ko cz³o nek ko mi te tu
na u ko we go i au tor re fe ra tów za pra sza nych
(np. IE EE In ter na tio nal Wor kshop on Cel lu lar
Neu ral Ne tworks and the ir Ap pli ca tions —
CN NA, Eu ro pe an Con fe ren ce on Cir cu it The -
o ry and De sign, In ter na tio nal Sym po sium on
Cir cu its and Sy stems, IE EE Wor kshop on
Non li ne ar Dy na mics of Elec tro nic Sy stems
NDES, Eu ro pe an Ca pa ci tor and Re si stor
Tech no lo gy Sym po sium CARTS-EU RO PE, In -
ter na tio nal Con gress of Elec tro car dio lo gy —
ICE, In ter na tio nal Sym po sium on Bio lo gi cal
and Me di cal Da ta Ana ly sis — ISBM DA, SPIE
Con gress, Ma te rials Re se arch So cie ty Me e -
ting, Pat tern Re co gni tion in In for ma tion Sy -
stems, Expe ri men tal Cha os Con fe ren ce). 

W 1984 ro ku otrzy ma³ pre sti ¿o we wy ró¿ -
nie nie Ame ri can Ce ra mic So cie ty za naj lep -
szy re fe rat na u ko wy na 4th In ter na tio nal Con -
fe ren ce on Fer ri tes (San Fran ci sco, USA).

In ten syw nie roz wi ja wspó³ pra cê miê dzy -
na ro do w¹. W 1983 ro ku prze by wa³ w Uni -
ver sité de Pro ven ce, Mar sy lia ja ko sty pen dy -
sta rz¹ du fran cu skie go. W ra mach pro gra mu
eu ro pej skie go Tem pus odby³ sta ¿e na u ko we
w Hi szpa nii: Uni ver si tat de Bar ce lo na, De -
par ta ment de Fi si ca Esta di sti ca i Uni ver si tat
Au to no ma de Bar ce lo na, Cen tre Na cio nal de
Mi cro e lec tro ni ca (1992) oraz we Fran cji:
École Supérieu re de Phy si que et Chi mie In -

du striel les de la Vil le de Pa ris, (1995 i 1997).
W ra mach wspó³ pra cy fi nan so wa nej przez
Ko mi tet Ba dañ Na u ko wych oraz po ro zu mieñ
dwu stron nych wspó³ pra co wa³ z Uni wer sy te -
tem Rzym skim „La Sa pien za”, Vri je Uni ver si -
te it Brus sels, Bel gia. W ra mach pro gra mów
Unii Eu ro pej skiej So cra tes i Era smus pro wa -
dzi³ wy k³a dy w wie lu uczel niach: École
Supérieu re de Phy si que et Chi mie In du striel -
les de la Vil le de Pa ris, Fran cja, Uni ver si ta
„La Sa pien za” di Ro ma, Uni ver si ta di Ca ta -
nia, W³o chy, Linköping Uni ver si tet, Szwe cja.
W Uni ver si tat Ra món Llull, Bar ce lo na, Hi -
szpa nia, ucze st ni czy w obro nach roz praw
dok tor skich. Z je go ini cja ty wy roz wi ja siê
wy mia na stu den tów w ra mach pro gra mów
Unii Eu ro pej skiej.

Prze by wa³ w Non li ne ar Elec tro nics La bo -
ra to ry, Uni ver si ty of Ca li for nia at Ber ke ley
(USA) na za pro sze nie pro fe so ra Le o na Chua,
w Du al and Neu ral Com pu ting La bo ra to ry
Wê gier skiej Aka de mii Na uk w Bu da pe szcie
na za pro sze nie pro fe so ra Ta ma sa Ro ski oraz
w Uni ver si ty of Lo u i svil le (Ken tuc ky, USA) na
za pro sze nie pro fe so ra Jac ka ¯u ra dy.

Jest au to rem i wspó³ au to rem po nad 120
pu bli ka cji na u ko wych na pre sti zo wych kon -
fe ren cjach miê dzy na ro do wych oraz w cza -
so pi smach i wy daw nic twach Sprin ger, World
Scien ti fic. 

W dzia ³al no œci dy dak tycz nej pro wa dzi
za jê cia spe cja li stycz ne. Od 1990 ro ku ma
au tor ski wy k³ad obie ral ny na te mat sztucz -
nych sie ci neu ro no wych. Wy k³ad jest co ro -
ku ak tu a li zo wa ny i cie szy siê po wo dze niem
wœród stu den tów. By³ kie row ni kiem po nad
70 prac dy plo mo wych ma gi ster skich (w tym
10 dy plo man tów z kra jów Unii Eu ro pej skiej)
oraz 30 prac dy plo mo wych in ¿y nier skich. 

Pe³ ni³ wie le funk cji spo ³ecz nych na
uczel ni: za stêp ca prze wo dni cz¹ ce go Ko ³a
NSZZ „So li dar noœæ” w In sty tu cie Pod staw
Elek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej w la -
tach 1989–1991, prze wo dni cz¹ cy Ko ³a
NSZZ „So li dar noœæ” na Wy dzia le Elek tro ni ki
i Tech nik In for ma cyj nych, za stêp ca prze wo -
dni cz¹ ce go Ko mi sji Za k³a do wej NSZZ „So li -
dar noœæ” Po li tech ni ki War szaw skiej w la tach
1998–2010. Obe cnie jest cz³on kiem Ko mi sji
So li dar no œci Na u ki.
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JA CEK
MA CIEJ JAR KOW SKI
Ja cek Ma ciej Jar kow ski uro dzi³ siê 12 stycz -
nia 1938 ro ku w War sza wie. Tam te¿ w 1952
ro ku ukoñ czy³ szko ³ê pod sta wo w¹, a w 1956
ro ku li ceum ogól no kszta³ c¹ ce. W 1957 ro ku
pod j¹³ stu dia na Wy dzia le £¹cz no œci Po li -
tech ni ki War szaw skiej, które ukoñ czy³ w
1964 ro ku, otrzy mu j¹c dy plom ma gi stra in -
¿y nie ra ze spe cjal no œci¹ Ra dio ko mu ni ka cji,
w 1975 ro ku otrzy ma³ sto pieñ dok to ra na
Wy dzia le Elek tro ni ki tej Uczel ni. Je szcze
przed ukoñ cze niem stu diów pod j¹³ pra cê w
Ka te drze Urz¹ dzeñ Ra dio tech nicz nych Po li -
tech ni ki War szaw skiej. W 1964 ro ku pod j¹³
obo wi¹z ki na u czy cie la aka de mic kie go w tej -
¿e ka te drze, a na stêp nie (po re or ga ni za cji), w
In sty tu cie Ra dio e lek tro ni ki, ja ko asy stent
(1964–1975) i póŸniej — star szy asy stent,
zaœ w la tach 1976–2003 ja ko ad iunkt. W la -
tach 1982–1988 pe³ ni³ funk cje se kre ta rza na -
u ko we go w Ko mi te cie Elek tro ni ki i Te le ko -
mu ni ka cji Pol skiej Aka de mii Na uk, wi ce dy -
rek to ra ds. dy dak ty ki w In sty tu tu Ra dio e lek -
tro ni ki (1988–1992), kie row ni ka Za k³a du Ra -
dio ko mu ni ka cji (1997–1999) kie row ni ka Po -
dy plo mo we go Stu dium Ra dio e lek tro ni ki oraz
Wie czo ro wych Stu diów Za wo do wych na
Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj -
nych Po li tech ni ki War szaw skiej. W zwi¹z ku
z wy ga œniê ciem usta wo wych upraw nieñ na -
u czy cie la mia no wa ne go, w 2002 ro ku pod j¹³
pra ce w In sty tu cie £¹cz no œci na sta no wi sku
ad iunk ta, po zo sta j¹c w In sty tu cie Ra dio e lek -
tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej na cz¹ st ko -
wym wy mia rze eta tu tech nicz ne go star sze go
spe cja li sty i póŸniej g³ów ne go spe cja li sty. 

W 2003 ro ku prze szed³ na eme ry tu rê, nie
po rzu ca j¹c czyn nej pra cy za wo do wej.

W ra mach swo ich obo wi¹z ków dy dak -
tycz nych opra co wa³ pro wa dzo ne przez sie -
bie wy k³a dy: „An te ny i pro pa ga cja fal ra dio -
wych”, „Ra dio dy fu zja sa te li tar na” oraz
„Wzor ce czê sto tli wo œci”, wraz z ma te ria ³a mi
po moc ni czy mi dla s³u cha czy. By³ ini cja to -
rem po wsta nia w In sty tu cie Ra dio e lek tro ni ki
Po li tech ni ki War szaw skiej „La bo ra to rium an -
ten”, dla które go opra co wa³ trzy pierw sze
æwi cze nia. W okre sie bez ma ³a 40-let niej
pra cy dy dak tycz nej by³ pro mo to rem 120
prac ma gi ster skich i in ¿y nier skich. 

Od po cz¹t ku swej pra cy na Po li tech ni ce
War szaw skiej Ja cek Jar kow ski bra³ czyn ny
udzia³ w ba da niach. W la tach szeœæ dzie si¹ -
tych ucze st ni czy³ w pra cach nad bu do w¹
wy so ko sta bil nych kwar co wych wzor ców
czê sto tli wo œci w ze spo le kie ro wa nym przez
pro fe so ra Ste fa na Hah na. Wy two rzo ne przy
je go udzia le wzor ce czê sto tli wo œci zna la z³y
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za sto so wa nie w Kra jo wej S³u¿ bie Czê sto tli -
wo œci Wzor co wej. W ra mach tej s³u¿ by wy -
two rzo ne wzor ce sta bi li zo wa ³y fa lê no œn¹
d³u go fa lo wej Ra dio sta cji Cen tral nej Pol skie -
go Ra dia po cz¹t ko wo w Ra szy nie, a na stêp -
nie w Kon stan ty no wie. Emi sja sta no wi ³a sy -
stem od nie sie nia dla lo kal nych wzor ców
czê sto tli wo œci w ca ³ym kra ju. W ce lu umo¿ -
li wie nia ko rzy sta nia z emi sji czê sto tli wo œci
wzor co wej w In sty tu cie Ra dio e lek tro ni ki
zbu do wa no (1970–1976) se riê odbior ni ków
czê sto tli wo œci wzor co wej, tzw. wtór nych
wzor ców czê sto tli wo œci, których by³ wspó³ -
twór c¹. Kon ty nu a cj¹ prac nad ge ne ra cj¹ czê -
sto tli wo œci wzor co wej by ³a bu do wa sta no -
wisk po mia ru czê sto tli wo œci z do k³ad no œci¹
10 –12. Pod je go kie run kiem zbu do wa ny zo sta³
mier nik czê sto tli wo œci wzor co wej z tzw. po -
wie la niem od chy³ ki czê sto tli wo œci, co umo¿ -
li wia ³o po miar me to d¹ cy fro w¹. 

W 1966 ro ku odby³ pó³ rocz ny sta¿ na u -
ko wy w Mar co ni In stru ments Ltd. w St. Al -
bans, Wiel ka Bry ta nia. Ucze st ni czy³ te¿ w
krót ko ter mi no wych kur sach za wo do wych
m.in. w USA, Fran cji i we W³o szech.

Od 1991 ro ku pro wa dzi³ pra ce nad wdro -
¿e niem w Pol sce ra dio fo nii cy fro wej na fa -
lach po ni ¿ej 30 MHz. Kie ro wa³ wy o drêb nio -
nym pro jek tem ba daw czym za ma wia nym
(PBZ) Mi ni ster stwa Na u ki i Szkol nic twa Wy -
¿sze go, w wy ni ku które go po wsta³
(2008–2011) do œwiad czal ny nadaj nik DRM
pra cu j¹ cy na czê sto tli wo œci 27 MHz. Za po -
œre dnic twem te go odbior ni ka zo sta ³y prze pro -
wa dzo ne pierw sze w Pol sce emi sje ra dia cy -

fro we go w for ma cie DRM. W la tach
2005–2006 kie ro wa³ pol skim udzia ³em w
Sie ci Do sko na ³o œci 6. Pro gra mu Ra mo we go
IST UE „TAR GET” — Top Am pli fier Re se arch
Gro ups in a Eu ro pe an Te am. W la tach
1980–1990 kie ro wa³ pra ca mi ze spo ³u zaj mu -
j¹ ce go siê za a wan so wa ny mi me to da mi syn te -
zy cha rak te ry styk pro mie nio wa nia an ten.

W 2002 ro ku pod j¹³ pra cê w In sty tu cie
£¹cz no œci, gdzie m.in. kie ro wa³ pol skim
udzia ³em w Sie ci Do sko na ³o œci 5. Pro gra mu
Ra mo we go IST UE „NE XWAY” — Ne twork of
Excel len ce in Wi re less Ap pli ca tion and Tech -
no lo gy — Mem ber ship (2004–2006) i na -
stêp nie — 6. Pro gra mem Ra mo wym IST
„CRU I SE” — Cre a ting Ubi qu i to us In tel li gent
Sen sing Envi ron ments, Ne twork of Excel len -
ce on the Ap pli ca tion and Com mu ni ca tion
Aspects of Wi re less Sen sor Ne twor king. Do -
œwiad cze nia wy nie sio ne ze wspó³ pra cy miê -
dzy na ro do wej w ra mach Sie ci Do sko na ³o œci
po zwo li ³y na roz wi niê cie te ma ty ki in te li gent -
nych bez prze wo do wych sie ci sen so ro wych. 

Za osi¹ gniê cia w pra cach dy dak tycz nych
i na u ko wych by³ wy ró¿ nio ny na gro da mi ze -
spo ³o wy mi Mi ni stra Oœwia ty i Szkol nic twa
Wy ¿sze go (1969), Mi ni stra Na u ki, Szkol nic -
twa Wy ¿sze go i Tech ni ki (1975), wie lo krot -
nie na gro da mi Rek to ra Po li tech ni ki War -
szaw skiej, oraz odzna ka mi — z³o t¹ „Za s³u -
¿o ny dla Re sor tu £¹cz no œci” (1979) i sre br n¹
„Za za s³u gi dla Roz wo ju Prze my s³u Ma szy -
no we go” (1986). Jest odzna czo ny Z³o tym
Krzy ¿em Za s³u gi.

Jest ¿o na ty, ma jed ne go sy na.
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KA ZI MIERZ
JÊ DRZE JEW SKI
Ka zi mierz Jê drze jew ski uro dzi³ siê w 1945
ro ku w War sza wie. XVI II Li ceum Ogól no -
kszta³ c¹ ce w War sza wie im. Ja na Za mo y skie -
go ukoñ czy³ w 1963 ro ku. Roz po cz¹³ stu dia
na wy dzia le £¹cz no œci Po li tech ni ki War -
szaw skiej, które ukoñ czy³ w 1970 ro ku, uzy -
sku j¹c dy plo mem ma gi stra in ¿y nie ra w dzie -
dzi nie elek tro ni ka cia ³a sta ³e go. Je go pra ca
ma gi ster ska do ty czy ³a re a li za cji urz¹ dze nia,
na no sze nia i po mia rów cien kich warstw
otrzy my wa nych tech ni k¹ sput te rin gu. W
1970 ro ku roz po cz¹³ stu dia dok to ranc kie w
In sty tu cie Fi zy ki Po li tech ni ki War szaw skiej.
Roz pra wê dok tor sk¹ w dzie dzi nie cien kich
ko bal to wych warstw ma gne tycz nych obro ni³
na wy dzia le Fi zy ki Tech nicz nej i Ma te ma ty ki
Sto so wa nej Po li tech ni ki War szaw skiej w
1978 ro ku. Pra cê za wo do w¹ roz po cz¹³ w
1974 ro ku w In sty tu cie Pod staw Elek tro ni ki
na Wy dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki War -
szaw skiej po cz¹t ko wo ja ko asy stent, po tem
ad iunkt i do cent.

Je go pra ca na u ko wa kon cen tro wa ³a siê
po cz¹t ko wo wo kó³ za ga dnieñ do ty cz¹ cych
me tod po mia ro wych w dzie dzi nie opto e lek -
tro ni ki z wy ko rzy sta niem œwia t³a la se ro we go.
Od 1978 ro ku roz sze rzy³ swo je za in te re so -
wa nia na œwia t³o wo dy i roz po cz¹³ ba da nia
nad po mia ra mi ich pa ra me trów i prak tycz ny -
mi za sto so wa nia mi. Jest kie row ni kiem ze spo -
³u na u ko we go Œwia t³o wo do wych Czuj ni ków
i Sy ste mów Po mia ro wych.

Do œwiad cze nie na u ko we zdo by wa³ m.in.
za gra ni c¹. W la tach 1985–1996 prze by wa³
w Wiel kiej Bry ta nii, po cz¹t ko wo na sta ¿ach

na u ko wych (Bri tish Co un cil, Tem pus), po tem
ja ko se nior re se arch fel low i vi si ting prin ci pal
re se arch fel low w Opti cal Fi bre Gro up, a po
zmia nie na zwy, w Opto e lec tro nics Re se arch
Cen tre, Uni ver si ty of So u thamp ton. Wspó³ -
pra co wa³ rów nie¿ z De part ment of Ma te rials,
Uni ver si ty of Le eds, Aston Uni ver si ty, Bir min -
gham, Uni ver si ty of Bath w dzie dzi nie podze -
spo ³ów œwia t³o wo do wych i no wych tech no -
lo gii œwia t³o wo do wych. W kra ju wspó³ pra cu -
je z In sty tu tem Tech no lo gii Ma te ria ³ów Elek -
tro nicz nych w War sza wie, Wy dzia ³em Fi zy ki
Uni wer sy te tu War szaw skie go, Po li tech ni k¹
Wro c³aw sk¹ i In sty tu tem £¹cz no œci.

Jest au to rem lub wspó³ au to rem 41 pu bli -
ka cji w dzie dzi nie opto e lek tro ni ki œwia t³o -
wo do wej.

Za wy ni ki ba dañ w dzie dzi nie opto e lek -
tro ni ki otrzy ma³ na gro dê ze spo ³o w¹ Mi ni stra
za osi¹ gniê cia na u ko we w 1990 i na gro dy
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ze spo ³o we Rek to ra Po li tech ni ki War szaw -
skiej w 1998 i 2003 ro ku.

W la tach 1978–2011 bra³ udzia³ w pro -
jek tach ba daw czych z dzie dzi ny tech no lo gii
i po mia rów œwia t³o wo dów, tech no lo gii
podze spo ³ów œwia t³o wo do wych i œwia t³o wo -
do wych czuj ni ków po mia ro wych. By ³y to:
re a li za cje kom pu te ro wych sta no wisk do ba -
da nia spek tral nych w³a sno œci trans mi syj nych
œwia t³o wo dów i podze spo ³ów œwia t³o wo do -
wych, opra co wa nia tech no lo gii wy ko ny wa -
nia œwia t³o wo dów ze szkie³ optycz nych tlen -
ko wych i szkie³ fo sfo ra no wych, w tym œwia -
t³o wo dów po la ry za cyj nych i do mie szko wa -
nych jo na mi ziem rzad kich, opra co wa nia
sta no wisk tech no lo gicz nych dla ter micz ne go
prze wê ¿a nia œwia t³o wo dów i wy ko ny wa nie
t¹ tech ni k¹ podze spo ³ów œwia t³o wo do wych,
w tym so cze wek sto¿ ko wych, sprzê ga czy
kie run ko wych, t³u mi ków, fil trów, mul ti- i de -
mul ti ple kse rów, kon wer te rów mo dów, opra -
co wa nie tech nik ba da nia pa ra me trów spek -
tral nych tych podze spo ³ów oraz wp³y wu
zmian pro ce sów na po pra wê ich w³a sno œci,
wy ko rzy sta nie struk tur prze wê ¿a nych ja ko
czuj ni ków po mia ro wych, za sto so wa nia
prze wê ¿eñ dla u³a twie nia od dzia ³y wa nia po -
la aku stycz ne go i optycz ne go w œwia t³o wo -
dach cy lin drycz nych, re a li za cje la bo ra to ryj -
nych roz wi¹ zañ wzmac nia czy i la se rów

œwia t³o wo do wych oraz Ÿróde³ su per lu mi ne -
scen cyj nych z wy ko na nych uprze dnio œwia -
t³o wo dów ze szkie³ tlen ko wych i fo sfo ra no -
wych do mie szko wa nych jo na mi ziem rzad -
kich, jak Nd, Er, Yb, Pr, o pra cy ci¹ g³ej i im -
pul so wej (z prze ³¹ cza n¹ do bro ci¹ re zo na to -
ra). Opra co wa³ tech no lo gie syn te zy szkie³
flu o ro wych i tel lu ro wych, pra co wa³ nad
tech no lo gia mi wy ko ny wa nia œwia t³o wo dów
struk tu ral nych ze szkie³ flu o ro wych i tel lu ro -
wych i two rzyw sztucz nych. 

W ostat nich la tach je go za in te re so wa nia
kon cen tru j¹ siê na œwia t³o wo do wych siat -
kach Brag ga. Zre a li zo wa³ la bo ra to rium tech -
no lo gicz ne do re a li za cji œwia t³o wo do wych
sia tek Brag ga, opra co wa³ sta no wi ska po mia -
ro we do ba dañ spek tral nych tych sia tek i
podze spo ³ów brag gow skich na w³ók nach
œwia t³o wo do wych, zre a li zo wa³ la bo ra to rium
do wo do ro wa nia w³ókien i podze spo ³ów
œwia t³o wo do wych.

W ra mach obo wi¹z ków dy dak tycz nych w
In sty tu cie Sy ste mów Elek tro nicz nych pro wa -
dzi³ za jê cia z przedmio tów „Pod sta wy po mia -
rów” (PPOM) i „Pod sta wy tech no lo gii œwia t³o -
wo dów” (PTSW). Od 1981 ro ku jest kie row ni -
kiem la bo ra to rium Pod staw Po mia rów.

In te re su je siê tu ry sty k¹, na rciar stwem i
¿e glar stwem.
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KON RAD
JÊ DRZE JEW SKI
Kon rad Jê drze jew ski uro dzi³ siê w 1971 ro ku
w Lu bli nie. W 1990 ro ku ukoñ czy³ II Li ceum
Ogól no kszta³ c¹ ce im. Ste fa na ¯e rom skie go
w To ma szo wie Ma zo wiec kim. W trak cie na -
u ki w szko le œre dniej by³ fi na li st¹ XVI Olim -
pia dy Wie dzy Tech nicz nej w gru pie elek tro -
nicz no-elek tro tech nicz nej. W 1990 ro ku roz -
po cz¹³ stu dia na Wy dzia le Elek tro ni ki Po li -
tech ni ki War szaw skiej, które ukoñ czy³ w
1995 ro ku (z wy ró¿ nie niem) i dy plo mem ma -
gi stra in ¿y nie ra w dzie dzi nie elek tro ni ki i te -
le ko mu ni ka cji. Pra ca ma gi ster ska do ty czy ³a
al go ryt mów opty mal nej de tek cji sy gna ³ów i
esty ma cji ich pa ra me trów przy ad ap ta cyj -
nym ste ro wa niu odbior ni kiem. W 1993 ro ku
roz po cz¹³ stu dia na Wy dzia le Na uk Eko no -
micz nych Uni wer sy te tu War szaw skie go,
które ukoñ czy³ z wy ró¿ nie niem w 1998 ro ku
z dy plo mem ma gi stra eko no mii w dzie dzi nie
ban ko wo œci i fi nan sów. Pra ca ma gi ster ska
do ty czy ³a pro mo cji us³ug ban ko wych w In -
ter ne cie. W 1995 ro ku roz po cz¹³ stu dia dok -
to ranc kie na Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech nik
In for ma cyj nych Po li tech ni ki War szaw skiej.
Roz pra wê dok tor sk¹ w dzie dzi nie elek tro ni ki
obro ni³ (z wy ró¿ nie niem) w 2000 ro ku. Te -
ma tem roz pra wy dok tor skiej by ³o prze twa -
rza nie sy gna ³ów nie sta cjo nar nych z wy ko -
rzy sta niem kon cep cji ad ap ta cyj nej do pa so -
wa nej ob ser wa cji. 

W 2000 ro ku roz po cz¹³ pra cê na sta no -
wi sku ad iunk ta w Za k³a dzie Te o rii Ob wo -
dów i Sy gna ³ów w In sty tu cie Sy ste mów Elek -
tro nicz nych na Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech -
nik In for ma cyj nych Po li tech ni ki War szaw -

skiej. Je szcze przed ukoñ cze niem pra cy dok -
tor skiej zgro ma dzi³ zna cz¹ cy do ro bek pu bli -
ka cyj ny, co z pew no œci¹ przy czy ni ³o siê do
przy zna nia mu w 2001 ro ku sty pen dium
Fun da cji na Rzecz Na u ki Pol skiej dla m³o -
dych na u kow ców. Je go za in te re so wa nia na u -
ko we po cz¹t ko wo kon cen tro wa ³y siê na za -
ga dnie niach do ty cz¹ cych wy ko rzy sta nia
kon cep cji ad ap ta cyj nej do pa so wa nej ob ser -
wa cji w prze twa rza niu sy gna ³ów, w szcze -
gól no œci sy gna ³ów nie sta cjo nar nych. Rów no -
le gle ucze st ni czy³ w pro wa dzo nych w In sty -
tu cie Sy ste mów Elek tro nicz nych Po li tech ni ki
War szaw skiej ba da niach w dzie dzi nie ra dio -
lo ka cji, w te ma ty ce do ty cz¹ cej prze twa rza -
nia sy gna ³ów w ra da rach FMCW. 

W 2001 ro ku pod j¹³ no wy kie ru nek ba -
daw czy nad opra co wa niem no wej kla sy
prze twor ni ków ana lo go wo-cy fro wych, wy ko -
rzy stu j¹ cych al go ryt my wy wo dz¹ ce siê z kon -
cep cji ad ap ta cyj nej do pa so wa nej ob ser wa cji.

Jest au to rem 40 pu bli ka cji na u ko wych, w
tym 10 w cza so pi smach na u ko wych, m.in.
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„Me a su re ment”, „IE EE Trans ac tions on In stru -
men ta tion and Me a su re ment” i „Me tro lo gy
and Me a su re ment Sy stems” oraz 30 w ma te ria -
³ach re no mo wa nych kon fe ren cji na u ko wych.

W ra mach obo wi¹z ków dy dak tycz nych
na Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech nik In for ma -
cyj nych pro wa dzi³ za jê cia z przedmio tów:
„Cy fro we prze twa rza nie sy gna ³ów”, „Te o ria
sy gna ³ów i mo du la cji”, Te o ria sy gna ³ów i in -
for ma cji”, „Sy gna ³y i sy ste my”, „Opty mal ne
prze twa rza nie sy gna ³ów”, „Te o ria ob wo -
dów”, „Pod sta wy tech ni ki kom pu te ro wej”. W
2009 ro ku opra co wa³ no wy przedmiot „Ad -
ap ti ve Si gnal Pro ces sing” i roz po cz¹³ pro wa -
dze nie za jêæ z te go przedmio tu na stu diach
an glo jê zycz nych na Wy dzia le Elek tro ni ki i
Tech nik In for ma cyj nych.
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ni³ z wy ró¿ nie niem w gru dniu 2004 ro ku. Od
lu te go 2005 ro ku pra cu je w Za k³a dzie Opto -
e lek tro ni ki In sty tu tu Mi kro e lek tro ni ki i Opto -
e lek tro ni ki na sta no wi sku ad iunk ta. 

Jest wspó³ au to rem po nad dwu dzie stu ar -
ty ku ³ów w cza so pi smach na u ko wych, ta kich
jak: „Opti cal Ma te rials”, „Jo ur nal of Al lo ys
and Com po unds”, „Jo ur nal of Lu mi ne scen ce”
i „Che mi stry of Ma te rials”. Od 2002 ro ku by³
wy ko naw c¹ dzie siê ciu pro jek tów ba daw -
czych Ko mi te tu Ba dañ Na u ko wych, re a li zo -
wa nych w Po li tech ni ce War szaw skiej i In sty -
tu cie Tech no lo gii Ma te ria ³ów Elek tro nicz -
nych, z cze go trze ma kie ro wa³. W la tach
2004–2008 bra³ udzia³ w pra cach Sie ci Do -
sko na ³o œci NE MO w 6. Pro jek cie Ra mo wym
Unii Eo ro pej skiej. W 2010 ro ku otrzy ma³ na -
gro dê ze spo ³o w¹ I stop nia Rek to ra Po li tech -
ni ki War szaw skiej za osi¹ gniê cia na u ko we w
la tach 2008–2009.

Po za pra c¹ na u ko w¹ zaj mu je siê wspi -
nacz k¹ wy so ko gór sk¹.

kaczkan

MAR CIN
PIOTR KACZ KAN
Mar cin Piotr Kacz kan uro dzi³ siê 29 paŸ -
dzier ni ka 1974 ro ku w War sza wie. Dzie ciñ -
stwo spê dzi³ w Ni dzi cy, gdzie ukoñ czy³
Szko ³ê Pod sta wo w¹ nr 1 im. Mi ko ³a ja Ko per -
ni ka, a na stêp nie XV Li ceum Ogól no kszta³ c¹ -
ce im. Sta ni s³a wa Wy spiañ skie go. W 1993
ro ku roz po cz¹³ stu dia na Wy dzia le Elek tro ni -
ki Po li tech ni ki War szaw skiej, które ukoñ czy³
po 5 la tach. Od 1994 do 1996 ro ku by³ rów -
nie¿ stu den tem Wy dzia ³u Fi zy ki Uni wer sy te -
tu War szaw skie go. Pra cê dy plo mo w¹ Za ga -
dnie nie emi sji wi dzial nej w la se ro wych kry -
szta ³ach YA lO3:Ho+3 wy ko na³ w Za k³a dzie
Opto e lek tro ni ki In sty tu tu Mi kro e lek tro ni ki i
Opto e lek tro ni ki (IMiO) Po li tech ni ki War -
szaw skiej pod kie run kiem Mi cha ³a Ma li now -
skie go. Pra ca zdo by ³a pierw sz¹ na gro dê w
kon kur sie im. A. Smo liñ skie go na naj lep sz¹
pra cê z dzie dzi ny opto e lek tro ni ki w 1998 ro -
ku, zor ga ni zo wa nym przez Pol ski Ko mi tet
Opto e lek tro ni ki Sto wa rzy sze nia Elek try ków
Pol skich. W 1998 ro ku roz po cz¹³ stu dia dok -
to ranc kie na Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech nik
In for ma cyj nych Po li tech ni ki War szaw skiej
na kie run ku Elek tro ni ka i Te le ko mu ni ka cja.
W 2001 ro ku otrzy ma³ Sty pen dium Rz¹ du
Fran cji, w ra mach, które go odby³ sta¿ w La -
bo ra to rium Fi zy ko-Che mii Ma te ria ³ów Lu mi -
ne scen cyj nych na Uni wer sy te cie w Ly o nie,
gdzie zaj mo wa³ siê pra c¹ nad wy twa rza niem
œwia t³o wo dów pla nar nych me to d¹ im plan ta -
cji jo nów. Roz pra wê dok tor sk¹ Wa run ki
wzbu dza nia pro mie nio wa nia krót ko fa lo we -
go w la se ro wych kry szta ³ach Sr La Ga3O7 i Sr -
La GaO4 ak ty wo wa nych jo na mi hol mu obro -
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MA RIUSZ KA LE TA
Ma riusz Ka le ta uro dzi³ sie 5 stycz nia 1976
ro ku w War sza wie. Do szko ³y pod sta wo wej
uczê szcza³ w War sza wie, tu rów nie¿ otrzy -
ma³ ma tu rê w IV Li ceum Ogól no kszta³ c¹ cym
im. Ada ma Mic kie wi cza (1995). Jest ab sol -
wen tem Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for -
ma cyj nych Po li tech ni ki War szaw skiej, gdzie
uzy ska³ naj pierw ty tu³ in ¿y nie ra (1998), a na -
stêp nie ma gi stra in ¿y nie ra (2000) w za kre sie
in for ma ty ki. 

W 2003 roz po cz¹³ pra cê ja ko asy stent w
In sty tu cie Au to ma ty ki i In for ma ty ki Sto so wa -
nej Po li tech ni ki War szaw skiej. W 2005 ro ku
uzy ska³ sto pieñ dok to ra na uk tech nicz nych
w za kre sie in for ma ty ki oraz otrzy ma³ sta no -
wi sko ad iunk ta.

Je go za in te re so wa nia na u ko we obej mu j¹
za ga dnie nia ba dañ ope ra cyj nych, opty ma li -
za cjê pro ce sów dys kret nych, me to dy wspo -
ma ga nia podej mo wa nia de cy zji, pro jek to wa -
nie me cha ni zmów ryn ko wych, za ga dnie nia
alo ka cji za so bów w sy ste mach wie lo a gen to -
wych. Jest ini cja to rem pro jek tu M3, w ra -
mach które go po wsta³ i jest roz wi ja ny otwar -
ty mo del da nych i ko mu ni ka cji dla ryn ków
in fra struk tu ral nych.

Ma riusz Ka le ta jest au to rem lub wspó³ au -
to rem kil ku dzie siê ciu pu bli ka cji, w tym ksi¹ -
¿ek, ar ty ku ³ów w cza so pi smach za gra nicz -
nych i kra jo wych, re fe ra tów kon fe ren cyj -
nych, z dzie dzi ny wspo ma ga nia de cy zji i
opty ma li za cji, pro jek to wa nia me cha ni zmów
ryn ko wych, mo de lo wa nia pro ce sów ryn ko -
wych, me to dy ki alo ka cji ko sztów i dóbr.

Ucze st ni czy³ w przed siê wziê ciach ba -
daw czych i ko mer cyj nych zwi¹ za nych m.in.
z au dy tem roz wi¹ zañ ryn ku bi lan su j¹ ce go
ener gii elek trycz nej w Pol sce, mo de lo wa -
niem, sy mu la cj¹ i opty ma li za cj¹ pro ce sów
bi zne so wych, pro jek to wa niem i wdra ¿a niem
opro gra mo wa nia. 

Jest ¿o na ty i ma tro je dzie ci.
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MA£ GO RZA TA
KA LI NOW SKA-
-ISZKOW SKA
Ma³ go rza ta Ka li now ska uro dzi ³a siê 29 lip ca
1946 ro ku w War sza wie. W 1964 ro ku ukoñ -
czy ³a Li ceum Ogól no kszta³ c¹ ce im. Ja na Ko -
cha now skie go w War sza wie i roz po czê ³a
stu dia na Wy dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki
War szaw skiej. Po ukoñ cze niu stu diów w
1970 ro ku (spe cjal noœæ — Au to ma ty ka, spe -
cja li za cja Ma szy ny Ma te ma tycz ne) zo sta ³a
przy jê ta na stu dia dok to ranc kie w In sty tu cie
Ma szyn Ma te ma tycz nych Wy dzia ³u Elek tro -
ni ki. W 1972 ro ku prze sz³a na etat asy stenc -
ki. W 1980 ro ku obro ni ³a pra cê dok tor sk¹
Orga ni za cja wy mia ny stron pa miê ci wir tu al -
nych w wie lo pro ce so wych sy ste mach ope ra -
cyj nych. W la tach 1980–1992 pra co wa ³a na
sta no wi sku ad iunk ta w In sty tu cie In for ma ty -
ki. Opra co wa ³a i pro wa dzi ³a za jê cia —
„Elek tro nicz na tech ni ka obli cze nio wa”, „Jê -
zy ki pro gra mo wa nia”, „Za rz¹ dza nie pa miê -
cia mi” oraz „Sy ste my ope ra cyj ne”. Pro wa dzi -
³a kil ka prac ma gi ster skich. W la tach
1988–1992 orga ni zo wa ³a i pro wa dzi ³a za jê -
cia na stu dium po dy plo mo wym CIT COM
dzia ³a j¹ cym we wspó³ pra cy z Fran ce Te le -
com i rz¹ dem fran cu skim.

Rów no cze œnie bra ³a udzia³ w pra cach ba -
daw czych oraz w pro jek tach pro wa dzo nych
przez In sty tut. Ucze st ni czy ³a w two rze niu
opro gra mo wa nia mi ni kom pu te ra K202 oraz
wie lo pro ce so ro we go sy ste mu re je stra cji da -
nych KRTM dla mi ni kom pu te ra UMC-20
(Geo-20). Pro gra mo wa ³a rów nie¿ je go wcze -
œniej sze we rsje: UMC-1 i UMC 10. Pro wa -

dzi ³a pra ce ba daw cze w ob sza rze zbio rów
roz my tych w ze spo le pro fe so ra Zdzi s³a wa
Paw la ka. 

Od 1992 ro ku roz po czê ³a pra cê ja ko edu -
ca tio nal ma na ger w pol skim od dzia le Di gi tal
Equ ip ment Cor po ra tion, gdzie zor ga ni zo wa ³a
Cen trum Edu ka cyj ne. W 1996 ro ku prze sz³a
do IBM Pol ska, kon ty nu u j¹c dzia ³a nia w sfe -
rze za a wan so wa nych szko leñ. Uru cho mi ³a
pierw sze w Pol sce szko le nia z Za rz¹ dza nia
Pro jek ta mi. W la tach 2000–2004 pra co wa ³a
w fir mie Po si ti ve, a na stêp nie Com pu ter Land,
gdzie by ³a sze fem Cen trum Kom pe ten cyj ne go
Za rz¹ dza nia Wie dz¹. W ra mach pro jek tów
edu ka cyj nych uru cha mia ³a pio nier skie pro -
jek ty e-le ar nin go we. Od 2004 ro ku pra co wa -
³a w HP Pol ska ja ko go vern ment fo re ign af fa -
irs ma na ger, zaj mu j¹c siê re la cja mi i re gu la -
cja mi miê dzy na ro do wy mi, w tym z Unia Eu -
ro pej sk¹. Ak tu al nie jest na eme ry tu rze. 

Ma³ go rza ta Ka li now ska-Iszkow ska jest
au to rem i wspó³ au to rem kil ku skryp tów z

kalinowska−iszkowska
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Sło wa klu czo we
n pa mię ci aso cja cyj ne

n pa mię ci wir tu al ne

n pro gra mo wa nie

n zbio ry roz my te

n edu ka cja in for ma tycz na

n za rzą dza nie wie dzą

n na u cza nie na od le głość
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³a te¿ udzia³ w przy go to wa niu Stra te gii Roz -
wo ju Spo ³e czeñ stwa In for ma cyj ne go w la -
tach 2009–2013. 

W la tach 1994, 1998 i 2003 ucze st ni czy ³a
w orga ni za cji Kon gre sów In for ma ty ki Pol skiej
pod su mo wu j¹ cych ak tu al n¹ sy tu a cjê oraz
mo¿ li wo œci roz wo ju in for ma ty ki w Pol sce.

W 2002 ro ku za ³o ¿y ³a i by ³a pierw szym
Pre ze sem Sto wa rzy sze nia Prak ty ków Za rz¹ -
dza nia Wie dz¹, zaj mu j¹ cym siê pro mo wa -
niem i wy ko rzy sta niem wie dzy w roz wo ju
go spo dar czym i spo ³ecz nym.

Od 2010 ro ku jest prze wo dni cz¹ c¹ Ko mi -
sji Ja ko œci Pol skie go To wa rzy stwa In for ma -
tycz ne go do spraw cer ty fi ka cji ECDL.

W 2005 ro ku zo sta ³a odzna czo na Z³o tym
Krzy ¿em Za s³u gi. 

Mê ¿at ka, ma sy na. W³a da czyn nie jê zy -
kiem an giel skim i ro syj skim oraz bier nie fran -
cu skim. Za in te re so wa nia: p³y wa nie, na rciar -
stwo, ¿e glar stwo, podró¿e.

pro gra mo wa nia oraz im ple men ta cji sy ste -
mów ope ra cyj nych. Po nad to jest au to rem
wie lu ar ty ku ³ów i opra co wañ do ty cz¹ cych
pa miê ci aso cja cyj nych, za rz¹ dza nia pa miê -
ci¹ wir tu al n¹, zbio ra mi roz my ty mi, plat form
edu ka cyj nych, zdal ne go na u cza nia oraz za -
rz¹ dza nia wie dz¹. 

Ja ko eks pert Ko mi sji Eu ro pej skiej ucze st -
ni czy ³a w kon fe ren cjach do ty cz¹ cych roz -
wo ju in for ma ty ki oraz spo ³e czeñ stwa in for -
ma cyj ne go. Od 2000 ro ku jest cz³on kiem Za -
rz¹ du Pol skie go To wa rzy stwa In for ma tycz ne -
go (PTI), a od 2005 ro ku re pre zen tu je to wa -
rzy stwo w miê dzy na ro do wej orga ni za cji in -
for ma tycz nej Co un cil of Eu ro pe an Pro fes sio -
nal In for ma tics So cie ties (CE PIS). W 2008 ro -
ku zo sta ³a wy bra na wi ce pre ze sem CE PIS. Jest
rów nie¿ cz³on kiem Za rz¹ du Eu ro pe an Cen tre
for Wo men and Tech no lo gy. 

Od 2001 ro ku ucze st ni czy w opi nio wa -
niu wnio sków w ra mach pro gra mów ra mo -
wych (FP 6, FP 7) z ob sza ru in for ma ty ki. Bra -



karolczak
INSTYTUT RADIOELEKTRONIKI

181

MA REK KA ROL CZAK
Ma rek Ka rol czak uro dzi³ siê 14 sierp nia 1957
ro ku w War sza wie. W 1976 ro ku ukoñ czy³
XVI II Li ceum Ogól no kszta³ c¹ ce im. Ja na Za -
moj skie go w War sza wie. Stu dia na Wy dzia le
Elek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej, ukoñ -
czy³ w 1981 ro ku, uzy sku j¹c dy plom ma gi -
stra in ¿y nie ra elek tro ni ka, o spe cjal no œci
Elek tro ni ka j¹ dro wa i me dycz na. Re zul tat
pra cy dy plo mo wej — Ste row nik CA MAC dla
kom pu te rów PDP/LSI 11 — zo sta³ wdro ¿o ny
do pro duk cji prze my s³o wej. 

Bez po œre dnio po uzy ska niu dy plo mu roz -
po cz¹³ pra ce w Po li tech ni ce War szaw skiej
ja ko asy stent na u ko wo-tech nicz ny. W la tach
1981–1997 ro ku pra co wa³ ja ko na u czy ciel
aka de mic ki w Za k³a dzie Elek tro ni ki J¹ dro wej
i Me dycz nej (ZE JiM) In sty tu tu Ra dio e lek tro ni -
ki. W trak cie swo jej pra cy by³ zwi¹ za ny z
Pra cow ni¹ Za sto so wañ Elek tro ni ki w Me dy -
cy nie Nu kle ar nej. W czerw cu 1993 ro ku
uzy ska³ (z wy ró¿ nie niem) dy plom dok to ra
na uk tech nicz nych i sta no wi sko ad iunk ta za
roz pra wê dok tor sk¹ Opra co wa nie me to dy
po pra wy roz dziel czo œci w to mo gra fii emi syj -
nej SPECT.

Spe cjal no œci¹ Mar ka Ka rol cza ka jest elek -
tro nicz na apa ra tu ra do za sto so wañ w eks pe -
ry men tal nej fi zy ce j¹ dro wej oraz tech ni ce
me dycz nej, w szcze gól no œci tech ni ki po mia -
ru (de tek cji) pro mie nio wa nia jo ni zu j¹ ce go w
obra zo wej dia gno sty ce bio me dycz nej (w
rent ge now skich urz¹ dze niach obra zu j¹ cych,
to mo gra fach).

Dzia ³al noœæ dy dak tycz na Mar ka Ka rol -
cza ka obej mo wa ³a wszy st kie for my pro ce su
dy dak tycz ne go: wy k³a dy, æwi cze nia, za jê cia
la bo ra to ryj ne i pro jek to we na stu diach

dzien nych, wie czo ro wych i za ocz nych, a
tak ¿e na stu dium po dy plo mo wym. Wspó³ -
two rzy³ i w po cz¹t ko wym okre sie dzia ³a nia
kie ro wa³ Stu dium ra dio ko mu ni ka cji tech nik
mul ti me dial nych i in ¿y nie rii bio me dycz nej
RA DEM przy In sty tu cie Ra dio e lek tro ni ki.
Pro wa dzi³ m.in. za jê cia z przedmio tów:
„Pro gra mo wa nie w jê zy ku asem bler dla pro -
ce so rów In tel 80 x 86”, „Pro gra mo wa nie w
jê zy ku Pa scal”, „Pod sta wy cy fro we go prze -
twa rza nia sy gna ³ów”, „Pro jek to wa nie pro gra -
mo wal nych uk³a dów cy fro wych”, „De tek to ry
pro mie nio wa nia jo ni zu j¹ ce go”, „Apa ra tu ra
j¹ dro wa”, „Elek tro ni ka j¹ dro wa i me dycz na”,
„Sy ste my po mia ro wo-kon trol ne”. 

Ma rek Ka rol czak po sia da do ro bek na u ko -
wo-ba daw czy obej mu j¹ cy po nad 30 pu bli -
ka cji i pa ten tów oraz ak tyw ny udzia³ w kon -
fe ren cjach na u ko wych. Jest rów nie¿ re cen -
zen tem cza so pism na u ko wych pu bli ku j¹ -
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cych pra ce z za kre su fi zy ki me dycz nej i tech -
nik po mia ro wych (m.in. „Me di cal Phy sics”,
„Phy sics in Me di ci ne &Bio lo gy”, „Eu ro pe an
Ra dio lo gy”, „Me a su re ment Scien ce and
Tech no lo gy”).

Za dzia ³al noœæ ba daw cz¹ i dy dak tycz n¹
Ma rek Ka rol czak otrzy ma³ na gro dê ze spo ³o -
w¹ i in dy wi du al n¹ Mi ni stra Na u ki i Szkol nic -
twa Wy ¿sze go oraz wie lo krot nie Na gro dê
Rek to ra Po li tech ni ki War szaw skiej. W la tach
1989–1991 bra³ ak tyw ny udzia³ w opra co -
wy wa niu uno wo cze œnio ne go sy ste mu kszta³ -
ce nia stu den tów na Wy dzia le Elek tro ni ki Po -
li tech ni ki War szaw skiej ja ko cz³o nek Wy -
dzia ³o wej Ko mi sji Kszta³ ce nia.

W 1997 ro ku Ma rek Ka rol czak pod ja³
pra ce na Uni wer sy te cie w Er lan gen (Niem cy)
ja ko pra cow nik na u ko wy (post doc), gdzie w
In sty tu cie Fi zy ki Me dycz nej za j¹³ siê opra co -
wy wa niem i za sto so wa niem no wa tor skich,
wy so ko ro zdziel czych mi kro to mo gra fów
rent ge now skich (mi croCT) do ba dañ prze my -
s³o wych i bio me dycz nych. Ma rek Ka rol czak
prze by wa w Er lan gen do dnia dzi siej sze go.
W 2004 ro ku, roz wi¹ za³ umo wê o pra cê z
Po li tech ni ka War szaw sk¹, jed nak nadal po -
zo sta je z ni¹ w kon tak cie.

Od 2003 ro ku Ma rek Ka rol czak jest kon -
sul tan tem fir my CT Ima ging GmbH (Niem cy)
pro du ku j¹ cej mi kro to mo gra fy rent ge now -
skie.

Ma rek Ka rol czak w³a da czyn nie jê zy kiem
an giel skim, nie miec kim i ro syj skim.



DO MI NIK
KA SPRO WICZ
Do mi nik Ka spro wicz uro dzi³ siê 6 kwiet nia
1976 ro ku w War sza wie. W 2001 ro ku uzy -
ska³ dy plom ma gi stra in ¿y nie ra na Wy dzia le
Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych Po li -
tech ni ki War szaw skiej. W la tach 2001–2006
by³ ucze st ni kiem stu diów dok to ranc kich na
Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj -
nych. W tym okre sie odby³ oœmio mie siêcz ny
sta¿ w fir mie PDF So lu tions (San Jo se w Ka li -
for nii), gdzie zaj mo wa³ siê m.in. pro jek to wa -
niem struk tur te sto wych dla prze my s³u pó³ -
prze wo dni ko we go i ana li z¹ czyn ni ków wp³y -
wa j¹ cych na uzysk pro duk cyj ny. Sto pieñ dok -
to ra na uk tech nicz nych w dzie dzi nie elek tro -
ni ki uzy ska³ (z wy ró¿ nie niem) w 2006 ro ku w
In sty tu cie Mi kro e lek tro ni ki i Opto e lek tro ni ki
Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj -
nych za pra cê na te mat wp³y wu roz rzu tów
pro duk cyj nych na sy gna³ ze ga ra w uk³a dach
cy fro wych, pro wa dzo n¹ pod kie row nic twem
An drze ja Pfit zne ra. Od 2006 ro ku jest za tru -
dnio ny w In sty tu cie Mi kro e lek tro ni ki i Opto e -
lek tro ni ki (od 2006 ro ku na sta no wi sku asy -
sten ta, zaœ od 2007ro ku — ad iunk ta). Pro wa -
dzi za jê cia dy dak tycz ne (pro jek ty oraz la bo -
ra to ria), m.in. z pro jek to wa nia ana lo go wych
uk³a dów sca lo nych oraz in ¿y nier skich za sto -
so wañ me tod Mon te Car lo.

Za in te re so wa nia na u ko we Do mi ni ka Ka -
spro wi cza obej mu j¹ m.in. au to ma tycz n¹
opty ma li za cjê uk³a dów ana lo go wych oraz
mo de lo wa nie tran zy sto rów aku mu la cyj nych.
W 2007 ro ku otrzy ma³ na gro dê Rek to ra Po li -
tech ni ki War szaw skiej za dzia ³al noœæ na u ko -
w¹. Od 2007 ro ku jest za an ga ¿o wa ny w pra -

ce nad no wa tor sk¹ kon struk cj¹ tran zy sto ra
dwu bram ko we go Ve SFET, gdzie jest od po -
wie dzial ny m.in. za mo de lo wa nie po jem no -
œci i eks plo ra cjê za sto so wañ ana lo go wych.

Do mi nik Ka spro wicz jest au to rem lub
wspó³ au to rem kil ku na stu pu bli ka cji na u ko -
wych zwi¹ za nych z tran zy sto rem Ve SFET, a
tak ¿e do ty cz¹ cych te sto wa nia uk³a dów cy -
fro wych i mo de lo wa nia prze strzen ne go roz -
rzu tu sy gna ³u ze ga ra (clock skew) w uk³a -
dach sca lo nych.

kasprowicz
INSTYTUT MIKROELEKTRONIKI I OPTOELEKTRONIKI

183



W£O DZI MIERZ
KA SPRZAK
W³o dzi mierz Ka sprzak uro dzi³ siê w 1957 ro -
ku w War sza wie. W 1976 ro ku ukoñ czy³ Li -
ceum Ogól no kszta³ c¹ ce im. Ta de usza Re y ta -
na, w kla sie o pro fi lu ma te ma tycz no-fi zycz -
nym, a w la tach 1976–1981 stu dio wa³ na
Wy dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw -
skiej i uzy ska³ ty tu³ ma gi stra in ¿y nie ra in for -
ma ty ka. W cza sie stu diów dok to ranc kich na
Po li tech ni ce War szaw skiej, w la tach
1981–1984, za cz¹³ spe cja li zo waæ siê w za -
ga dnie niach gra fi ki kom pu te ro wej, a póŸniej
w me to dach ana li zy obra zów cy fro wych. W
stycz niu 1987 ro ku obro ni³ na Wy dzia le
Elek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej roz pra -
wê dok tor sk¹ Mo del sy ste mu roz po zna wa nia
obiek tów 3-wy mia ro wych, której pro mo to -
rem by³ Ka zi mierz Bieñ kow ski z In sty tu tu In -
for ma ty ki Po li tech ni ki War szaw skiej. W ma -
ju 1997 ro ku uzy ska³ nie miec ki ty tu³ Dr-Ing.
w In sty tu cie In for ma ty ki Wy dzia ³u Tech nicz -
ne go Uni wer sy te tu Er lan gen-No rym ber ga,

bro ni¹c roz pra wy Ad ap ti ve Er ken nung von
be weg ten Ob jek ten in mo no ku la ren Bild fol -
gen bei Ei gen be we gung, której pro mo to rem
by³ pro fe sor He in rich Nie mann.

Od 1997 ro ku W³o dzi mierz Ka sprzak jest
na u czy cie lem aka de mic kim w In sty tu cie Au -
to ma ty ki i In for ma ty ki Sto so wa nej Po li tech ni -
ki War szaw skiej. W li sto pa dzie 2001 ro ku,
na Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech nik In for ma -
cyj nych, obro ni³ roz pra wê ha bi li ta cyj n¹ Ad -
ap ti ve Com pu ta tion Me thods in Di gi tal Ima -
ge Se qu en ce Ana ly sis i uzy ska³ sto pieñ dok -
to ra ha bi li to wa ne go. Od ma ja 2005 ro ku jest
pro fe so rem nad zwy czaj nym Po li tech ni ki
War szaw skiej. 

W pierw szym okre sie pra cy za wo do wej,
obej mu j¹ cym la ta 1981–1996, pro wa dzi³
pra ce na u ko wo-ba daw cze w wie lu in sty tu -
cjach. La ta 1981–1985 przy pa d³y na stu dia
dok to ranc kie na Po li tech ni ce War szaw skiej i
rocz n¹ s³u¿ bê woj sko w¹. Swo j¹ roz pra wê
dok tor sk¹ za i ni cjo wa³ pod czas sta ¿u na u ko -
we go w ro ku aka de mic kim 1983/1984 w
Tech ni sche Hoch schu le Darm stadt, w ze spo -
le „Gra phi sch-In te rak ti ve Sy ste me”. W la tach
1986–1989 by³ pra cow ni kiem na u ko wym w
In sty tu cie Ma szyn Ma te ma tycz nych, a na -
stêp nie w In sty tu cie Pod staw In for ma ty ki Pol -
skiej Aka de mii Na uk gdzie zaj mo wa³ siê im -
ple men ta cj¹ stan dar du sy ste mów gra fi ki
kom pu te ro wej GKS (Gra phi cal Ker nel Sy -
stem) i wi zu a li za cj¹ da nych 3-wy mia ro wej
to mo gra fii kom pu te ro wej.

W 1988 ro ku ja ko post-doc uzy ska³ sty -
pen dium Fun da cji Hum bold ta w Bonn i
odby³ sta¿ na u ko wy w In sty tu cie In for ma ty ki
Uni wer sy te tu Er lan gen-No rym ber ga. Wspó³ -
pra ca z tym oœrod kiem aka de mic kim trwa ³a z
prze rwa mi do 1995 ro ku i ugrun to wa ³a je go
do ro bek ba daw czy w za kre sie tech nik ana li -
zy obra zów cy fro wych, w tym ana li zy se -
kwen cji obra zów z ru cho me go po ja zdu i
roz po zna wa nia obiek tów 3D.

W la tach 1995–1996 pra co wa³ na u ko wo
w Ja po nii, w kra ju o za a wan so wa nej tech no -
lo gii. Ba da nia pod kie row nic twem pro fe so ra
An drze ja Ci choc kie go w czo ³o wym ja poñ -
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Sło wa klu czo we
n ana li za obra zów cy fro -

wych

n ana li za sy gna łów

n au to no micz na na wi ga -
cja

n per cep cja ma szy no wa

n re pre zen ta cja wie dzy
i wnio sko wa nie

n roz po zna wa nie mo wy

n roz po zna wa nie wzor ców

n sztucz na in te li gen cja



skim in sty tu cie RI KEN, by ³y bar dzo owoc ne i
przy czy ni ³y siê do roz wo ju no wych tech no -
lo gii (me tod œle pej se pa ra cji sy gna ³ów i ad -
ap ta cyj nej ana li zy obra zów), co da ³o mu
wie le sa ty sfak cji.

Dru gi za sa dni czy okres w do rob ku za wo -
do wym W³o dzi mie rza Ka sprza ka przy pa da
na la ta 1997–2010, czas wzmo ¿o nej pra cy
dy dak tycz nej, nie zbêd nej do uzu pe³ nie nia
osi¹ gniêæ w tym za kre sie, wy ma ga nych od
wy k³a dow cy wy ¿szej uczel ni. Obe cnie po -
sia da on zna cz¹ ce osi¹ gniê cia dy dak tycz ne
uho no ro wa ne na gro d¹ Rek to ra Po li tech ni ki
War szaw skiej w 2010 ro ku. Opra co wa³ te¿
au tor skie we rsje 10 cy klów wy k³a do wych
wraz ze skryp ta mi i ma te ria ³a mi to wa rzy sz¹ -
cy mi („Pro gra mo wa nie obiek to we”, „Pro gra -
mo wa nie zda rze nio we”, „Roz po zna wa nie
obra zów i sy gna ³ów mo wy”, „Prin ci ples of
Com pu ter Scien ce”, „Ima ge and Spe ech Re -
co gni tion”, „Me to dy szucz nej in te li gen cji”,
„In te li gent ne tech ni ki obli cze nio we”, „Wstêp
od in for ma ty ki”, „Com pu ter Vi sion”, „Ar ti fi -
cial In tel li gen ce”). Obe cnie pro wa dzi g³ów -
nie wy k³a dy dla stu den tów za gra nicz nych na
Po li tech ni ce War szaw skiej. Od 2000 ro ku
wy k³a da re gu lar nie 2 przedmio ty na stu diach
an glo jê zycz nych („Prin ci ples of Com pu ter
Scien ce”, „Ima ge and Spe ech Re co gni tion”),
a od 2008 ro ku jest wy k³a dow c¹ na eu ro pej -
skich stu diach ma gi ster skich EMA RO, bê d¹ -
cych ko o pe ra cj¹ Po li tech ni ki War szaw skiej z
uczel nia mi z Fran cji i W³och (pro wa dzi 3
przedmio ty i pra ce dy plo mo we). Jest pro mo -
to rem 22 dy plo mów ma gi ster skich i 38 in ¿y -
nier skich oraz 1 pra cy dok tor skiej (i 2 w fa zie
koñ co wej).

W tym cza sie wy ró¿ nia³ siê te¿ ak tyw nym
udzia ³em w ini cja ty wach miê dzy na ro do -
wych Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for -
ma cyj nych Po li tech ni ki War szaw skiej i w ba -
da niach prze my s³o wych (orga ni za cja se mi -
na rium z KIST Seul w 2005 ro ku i se rii wor -
ksho pów z Vi sion Pro ject z Er fur tu — RFN w

la tach 2005–2007, przy go to wa nie Fo rum
Na u ki Pol ska–Niem cy dla Mi ni ster stwa Na u -
ki i Szkol nic twa Wy ¿sze go w 2007 ro ku,
wspó³ pra ca z Ke io Uni ver si ty w Ja po nii w la -
tach 2009–2010, kie ro wa nie ba da nia mi
prze my s³o wy mi na zle ce nie 3 firm w la tach
2006–2010, cz³on ko stwo w Wy dzia ³o wej
Ko mi sji ds. Prac Ba daw czych). Osi¹ gniê cia
na u ko we W³o dzi mie rza Ka sprza ka w 2002
ro ku zo sta ³y uho no ro wa ne na gro d¹ Mi ni stra
Edu ka cji Na ro do wej i Spo rtu. Je go do ro bek
obej mu je m.in. 4 mo no gra fie i ksi¹¿ ki, 45 ar -
ty ku ³ów do miê dzy na ro do wych cza so pism
na u ko wych i 35 w ma te ria ³ach miê dzy na ro -
do wych kon fe ren cji, kie ro wa nie 2 pro jek ta -
mi Ko mi te tu Ba dañ Na u ko wych i Mi ni ster -
stwa Na u ki i Szkol nic twa Wy ¿sze go oraz
ucze st nic two w dal szych 2, kie ro wa nie za -
da nia mi w 2 pro jek tach ra mo wych Unii Eu -
ro pej skiej i ucze st nic two w dal szych 2). 

W³o dzi mierz Ka sprzak po sia da te¿ do -
œwiad cze nie w pra cy w sek to rze pry wat nym.
Przez dwa la ta (1997–1999) by³ kie row ni kiem
dzia ³u w fir mie Fe sto Sp. z o.o. i zaj mo wa³ siê
orga ni za cj¹ ko mer cyj nych szko leñ i do sta w¹
pro duk tów z za kre su tech nik au to ma ty za cji
pro duk cji. W la tach 2002–2008 by³ pro fe so -
rem w War szaw skiej Wy ¿szej Szko le In for ma -
ty ki, gdzie m.in. pe³ ni³ funk cjê kie row ni ka Za -
k³a du In ¿y nie rii Opro gra mo wa nia.

Jest ce nio nym eks per tem w dzie dzi nie
roz po zna wa nia obra zów i sy gna ³ów mo wy,
cz³on kiem to wa rzy stwa ICPR, a ak tu al nie
cz³on kiem w³adz To wa rzy stwa Prze twa rza -
nia Obra zów. By³ ucze st ni kiem Rad Pro gra -
mo wych 4 kon fe ren cji miê dzy na ro do wych,
eks per tem w 2 pro jek tach do ty cz¹ cych ar -
chi tek tu ry ITS dla Mi ni ster stwa In fra struk tu ry
i In sty tu tu Ba da nia Dróg i Mo stów oraz re -
cen zen tem 8 roz praw dok tor skich, w tym 2
za gra nicz nych, i oko ³o 120 ar ty ku ³ów do na -
u ko wych cza so pism i kon fe ren cji miê dzy na -
ro do wych.

K
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MA RIAN KA ZI MIERZ
KA ZI MIER CZUK
Ma rian Ka zi mierz Ka zi mier czuk uro dzi³ siê 3
mar ca 1948 ro ku. W 1966 ro ku ukoñ czy³ Li -
ceum Ogól no kszta³ c¹ ce im. J.I. Kra szew skie -
go w Dro hi czy nie nad Bu giem. W 1971 ro ku
uzy ska³ dy plom ma gi stra in ¿y nie ra elek tro ni -
ka ze spe cjal no œci¹ Ra dio tech ni ka na Wy -
dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej.
Za pra cê Ge ne ra tor mi kro fa lo wy z dio d¹
Gun na na pa smo X z prze stra ja niem wa rak -
to ro wym, wy ko na³ pod kie run kiem pro fe so ra
Ada ma Smo liñ skie go. W 1978 ro ku uzy ska³
sto pieñ dok to ra na uk tech nicz nych za roz -
pra wê Tran zy sto ro wy wzmac niacz mo cy
wiel kiej czê sto tli wo œci o podwy¿ szo nej
spraw no œci, której pro mo to rem by³ pro fe sor
Jan Ebert, a w 1984 ro ku — sto pieñ dok to ra
ha bi li to wa ne go na uk tech nicz nych za mo no -

gra fiê Wy so ko spraw ne Ÿród³a ener gii wiel -
kiej czê sto tli wo œci. W la tach 1972–1984
pra co wa³ ja ko na u czy ciel aka de mic ki na sta -
no wi skach m³od szy asy stent, asy stent, star szy
asy stent i ad iunkt w Za k³a dzie Urz¹ dzeñ Ra -
dio tech nicz nych In sty tu tu Ra dio e lek tro ni ki
Po li tech ni ki War szaw skiej.

W cza sie pra cy na Wy dzia le pro wa dzi³
ba da nia na u ko we i za jê cia dy dak tycz ne w
dzie dzi nie urz¹ dzeñ mo cy wiel kiej czê sto tli -
wo œci, w tym urz¹ dzeñ nadaw czych. Opu -
bli ko wa³ wie le ar ty ku ³ów na te mat wy so ko -
spraw nych tran zy sto ro wych wzmac nia czy
mo cy wiel kiej czê sto tli wo œci, w tym re zo -
nan so wych wzmac nia czy mo cy kla sy E i kla -
sy D. Przez wie le lat by³ kie row ni kiem La bo -
ra to riów: Tech ni ki Emi sji, Tech ni ki Odbio ru,
Ra dio e lek tro ni ki oraz Apa ra tu ry Elek tro nicz -
nej. By³ opie ku nem po nad 30 prac ma gi ster -
skich. Pra co wa³ pod kie run kiem wy bit nych
na u kow ców i kie ro wa³ uta len to wa ny mi stu -
den ta mi. Za osi¹ gniê cia na u ko we otrzy ma³
kil ka na gród Rek to ra Po li tech ni ki War szaw -
skiej, dwie na gro dy Mi ni stra Na u ki, Szkol nic -
twa Wy ¿sze go i Tech ni ki oraz jed n¹ — Se -
kre ta rza Na u ko we go Wy dzia ³u IV Pol skiej
Aka de mii Na uk.

W 1984 ro ku pra co wa³ ja ko in ¿y nier pro -
jek tant w De sign Au to ma tion, Inc., Le xing -
ton, Bo ston, MA, USA, zaj mu j¹c siê pro jek to -
wa niem prze twor nic na piê cia sta ³e go. Je go
g³ów nym wy na laz kiem z te go okre su jest in -
wer ter im pe dan cji, sto so wa ny w prze twor ni -
cach na piê cia sta ³e go o sze ro kim za kre sie
ob ci¹ ¿e nia.

W ro ku aka de mic kim 1984/1985 pra co -
wa³ ja ko vi si ting pro fes sor na Vir gi nia Po ly -
tech nic In sti tu te and Sta te Uni ver si ty, Blac ks -
burg, VA, USA. Pro wa dzi³ pra ce ba daw cze
nad qu a si-re so nan so wy mi wy so ko spraw ny -
mi za si la cza mi do kom pu te rów oraz wy k³a dy
z uk³a dów elek tro nicz nych i te o rii po la elek -
tro ma gne tycz ne go.

Od 1985 ro ku pra cu je na Wri ght Sta te
Uni ver si ty, De part ment of Elec tri cal En gi ne e -
ring, Da y ton, OH, USA, na sta no wi sku as si -
stant pro fes sor (1985–1990), as so cia te pro fe -
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sor (1990–1994). W 1994 ro ku otrzy ma³ ear -
ly pro mo tion na sta no wi sko full pro fes sor, na
którym pra cu je do dziœ. W 2009 ro ku otrzy -
ma³ no mi na cjê na ty tu³ pro fe so ra od Pre zy -
den ta Rzecz po spo li tej Pol skiej.

Pro wa dzi ba da nia na u ko we i wy k³a dy z
elek tro ni ki mo cy i uk³a dów elek tro nicz nych.
By³ opie ku nem po nad 70 prac ma gi ster skich
i pro mo to rem 10 roz praw dok tor skich.
Otrzy ma³ wie le na gród za ba da nia na u ko we,
dy dak ty kê oraz dzia ³al noœæ orga ni za cyj n¹.
W la tach 1996–2000 zo sta³ odzna czo ny ty -
tu ³em Di stin gu i shed Uni ver si ty Pro fes sor of
Re se arch (na Uni wer sy te cie tyl ko piêæ osób
mo ¿e jed no cze œnie po sia daæ ta ki ty tu³). W
2004 ro ku otrzy ma³ naj wy¿ sz¹ na gro dê uni -
wer sy tec k¹, Na gro dê „Bo ard of Tru ste es” (co
ro ku przy zna wa na jest tyl ko jed na ta ka na -
gro da na ca ³ym Uni wer sy te cie). By³ cz³on -
kiem se na tu uni wer sy te tu, cz³on kiem ko mi sji
wy ko naw czej se na tu oraz prze wo dni cz¹ cym
wie lu ko mi sji wy dzia ³o wych i uni wer sy tec -
kich. W 2009 ro ku otrzy ma³ na gro dê od
Ame ri can So cie ty for En gi ne e ring Edu ca tion.

Je go za in te re so wa nia na u ko we obej mu j¹
wy so ko spraw ne Ÿród³a ener gii wiel kiej czê -
sto tli wo œci, re zo nan so we wzmac nia cze i ge -
ne ra to ry mo cy wiel kiej czê sto tli wo œci, nadaj -
ni ki ra dio we, w³a œci wo œci ele men tów mo cy
wiel kiej czê sto tli wo œci, mo de lo wa nie nie li -
nio wych uk³a dów elek tro nicz nych, ba la sty
elek tro nicz ne do lamp flu o re scen cyj nych,
uk³a dy ste ro wa nia au to ma tycz ne go do elek -
tro ni ki mo cy, ele men ty ma gne tycz ne wiel kiej
czê sto tli wo œci, nad prze wo dnic two oraz
czuj ni ki elek tro nicz ne. Je go wk³ad w roz wój
ba la stów elek tro nicz nych i tech no lo gii
oœwie tle nio wych przy czy ni³ siê do po wsta nia
prze my s³u o war to œci wie lu mi liar dów do la -
rów, który wy twa rza sztucz ne œwia t³o do brej
ja ko œci po zba wio ne mi go ta nia, znacz nie ob -
ni ¿a œwia to we zu ¿y cie ener gii elek trycz nej,
zwiêk sza nie za wod noœæ i eli mi nu je har mo -
nicz ne za k³óca j¹ ce sieæ ener ge tycz n¹. Wy ni -
ki je go ba dañ s¹ wy ko rzy sty wa ne w prze my -
œle kom pu te ro wym, te le ko mu ni ka cyj nym,
oœwie tle nio wym, pó³ prze wo dni ko wym i lot -
ni czym. Otrzy ma³ gran ty i kon trak ty ba daw -
cze z in sty tu cji fe de ral nych i sta no wych oraz
z firm pry wat nych, w tym z Na tio nal Scien ce
Fo un da tion, Na tio nal Aca de my of Scien ces,
US De part ment of Ener gy, US Air For ce, US
Ar my oraz Ohio Tho mas Edi son Pro gram.

Jest au to rem i wspó³ au to rem ksi¹ ¿ek opu -
bli ko wa nych przez wy daw nic twa John Wi -
ley &Sons i Pren ti ce Hall, m.in.: Re so nant
Po wer Co nver ters (1995 i 2011, wspó³ au tor
D. Czar kow ski); Elec tro nic De vi ces, A De -

sign Ap pro ach (2004, wspó³ au tor A. Ami -
nian), La bo ra to ry Ma nu al for Elec tro nic De vi -
ces, A De sign Ap pro ach (2004, wspó³ au tor
A. Ami nian); Pul se-Width Mo du la ted DC-DC
Po wer Co nver ters (2008); RF Po wer Am pli -
fiers (2008) oraz High-Fre qu en cy Ma gne tic
Com po nents (2009). Opu bli ko wa³ po nad
150 ar ty ku ³ów w cza so pi smach na u ko wych i
160 re fe ra tów na kon fe ren cjach, w tym oko -
³o 100 ar ty ku ³ów w cza so pi smach IE EE i IEE.
Po sia da 8 pa ten tów, w tym 3 ame ry kañ skie.
Je go pu bli ka cje ma j¹ 1541 odwo ³añ wg Reu -
ter-Thom son Scien ce Ci ta tion In dex, a h-in -
dex wy no si 23. 

Jest cz³on kiem wie lu ko le giów re dak cyj -
nych miê dzy na ro do wych cza so pism na u ko -
wych, m.in.: pe³ ni funk cje as so cia te edi tor w:
„IE EE Trans ac tions on Cir cu its and Sy stems”
(od 1993 ro ku), „IE EE Trans ac tions on In du -
strial Elec tro nics” (od 2004 ro ku), „In ter na tio -
nal Jo ur nal of Cir cu its The o ry and Ap pli ca -
tions” (od 2010 ro ku) oraz w „Ar chi ves of
Elec tri cal En gi ne e ring” (od 2011 ro ku). Funk -
cjê as so cia te edi tor pe³ ni³ rów nie¿ w „Jo ur nal
of Cir cu its, Sy stems, and Com pu ters”
(1992–2001). By³ prze wo dni cz¹ cym Tech ni -
cal Com mit tee of Po wer Sy stems and Po wer
Elec tro nics Cir cu its, IE EE Cir cu its and Sy -
stems So cie ty (2001–2002, 2004–2005).

By³ i jest cz³on kiem wie lu ko mi te tów pro -
gra mo wych miê dzy na ro do wych kon fe ren cji
na u ko wych, w tym IE EE In ter na tio nal Sym po -
sium on Cir cu its and Sy stems, IE EE Po wer
Elec tro nics Spe cia li sts Con fe ren ce, IE EE Ap -
plied Po wer Elec tro nics Con fe ren ce oraz In -
ter na tio nal Con fe ren ce on Elec tro nics, Cir cu -
its, and Sy stems. By³ cz³on kiem Su per con -
duc ti vi ty Com mit tee, IE EE Po wer Elec tro nics
So cie ty. By³ i jest re cen zen tem wie lu miê dzy -
na ro do wych cza so pism na u ko wych IE EE
oraz IEE (IET), pla nów ba dañ na u ko wych
zg³a sza nych do Na tio nal Scien ce Fo un da -
tion, USA i Mi ni ster stwa Na u ki i Szkol nic twa
Wy ¿sze go Rzecz po spo li tej Pol skiej oraz prac
dok tor skich z wie lu uni wer sy te tów na œwie -
cie. Uzy ska³ ty tu³ IE EE Fel low, jest cz³on kiem
„Tau Be ta Pi”.

Jest ¿o na ty z ab sol went k¹ Po li tech ni ki
War szaw skiej. Ma cór kê, sy na i wnucz kê.
Cór ka jest pro jek tan tem uk³a dów sca lo nych
w Ad van ced Mi cro De vi ces, a syn pra cu je w
Chil dren’s Me di cal Cen ter.
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WOJ CIECH
ADAM KA ZUB SKI
Woj ciech Adam Ka zub ski uro dzi³ siê 21
stycz nia 1964 ro ku w War sza wie. W 1981
ro ku ukoñ czy³ Li ceum Ogól no kszta³ c¹ ce im.
T. Ko œciu szki w Pru szko wie. W tym ro ku zo -
sta³ lau re a tem XXX Olim pia dy Fi zycz nej i za -
j¹³ II miej sce w XI Miê dzy na ro do wej Olim -
pia dzie Fi zycz nej w War nie, Bu³ ga ria. Dy -
plom ma gi stra in ¿y nie ra elek tro ni ka uzy ska³
w 1986 ro ku na Wy dzia le Elek tro ni ki Po li -
tech ni ki War szaw skiej. Od 1987 ro ku by³ za -
tru dnio ny ja ko pra cow nik na u ko wo-tech -
nicz ny (na sta no wi sku kon struk to ra) w In sty -
tu cie Ra dio e lek tro ni ki na Wy dzia le (obe cnie)
Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych. Bra³
udzia³ w opra co wa niu wy twa rza nych w in -
sty tu cie uni ka to wych przy rz¹ dów po mia ro -
wych miê dzy in ny mi dla In sty tu tu Tech no lo -
gii Elek tro no wej i NPCP CE MI. W 1997 ro ku
uzy ska³ sto pieñ dok to ra na uk tech nicz nych

za roz pra wê Ba da nie w³a œci wo œci ter micz -
nych diod Gun na. W 1997 ro ku zo sta³ za tru -
dnio ny na sta no wi sku ad iunk ta.

G³ów nym za kre sem za in te re so wañ Woj -
cie cha Ka zub skie go jest tech ni ka odbio ru ra -
dio we go, a tak ¿e za ga dnie nia zwi¹ za ne z
pro pa ga cj¹ fal ra dio wych w te re nie otwar -
tym. W la tach 1999–2001 bra³ udzia³ w pra -
cach nad kon struk cj¹ ra dio we go sy ste mu
wspo ma ga j¹ ce go orien ta cjê osób nie wi do -
mych. W la tach 2009–2011 bra³ udzia³ w
przy go to wa niu eks pe ry men tal nej emi sji ra -
dia cy fro we go w sy ste mie DRM (Di gi tal Ra -
dio Mon dia le) w pa œmie 26 MHz.
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JU LIUSZ KEL LER
(1911–2006)

Ju liusz Kel ler uro dzi³ siê 20 czerw ca 1911 ro -
ku. Stu dio wa³ na Po li tech ni ce War szaw skiej
w Sek cji Pr¹ dów S³a bych Wy dzia ³u Elek trycz -
ne go. Stu dia ukoñ czy³ w 1935 ro ku z wy ni -
kiem bar dzo do brym.

Po odby ciu s³u¿ by woj sko wej, w 1936
ro ku roz po cz¹³ pra cê w Pañ stwo wym In sty -
tu cie Te le ko mu ni ka cyj nym, gdzie zaj mo wa³
siê mier nic twem pa ra me trów apa ra tu ry te le -
wi zyj nej, bu do wa nej wów czas w Pol sce po
raz pierw szy. Z t¹ te ma ty k¹ wi¹ ¿e siê je go
pierw sza pu bli ka cja Mier nik znie kszta³ ceñ
fa zy w czwór ni kach elek trycz nych („Prze -
gl¹d Ra dio tech nicz ny”, 1937).

W cza sie woj ny pra co wa³ w Wy twór ni
Oscy la to rów Pie zo e lek trycz nych, a na stêp -
nie w Pol skich Za k³a dach Phi li psa ja ko kie -
row nik dzia ³u apa ra tu ry po mia ro wej. W ra -
mach dzia ³al no œci kon spi ra cyj nej w Ar mii
Kra jo wej by³ cz³on kiem gru py pro du ku j¹ cej
sprzêt ra dio wy na po trze by podziem ne go
Pañ stwa Pol skie go.

Po za koñ cze niu woj ny, w 1945 ro ku,
pod j¹³ pra cê w Po li tech ni ce War szaw skiej,
pra cu j¹c rów no cze œnie w ró¿ nych in sty tu -
cjach na u ko wych. W Po li tech ni ce by³ za tru -
dnio ny po cz¹t ko wo w Za k³a dzie Ra dio tech -
ni ki ja ko star szy asy stent, a na stêp nie wy k³a -
dow ca. Od 1946 ro ku wspó³ or ga ni zo wa³ (z
pro fe so rem Ce za rym Paw ³ow skim i Sta ni s³a -
wem No wo siel skim) Sek cjê Elek tro tech ni ki
Me dycz nej na Wy dzia le Elek trycz nym Po li -
tech ni ki. By ³y to pierw sze na œwie cie stu dia
w za kre sie ogól nie po jê tej elek tro tech ni ki
me dycz nej, zwa nej elek tro me dy cy n¹. Two -

rze nie spe cjal no œci mia ³o wy bit nie pio nier ski
cha rak ter i wy ma ga ³o stra te gicz nej wi zji roz -
wo ju dzie dzi ny. Zy ska ³a ona za in te re so wa -
nie na u kow ców za gra nicz nych. Od 1948 ro -
ku Ju liusz Kel ler pe³ ni³ funk cjê za stêp cy pro -
fe so ra. W tym cza sie bra³ udzia³ w two rze niu
Za k³a du, a po tem Ka te dry Bu do wy Apa ra tów
Elek tro me dycz nych na Wy dzia le £¹cz no œci.
Opra co wa³ pro gra my na u cza nia i pro wa dzi³
wy k³a dy z przedmio tu „Apa ra ty elek tro me -
dycz ne” na kur sach ma gi ster skich i in ¿y nier -
skich oraz by³ opie ku nem prac dy plo mo -
wych z tej dzie dzi ny. Opra co wa³ te¿ skrypt
do czê œci swo ich wy k³a dów.

W la tach 1955–1959 orga ni zo wa³ na
Wy dzia le £¹cz no œci spe cja li za cjê Elek tro -
nicz na Apa ra tu ra J¹ dro wa oraz przy go to wa³
pro gra my i wy k³a dy zwi¹ za ne z t¹ dzie dzi n¹.
Podob ne spe cjal no œci ist nia ³y wów czas w
nie wie lu oœrod kach aka de mic kich na œwie -
cie. Obok dzia ³al no œci dy dak tycz nej Ju liusz
Kel ler pro wa dzi³ na Po li tech ni ce pra ce na u -
ko we i kon struk cyj ne z za kre su elek tro nicz -
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dycz nej przy Mi ni ster stwie Zdro wia i Opie ki
Spo ³ecz nej. Po cz¹t ko wo pe³ ni³ tam funk cjê
za stêp cy dy rek to ra ds. na u ko wo-tech nicz -
nych, a na stêp nie p.o. dy rek to ra. Oprócz
ogól ne go kie ro wa nia pra ca mi z dzie dzi ny
tech ni ki me dycz nej pro wa dzi³ tam w³a sne
pra ce ba daw cze do ty cz¹ ce po mia ru pa ra me -
trów uk³a du kr¹ ¿e nia. W la tach 1970–1973
kie ro wa³ kil ku dzie siê cio o so bo wym ze spo -
³em opra co wu j¹ cym dwu to mo w¹ mo no gra -
fiê Elek tro ni ka me dycz na. W Cen tral nym
Oœrod ku Tech ni ki Me dycz nej prze szed³ na
eme ry tu rê w 1981 ro ku, pra cu j¹c nadal w
cha rak te rze do rad cy na u ko we go.

Ju liusz Kel ler by³ prze wo dni cz¹ cym lub
cz³on kiem wie lu rad na u ko wych, ko mi te tów
i ko mi sji.

Szcze gól nie na le ¿y pod kre œliæ je go wiel -
k¹ ak tyw noœæ na sta no wi sku pre ze sa Ko mi te -
tu Na u ki i Tech ni ki Na czel nej Orga ni za cji
Tech nicz nej. By³ tak ¿e pre ze sem Ko mi te tu
Sto wa rzy sze nia Elek try ków Pol skich ds. In ¿y -
nie rii Me dycz nej (1968–1993). Dziê ki nie mu
odby wa ³y siê cy klicz ne se mi na ria na u ko wo-
tech nicz ne Ko mi te tu, a tak ¿e orga ni zo wa no
ogól no pol skie wy sta wy apa ra tu ry me dycz nej
i zwi¹ za ne z ni mi sym po zja na u ko wo-tech -
nicz ne. Ju liusz Kel ler ucze st ni czy³ w wie lu
miê dzy na ro do wych kon fe ren cjach na u ko -
wych. By³ cz³on kiem kil ku na u ko wych to wa -
rzystw miê dzy na ro do wych (In ter na tio nal Fe -
de ra tion for Me di cal and Elec tri cal En gi ne e -
ring, In ter na tio nal Orga ni za tion of Me di cal
Phy sics, In ter na tio nal Ra dia tion Pro tec tion
As so cia tion). Sta no wi³ przy k³ad na u kow ca,
który, mi mo ¿e by³ pro fe so rem, nie prze sta³
byæ in ¿y nie rem. War te szcze gól ne go pod kre -
œle nia s¹ je go osi¹ gniê cia w dzie dzi nie in ¿y -
nie rii bio me dycz nej.

Zmar³ 1 ma ja 2006 ro ku.

nej apa ra tu ry me dycz nej i j¹ dro wej. W Ka te -
drze Bu do wy Apa ra tów Elek tro me dycz nych
opra co wa no pod je go kie run kiem m.in.
pierw szy w Pol sce elek tro en ce fa lo graf i uni -
ka to wy w œwie cie ste re o wek to kar dio graf, po -
zwa la j¹ cy na prze strzen ne odwzo ro wa nie
pr¹ dów czyn no œcio wych ser ca. Za opra co -
wa nie ste re o wek to kar dio gra fu kie ro wa ny
przez nie go ze spó³ otrzy ma³ w 1953 ro ku
Na gro dê Pañ stwo w¹ w dzie dzi nie na u ki. Za
ca ³o kszta³t pra cy Ju liusz Kel ler otrzy ma³ w
1954 ro ku ty tu³ pro fe so ra nad zwy czaj ne go.
W la tach 1962–1964 by³ pro dzie ka nem Wy -
dzia ³u £¹cz no œci Po li tech ni ki War szaw skiej.
Pra cê w Po li tech ni ce War szaw skiej za koñ -
czy³ w 1970 ro ku, w cza sie roz wi¹ zy wa nia
Ka te dry Bu do wy Apa ra tów Elek tro me dycz -
nych wsku tek re or ga ni za cji Uczel ni.

Rów no le gle z pra c¹ na Po li tech ni ce Ju -
liusz Kel ler pra co wa³ w ró¿ nych in sty tu cjach
na u ko wych, za wsze tam, gdzie po wsta wa ³y
no we oœrod ki na u ko wo-tech nicz ne, zaj mu j¹ -
ce siê no wy mi za ga dnie nia mi. Pro wa dzi³ nie
tyl ko pra ce na u ko we, ale tak ¿e pe³ ni³ ró¿ ne
funk cje kie row ni cze. W la tach 1945–1952 w
Pañ stwo wym In sty tu cie Te le ko mu ni ka cyj -
nym zaj mo wa³ siê sta bi li za cj¹ czê sto tli wo œci
drgañ elek trycz nych. Na stêp nie kon ty nu o wa³
te pra ce w In sty tu cie Pod sta wo wych Pro ble -
mów Tech ni ki Pol skiej Aka de mii Na uk w la -
tach 1952–1955. W la tach 1955–1963 kie -
ro wa³ kil ku dzie siê cio o so bo wym ze spo ³em w
In sty tu cie Ba dañ J¹ dro wych w Œwier ku. Zor -
ga ni zo wa³ tam za k³ad pro wa dz¹ cy pierw sze
w kra ju pra ce z za kre su elek tro ni ki j¹ dro wej.
W la tach 1963–1971 pra co wa³ w no wo
utwo rzo nym Cen tral nym La bo ra to rium
Ochro ny Ra dio lo gicz nej w War sza wie.

W 1971 ro ku prze niós³ siê do no wo po -
wsta ³e go Cen tral ne go Oœrod ka Tech ni ki Me -



TOMASZ KELLER
Tomasz Keller urodził się 6 lipca 1975 roku
w Warszawie. W 1994 roku ukończył naukę
w XVII Liceum Ogólnokształcącym im.
Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Warsza -
wie i rozpoczął studia na Wydziale Elek -
troniki i Technik Informacyjnych Politechniki
Warszawskiej. Studia magisterskie ukończył
w październiku 1999 roku obroną pracy
magisterskiej System do pomiaru znieksz-
tałceń intermodulacyjnych w sieciach tele wi -
zji kablowej, przygotowanej pod kierunkiem
Krzysztofa Derzakowskiego. Zaraz po uzys -
ka niu dyplomu magistra inżyniera, rozpoczął
naukę na studiach doktoranckich w Insty tu -
cie Radioelektroniki na wydziale Elektroniki
i Technik Informacyjnych Politechniki War -
szaw skiej. Studia te zostały zakończone obro -
ną (z wyróżnieniem) rozprawy doktor skiej
Analiza możliwości stosowania oraz warun -
ków współistnienia radiowych systemów
łączności pracujących w paśmie ISM, przy-
gotowanej pod kierunkiem profesora Józefa
Modelskiego. Rada Wydziału Elektroniki i
Tech  nik Informacyjnych zdecydowała 28
września 2004 roku o nadaniu mu stopnia
naukowego doktora nauk technicznych w
dyscyplinie Telekomunikacja. Od listopada
2004 roku Tomasz Keller jest zatrudniony na
stanowisku adiunkta w Zakładzie Radio ko -
mu nikacji Instytutu Radioelektroniki Poli -
tech niki Warszawskiej. Jeszcze w trakcie stu -
diów magisterskich i doktoranckich współ -
pra  cował z Instytutem Łączności w War -
szawie, gdzie prowadził projekty badawcze
i badania certyfikacyjne oraz homologacyjne
urządzeń i systemów telewizji cyfrowej.
Natomiast w okresie studiów doktoranckich

współpracował z firmą Altkom Akademia
S.A., gdzie w prowadził specjalistyczne kur -
sy i szkolenia z zakresu informatyki (progra -
mowanie, technologie internetowe i grafika
komputerowa), brał udział w projektach ko -
mer cyjnych, a także w pracach związanych
z przygotowywaniem systemu zdalnego nau -
czania dla tworzonego Portalu Edu kacyjnego.

Trzy główne nurty zainteresowań badaw-
czych oraz prac naukowych prowadzonych
przez Tomasza Kellera związane są przede
wszystkim z systemami telewizji cyfrowej,
sys temami łączności bezprzewodowej krót -
kiego zasięgu (ze szczególnym uwzględnie-
niem kompatybilności międzysystemowej), a
tak że szerokopasmowych systemów i sieci
do stępowych (zarówno bezprzewodowych
jak i kablowych). W trakcie studiów dokto -
ran ckich brał aktywny udział w wielu projek-
tach badawczych, realizowanych zarówno
w ra mach prac statutowych, grantów rektors-
kich, grantów Komitetu Badań Naukowych
(Analiza i projekt systemu transmisji i prze -
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studiach wieczorowych obejmowały części
wykładów z przedmiotów „Systemy radiody-
fuzyjne” oraz „Projektowanie systemów
radiokomunikacyjnych”, natomiast na stu -
diach prowadzonych w języku angielskim —
wykłady i laboratoria z przedmiotu „Multi-
services and Multimedia Networks”. Oprócz
prowadzenia zajęć dydaktycznych spra-
wował merytoryczną opiekę nad kilkunas-
toma dyplomantami, zarówno na studiach
inżynierskich, jak i magisterskich. Był do -
datkowo współorganizatorem laboratorium
do przedmiotu „Telewizja cyfrowa i interak-
tywna”. Bierze aktywny udział w różnego
rodzaju szkoleniach, kursach i prezentacjach
dotyczących zarówno tematyki prowad-
zonych w Instytucie Radioelektroniki prac
badawczych, jak i samej działalności Ins -
tytutu.

W trakcie studiów doktoranckich dwu -
krotnie został wyróżniony w Konkursie dla
Młodych Naukowców organizowanym w
ramach KKRRiT — Krajowej Konferencji
Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji: w
2001 roku pierwszą nagrodą za publikację
Standard Bluetooth w sterowaniu siecią
urządzeń domowych oraz w 2003 roku
czwartą nagrodą za publikację Ekspery men -
talne wyniki badania interferencji w paśmie
ISM 2.4 GHz. W 2005 roku zajął II miejsce
w konkursie na najlepszą rozprawę doktor -
ską z dziedziny Radiokomunikacji i Technik
Multimedialnych organizowanym przez
Fundację Wspierania Rozwoju Radioko mu -
ni kacji i Technik Multimedialnych. W 2003
roku uzyskał stypendium Fundacji Wspie -
rania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik
Multimedialnych, a w latach 2006–2008 był
stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
w ramach subsydium profesorskiego profeso-
ra Józefa Modelskiego. Od 10 lat jest aktyw -
nym członkiem IEEE.

Jest żonaty, ma troje dzieci. Lubi sport i tur -
ystykę aktywną, odpoczywa biegając i upra -
wia jąc jazdę na rowerze. Jego hobby to nu -
miz matyka, interesuje się literaturą faktu,
muzyką (szczególnie piosenką autorską) oraz
filmem.

twarzania danych z mini-satelity, Analiza
możliwości stosowania oraz warunków
współistnienia systemów łączności w paśmie
ISM) oraz prac zamawianych, związanych
m.in. z wdrażaniem radiofonii cyfrowej DRM
oraz wykorzystaniem systemów radiokomu-
nikacyjnych w zintegrowanym transporcie
towarowym. W latach 2006–2007 brał udzi-
ał w projekcie europejskim CODMUCA
(COre technology for Delivery of MUltiband
data in CAtv networks), współfinansowanym
w ramach 6. Programu Ramowego Unii
Europejskiej. Projekt dotyczył zagadnień
związanych z technologią udostępniania
usług szerokopasmowych w systemach szy-
bkiej transmisji danych w sieciach
kablowych w oparciu o specyfikację DOCSIS
3.0. Tomasz Keller sprawował nadzór mery-
toryczny nad pracami zespołu Zakładu
Radiokomunikacji, związanymi z metodami
testowania systemów wykorzystujących
wielopasmową transmisję danych oraz z pro-
jektowaniem poszczególnych podsystemów i
komponentów sprzętowych stacji czołowej i
terminali końcowych. Od 2008 roku jest
bezpośrednio zaangażowany w prace zwią -
zane z projektem PROTEUS, realizowanym
w ramach Funduszy Strukturalnych, Progra -
mu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Projekt ten, w którym pełni funkcję koordy-
natora merytorycznego ze strony Instytutu
Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej,
związany jest z opracowaniem zinte-
growanego, mobilnego systemu wspomaga-
jącego działania antyterrorystyczne i anty kry -
zysowe. Jest autorem lub współautorem
kilku dziesięciu prac naukowych, publikacji
w periodykach i materiałach konferencyj -
nych związanych z tematyką będącą przed-
miotem jego zainteresowań naukowych.

W swojej pracy dydaktycznej Tomasz
Kel ler prowadził zajęcia na studiach dzien-
nych, wieczorowych (WSZ) oraz studiach w ję -
zyku angielskim. Zajęcia na studiach dzien -
nych obejmowały fragmenty wykładów z
przed miotu „Telewizja cyfrowa i interaktyw-
na” oraz prowadzenie przedmiotu „Systemy
i sieci radiowe” (od 2005 roku). Zajęcia na



PAWEŁ KERNTOPF
Paweł Kerntopf urodził się 7 maja 1938 roku
w Warszawie, gdzie ukończył szkołę podsta-
wową w 1951 roku. W 1955 roku zdał
maturę w Liceum Ogólnokształcącym im.
Króla Władysława IV. W tym samym roku
zdobył dyplom w VI Olimpiadzie Mate -
matycznej i rozpoczął studia na Wydziale
Łączności Politechniki Warszawskiej (na
kierunku Automatyka i Maszyny Mate ma -
tyczne). Dyplom magistra inżyniera łącznoś-
ci uzyskał w 1962 roku. Po ukończeniu stu -
diów rozpoczął pracę na stanowisku asysten-
ta (1962–1966) w Katedrze Elektrotechniki
Te oretycznej „A”, kierowanej początkowo
przez profesora Czesława Rajskiego, a nas -
tęp nie przez profesora Jerzego Osiowskiego.
Od 1966 roku przez ponad 25 lat (do 1992
ro ku) zatrudniony był w Centrum Obli cze -
nio wym Polskiej Akademii Nauk (przemia -
no wanym później na Instytut Podstaw Infor -
matyki Polskiej Akademii Nauk), gdzie pra -
co wał w Zakładzie Struktur Cyfrowych, po -
czątkowo na stanowisku starszego asystenta,
a następnie adiunkta.

Doktorat w dziedzinie nauk technicznych
(z wyróżnieniem) uzyskał w Instytucie
Cybernetyki Stosowanej Polskiej Akademii
Nauk w 1973 roku na podstawie pracy Nie -
które własności zbiorów podfunkcji funkcji
boolowskich, zaś stopień naukowy doktora
habilitowanego (informatyka teoretyczna)
uzyskał na Wydziale Elektroniki i Technik
Infor macyjnych Politechniki Warszawskiej
w 2006 roku na podstawie rozprawy Uogól -
nione diagramy decyzyjne i ich zastosowa-
nia. Od 1992 roku zatrudniony jest w Insty -
tu cie Informatyki Wydziału Elektroniki i

Tech nik Informacyjnych Politechniki War -
szaw skiej, Początkowo na stanowisku adiun -
kta, a od 2007 roku na stanowisku profesora
nadzwyczajnego.

Początkowo przez wiele lat zajmował się
syntezą układów logicznych i własnościami
funkcji boolowskich. Wyniki tych prac
przed stawiał na konferencjach krajowych i
za granicznych. Najważniejsze z nich, doty -
czą ce funkcji o maksymalnych zbiorach
pod funkcji, zawarł w rozprawie doktorskiej
oraz w referatach prezentowanych na kilku
konferencjach w USA w 1974 roku. Nas tęp -
nie zaproponował nowe uogólnienie binar -
nych i wielowartościowych diagramów de -
cyzyjnych. Od 2000 roku opublikował wiele
pionierskich prac w nowej dziedzinie syn-
tezy odwracalnych i kwantowych układów
cyfrowych. Niektóre z tych prac mają po
kilkadziesiąt cytowań, zaś referat przedsta -
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wio ny na Design Automation Conference w
2004 roku ma już około 100 cytowań.

Odbył wiele zagranicznych staży i kon-
sultacji naukowych w USA, we Francji i
Włoszech, w ZSRR (Moskwa, Nowosybirsk,
Kijów, Ryga), na Węgrzech i w NRD, m.in. w
1974 przebywał przez rok jako visiting
scholar na Uniwersytecie Stanforda w USA
(w tym czasie odwiedził też inne uczelnie
amerykańskie, m.in. wygłosił referat na sem-
inarium w University of Illinois), zaś w 2001
roku przebywał w Portland State University
w stanie Oregon w USA.

Prowadził zajęcia dydaktyczne z teorii
obwodów elektrycznych, teorii informacji,
syntezy układów logicznych, języków pro-
gramowania dla syntezy logicznej, mikropro-
cesorów, projektowania logicznego komput-
erów, podstaw teoretycznych informatyki,
ochrony informacji w systemach i sieciach
komputerowych.

Opublikował ponad 70 prac, w tym czte -
ry monografie. W 2007 roku otrzymał indy -
wi dualną Nagrodę Rektora Politechniki War -
szawskiej I stopnia za osiągnięcia naukowe.

W latach 60. XX w. był sekretarzem
Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki
Teoretycznej i Stosowanej. Następnie był
redaktorem materiałów kilku konferencji
organizowanych przez Instytut Podstaw
Informatyki Polskiej Akademii Nauk. Później
był członkiem i sekretarzem Rady Naukowej
Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej
Akademii Nauk, koordynatorem krajowym
współpracy naukowej krajów RWPG w
ramach tematu „Teoria automatów i jej zas-
tosowania”, sekretarzem grupy roboczej
„Architektura i struktury systemów mikropro-
cesorowych” w ramach współpracy
naukowej Akademii Nauk krajów socjalisty-
cznych, sekretarzem koordynacji krajowej
tematu „Nowe generacje systemów komput-
erowych” w ramach współpracy naukowej
Akademii Nauk krajów socjalistycznych,
recenzentem czasopism naukowych, m.in.:
„IEEE Trans. on Computer-Aided Design”,
„IEEE Trans. on Computers”, „IEEE Design
and Test”, „Journal of Systems Architecture”,
„Electronics Letters”, „International Journal
on Computers and Electrical Engineering”,
„Discrete Applied Mathematics”, recenzen-
tem referatów zgłoszonych na konferencje
międzynarodowe, m.in.: Design Automation
Conference, IEEE Conference on Electronics,
„Circuits and Systems”, IEEE Symposium on
Multiple-Valued Logic, International
Workshop on Applications of Reed-Muller
Extension in Circuit Design, recenzentem

grantów KBN. Pisał recenzje wydawnicze dla
PWN i WNT oraz przetłumaczył z języka
angielskiego trzy książki z dziedziny infor-
matyki. Był kierownikiem zespołów proble-
mowych w IPI PAN (przez 10 lat),
opiekunem praktyk studenckich (w Instytucie
Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
i na Wydziale Elektroniki Politechniki
Warszawskiej) krajowych oraz zagra nicz -
nych (z USA, Japonii i Norwegii). Na Wy -
dziale Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechniki Warszawskiej pełnił funkcje:
członka Wydziałowej Komisji Wyborczej,
sekretarza i członka Wydziałowej Komisji
Rekrutacyjnej, członek Wydziałowej Komisji
ds. Organizacji Wyborów do Zespołów Ko -
mitetu Badań Naukowych, członka Wy -
działowej Komisji ds. Nagród i Wyróżnień,
członka Rady Wydziału.

Startował w zawodach szachowych
(warszawskich, ogólnopolskich i międzynar-
odowych), zarówno w grze bezpośredniej,
jak i korespondencyjnej. Był działaczem
Komisji Szachowej Gry Korespondencyjnej
oraz uczestniczył w kongresach International
Correspondence Chess Federation. Otrzymał
Srebrną i Złotą Honorową Odznakę
Polskiego Związku Szachowego.

Jest autorem wielu publikacji na tematy
szachowe. W latach 1983–1986, pracując
cały czas na etacie w Instytutu Podstaw
Informatyki Polskiej Akademii Nauk, był re -
dak torem naczelnym miesięcznika „Szachy”,
następnie przez około pięć lat redagował
pismo „Panorama Szachowa”, które
początkowo ukazywało się jako dwutygod-
nik, a następnie — miesięcznik. Pisał o sza -
chach w dziennikach „Kurier Polski” i „Ga -
zeta Wyborcza” oraz miesięcznikach „Relaks
i Kolekcjoner Polski” i „Noc”. W „Gazecie Wy -
 borczej” przez kilkanaście lat współ re da go -
wał cotygodniowy dział szachowy oraz pub-
likował teksty o informatyce i elektronice.

W Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej
Akademii Nauk był przez kilka lat przewod-
niczącym Rady Zakładowej Związku Na -
uczy cielstwa Polskiego, zaś w latach
1980–1981 był członkiem Komisji Rewi zyj -
nej NSZZ „Solidarność”.

Jest żonaty, ma jedną córkę. Interesuje się
wieloma dziedzinami, a w szczególności li -
te raturą, muzyką, filmem i teatrem. Był za mi -
ło wanym turystą, członkiem Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
Zdobył kolejno trzy Górskie Odznaki Tu rys -
tycz ne (Brązową, Srebrną i Złotą), głównie
pod czas samotnych wycieczek.
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 to dwa punkty wytwórcze, w których zbu -
dowano m.in. 9 sztuk radiostacji NSP o mo -
cy 20 W oraz 2 specjalne odbiorniki 4-lam-
powe ukryte w kuchenkach elektrycznych.
W styczniu 1943 roku został aresztowany.
Do końca wojny więziony był w obozach na
Majdanku, w Oświęcimiu i Dautmergen. W
1945 roku, jeszcze przed powrotem do
Polski, prowadził w Wirtengergii kursy elek-
trotechniczne dla młodzieży wracającej do
kraju po przymusowych robotach.

W październiku 1946 roku powrócił do
pra cy w Państwowym Instytucie Tele ko mu ni -
ka cyjnym, kierując najpierw Pracownią Mo -
du lacji Częstotliwości, a następnie — Pra -
cow nią Telewizji. W 1952 roku objął kie row -
ni ctwo Zakładu Telewizji w Instytucie Łącz -
ności (wydzielonym z PIT). Zakładem tym
kierował aż do przejścia na emeryturę w
1981 roku Pełnił również funkcje redaktora
naczelnego „Prac Instytutu Łączności” i „Biu -
letynu Informacyjnego Instytutu Łączności”.

W 1947 roku wznowiono pod jego kie -
row nictwem, po wojennej przerwie, przygo-

LESŁAW KĘDZIERSKI
(1911–1992)

Lesław Kędzierski urodził się w 1911 roku.
W 1929 roku podjął studia na Wydziale Elek -
trycznym Politechniki Warszawskiej.

Pracę zawodową w Państwowym Insty tu -
cie Telekomunikacyjnym podjął w 1933 ro -
ku, jeszcze przed ukończeniem studiów. Już
w 1935 roku został kierownikiem Działu
Tele wizji. Pierwsze praca badawcze i kon -
struk cyjne dotyczyły systemów mechanicz -
no-elektronowych. Do analizy obrazu wyko-
rzystywano tarczę Nipkowa ze specjalnie
ukształtowanymi otworami wybierającymi
(w kształcie sześciokątów foremnych), a do
syntezy obrazu — lampy obrazowe z odchy-
laniem i skupianiem elektrostatycznym.
Opanowanie techniki analizy obrazu do pro -
wa dziło do uruchomienia urządzenia do na -
dawania filmów, przeznaczonego do pracy
w Eksperymentalnej Stacji Telewizyjnej. Sta -
cja ta powstała w 1937 roku w „Prudentialu”
(późniejszym — hotelu Warszawa).

W 1938 roku Lesław Kędzierski roz po -
czął (wraz z zespołem) prace dotyczące tele -
wizji całkowicie elektronowej. Przystąpiono
do opracowywania toru telewizji 343-linio -
wej i zbudowano ultrakrótkofalowy nadajnik
telewizyjny o mocy 200 W. W dniu wybuchu
II wojny światowej prace dotyczące budowy
to ru telewizji 343-liniowej były na ukończeniu.

W latach 1940–1942 Lesław Kędzierski
(ps. „Nowak”) uczestniczył w technicznej
dzia łalności konspiracyjnej — zorganizował
ośrodek badawczo-produkcyjny opracowu -
ją cy nowe modele nadajników i od bior ni ków
radiokomunikacyjnych. Podlegały mu po nad -
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towania do emisji programów telewizyjnych
w Polsce. Prace nad pierwszym zespołem
urządzeń studyjnych ukończono w 1950
roku, a pierwsze publiczne pokazy polskich
osiągnięć z dziedziny telewizji odbyły się na
w 1951 roku w czasie wystawy „Radio w
służ bie postępu i pokoju”.

W dniu 17 października 1952 roku
nadano pierwszy program telewizyjny z Do -
świadczalnej Stacji Telewizyjnej Instytutu
Łącz ności. Zasięg stacji pozwalał na odbiór
pro gramu na terenie całej Warszawy i w jej
bliskich okolicach. Eksperymentalny pro-
gram telewizyjny ze studio w Instytucie
Łączności nadawano do połowy 1954 roku,
późniejsze emisje — z placu Powstańców
Warszawy.

Za prace z zakresu telewizji Lesław
Kędzierski wraz zespołem został nagrodzony
w 1955 roku Zespołową Nagrodą Pań -
stwową II stopnia za „Pionierską działalność
w stworzeniu podstaw telewizji w Polsce
oraz opracowanie i wprowadzenie do eks -
plo atacji kompletnych urządzeń nowoczes-
nej telewizji”.

Jego dalsze prace badawcze dotyczyły
telewizji kolorowej, a następnie (w latach 70.
XX w.)   telewizyjnych systemów cyfrowych,
m.in. standardu transmisji cyfrowej w stu -
diach telewizyjnych.

W latach 1952–1963 pracował na sta no -
wisku docenta na Wydziale Łączności Po -
litechniki Warszawskiej prowadząc wykłady
z zakresu telewizji; jak wspominają jego stu-
denci — wykładów słuchało się z prawdziwą
przyjemnością. W 1959 roku został kierown-
ikiem nowo utworzonej Katedry Telewizji,
prowadząc działalność badawczą i opieku-
jąc się licznymi dyplomantami. W 1963 roku
ze względu na konieczność ograniczenia za -

trudnienia do jednego etatu, wybrał Instytut
Łączności, rezygnując z pracy na naszym
Wydziale. Do jego dorobku dydaktycznego
należą także podręczniki: Podstawy telewizji
(1959) oraz Podstawy telewizji: analiza i syn-
teza obrazu (WNT, trzy wydania: 1963,
1964, 1967).

W 1964 roku Rada Państwa nadała Lesła -
wo wi Kędzierskiemu tytuł profesora nad zwy -
czajnego.

Współpracował z wieloma organizacjami
naukowymi, technicznymi i normalizacyjny-
mi, m.in. Komitetem Elektroniki i Tele ko mu -
ni kacji Polskiej Akademii Nauk oraz organi -
za cjami międzynarodowymi: CCIR (Mię dzy -
na rodowy Doradczy Komitet Radio komu -
nika cyjny) i OIRT (Międzynarodowa Orga -
nizacja Radia i Telewizji, w niej przez 18 lat
pełnił funkcję przewodniczącego III Grupy
Studiów).

Był członkiem licznych rad naukowych,
m.in. Rad Naukowo-Technicznych przy
Ministrze Łączności i przy Komitecie ds. Ra -
dia i Telewizji oraz Rady Naukowej Instytutu
Łączności.

Został odznaczony m.in.: Krzyżem Wa -
lecz nych, Krzyżami Kawalerskim i Koman -
dor skim Orderu Odrodzenia Polski, Meda -
lem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą
Odzna ką Honorową „Za Zasługi dla War -
szawy” oraz wieloma odznaczeniami resor -
to wymi. Za działalność międzynarodową
otrzymał m.in. nagrodę honorową „Inter -
kamera 1971” (przyznawaną raz na dwa lata
tylko jednej osobie na świecie), Dyplom Ho -
no rowy z okazji 50-lecia CCIR (1976) i Ho -
no rowy Medal OIRT (1984).

Zmarł 1 kwietnia 1992 roku w War sza wie.
W historii pozostanie jako niekwestio no -

wa ny Ojciec Polskiej Telewizji.
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pracujące na gazach szlachetnych. Dotyczy
to szczególnie laserów argonowych, krypto -
no wych i pracujących na mieszaninie Ar-Kr.
Badania te m.in. polegały na optymalizacji
wa runków pobudzania i napełnienia tych la -
se rów, badaniem wpływu pola magnetycz -
nego magnesów trwałych na moc wyjściową
i sprawność energetyczną lasera, badaniem
impulsowej i wielo-impulsowej pracy lasera,
optymalizacją pracy lasera w zakresie UV.
W wyniku tej działalności powstało około 40
publikacji w czasopismach krajowych i za -
gra nicznych oraz kilkadziesiąt wystąpień i ko -
munikatów na konferencjach naukowych.
Był kierownikiem 5 projektów badawczych
Komitetu Badań Naukowych. Za osiągnięcia
na ukowe otrzymał dwukrotnie zespołową na -
grodę Ministra Edukacji Narodowej i Mi ni stra
Na u ki i Szkol nic twa Wy ¿sze go oraz kil ka krot -
nie nagrodę Rektora Politechniki Warszawskiej.

Innym rodzajem działalności naukowej
były prace o charakterze aplikacyjnym.
Głów nym ich efektem było kompleksowe
opracowanie konstrukcji i technologii cera -

JERZY ANDRZEJ KĘSIK
Jerzy Andrzej Kęsik urodził się 6 stycznia
1943 roku w Warszawie. Po ukończeniu w
1959 roku XXXIX Liceum Ogól no kształ cą ce -
go w Warszawie rozpoczął studia na Wy -
dzia le Łączności Politechniki Warszawskiej.
W 1967 roku obronił w Zakładzie Elektroniki
Kwantowej Wydziału Elektroniki Politechniki
Warszawskiej pracę dyplomową Badanie
inwersji obsadzeń w mieszaninie He-Ne przy
pobudzaniu wyładowaniem prądu stałego,
otrzymując dyplom magistra inżyniera o spe -
cjal  ności Technologia elektronowa. W tym sa -
mym roku został przyjęty na tzw. asysten ckie
stu dia przygotowawcze, otrzymując sta no wi -
sko asystenta-stażysty w Katedrze Przy rzą dów
Elektronowych Politechniki War szaw skiej.

Od 1968 roku został pracownikiem Poli -
tech niki Warszawskiej, początkowo na sta -
no wisku asystenta, a od 1969 roku — star -
sze go asystenta. Pracę doktorską Wpływ
osio wego pola magnetycznego na wzrost
strat optycznych rezonatora lasera argo no we -
go przygotował w latach 1975–1977 w Za -
kładzie Elektroniki Kwantowej pod kierun -
kiem profesora Wiesława Wolińskiego. Pracę
obronił (z wyróżnieniem) w 1978 roku i w tym
samym czasie Jerzy Kęsik został zatrudniony
na stanowisku adiunkta.

Zainteresowania zawodowe Jerzego Kę si -
ka obejmują ogólnie badania związane z tech -
niką laserów gazowych. W początkowym
okre sie pracy zajmował się opracowaniem
kon strukcji i badaniem własności atomo wych
laserów He-Ne, jonowych laserów kad mo -
wych i molekularnych laserach CO2-N2-He.
Głównym jednak obszarem działalności
naukowo-badawczej stały się lasery jonowe
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micz no-metalowej rury wyładowczej lasera
argo nowego o dużej mocy wyjściowej i
trwa łości. Opracowano również konstrukcję
i technologię pozostałych elementów lasera
(zasilacz, rezonator, układ sterowania). W
wy niku tych prac powstał prototyp lasera
argo nowego o dobrych parametrach użyt ko -
wych oraz uzyskano 5 patentów w Urzędzie
Patentowym.

W 1996 roku Jerzy Kęsik stworzył (w ra -
mach Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
Politechniki Warszawskiej) firmę LASER-
TECH. Jest to firma typu spin off, której
głównym celem jest wdrażanie do produkcji
opracowanych w Zakładzie Optoelektroniki
In sty tutu Mi kro e lek tro ni ki i Opto e lek tro ni ki
Politechniki Warszawskiej urządzeń lase -
rowych. Na bazie opracowanej technologii
w firmie LASER-TECH rozpoczęto produkcję
laserów argonowych w skali laboratoryjnej.
La sery te przeznaczone są do celów nau ko -
wych (holografia, spektroskopia), medycz -

nych (fotodynamiczna terapia nowotwo ro wa,
okulistyka) i do tworzenia grafiki laserowej.
Za ten rodzaj działalności zespół kierowany
przez Jerzego Kęsika został w 2000 roku wy -
różniony Nagrodą Prezesa Rady Ministrów
za „wybitne osiągnięcia naukowo-technicz -
ne”, których wdrożenie przyniosło wymierne
korzyści ekonomiczne.

Działalność dydaktyczna Jerzego Kęsika
jest również związana z techniką laserową.
Prowadził wiele wykładów, ćwiczeń audyto-
ryjnych i zajęć laboratoryjnych na wydziale
Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz
prze znaczonych dla innych wydziałów Poli -
tech niki Warszawskiej: FTiMS, Elek trycz ne go,
Fizyki, Mechatroniki i Inżynierii Pro duk cji,
m.in.: „Zastosowania laserów”, „Konstrukcja
i projektowanie przyrządów optoelektronicz -
nych”, „Technika laserów”, „Podstawy opto -
elek troniki”. Za osiągnięcia w dziedzinie
dydaktyki w 2005 roku został odznaczony
Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
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były przekazywane użytkownikom w insty-
tucjach badawczych i w przemyśle. Opra co -
wania te pod względem parametrów były
zbli żone do najlepszych osiągnięć świato -
wych. Kilka z nich zostało wdrożonych do
pro dukcji przemysłowej przez Zakład Do -
świad czalny Biura Urządzeń Techniki Ją dro -
wej, Zakłady Wytwórcze Aparatury Po mia -
rowej ELPO i Zakład Opracowań i Produkcji
Aparatury Naukowej ZOPAN. W 1967 roku
górna częstotliwość graniczna licznikowego
po miaru częstotliwości w jego opracowa -
niach kolejnych modeli użytkowych wy -
niosła 100 MHz, w 1968 roku — 150 MHz,
a w 1969 roku — 330 MHz. Opracowania te
były oparte na wykonanych wcześniej przez
niego analizach opublikowanych w pracach
zbiorowych Licznik elektroniczny w mier ni -
kach zliczających (Wydawnictwa Komu ni ka -
cji i Łączności, 1962) oraz Elektroniczne
mier niki zliczające (Wydawnictwa Komu ni -
ka cji i Łączności, 1964). Dalsze rozwinięcie

WALDEMAR
ANDRZEJ KIEŁEK
Waldemar Andrzej Kiełek urodził się 16 kwiet -
nia 1930 roku w Warszawie. Tam też w 1944
ro ku ukończył szkołę powszechną, a w 1949
ro ku liceum ogólnokształcące. W 1953 roku
otrzy mał dyplom inżyniera łączności, a w 1957
roku magistra inżyniera łączności na Wy -
dziale Łączności Politechniki Warszawskiej.
W 1967 roku otrzymał stopień doktora, a w
1989 roku stopień doktora habilitowanego
na Wydziale Elektroniki tej Uczelni. W latach
1952–1995 pracował na Politechnice War -
szaw skiej jako nauczyciel akademicki, kolej -
no w Katedrze Urządzeń Radiotechnicznych,
następnie w Instytucie Radioelektroniki, w la -
tach 1967–1990 jako adiunkt, a w latach
1990–1995 jako docent. W latach 1991–
–1995 był kierownikiem Zakładu Radio ko mu -
nikacji Instytutu Radioelektroniki. W 1995
ro ku przeszedł na emeryturę.

W pierwszym okresie pracy na Poli tech -
ni ce Warszawskiej, w latach pięćdziesiątych,
opra cowywał m.in. aparaturę odbiorczą i
uczest niczył w badaniach odporności radio -
ko munikacyjnych systemów modulacji na
za  kłócenia — dla zastosowań wojskowych.
Głównym jednak obszarem jego zaintereso -
wań badawczych w latach pięćdziesiątych,
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych było
podwyższanie granicznej górnej częstotliwo -
ści pracy liczników elektronicznych — naj -
pierw lampowych, następnie tranzysto ro -
wych. Liczniki te stanowiły część opra-
cowywanych przez niego mierników często -
tliwości i odstępu czasu, które, wykonywane
jednostkowo na Politechnice Warszawskiej,
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tej analizy zawarte jest w jego pracy doktor -
skiej z 1967 roku.

Na początku lat siedemdziesiątych kraje
RWPG postanowiły uruchomić w ramach
po rozumienia Interkosmos globalną sieć dal -
mierzy laserowych do mierzenia odległości
do sztucznych satelitów Ziemi pasywną im -
pu lsową metodą radaru laserowego. W skład
takich dalmierzy musiały wejść mierniki od -
stępów czasu o zakresie do 1 sekundy i o błę -
 dzie przypadkowym, już na początku tego
okresu, 2 nanosekundy (30 cm w mierzonej
odległości), a następnie o błędzie coraz
mniej szym. Na takie mierniki obowiązywało
bardzo silne embargo, a w krajach RWPG
jedynie Waldemar Kiełek był w owym czasie
przygotowany do szybkiego opracowania i bu -
dowy takich mierników. Opracował modele
o błędzie przypadkowym 2 nanosekundy
(1971) i 1 nanosekunda (1975). Następne mo   -
dele, opracowane wraz z Adamem Ja strzęb -
skim, w których zastosowano inter pola cję
ana logową między impulsami o wzor cowym
odstępie czasu, osiągnęły błąd przypadkowy
100 pikosekund (1978) i 30 pikosekund
(1983). Modele użytkowe tych mierników,
wykonywane początkowo w pracowni Wal -
demara Kiełka, a w latach osiemdziesiątych
w Zakładzie Doświadczalnym Apa ratury Ra -
dioelektronicznej Instytutu Radioelektroniki
Politechniki Warszawskiej ZDAR, zostały za in -
stalowane w latach siedemdziesiątych i osiem -
dziesiątych w 15 obserwatoriach astrono micz -
nych lub geofizycznych w różnych punk tach
globu ziemskiego, stanowiąc wkład Polski
w bu dowę sieci dalmierzy satelitarnych po -
ro zumienia Interkosmos. Zajmował się też
urzą  dzeniami odbiorczymi bardzo słabych
(rzę  du kilkudziesięciu fotonów) impulso wych
sygnałów świetlnych oraz polepsza niem do -
kładności pomiaru wielkich od leg ło ści przez
odpowiednie przetwarzanie odbie ra nego syg -
nału stochastycznego, m.in. stosując w dal -
mierzach dyskryminatory tzw. sta ło frak cyjne
według własnego patentu oraz opra cowane
przez siebie dyskryminatory spełniające kry-
terium maksymalnej wiarygodności.

W latach 1975–1998 prowadził badania
analityczne, symulacyjne i eksperymentalne
róż nych metod dyskryminacji chwili czaso -
wej odbioru sygnału w dalmierzach sate li tar -
nych, przedstawiając wyniki tych prac na spe -
cjalistycznych konferencjach międzynaro-
dowych. Było to tematem jego pracy habili-
tacyjnej z 1987 roku, zatytułowanej Wpływ
obróbki wielofotoelektronowego sygnału
odbitego na dokładność laserowych impul-
sowych mierników odległości do satelitów.

Część wyników opublikował w „IEEE
Transactions on Instrumentation and Mea -
surement” (1988, vol. 47, no 2). W drugiej
połowie lat osiemdziesiątych opracował syn-
tetyzer częstotliwości wzorcowej 100 MHz o
paropikosekundowej dokładności wytwa rza -
nej skali czasu. Na początku lat dzie więć -
dzie siątych przeprowadził badania anali -
tycz ne, eksperymentalne i symulacyjne do -
kład ności timingu w licznikach scyntylacyj -
nych. Wyniki opublikował w „Nuclear
Instru ments and Methods in Physics Rese -
arch” (1996, vol. A 368). Wykonał ekspery-
ment pomiaru zanieczyszczeń gazowych
atmosfery nad rafinerią w Płocku metodą
lidaru ramanowskiego. W latach 1988–2004
prowadził prace nad dokładnością absolut-
nych pomiarów miejscowego przyspieszenia
ziemskiego (dokładność względna rzędu
10–9) we współpracy z profesorem Zbig nie -
wem Ząbkiem z Wydziału Geodezji Poli -
tech niki Warszawskiej. Wynikiem były 2
pub likacje, w tym w czasopiśmie BIPM
„Metrologia” (2004, vol. 41, no 6).

Waldemar Kiełek opracował samodziel-
nie lub kierował opracowaniem 47 urządzeń
elektronicznych, głównie pomiarowych.
Opub likował 38 pozycji. Jest autorem 3 i
współ autorem 4 patentów. Jest laureatem
zespołowej Nagrody Państwowej I stopnia w
dziedzinie techniki w 1966 roku. Za osiąg-
nięcia badawcze otrzymał 4 nagrody Mi ni -
stra Nauki (1962, 1968, 1974, 1981), na gro -
dę Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii
Nauk (1988) oraz kilka nagród Rektora Po li -
techniki Warszawskiej. W latach 1971–1989
był członkiem komisji „Radar Laserowy” sek -
cji „Fizyka Kosmiczna” porozumienia Inter -
kos mos. W latach 1974–1994 był członkiem
Ko misji Geodezji Satelitarnej Komitetu Ba -
dań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.
Był opiekunem około 80 prac dyplomowych.
W latach 1971–1997 prowadził wykłady z:
„Mier nictwa cyfrowego”, „Techniki cyfro wej”,
„Układów logicznych”, „Techniki im pul so -
wej”, „Urządzeń radiowych”, „Podstaw radio -
komunikacji” oraz „Projektowania układów
cyfrowych”. Był współautorem i redaktorem
3 skryptów wydanych przez Wydawnictwa
Po litechniki Warszawskiej (1971, 1972, 1973).
Za organizację procesu dydaktycznego otrzy -
mał w 1972 roku nagrodę indywidualną
Mi ni stra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest
od  znaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Za -
słu gi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odro dze nia Polski.

Jest żonaty, ma córkę i wnuczkę.
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bowym do Sztabu Generalnego. Pracując
w woj sku (do 1963 roku) m.in. współuczest-
niczył w powołaniu do życia i organizowaniu
Wojskowej Akademii Technicznej. W latach
1948–1952 był kierownikiem Katedry Elek -
tro techniki WAT i zastępcą Komendanta tej
Uczel ni. Równocześnie prowadził wykłady
na Politechnice Wrocławskiej.

W 1951 roku Antoni Kiliński został kon-
traktowym samodzielnym pracownikiem na -
uki na Wydziale Łączności Politechniki War -
szaw skiej. W tym samym roku został kierow -
nikiem Katedry Radiofonii (przemianowanej
w 1953 roku na Katedrę Konstrukcji Te le -
komunikacyjnych i Radiofonii). W 1953 roku
przy Katedrze został zorganizowany Zakład
Doświadczalny — pierwszy w wyższym
szkolnictwie technicznym. Katedra w 1963
ro ku została przekształcona w Katedrę Bu do -
wy Maszyn Matematycznych, w 1970 roku
w Instytut Maszyn Matematycznych, a nas -
tępnie w Instytut Informatyki (1975), którym

ANTONI KILIŃSKI
(1909–1989)

Antoni Kiliński urodził się 20 października
1909 roku w Antonowie na Ko wień -
szczyźnie. Gimnazjum im. Króla Zygmunta
w Wilnie ukończył w 1928 roku. W tym też
roku rozpoczął studia na Wydziale Elek trycz -
nym Politechniki Warszawskiej. Dyplom
inżyniera uzyskał w 1935 roku.

Po ukończeniu studiów w 1936 roku
został powołany na stanowisko starszego
asys tenta w katedrze profesora M. Po -
żaryskiego. Równocześnie rozpoczął pracę
w Państwowym Instytucie Teleko muni ka cyj -
nym na stanowisku kierownika Laboratorium
Aparatów Elektroakustycznych. Wiele spec -
jal nych aparatów do rejestracji i reprodukcji
dźwięku (opracowanych samodzielnie przez
Antoniego Kilińskiego bądź wspólnie z Ta de -
uszem Kornem), było wystawionych w 1939
ro ku na światowej wystawie w Nowym Jorku.

W okresie przedwojennym, a także w cza -
sie wojny Antoni Kiliński pracował w Urzę -
dzie Patentowym.

W czasie okupacji Antoni Kiliński brał
udział w pracy konspiracyjnej. W sierpniu
i wrześniu 1944 roku brał czynny udział
w powstaniu warszawskim, pełniąc funkcję
oficera łączności w zgrupowaniu „Zaremba”.
Po upadku powstania został wywieziony do
obozu jenieckiego w Grossborn, a później
do obozu w Sandbostel w Niemczech. Po
wyzwoleniu przez armię amerykańską przez
ponad rok pozostał w Niemczech jako
ekspert polskiej misji rewindykacyjnej.

Po powrocie do kraju Antoni Kiliński pra -
co wał w Zjednoczeniu Przemysłu Radio tech -
nicz nego. Był kierownikiem Centralnego
Biu ra Konstrukcyjnego w Dzierżoniowie,
gdzie równocześnie zajmował się kon-
struowaniem aparatury radioelektronicznej.

W 1948 roku Antoni Kiliński został po -
wołany do czynnej służby wojskowej w stop-
niu podpułkownika, z przydziałem służ -
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Antoni Kiliński kierował nieprzerwanie do
chwili odejścia na emeryturę w 1978 roku.

Antoni Kiliński został mianowany docen-
tem w 1955 roku, profesorem nadzwyczaj -
nym w 1959 roku, a profesorem zwyczajnym
w 1965 roku.

W latach 1951/1952–1953/1954 pełnił
funk cję prodziekana Wydziału Łączności.
W la tach 1956/1957–1959/1960 był dwu krot -
 nie obierany dziekanem Wydziału. W la tach
1960–1970 był przedstawicielem Wy dzia łu
w Senacie. W roku akademickim 1968/1969
został powołany na stanowisko Rektora Po li -
techniki Warszawskiej. Funkcję tę pełnił do
lutego 1969 roku.

Po okresie pracy w przemyśle, zaintere-
sowania naukowe Antoniego Kilińskiego
skoncentrowały się na technologii sprzętu
elektronicznego. Podsumowanie prac w tym
zakresie zawierała książka Podstawy techno -
logii sprzętu radiotechnicznego (PWT, 1960).
Szczególna uwagę zwracał na zagadnienia
niezawodności sprzętu elektronicznego i te o -
rię przemysłowych procesów realizacji. Jego
pionierskie prace z tego zakresu były publi -
ko wane w „Pracach Przemysłowego Insty tu -
tu Telekomunikacji”, „Prekseologii”, „Nauce
Polskiej” i „Problemach Jakości”. Późniejsze
pra ce stanowiły podstawę dla opracowania
ory ginalnych pozycji książkowych Prze mys -
ło we procesy realizacji. Podstawy teorii
(WNT, Warszawa 1976) oraz Jakość (WNT,
War szawa 1979). Dzięki twórczej działalno -
ści Antoniego Kilińskiego oraz współpracują -
ce go z nim zespołu, powstała tzw. polska
szkoła niezawodności.

Wykaz jego publikacji obejmuje ponad
100 pozycji, w tym kilkanaście monografii,
pod ręczników i skryptów, kilkadziesiąt roz -
praw i artykułów naukowych.

Około 1954 roku w obszarze zaintereso -
wań Antoniego Kilińskiego znalazła się tech-
nika cyfrowa. Dało to impuls do podjęcia
prac badawczych i konstrukcyjnych w zakre-
sie elektronicznych maszyn cyfrowych. Prace
te były prowadzone w Zakładzie Do świad -
czalnym. W tym Zakładzie, w okresie ponad
25 lat, zaprojektowano, zbudowano i prze ka -
zano do produkcji około 100 elektronicz nych
maszyn cyfrowych =oraz ponad 2000 eg -
zem plarzy innej aparatury cyfrowej. Wśród
tych urządzeń była lampowa uniwersalna
maszyna cyfrowa UMC-1 (1959) z oryginal-
nym ję zy kiem programowania (wdrożona do
pro duk cji w ELWRO), tranzystorowa maszy-
na cyf  rowa UMC-10 (1964), specjalizowane
ma  szyny cyfrowe dla zastosowań medy-
cznych ANOPS (eksportowane do wielu kra-
jów), spe cjalizowane maszyny dla potrzeb

geode zji i kartografii GEO, w tym m.in. sys-
tem mini kom puterowy GEO-20 z
wielozadaniowym sys temem operacyjnym
itd.

W obszarze dydaktyki pamiętać należy
o wielu oryginalnych i nowoczesnych wy kła -
dach z konstrukcji sprzętu elektronicznego,
szeroko rozumianej niezawodności oraz in -
for matyki. Antoni Kiliński wypromował wielu
inżynierów, magistrów oraz 23 doktorantów.
Był inicjatorem kształcenia w zakresie infor -
ma tyki (pierwsi absolwenci w dziedzinie ma -
szyn matematycznych uzyskali dyplomy ma -
gisterskie w 1962 roku) oraz utworzenia od -
dzielnego kierunku Informatyka, co nastąpiło
w 1975 roku Przez wiele lat był Prze wod ni -
czącym Zespołów Dydaktyczno-Wy cho waw -
czych Elektroniki oraz Informatyki Mini ster -
stwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

Był także przewodniczącym Rad Na uko -
wych wielu instytutów przemysłowych (In s -
ty tut Maszyn Matematycznych, Instytut Tele-
i Radiotechniczny itd.), członkiem Rady
Głów nej resortu Szkolnictwa Wyższego,
człon kiem Centralnej Komisji Kwa lifi ka cyj nej
oraz wielu zespołów opiniująco-doradczych.

Za swą bardzo aktywna i twórczą działal-
ność Antoni Kiliński był wielokrotnie wyróż-
niany i nagradzany. Otrzymał kilkadziesiąt
na gród Ministra Szkolnictwa Wyższego, Prze -
wodniczącego Komisji Planowania, Ministra
Przemysłu Maszynowego oraz Nagrodę Pań -
stwową II stopnia. Odznaczony był Orderem
Sztandaru Pracy I klasy (1962), Krzyżem Ofi -
cer skim Orderu Odrodzenia Polski (1959),
Zło tym Krzyżem Zasługi (1956) oraz wielo-
ma odznaczeniami wojskowymi i resortowy-
mi. Otrzymał też Tytuł Honorowy „Za słu żo ny
Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludo -
wej” (1974) oraz Medal Komisji Edukacji
Narodowej (1976).

Profesor pasjonował się wędkarstwem. Był
koneserem malarstwa, a także kolek cjo ne rem
obrazów.

Będąc na emeryturze, profesor żywo inte re -
sował się działalnością Instytutu i utrzymywał
kontakt z nauką, prowadząc monograficzne
wykłady oraz przygotowując różne opinie,
eks pertyzy i recenzje prac naukowych.

Zmarł 6 maja 1989 roku w Warszawie.
W 1996 roku działalność profesora Anto -

nie go Kilińskiego na polu rozwoju i upo -
wszech niania informatyki została uho no ro -
wa na pośmiertnie prestiżową nagrodą „Com -
pu ter Pioneer” przyznaną przez IEEE Com pu -
ter Society „For pioneering work in the con -
struction of the first commercial computers in
Poland, and for the development of universi-
ty curriculum in computer science”.
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duk cji mikrofalowych hybrydowych ukła -
dów scalonych montowanych na podłożach
fer rytowych oraz ceramicznych. W 1994 ro -
ku wyjechał na 3-tygodniowy cykl szkoleń
do firmy MOTOROLA (USA) poświęconych
jakości oraz wykorzystaniu technik planowa-
nia doświadczeń w praktyce produkcyjnej.
Po powrocie z USA rozpoczął organizo -
wanie zespołu badawczego zajmującego się
tematyka lutowania bezołowiowego oraz
wykorzystaniem lutów i klejów elektrycznie
przewodzących w ekologicznym montażu
elektronicznym. Od 2007 roku jego zaintere-
sowania naukowe skupiają się na tematyce
technologii struktur i przyrządów z węglika
krzemu dla potrzeb elektroniki wysokotem pe -
raturowej. Podsumowaniem tych prac by ło
opra cowanie monografii Połączenia luto wa ne
w montażu elektronicznym z zasto so wa niem
materiałów ekologicznych (2009) i uzys kanie
na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fo -
toniki Politechniki Wrocławskiej stopnia
doktora habilitowanego nauk technicznych
w dyscyplinie Elektronika, specjalność
Mikroelektronika (2010).

RYSZARD KISIEL
Ryszard Kisiel urodził się 24 kwietnia 1950
roku w Łomży, gdzie też ukończył w 1968
roku Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza
Kościuszki. W tym samym roku rozpoczął
studia na Wydziale Mechanicznym Tech no -
lo gicznym Politechniki Warszawskiej na kie -
runku Mechanika, specjalność Meta lo zna w -
stwo i obróbka cieplna. Pracę magisterską
Zmia ny właściwości mechanicznych warstw
niklowo-żelazowych, osadzanych elektroli-
tycznie, zachodzące przy ich stabilizacji
ciepl nej wykonywał na Wydziale Elektroniki
Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem
Jerzego Tymowskiego. Bezpośrednio po obro -
 nie (1974) rozpoczął prace jako asystent
stażysta, a potem asystent i starszy asystent,
w Instytucie Maszyn Matematycznych Poli -
techniki Warszawskiej (IMM PW). W pracy
badawczej zajmował się technologią otrzy -
my wania oraz badaniem właściwości mag -
ne tycznych i mechanicznych cienkich warstw
niklowo-żelazowych z dodatkiem metali
ziem rzadkich, przewidzianych jako elemen-
ty pamięci w komputerach. Po reorganizacji
Instytutu Maszyn Matematycznych Poli tech -
niki Warszawskiej i przejściu do Instytutu
Technologii Elektronowej (ITE PW) jego te -
ma tyka badawcza dotyczyła wykorzystania
technologii warstw cienkich i grubych oraz
połączeń drutowych w produkcji mikrofa lo -
wych hybrydowych układów scalonych. Wy -
ni kiem tych prac było przygotowanie i obro na
pracy doktorskiej Wielowarstwowe struktury
rezystywne Cr i Al otrzymywane technologia
warstw cienkich (1983). Po obronie dokto ra tu
kontynuował prace badawcze nad wyko rzy -
sta niem technologii warstw cienkich w pro -

k i s i e l

Słowa kluczowe
n technologia warstw cien -

kich i grubych

n ekologiczny montaż elek -
troniczny

n obudowy dla elektroniki
wysokotemperaturowej

n węglik krzemu, mikrosys-
temy
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W latach 1987–1991 pełnił funkcje zas -

tępcy dyrektora ITE PW ds. nauczania. Brał
czynny udział w opracowywaniu programów
nauczania specjalności mikroelektronika i op -
toelektronika. W latach 1986–1994 był
człon kiem kolegium redakcyjnego najpierw
czasopisma „Elektronizacja”, a w latach
1994–2003 czasopisma „Elektronika”, gdzie
odpowiadał za działy związane z materiała-
mi elektronicznymi oraz technologiami mon -
ta żu. Jest członkiem licznych stowarzyszeń
tech nicznych, w tym międzynarodowej sieci
„ELFNET” (od 2003 roku), International
Micro electronics and Packaging Society
(IMAPS) (od 1987 roku) oraz IEEE CPMT
(Component Packa-ging and Manufacturing
Technology Society) (od 2000 roku), gdzie
pełnił kilkukrotnie funkcje wiceprzewod-
niczącego sekcji krajowej, a ostatnio prze-
wodniczącego (kadencja 2010–2012). Był
człon kiem Rady Naukowych Instytutu Tele-
i Radiotechnicznego. Jest członkiem Rady
Naukowej Instytutu Problemów Jądrowych
w Świerku. Brał czynny udział w organizacji
licznych konferencji krajowych (ELTE 1984,
1987, 1994) oraz jako przewodniczący ko -
mitetu organizacyjnego konferencji między-
narodowych IMAPS (2002, 2008) oraz ISSE
(2010). Jest członkiem Komitetów Nau ko -
wych corocznych konferencji IMAPS (2000)
oraz ISSE (2008). Od 2001 roku jest do dat ko -
wo zatrudniony w Instytucie Problemów Ją -
drowych (Zakład Aparatury Jądrowej) w Świer -
ku, jako specjalista odpowiedzialny za opra -
co wywanie konstrukcji i technologii aparatury
medycznej, a szczególnie akceleratorów li -
nio wych oraz stołów terapeutycznych sto so -
wanych w leczeniu chorób nowotworowych.
W latach 2008–2010 był kierownikiem du że -
go projektu badawczego Akceleratory i De -
tek tory w ramach programu POIG.

Prace badawcze Ryszarda Kisiela były i są
na dal związane z badaniem właściwości fi -
zycz nych i technologicznych materiałów elek -
tronicznych oraz opracowywaniem techno -
lo gii montażu elektronicznego. Wie lo wąt ko -
wość tych prac i ich interdyscyplinarny
charakter powodował, że są one prowadzo -
ne w wieloosobowych zespołach badawczych,

m.in. z: Instytutem Tele- i Radiotechnicznym
z Warszawy, z Instytutem Technologii Elek -
tronowej Politechniki Wrocławskiej (obecnie
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Foto ni -
ki), Instytutem Materiałów i Metali Nieżelaz -
nych Polskiej Akademii Nauk z Krakowa oraz
Instytutem Technologii Elektronowej z War -
sza wy. Efektem tej współpracy jest liczny do -
ro bek publikacyjny dotyczący tematyki bez -
ołowiowego montażu elektronicznego, wy -
ko rzystaniu klejów elektrycznie przewodzą-
cych w montażu oraz zagadnień montażu
dla elektroniki wysokotemperaturowej. Na
do robek publikacyjny Ryszarda Kisiela skła-
da się miedzy innymi: 1 monografia, 16 pub -
li kacji w recenzowanych czasopismach o za -
sięgu międzynarodowym, 66 artykułów nau -
kowych w czasopismach krajowych, ponad
100 publikacji w materiałach konferencyj -
nych o zasięgu międzynarodowym oraz 14
publikacji w materiałach konferencyjnych
o zasięgu krajowym. Wyrazem uznania dla
jego dorobku naukowego było zaproszenie
go do wygłoszenia 46 referatów na konferen -
cjach międzynarodowych. Niezależnie od
do robku naukowego, wydał poczytną książ -
kę — poradnik Podstawy technologii dla
elektroników. Poradnik praktyczny (2006).

Działalność dydaktyczna R. Kisiela zwią -
zana jest z prowadzeniem wykładów i ćwi -
czeń laboratoryjnych z tematyki: materiały
elektroniczne oraz konstrukcja i technologia
urządzeń elektronicznych. Opracował i pro -
wadził między innymi wykłady: „Podstawy
kon strukcji elektronicznych”, „Podstawy kon -
strukcji i technologii”, „Materiały, ele men ty
i konstrukcje” oraz „Układy hybrydo we”. Jest
współautorem skryptu Podstawy konstruowa-
nia urządzeń elektronicznych (1988, 1999)
oraz skryptów do ćwiczeń: „Podstawy kon-
strukcji elektronicznych — ćwiczenia labora-
toryjne (1988, 1992). Był promotorem 27 prac
magisterskich oraz 11 inżynierskich.

Przyznano mu dwukrotnie nagrodę Rek -
tora Politechniki Warszawskiej za działal-
ność dydaktyczną (1981 i 1983) oraz czte ro -
krotnie za działalność naukowo-badawczą
(1977, 1978, 1980 i 2008). W 2004 roku był
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
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ne go przez profesora Janusza Grosz kow skie -
go. Profesor Janusz Groszkowski był promo-
torem jego pracy doktorskiej (1963) i recen-
zentem pracy habilitacyjnej (1967).

Tytuł profesora, nadany przez Radę Pań -
stwa, Jerzy Klamka uzyskał w 1976 roku.

W latach 1954–1959 Jerzy Klamka pro -
wadził prace badawcze w dziedzinie diod
prostowniczych. Opracował pierwszy w Pol -
sce szereg typów germanowych diod o prą-
dach wyprostowanych od 100 mA do 200 A,
a następnie — serie krzemowych diod pros-
towniczych o prądach od 0,3 do 100 A. Dio -
dy te zostały wdrożone do produkcji labo -
rato ryjnej w jego pracowni w IPPT Polskiej
Akademii Nauk. Znalazły zastosowanie w pio -
nierskich rozwiązaniach aparatury kon-
struowanej w różnych instytucjach cywilnych
i wojskowych, zastępując lampy elektro -
nowe lub stosy prostownicze. W tym okresie
opracował też szereg typów diod Zenera o na -
pięciu ograniczającym od kilku do kilku dzie -
sięciu woltów, a także pierwsze fotodiody. Do
diod Zenera powrócił w latach 1974–1977,

JERZY WŁADYSŁAW
KLAMKA
Jerzy Władysław Klamka urodził się 30
listopada 1931 roku w Przemyślu w rodzinie
wojskowej. Tu rozpoczął naukę w szkole po -
wszechnej, którą ukończył w Radomsku pod -
 czas wojny. Naukę kontynuował w gim na -
zjum i liceum im. Tadeusza Reytana w War -
 sza wie. W latach 1950–1956 studiował na
Wydziale Elektrycznym, a następnie Wydzia -
le Łączności Politechniki Warszawskiej,
uzyskując dyplom inżyniera łączności (1954)
i dyplom magistra inżyniera łączności (1956).

W późniejszych latach pogłębiał wiedzę
na naukowych stażach zagranicznych. W 1961
roku przez 3 miesiące pracował w De par -
temant de Recherches Physico-Chemique de
la CSF (Compagnie Generale de Telegraphie
Sans Fil) w Paryżu. Tematem jego badań była
technologia mikrofalowych diod o zmiennej
pojemności. W 1965 roku, przez 3 miesiące
pracował w Université de Paris, Laboratoire
de Physique de I’École Normale Supérieure,
prowadząc badania dotyczące konstrukcji
i tech  nologii przyrządów półprzewodni ko -
wych do pomiaru niskich temperatur (opra -
co wał przyrząd do pomiaru temperatury
ciekłego wodoru i ciekłego helu). W latach
1967–1968 prowadził badania w University
of Waterloo, Department of Electrical Engi ne -
ering, Waterloo, Ontario, Canada (grant fi -
nan sowany przez NASA), pracując nad przy -
rządem o ujemnej rezystancji, opartym na
półprzewodniku InSb, z przeznaczeniem do
pracy w niskich temperaturach. Technologię
tego przyrządu opatentował w 1978 roku.

Pracę zawodową w Polsce rozpoczął
w 1954 roku jako inżynier w Zakładzie Elek -
troniki Instytutu Podstawowych Problemów
Techniki Polskiej Akademii Nauk, kie ro wa -
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opracowując i patentując ich nową techno -
lo gię (zastosowaną w fabryce „TEWA”).

W 1959 roku Jerzy Klamka rozpoczął
prace naukowo-badawcze w dziedzinie
mikrofalowych przyrządów półprzewod-
nikowych dla rozwijającej się polskiej radi-
olokacji i techniki mikrofalowej. Przyrządy
takie nie były dostępne w kraju (podlegały
ścisłemu embargo). Wszystkie opracowane
przy rządy były produkowane w laborato riach
Instytutu Technologii Elektronowej PAN, któ -
ry, na bazie Zakładu Elektroniki IPPT PAN,
współtworzył Jerzy Klamka. Pro wa dzone
przez niego szeroko zakrojone prace badaw-
czo-rozwojowe, ze związaną z nimi produk -
cją opracowanych przyrządów, powodowały
powiększanie zespołu współpracowników,
Jerzy Klamka organizował więc kolejne pra-
cownie, zakłady i pion naukowy, którymi
kierował. W latach 1994–1998 był zastępcą
dyrektora Instytutu Technologii Elektronowej
ds. badań i rozwoju. Dostępność przyrządów
mikrofalowych w Polsce przyczyniła się do
rozwoju radiolokacji i techniki mikrofalowej.
Głównymi odbiorcami byli Przemysłowy Ins -
tytut Telekomunikacji i Centrum Naukowo-
-Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej.

W 1961 roku Jerzy Klamka opracował
pierw sze waraktory do wzmacniaczy pa ra -
met  rycznych, a w latach następnych — wa -
raktory przeznaczone do pracy w po wie la -
czach częstotliwości i układach przestrajają-
cych. W 1967 roku podjął prace badawcze
nad przyrządami do generacji mikrofal w pa -
śmie X. Dotyczyły one diod lawinowych oraz
diod Gunna — opracował kilka typów diod
o mocy od 10 do 300 mW. W 1972 roku pod -
jął prace nad diodami PIN, a w dalszej kolej -
ności (1977) — nad diodami Schottky’ego
przeznaczonymi do pracy w de tektorach i mie -
szaczach.

W latach 80. i 90. pod kierownictwem pro -
fesora Jerzego Klamki opracowano pierwsze
tranzystory mikrofalowe. Podjęto też prace
nad hybrydowymi i monolitycznymi mikrofa -
lowymi układami scalonymi i tranzystorami
HEMT. Opracowano pierwsze podzespoły mi -
krofalowe. W 2000 roku zaprzestano w ITE
dalszych badań w dziedzinie przyrządów mi -
krofalowych na podstawie decyzji ów czes -
nego dyrektora Instytutu, mimo sprzeciwu
przemysłu radiolokacyjnego i MON. Cały po -
 tencjał naukowo-badawczy został zmar no wa -
ny, a Jerzy Klamka przeszedł na emeryturę.

Wyniki prac naukowo-badawczych Je rze -
go Klamki i jego współpracowników przed-
stawiono w 130 publikacjach i 8 patentach.
W swoim dorobku ma też 5 monografii: Dio -

dy germanowe i krzemowe (WNT, Warszawa
1960), Półprzewodnikowe diody o zmiennej
pojemności (WNT, Warszawa 1963), Diody
mi krofalowe półprzewodnikowe (WNT, War -
sza wa 1973), Mikrofalowe przyrządy pół prze -
wodnikowe (WNT, Warszawa 1982) i Hete -
ro złączowe przyrządy półprzewodnikowe na
zakres mikrofal i fal milimetrowych (Agencja
Lotnictwa ALTAIR Sp. z o.o., 2002).

W latach 1969–1991 Jerzy Klamka pra co -
 wał jako nauczyciel akademicki w Insty tu cie
Radioelektroniki Politechniki War szaw skiej.
Pro wadził wykłady dotyczące mikrofalo -
wych przyrządów półprzewodnikowych.
Pod jego kierownictwem wykonano wiele
prac ma gisterskich, był promotorem 3 prac
dok tor skich i recenzentem prac doktorskich
i habilitacyj nych.

W latach 90. brał również udział w pra-
cach organizacji międzynarodowych jako se -
nior member IEEE (od 1987), w latach 90. zor -
ganizował Electron Devices Chapter of The
Po land Section IEEE i przez dwie kadencje
był jego przewodniczącym; przez dwie ka -
den cje brał udział w pracach Management
Com mittee of Microwawe European Confe -
ren ces, będąc przedstawicielem krajów Środ -
ko wej i Wschodniej Europy.

Jerzy Klamka był wielokrotnie wyróżnia ny
i nagradzany za swoje osiągnięcia. Odzna -
czono go Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski (1978), Złotym Krzyżem
Zasługi (1974), Medalami „Za Zasługi dla
Obronności Kraju”: Brązowym (1962), Srebr -
nym (1973) i Złotym (1978), Złotą Odznaką
„Za Zasługi dla Rozwoju Przemysłu Maszy -
nowego” (1976), Medalem im. Profesora Ja -
nu sza Groszkowskiego (2008). Otrzymał też
wiele nagród, m.in. Nagrodę Państwową
II stop nia zespołową (1964) i około 20 in nych
nagród z resortów nauki, przemysłu i obrony.

Jerzy Klamka pracuje nadal w dziedzinie
elektroniki. Jest od 2008 roku konsultantem
w Przemysłowym Instytucie Telekomunikacji
S.A. Od czterdziestu lat należy do Sekcji Mi -
krofal Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji
PAN. Pracuje aktywnie w Stowarzyszeniu
Elek tryków Polskich (jest członkiem od 20 lat)
oraz w Wydawnictwie SIGMA-NOT, gdzie
od 2002 roku pełnił funkcję pełnomocnika
zarządu i redaktora naczelnego miesięcznika
„ELEKRTONIZACJA”, a po jego rozwiązaniu
— miesięcznika naukowo-technicznego
„ELEK TRONIKA — konstrukcje, technologie,
zastosowania”, który zorganizował w 2004
roku.

Zainteresowania pozazawodowe: historia
II wojny światowej i działka.
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ZYGMUNT KOMOR
Zygmunt Komor urodził się 26 stycznia 1941
roku w Lublinie. Tam, w 1958 roku, ukoń -
czył Liceum Ogólnokształcące im. hetmana
Jana Zamoyskiego. W tym samym roku roz -
po czął studia na Wydziale Łączności Poli -
tech niki Warszawskiej, gdzie na IV roku wy -
brał kierunek Automatyka realizowany przez
Katedrę Automatyki i Telemechaniki. Pracę
magisterską wykonaną pod kierunkiem pro -
fe sora Anatola Gosiewskiego obronił w 1964
ro ku. W 1964 roku został zatrudniony w Ka -
tedrze Automatyki i Telemechaniki (później
Ins tytucie Automatyki, obecnie Instytucie Auto -
matyki i Informatyki Stosowanej), jako pra cow -
nik inżynieryjno-techniczny, później jako pra-
cownik naukowo-dydaktyczny. Od po cząt ku
był czynnie zaangażowany w dydaktykę, w bu -
dowę i organizację laboratoriów, a także w pra -
ce naukowo-badawcze prowadzone przez
Instytut, w tym na potrzeby przemysłu, m.in.
w ramach zespołu zajmującego się optymali -
zacją pracy stalowniczych pieców łuko -
wych. Opracowania wykorzystano w „Hucie
Stalowa Wola” i w „Hucie Warszawa”. Prace
dla przemysłu znalazły uznanie przez gremia
postronne: zespół zdobył wyróżnienie w kon -
kursie Sto wa rzy sze nia Elek try ków Pol skich
oraz IV nagrodę w Krajowym Konkursie
Oszczędności Paliw i Energii.

Naturalną konsekwencją pracy badaw-
czej i naukowej były artykuły i referaty, któ -
rych Zygmunt Komor był współautorem lub
autorem oraz przygotowanie rozprawy dok -
tor skiej, którą obronił na Wydziale Elek tro -
niki w 1977 roku.

Zygmunt Komor wniósł duży wkład w roz -
 budowę bazy technicznej laboratoriów Teorii
Układów Sterowania, Aparatury Automatyki
i Systemów Automatyki wraz z materiałami
dy daktycznymi, będąc współautorem lub
autorem licznych skryptów dla studentów

kierunku automatyka bądź pokrewnych. Był
też autorem programów przedmiotów ze
swo jej dziedziny aktywności dla innych kie -
run ków politechnicznych oraz dla techni ków,
a także autorem kilku podręczników. Dzia -
łania na tym polu znalazły uznanie w postaci
kilku nagród Rektora Politechniki War szaw -
skiej za działalność dydaktyczną, nagrody
Ministra MSWiT za osiągnięcia w dziedzinie
dydaktyczno-wychowawczej. Był odznaczo -
ny Złotym Krzyżem Zasługi.

Przez cały okres aktywności zawodowej
Zygmunt Komor działał w kierunku utrwala-
nia związków między teorią i praktyką inży -
nier ską, był opiekunem wielu prac magister-
skich, znajdujących realizację techniczną, oraz
opiekunem praktyk studenckich. Po osiąg nię -
ciu wieku emerytalnego nadal współpracuje
z macierzystą Uczelnią, prowadzi zajęcia
i opracowuje materiały dla studentów, w ostat -
niej fazie przygotowania, jest jego skrypt
Elek trotechnika i elektronika dla studentów
Wydzia łu Chemicznego (OWPW, Warszawa
2011).

Wiele energii Zygmunt Komor poświęca
też pracy społecznej w środowisku Ursy -
nowa. Jest żonaty, ma troje dorosłych dzieci
i dwoje wnucząt.
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KAMIL KOMPA
Kamil Kompa urodził się 18 grudnia 1981
roku w Białej Podlaskiej.

W 2000 roku ukończył Liceum Ogólno -
kształ cące im. Józefa Ignacego Krasze w skie -
go w Białej Podlaskiej.

Następnie rozpoczął studia na Wydziale
Elektroniki i Technik Informacyjnych Poli -
tech niki Warszawskiej. Na tym Wydziale
ukoń czył dwie specjalności inżynierskie: Bu -
dowa i Oprogramowanie Komputerów oraz
Komputerowe Systemy Sterowania, a także
obronił (z wyróżnieniem) pracę inżynierską.
Następnie ukończył specjalizację Inżynieria
Systemów Informacyjnych na Wydziale Elek -
tro niki i Technik Informacyjnych Politechniki
War szawskiej. Obronił (z wyróżnieniem)
pra cę magisterską Akcelerator obliczeń neu-

ronowych w technologii FPGA, której pro-
motorem był Jerzy Chrząszcz. W ramach tej
pracy powstał rdzeń obliczeniowy o ar chi -
tek turze SIMD. Jest on programowany w spe -
cjalnym „neuroasemblerze” wspierającym
równoległą architekturę procesora i specyfikę
obliczeń neuronowych. Rdzeń umożliwia
mo  delowanie różnych, wielowarstwowych,
nieliniowych sieci neuronowych oraz ucze-
nie tych sieci metodą wstecznej propagacji
błę du. Akcelerator współpracuje z śro do wis -
kiem Matlab.

Równolegle, Kamil Kompa otrzymał abso -
lutorium specjalizacji Energoelektronika na
Wy dziale Elektrycznym Politechniki War szaw -
skiej. Energoelektronika stanowiła od zawsze
jeden z kierunków jego zainteresowań.
Pierwsze przekształtniki rezonansowe (do
za silania transformatorów Tesli) budował już
w czasie studiów inżynierskich. W czasie
studiów pracował także na stanowisku kon-
struktora energoelektronika w MEDCOM Sp.
z o.o. — przy realizacji elektronicznych na -
pę dów trakcyjnych średniego napięcia.

Po ukończeniu studiów został przyjęty na
Studium Doktoranckie na Wydziale Elek tro ni -
 ki i Technik Informacyjnych Politechniki War -
szawskiej, pod opieką Jana Zabrodzkiego.

Swój doktorat realizował łącząc zdobyte,
interdyscyplinarne umiejętności. Jego praca
dok torska dotyczy budowy przekształtnika
ener goelektronicznego do nowego rodzaju
pom py reluktancyjnej. Do sterowania napę-
dem wykorzystane zostały między innymi
metody logiki rozmytej. Projekt ten był finan-
sowany przez Deutsche Forschungs ge mein -
schaft (DFG) i był realizowany w ramach
współpracy z Technische Universität Dres -
den, Hochschule für Technik und Wirtschaft
Dresden oraz Zetrum für Angewandte For -
schung und Technologie Dresden. Instytucje
te były odpowiedzialne za zaprojektowanie
i zbudowanie pompy reluktancyjnej, do któ -
rej Kamil Kompa zaprojektował i zbudo wał
przekształtnik energoelektroniczny. Pro mo -
torami rozprawy doktorskiej zostali Antoni
Dmowski oraz Norbert Michalke. W 2010

k o m p a
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roku Kamil Kompa obronił rozprawę dok-
torską na Wydziale Elektrycznym Poli tech -
niki Warszawskiej.

W czasie studiów doktoranckich od wie -
dził liczne ośrodki naukowe w Niem czech
oraz CERN w Szwajcarii. W czasie po bytu
w CERN poznawał technologię energoelek -
tro niczną stosowaną w akceleratorze cząs -
tek. Po powrocie wystąpił w radiowym pro -
gra mie popularnonaukowym dotyczącym
badań prowadzonych w CERN. Jest również
autorem licznych artykułów naukowych.

Od 2010 roku pracuje na stanowisku
adiun kta na Wydziale Elektroniki i Technik
In formacyjnych Politechniki Warszawskiej.
Pro wadzi zajęcia ze studentami, prace dyp -
lo mowe i projekty studenckie.

Równolegle prowadzi własne przedsię -
bior stwo, które w ciągu ostatnich kilku lat
rea lizowało badania i inwestowało w rozwój
technologii budowy nowoczesnych prze -
kształ tników energoelektronicznych. Efektem
tych prac jest zaawansowana technologia,
która umożliwia budowę przekształtników
do różnych układów generowania, prze twa -
rzania i magazynowania energii elektrycznej.
Przeprowadzone badania obejmują zarówno
przekształtniki twardo-przełączane, jak i re zo -
nansowe. W szczególności opracowane i zbu -

do wane zostały przekształtniki umożliwiają ce
podłączenie różnego rodzaju źródeł energii do
systemu elektroenergetycznego (tzw. Active
Front End ) oraz niskostratne przekształtniki
rezonansowe do systemów zasilania DC i ba -
te ryjnych. Systemy sterowania tych prze -
kształ tników są zrealizowane przy wykorzys -
ta niu układów FPGA, co pozwala na imple -
men tację zaawansowanych algorytmów ste -
rowania i przetwarzania sygnałów. Pierwsze
egzemplarze przekształtników przeszły nie -
daw no roczne testy pracy w środowisku
prze mysłowym. Projekty te, Kamil Kompa
prezentował między innymi na jednej z naj -
większych, przemysłowych konferencji ener -
go elektronicznych — „Power Electronics,
Intelligent Motion, Power Quality”, PCIM 2009
w Norymbergii.

Za swoje osiągnięcia, Kamil Kompa otrzy -
mał dwukrotnie (2008 i 2009) stypendium „Ge -
orgius Agricola” rządu niemieckiego. W 2009
roku otrzymał także stypendium doktoran ckie
Marszałka Województwa Mazowieckiego ze
specjalnym wyróżnieniem za najlepsze pra -
ce naukowe w dziedzinie elektroniki.

Włada językiem angielskim i niemieckim.
Zainteresowania: sporty, turystyka, biznes
i ekonomia.
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BOGUMIŁ
KONARZEWSKI
Bogumił Konarzewski urodził się w 1967 ro -
ku w Legionowie. Szkołę podstawową (1982)
i liceum ogólnokształcące (1986) ukończył
w Nowym Dworze Mazowieckim. Dyplom
ma gistra inżyniera uzyskał w 1991 roku na
Wy dziale Elektroniki Politechniki War szaw -
skiej. Od czerwca 1991 roku jest zatrudnio -
ny jako nauczyciel akademicki w Instytucie
Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej,
w Zakładzie Elektroniki Jądrowej i Me dycz -
nej. Stopień doktora nauk technicznych uzys -
kał na Wydziale Elektroniki i Technik Infor ma -
cyjnych Politechniki Warszawskiej w 1998
ro ku za rozprawę Spektroskopowa metoda
ba dań in vivo gęstości tkanek kostnych i stę -
żeń ciężkich metali toksycznych w kościach
(dyscyplina: Elektronika, specjalność: Elek -
tro nika jądrowa i medyczna).

Jest współautorem 20 artykułów w cza-
sopismach naukowych i ponad 30 wystąpień
konferencyjnych. Brał udział w pracach na u -
ko wych związanych z zastosowaniem spek -
tro skopii promieniowania X i gamma w ba da -
niach in vitro i in vivo składu pierwiast ko we go
tkanek oraz gęstości kości, z wykorzystaniem
metod radiograficznych do pomiaru gęstości
kości i w systemach inspekcyjnych oraz bio -
me dycznymi zastosowaniami dyfuzyjnej to -
mo grafii optycznej. Jako wykonawca uczest -
ni czył w realizacji grantów Komitetu Badań
Naukowych: Metodyka i aparatura do badań
in vitro i in vivo składu mineralnego i stężeń
pierwiastków śladowych w tkankach (PB
0752/95/93/04), Optymalizacja sensorów
obrazu do radiograficznych systemów obra-
zowania przeznaczonych do diagnozowania
osteoporozy (8T11E03319), Nowe metody
po prawy jakości obrazowania w zastosowa-
niach tomografii optycznej do badań anato -
micznych i czynnościowych (4 T11E 012 25)
oraz grantu celowego System wizualizacji
i re jestracji wyników prześwietlania dużych
obiek tów wiązką promieniowania hamowa-
nia z ak celeratora z przeznaczeniem do zas-
tosowania w kontrolach granicznych (6 ZR9
2005 C/6577).

Prowadził zajęcia dydaktyczne na Wy -
dziale Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechniki Warszawskiej — wykłady „Pod -
stawy techniki mikroprocesorowej” (TMIK)
i „Analiza danych pomiarowych w me dy cy -
nie” (ADP) oraz laboratoria „Układy logicz ne”
(ULOGE), „Detekcja sygnałów biomedycz nych
i jądrowych” (DSBJ) oraz „Podstawy tech  niki
mikroprocesorowej” (TMIK). Był opiekunem
około 30 prac inżynierskich i magisterskich.

konarzewski
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JAKUB JANUSZ
KOPERWAS
Jakub Koperwas urodził się 5 sierpnia 1980
roku w Tomaszowie Lubelskim. Tam w 1999
roku ukończył Liceum im. B. Głowackiego,
a następnie rozpoczął studia na Wydziale Elek -
troniki Politechniki Warszawskiej. W 2003 ro -
ku ukończył studia inżynierskie, a następnie
w 2004 roku magisterskie (uzyskując ocenę
celującą). Do 2009 roku kontynuuje naukę
jako doktorant w Instytucie Informatyki Poli -
techniki Warszawskiej. W 2010 roku uzysku-
je tytuł naukowy doktora nauk technicznych
za pracę Clustering Techniques of Leaf-la -
belled Trees and their Applications. W tym
sa mym roku obejmuje posadę asystenta w Ins -
tytucie Informatyki.

W badaniach naukowych zajmuje się głów -
 nie eksploracją danych strukturalizo wa nych
ze szczególnym naciskiem na zasto so wa nia
w naukach biologicznych. W tym obsza rze
zainteresowań opublikował 5 prac, z czego 4
w seriach LNCS/LNAI, a jedna została wy róż -
nio na za najlepszą pracę konferencji ICAN-
NGA’07 „Best Young Researcher Paper Award
in the area of Classification and Clustering”.
W 2008 roku uzyskał nagrodę zespołową
II stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej,
za osiągnięcia naukowe w ramach prac w ze -
spole profesora Krzysztofa Walczaka, który jest
jego opiekunem naukowym.

Drugą gałęzią zainteresowań jest inży nie -
ria oprogramowania. Jakub Koperwas jest wie -

loletnim trenerem i konsultantem w zakresie
wytwarzania oprogramowania na platformie
Java Enterprise Edition oraz bezpieczeństwa
aplikacji. Posiada m.in. certyfikaty: Sun Cer -
ti fied Java Programmer, Sun Certified Web
Component Developer, Sun Certified Bu si -
ness Component Developer. Przeprowadził
wiele szkoleń i konsultacji dla największych
firm światowych. Systemy przez niego współ -
projektowane pracują na rzecz największych
instytucji finansowych.

Oprócz szkoleń prowadzi zajęcia labora-
toryjne i projektowe ze studentami w ramach
przedmiotów: „Inżynieria oprogramowania”,
Sys temy operacyjne”, „Eksploracja danych
tekstowych”.

Żonaty, ma jednego syna. Włada czynnie
językiem angielskim. Zainteresowania:
muzyka klasyczna, podróże.

koperwas
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TOMASZ
ANTONI KOSIŁO
Tomasz Antoni Kosiło urodził się 19 listopa-
da 1946 roku w Lublinie. Tam też ukończył
Szkołę Podstawową nr 8 (1960) i Liceum
Ogól nokształcące im. Jana Zamoyskiego
(1964). W 1964 roku rozpoczął studia na Wy -
dziale Łączności Politechniki War szaw skiej.
W 1970 roku uzyskał tytuł magistra in ży niera
w zakresie elektroniki o specjalności radio -
technika. Od 1970 roku pracuje w Ins ty tucie
Radioelektroniki na Wydziale Elek troniki
(obecnie Wydział Elektroniki i Technik In for -
macyjnych), najpierw jako asystent stażysta,
a potem jako asystent.

W 1978 roku uzyskał na Politechnice
War szawskiej stopień doktora nauk technicz -
nych za wyróżnioną pracę Metody oceny
jako ści transmisji w kanale radiowym.

Od początku pracy naukowo-badawczej
zaj mował się problemami dotyczącymi ra dio -

komunikacji. W latach 1972–1975, uczest-
niczył w badaniach na rzecz wojska nad
oceną jakości kanałów radiowych, głównie
w zakresie fal krótkich. Praca obejmowała
stworzenie metody wyboru kanału zapewni-
ającego najlepszą transmisję na podstawie
aktualnych pomiarów widma radiowego oraz
wykonanie modelu odpowiedniej apa ra tury
pomiarowej, sterowanej ówczesnymi mi ni -
kom puterami. Efekty pracy stały się przed mio -
tem patentu. W latach 1977–1982 uczestni -
czył w budowie automatycznego stanowiska
do badania starzenia kwarcowych wzorców
częstotliwości, przeznaczonego dla Instytutu
Tele- i Radiotechnicznego w Warszawie. Brał
także udział (1982–1988) w budowie (część
odbiorcza) systemu dystrybucji czasu wzor -
co wego i transmisji danych na falach dłu -
gich, przeznaczonego do krajowego systemu
elektroenergetycznego. Był kierownikiem
prac (1995 1997 i 2001–2003) dotyczących
wdrożenia w PKP systemu GSM-R, we współ -
pracy z Centrum Naukowo Technicznym Ko -
lej nictwa (CNTK). W kolejnych latach uczest -
niczył lub kierował kilkoma pracami doty -
czą cymi modeli kanału radiowego, syste -
mów ruchomych, w tym także projektowania
radiowych sieci dostępowych. Był kierowni -
kiem grantu Komitetu Badań Naukowych Ana -
 liza i projekt systemu transmisji i przetwarza-
nia danych mini-satelity (2003–2004).

W latach 1992–1998 był koordynatorem
i jednym z głównych wykonawców dwóch
europejskich grantów w programie TEMPUS
(wspomaganie Unii Europejskiej w rozwoju
i unowocześnianiu dydaktyki). W wyniku tych
grantów, w Instytucie Radioelektroniki pow-
stało laboratorium programowanych ukła dów
logicznych i początki Laboratorium Ra dio -
komunikacyjnego. Współpraca nawią za na
w ramach TEMPUS-a jest kontynuowana.

Uczestniczył w przygotowaniu kilku
gran tów w ramach europejskich programów
ramowych. W latach 2006–2010 Tomasz Ko -
siło kierował europejskim grantem SAFESOT
(Smart Vehicles on Smart Road), który miał na
celu opracowanie nowych technologii i sys -

ko s i ł o
INSTYTUT RADIOELEKTRONIKI

212



te mów zwiększających bezpieczeństwo w ru -
chu drogowym. Głównym osiągnięciem w tym
programie było zbudowanie systemu względ -
nej lokalizacji pojazdów opartego na nowej
technologii ultraszerokopasmowej (UWB).

Działalność naukowa Tomasza Kosiły
znalazła wyraz w przeszło 50 publikacjach
jego autorstwa i współautorstwa.

W ramach działalności dydaktycznej T. Ko -
siło opracował i prowadził wiele wykładów
z zakresu teorii sygnałów, teorii modulacji
i detekcji, transmisji cyfrowej i radiokomu-
nikacji. Brał udział w przygotowaniu labora-
toriów studenckich z zakresu teorii sygnałów
i radiokomunikacji. Uczestniczył w przygo-
towaniu i prowadzeniu studiów podyplomo -
wych i tzw. kursów zamawianych dla insty-
tucji zewnętrznych (Studium RADEM). Był
opie kunem ponad 100 studenckich prac dyp -
lomowych. Ostatnio prowadzi wykłady: „Pod -

stawy radiokomunikacji”, „Systemy ra dio ko mu -
nikacyjne”, „Cyfrowa transmisja sygnałów”.

Od 1981 roku jest Sekretarzem Nauko -
wym Polskiego Komitetu Narodowego URSI
(Międzynarodowa Naukowa Unia Radiowa).
W latach 2001–2003 kierował Zakładem Ra -
dio komunikacji w Instytucie Radio elek tro ni -
ki. W latach 1994–1999 był koordynatorem
programów nauczania na Wydziale Elek tro -
niki i Technik Informacyjnych PW w klasie
tematycznej Radiokomunikacja, w latach
2005–2008 był pełnomocnikiem Dziekana
ds. wieczorowych studiów zawodowych o spe -
cjalności Radiokomunikacja i Techniki Multi -
me dialne. Za działalność dydaktyczną i orga -
nizacyjną otrzymał m.in. zespołową Nagro dą
Ministra Edukacji Narodowej i Medal Komisji
Edukacji Narodowej.

Jest żonaty, ma córkę.
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EWA KOTARBIŃSKA-
-ANDRZEJCZYK
Ewa Kotarbińska-Andrzejczyk urodziła się
7 lip ca 1950 roku w Warszawie, gdzie ukoń -
czyła szkołę podstawową (1963) i Liceum
Ogólnokształcące (1967). W latach 1968–
–1973 studiowała na Wydziale Elektroniki
(obecnie Elektroniki i Technik Informa cyj -
nych) Politechniki Warszawskiej, uzyskując
dyplom magistra inżyniera elektronika (1973).
Pracę zawodową podjęła w 1972 roku w Za -
kła dzie Akustyki Środowiska Instytutu Pod -
sta wowych Problemów Techniki Polskiej
Aka demii Nauk w Warszawie, gdzie kolejno
pracowała na stanowisku laboranta, asystenta,
starszego asystenta, adiunkta (1982). Stopień
doktora nauk technicznych uzyskała w 1982
roku w Instytucie Podstawowych Problemów
Techniki za rozprawę Skuteczność ekranów
akustycznych w pomieszczeniach quasi-
płas kich. W 1984 roku została nauczycielem
akademickim w Instytucie Radioelektroniki

na Wydziale Elektroniki, zatrudniona na sta -
nowisku adiunkta.

Po przejściu na Politechnikę Warszawską
opracowała 2 autorskie wykłady — „Akus -
tyczna ochrona środowiska”, który prowadzi -
ła do 2000 roku dla studentów Wydziału
Elek troniki oraz „Ochrona przed hałasem”,
któ ry prowadzi do chwili obecnej wraz z ćwi -
czeniami audytoryjnymi dla studentów Wy -
dzia łu Inżynierii Środowiska (dawniej Wy dzia -
łu Inżynierii Sanitarnej i Wodnej) Poli tech -
niki Warszawskiej. Jest promotorem około
trzydziestu prac dyplomowych.

W latach 1993–2007 była zatrudniona
w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy —
Pań stwowym Instytucie Badawczym w War -
szawie na stanowisku kierownika Pracowni
Hałasu. W tym czasie była głównym wyko -
naw cą kilkunastu projektów badawczych
z za kresu indywidualnych ochron słuchu. By -
ła członkiem zespołu, który otrzymał w 2000
roku srebrny medal na Międzynarodowej
Wystawie Wynalazków, Nowej Techniki i Pro -
duktów w Genewie za opracowanie dźwię -
kowego adaptacyjnego sygnalizatora bezpie -
czeństwa oraz prestiżowy medal Między na -
rodowej Fundacji na Rzecz Nauki w Brukseli
za opracowanie ochronników słuchu z regu-
lowanym tłumieniem.

Jest współautorką jednego rozdziału mo -
nografii Bezpieczeństwo pracy i ergonomia,
wydanej przez Centralny Instytut Ochrony
Pracy w 1998 roku. W latach 1996–2007
pro wadziła wykłady „Hałas — wiadomości
pod stawowe” oraz „Ochronniki słuchu” na
studiach podyplomowych „Bezpieczeństwo
i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy”
organizowanych przez Centralny Instytut
Ochrony Pracy w Warszawie. Jest współ -
autor ką jednego patentu i jednego wzoru
użytkowego.

Od 1996 roku prowadzi działalność nor-
malizacyjną, jest przewodniczącą Pod ko mi -
te tu Technicznego nr 6 ds. Ochron Słuchu
KT 21, członkiem Komitetu Technicznego
nr 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej
Pracowników, ekspertem Europejskiego Ko -

kotarbińska-andrzejczyk
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mitetu Technicznego CEN/TC 159 Hearing
Protectors oraz członkiem Grupy Roboczej
WG6 „Guidence Document for Hearing
Protectors CEN/TC 159”.

Jest autorką lub współautorką około 50
artykułów (w czasopismach naukowych lub
popularno naukowych) z zakresu ochrony
przed hałasem i indywidualnych ochron słu -
chu. Od 1974 roku jest członkiem Polskiego
Towarzystwa Akustycznego. W 2009 roku
została odznaczona Srebrnym Krzyżem
Zasługi.

Posługuje się czynnie językiem angiel-
skim oraz biernie językiem rosyjskim. Lubi
kontakt z przyrodą, jazdę na nartach, spa -
cery, turystykę.
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MICHAŁ
ZDZISŁAW KOTOŃSKI
(1927–2004)

Michał Zdzisław Kotoński (używał tylko jed-
nego imienia Zdzisław) urodził się 29 wrześ-
nia 1927 roku we Włocławku, gdzie ukoń -
czył szkolę podstawową, a następnie Gim -
nazjum i Liceum Ziemi Kujawskiej. W 1947
roku rozpoczął studia na Wydziale Elek trycz -
nym Politechniki Warszawskiej.

Dyplom inżyniera łączności i magistra
nauk technicznych uzyskał w czerwcu 1952
ro  ku ze specjalności elektrotechnika me dycz -
na na Wydziale Łączności Politechniki War -
szaw skiej. Praca dyplomowa nosiła tytuł Apa -
rat rentgenowski do badań strukturalnych.

W 1952 roku rozpoczął pracę na sta no -
wisku asystenta w Katedrze Radiologii, gdzie
kolejno zajmował stanowiska starszego asys -

ten ta (1957), adiunkta (1964), wykładowcy
(1969) i starszego wykładowcy w Zakła -
dzie Elektroniki Jądrowej Instytutu Radio elek -
tro ni ki Wydziału Elektroniki Politechniki
Warszawskiej.

Prowadził zajęcia dydaktyczne — wy kła -
dy, ćwiczenia, laboratoria, seminaria dy -
plomo we i pracownie problemowe z na stę -
pujących przedmiotów: „Radiologia ogólna”,
„Mier nictwo radiologiczne”, „Technika sto -
so wania izotopów”, „Spektrometria pro mie -
niowań jądrowych”, „Pomiary izotopowe”,
„Ochrona radiologiczna”, „Aparatura jądrowa”.

Zdzisław Kotoński był autorem lub
współ autorem wielu prac publikowanych
m.in. w „Zeszytach Naukowych PW” oraz
w „Postępach Techniki Jądrowej” dotyczących
pomiarów promieniowania rent ge now skiego
o małym natężeniu.

Efektem prowadzonych badań nau ko -
wych była praca doktorska Analiza znie -
kształ ceń widma promieniowania o energii
fotonów poniżej 1,5 MeV w spektrometrach
scyntylacyjnych (promotor profesor Cezary
Pawłowski) i uzyskanie w 1966 roku stopnia
doktora nauk technicznych.

W kolejnych latach Zdzisław Kotoński
kon tynuował prace badawcze i konstrukcyj -
ne w dziedzinie spektrometrii scyntylacyjnej
i aparatury jądrowej, również we współpracy
ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie (pomiary do badania biolumi-
nescencji) i Centralnym Laboratorium
Ochro ny Radiologicznej.

W trakcie pracy zawodowej w Poli tech -
nice Warszawskiej odbył następujące staże na -
ukowe i zawodowe: staż dydaktyczny w Uni -
wersytecie Karola, Praga, 1958 (fizyka ją -
drowa), staż naukowy w Instytucie Metrologii
(Dział Pomiarów Promieniowania Joni zu ją -
ce go), Leningrad, 1958, staż naukowy w Ato -
minstitut der Osterreichischen Hochschulen,
Wiedeń, 1970.

Zdzisław Kotoński był współtwórcą pa ten -
tów: „Układ połączeń do eliminacji wpływu
promieniowania kosmicznego na bieg włas-
ny liczników Geigera-Mullera” (1963), „Licz -
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nik Geigera-Mullera” (1965), „Licznik typu
Geigera-Mullera” (1968) i „Urządzenie do po -
miaru promieniowania jądrowego” (1970).

Za działalność naukowo-dydaktyczną
otrzymał kilkanaście nagród i wyróżnień
Rek tora Politechniki Warszawskiej oraz na -
gro dę Państwowej Rady ds. Pokojowego Wy -
korzystania Energii Jądrowej (1963) i Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Techniki
(1978, 1981).

Zdzisław Kotoński otrzymał Złoty Krzyż
Zasługi (1973) i Krzyż Kawalerski Orderu
Od rodzenia Polski (1983) oraz odznakę „Za -
służony dla Politechniki Warszawskiej” (1981).

Zdzisław Kotoński władał językiem nie -
mie ckim, biernie znał rosyjski i angielski.
Interesował się historią II wojny światowej
i fotografią.

Zdzisław Kotoński przez całe swoje życie
zawodowe był związany z Politechniką War -
szawską, w 1987 roku przeszedł na emery-
turę, przez pewien czas prowadził jeszcze
zajęcia dydaktyczne w Instytucie Ra -
dioelektroniki.

Zmarł 17 lutego 2004 roku w Warszawie.
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ZBIGNIEW KOTULSKI
Zbigniew Kotulski urodził się 17 lutego 1955
roku w Ostródzie. W 1970 roku ukończył
Szkołę Podstawową nr 15 im. Wojciecha
Kętrzyńskiego w Olsztynie, a w 1974 roku
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama
Mickiewicza. W 1979 roku ukończył Wy -
dział Fizyki Technicznej i Matematyki Sto -
sowanej Politechniki Warszawskiej, uzysku-
jąc tytuł zawodowy magistra inżyniera pod-
stawowych problemów techniki o specjal-
ności matematyka stosowana. W tym samym
roku rozpoczął studia doktoranckie w Ins ty -
tucie Podstawowych Problemów Techniki Pol -
skiej Akademii Nauk w Warszawie, a w 1982
roku został w nim zatrudniony na stanowisku
starszego asystenta. W 1984 roku obronił
rozprawę doktorską w dyscyplinie naukowej
mechanika i został zatrudniony w IPPT PAN
na stanowisku adiunkta. W 1994 roku uzys -
kał stopień doktora habilitowanego nauk tech -
nicznych w dyscyplinie naukowej mechanika
w IPPT PAN i awansował na stanowisko do -
centa. Tytuł naukowy profesora nauk tech -
nicz  nych uzyskał w 2008 roku i w tym samym
roku uzyskał w IPPT PAN stanowisko profe-
sora (profesora zwyczajnego). W 2003 roku
został zatrudniony w Zakładzie Tele in for ma -
tyki i Telekomutacji w Instytucie Tele ko mu ni -
kacji Politechniki Warszawskiej na stano -
wisku adiunkta, a od 2004 roku — profesora
nadzwyczajnego. Kieruje tam Zespołem
Bezpieczeństwa Informacji.

Prace naukową Zbigniew Kotulski roz -
począł jeszcze na studiach. Wyniki przedsta -
wione w pracy magisterskiej Gaussow skość
w stochastycznych równaniach róż nicz ko -
wych napisanej pod kierunkiem profesora

Kazimierza Sobczyka, zostały opublikowane
w „Journal of Statistical Physics”, a praca uzy -
skała II nagrodę w ogólnopolskim konkursie
im. S. Kaliskiego. W czasie studiów dokto -
ran ckich Zbigniew Kotulski kontynuował ba -
da nia w dziedzinie zastosowań stochastycz -
nych równań różniczkowych w problemach
falowych (temat rozprawy doktorskiej: Funk -
cjonały charakterystyczne stochastycznych
pro cesów falowych). Jego dalsze prace
badawcze dotyczyły również problemów
stochastycznych w mechanice i fizyce. Po
pobycie w latach 1988–1990 na stypendium
Fundacji Alexandra von Humboldta w Ins -
titut fur Angewandte Mathematik, Universitet
Heidelberg w Niemczech przygotował roz -
prawę habilitacyjną Analiza fal w stochas -
tycz nych ośrodkach warstwowych metodą
macierzy przejścia. Po ukończeniu rozprawy
doktorskiej, obok dotychczasowych prac
w dzie dzinie metod stochastycznych, zajął się
badaniami z dziedzinie informatyki, w szcze -
gólności zarządzania informacją w przedsię -
biorstwie. Najważniejszą problematyką pod -
ję tą w tym okresie było wykorzystanie chao-
tycznych dyskretnych układów dynamicz -
nych do szyfrowania wiadomości. Metoda
ta, dzisiaj już powszechnie stosowana i sze -
ro ko badana, stawiała wówczas pierwsze
kroki, dlatego też uzyskane przez Zbigniewa
Kotulskiego i współautorów wyniki zostały
za uważone przez innych autorów i były
rozwijane.

Tematyka związana z bezpieczeństwem
informacji jest obecnie głównym polem zain-
teresowań naukowych Zbigniewa Kotul skie -
go. Oprócz pracy nad konstrukcją nowych
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algorytmów kryptograficznych (także z wy -
korzystaniem sieci neuronowych), zajmuje
się on badaniami w zakresie protokołów
kryp tograficznych, bezpiecznych agentów
mobilnych, sieci ad hoc, sieci sensorycznych
itd. Zakres tematyczny tych badań związany
jest głownie z tematami prac doktorskich
prowadzonych pod jego kierunkiem. Cie ka -
we wyniki powstały we współpracy z K. Ku -
leszą (schematy podziału sekretu na grafach),
A. Zwierko (bezpieczeństwo agentów mobil-
nych i systemy anonimowego uwierzytel-
nienia), B. Księżopolskim (opracowanie mo -
de li skalowalnego bezpieczeństwa) i P. Kot -
la rzem (realizacje algorytmów krypto -
graficznych za pomocą sieci neuronowych).
Ostatnie zainteresowania naukowe dotyczą
wzbogacenia kryptograficznych systemów
bezpieczeństwa w środowisku mobilnym
i roz proszonym o elementy analizy ryzyka
i systemy reputacyjne, czyli efektywne me to -
dy unikania zagrożeń. Temu tematowi po -
świę cone są prace na temat anonimowego
rutingu w sieciach ad-hoc (z T. Cisz kow -
skim). Badane metody znajdują również za -
stosowanie do poprawienia bezpieczeństwa
i niezawodności obiektów mechanicznych,
takich jak rozległe konstrukcje i systemy
monitoringu środowiska wykorzystujące bez -
przewodowe sieci sensoryczne (prace z I. Du -
najewskim).

Zbigniew Kotulski jest współautorem 5
monografii (w wydawnictwach PWN, WNT,
Lastran — USA, BEL-Studio, Springer Verlag),
współedytorem 2 książek i 2 zeszytów czaso -
pism. Najnowszą książką jest (współautor —
W. Szczepiński) Error Analysis with Appli -
cation in Engineering (Springer, 2010). Jest
autorem 60 artykułów w czasopismach na u -
ko wych, m.in. w: „J. Statistical Physics”,
„Physica A”, „Rep. Math. Phys.”, „SIAM J.
Appl. Mathematics”, „Acta Mechanica”, „Eur.
J. Mech.”, „J. of Sound and Vibration”, „Open
Systems & Information Dynamics”, „Ingenieur
Archiv”, „Arch. Mech.”, „ZAMM”, „PAMM”,
„Engng. Transactions”, „Annalen der Physik”,
„Int. J. of Bifurcation and Chaos”, „Com pu -
ters & Security”, „Electronic Notes in Theo re -
ti cal Computer Science”, „Journal of Zhe jiang
University — Science A”, „Int. J. of Network
Security”, „Information Processing Letters”,
„Pro babilistic Engng. Mechanics”, „Tele com -
munication Systems”, „Pomia ry– Auto maty -
ka– Kon trola”, „Przegląd Teleko mu ni kacyj -
ny”. Ponadto, jest autorem lub współautorem
5 prac w Springer LNCS, 6 w materiałach
konferencji IEEE (IEEEXplore), 27 rozdziałach
w książkach wydanych przez, m.in.: Sprin -

ger, Kluwer, IDEA Group, IASTED Acta Press,
WNT. Jest także autorem 41 opublikowanych
pełnych tekstów referatów konferencyjnych
i 7 tomów w piśmie „Prace IPPT-IFTR Reports”.

Zbigniew Kotulski był kierownikiem 4 pro -
jektów badawczych KBN i głównym wyko -
naw ca w 4 projektach. Uczestniczył w pra-
cach projektów Euro-NGI i jego kontynuacji
(Euro-FGI i Euro-NF). W ramach tych projek-
tów kierował projektem SecMon Design and
Evaluation of End-to-End Quality and Secu -
rity Monitoring System i uczestniczył w pro -
jek cie QoEWeb Quality of Experience and
User Behaviour Modelling for Web Traffic.
Ponadto brał udział w projekcie europejskim
NEST-IDEA w 6. FP i w projekcie Sophia Eu ro -
pa, grancie międzynarodowym finansowa -
nym przez Metanexus Institute z USA.

Zbigniew Kotulski jest promotorem 8
ukoń czonych prac doktorskich. Był recen-
zentem 14 prac doktorskich, w tym jednej
dla Uniwersytetu Kairskiego.

Opracował i prowadził szereg wykładów
dla studentów i doktorantów. W Studium
Dok toranckim IPPT PAN w latach 2000–2004
miał semestralne wykłady: „Rachunek praw -
do podobieństwa w technice”, „Wpro wa dze -
nie do procesów stochastycznych”, „Stochas -
tyczne równania różniczkowe w zastosowa-
niach technicznych”, „Wprowadzenie do ra -
chunku prawdopodobieństwa”, „Rachunek
prawdopodobieństwa i statystyka matema tycz -
 na”. W Polsko-Japońskiej Wyższej Szko le
Technik Komputerowych w latach 2001–2006
prowadził wykłady: „Wstęp do kryptografii”
i „Matematyka i modelowanie”. Od 2003 ro -
ku prowadzi na Wydziale Elektroniki i Tech -
nik Informacyjnych wykład „Protokoły kryp-
tograficzne”, a od 2005 roku — „Podstawy
teoretyczne kryptografii i ochrony informa -
cji A”. Jest promotorem 60 prac magisterskich
i inżynierskich.

Uczestniczył w wielu konferencjach nau -
ko wych. Był członkiem komitetów progra -
mo wych i organizacyjnych kilkunastu kon -
feren cji międzynarodowych i organizatorem
kilku konferencji i sesji naukowych w ra -
mach konferencji. Był recenzentem wielu
prac do czasopism naukowych, m.in.: „Ar -
chi ves of Mechanics”, „Archives of Acou -
stics”, „Acta Physica Polonica A”, „European
Journal of Mechanics A”, „Engineering Trans -
actions”, „Journal of Technical Physics”, „In -
ge nieur Archiv”, „Mechanika Teoretyczna i Sto -
sowana”, „Journal of Thermal Stresses”, „Acta
Mechanica”, „Matematyka Stosowana”, „Anna -
les of Probability”, „Journal of Sound and
Vibration”, „International Journal of Network
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Security”, „Journal of Theoretical Computer
Sciences”, „IEEE Trans. of Circuits and Sys -
tems II”, „IEEE Transactions on Com pu ters”,
„IEEE Communications Surveys &Tutorials”,
„Advances in Applied Probability”, „Indian
Journal of Engineering & Materials Sciences”,
„International Journal of Computers and Ap -
pli cations”, „IET Signal Processing”, „Inter -
national Journal of Computer Mathematics”,
„European Transactions on Tele com mu ni ca -
tions”, „Turkish Journal of Electrical Engine -
ering & Computer Sciences”, „Bulletin of the
Polish Academy of Sciences”, „CAMES” oraz
recenzji prac konferencyjnych, np.: CNIS
2005, 2006, 2007, SPECTS 2010, CIS 2010,
SBIS 2010.

Zbigniew Kotulski jest redaktorem na -
czel nym pisma „Prace IPPT — IFTR Reports”
(od 2005 roku). Jest członkiem organizacji
naukowych: GAMM, Polskie Towarzystwo
Ma tematyczne, Societas Humboldtiana Po lo -
norum, European Complex Systems Society
— od 2004 (członek założyciel). Jest człon -
kiem Rady Naukowej IPPT PAN (od 1990
roku) i Rady Wydziału Elektroniki i Tech nik
Informacyjnych (od 2003 roku).

Jest żonaty, ma dwoje dzieci.
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KRZYSZTOF
FRANCISZEK
KOWALSKI
Krzysztof Franciszek Kowalski urodził się 10
lipca 1931 roku w Płocku.

Dyplom magistra inżyniera uzyskał w 1956
roku na Wydziale Łączności Politechniki
War szawskiej.

Pracę zawodową rozpoczął w 1957 roku
w Katedrze Urządzeń Radiotechnicznych,
w 1966 roku uzyskał stopień doktora nauk
technicznych po obronie rozprawy Eks pe ry -
mentalne metody badania nieperiodycznych
struktur opóźniających z diodą tunelową
przy gotowanej pod opieką promotorską pro-
fesora Stanisława Ryżki. Od 1970 roku do
przejścia na emeryturę w 1996 roku praco -
wał w Zakładzie Techniki Mikrofalowej Ins -
ty tutu Radioelektroniki Politechniki War szaw -
skiej, przez wiele lat kierując Pracownią Mi kro -
falowych Systemów Pomiarowych. W latach
1972–1981 pełnił obowiązki kierownika
tego Zakładu. Działalność dydaktyczną, ba -
daw czą i organizacyjną na Wydziale konty -
nu ował w latach 1996–2001.

Działalność badawcza Krzysztofa Kowal -
skie go związana była od początku z mikrofa -
la mi, początkowo — jeszcze w latach 50.
ubiegłego wieku — prace te dotyczyły gene -
ra torów lampowych, wzmacniaczy, i pro wad -
nic falowych (głównie falowodów). Już wte -
 dy krystalizowały się jego zainteresowania
technikami pomiarowymi elementów i ukła -
dów mikrofalowych.

Większość jego prac badawczych i wdro -
żeniowych jest związana z produkcją, po -

mia rami i zastosowaniami nowoopraco -
wywa nych mikrofalowych przyrządów pół -
prze wodnikowych. Jego dorobek to nie tylko
licz ne publikacje, ale przede wszystkim
opra co wa nia nowych urządzeń stosowanych
w gospodarce i w obronności. W ramach
współpracy z Naukowo-Produkcyjnym Cen -
trum Półprzewodników prowadził w latach
70. i 80. badania, które przyczyniły się do
roz woju produkcji półprzewodnikowych
przyrządów mikrofalowych w naszym kraju.
Ważnym obszarem działania Krzysztofa Ko -
walskiego były nowe metody pomiarowe i spe -
cjalistyczna aparatura pomiarowa. Dzięki
jego pracom powstawały unikatowe urzą -
dze nia do pomiarów właściwości diod i tran -
zy storów mikrofalowych. Została skonstru -
owana i wdrożona do stosowania w CEMI
seria mierników m.in. do pomiaru wzmoc -
nie nia mocy i częstotliwości granicznej tran -
zystorów mikrofalowych, badania właściwo -
ści termicznych różnych półprzewodni ko wych
przyrządów mikrofalowych, do pomia ru pa ra -
metrów diod Gunna oraz modulacji skroś nej
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diod PIN i tranzystorów UHF. Wiele z tych
rozwiązań zostało opatentowanych.

W latach 80. i 90. prowadził również
prace na rzecz obronności kraju, współ pra -
cując w latach 80. z Instytutem Technicznym
Wojsk Lotniczych, a w latach 90. z Woj sko -
wym Instytutem Technicznym Uzbrojenia.

Działalność dydaktyczna Krzysztofa
Kowalskiego również koncentrowała się na
zagadnieniach techniki mikrofalowej. Opra -
co wał i prowadził m.in. wykłady z nastę -
pują cych przedmiotów: „Technika mikro-
falowa”, „Podstawy techniki mikrofalowej”,
„Podstawy techniki w.cz.” oraz „Problemy
teorii pola i techniki mikrofalowej”.

Krzysztof Kowalski był animatorem no -
wych form kształcenia na naszym Wydziale.
W latach 1984–2001 był kierownikiem Stu -
diów Podyplomowych — Radio ko mu ni ka -
cja. Dzięki jego inicjatywom i koncepcji pro-
gramowej Studia Podyplomowe przeżywały
wtedy swój najlepszy okres — co roku uczest -
niczyło w nich kilkudziesięciu (a niekiedy
ponad 100) słuchaczy.

W 1996 roku podjął się zadania od -
nowienia, a w zasadzie zorganizowania od
nowa, Wieczorowych Studiów Zawodowych
o specjalności Radiokomunikacja. Studia
pro wadzone są do dzisiaj, Krzysztof Kowal -
ski był do 2001 roku ich kierownikiem (peł -
no mocnikiem Dziekana Wydziału Elek tro ni -
ki i Technik Informacyjnych), w tym okresie
przygotował również do uruchomienia Wie -
czo rowe Uzupełniające Studia Magis ter skie
tej samej specjalności (działają od 2002 roku).

Za działalność naukową i dydaktyczną
był wielokrotnie nagradzany przez Rektora
Politechniki Warszawskiej, w 1999 roku
otrzy mał Nagrodę Ministra Nauki i Szkol -
nictwa Wyższego (dydaktyczną) za wkład
w rozwój kształcenia ustawicznego na na -
szym Wydziale.

Został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem
Zasługi i Medalem „Za Zasługi dla Obron -
ności Kraju”.



kozakiewicz
ADAM KOZAKIEWICZ
Adam Kozakiewicz urodził się w Warszawie
6 czerwca 1978 roku. Po kilku latach spę -
dzo nych w Puławach powrócił z rodziną do
Warszawy. Tu ukończył szkołę podstawową.
W 1996 roku otrzymał maturę w Liceum
Ogólnokształcącym im. Johanna Wolfganga
Goethego, po czym wstąpił na Wydział Elek -
troniki i Technik Informacyjnych Politechniki
Warszawskiej, z którym związany jest do
dziś. W 2001 roku ukończył (z wyróżnie-
niem) studia, koncentrując się na zagadnie -
niach optymalizacji nieliniowej i otrzymując
tytuł magistra inżyniera, po czym rozpoczął
pod kierownictwem profesora Krzysztofa
Ma  li  nowskiego studia doktoranckie w Ins ty -
tucie Automatyki i Informatyki Stosowanej,
zakończone uzyskaniem w 2008 roku stop-
nia naukowego doktora nauk technicznych
w specjalności Telekomunikacja. Badania w
ramach doktoratu realizował jako beneficjent
subwencji Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
przyznanej promotorowi. Rozprawa doktor -
ska Effective Bandwidth Theory for Pricing and
QoS Control of Computer Networks (w ję zy -
ku angielskim) koncentrowała się na zagad -
nie niach modelowania ruchu w sieciach te le -
komunikacyjnych, ale zainteresowania auto ra
nie ograniczały się do tej dziedziny. Rozwijał
także swoją wiedzę w dziedzinie obliczeń
równoległych i rozproszonych, a w szczegól-
ności technologii gridowych, co zaowoco -
wa ło kilkoma publikacjami.

Od 2006 roku rozpoczął pracę na sta no -
wisku asystenta (a po uzyskaniu doktoratu —
adiunkta) w Naukowej i Akademickiej Sieci
Komputerowej (NASK) oraz — w niepełnym
wymiarze czasu pracy — w Instytucie
Automatyki i Informatyki Stosowanej Poli tech -
niki Warszawskiej, rozszerzając krąg swoich
zainteresowań na zagadnienia bezpieczeń -
stwa informatycznego, która to tematyka jest

obec nie głównym tematem jego badań. W obu
tych miejscach zatrudniony jest do dziś. Od
końca 2009 roku pełni funkcję kierownika Ze -
społu Metod Bezpieczeństwa Sieci i Infor ma -
cji w Pionie Naukowym NASK. W tym czasie
brał udział w kilku krajowych i europejskich
projektach badawczych z dziedziny bez-
pieczeństwa.

Wykaz jego publikacji obejmuje ponad
30 pozycji, w tym 5 artykułów w czasopis-
mach naukowych, dwa podręczniki multi -
me dialne dla studiów na odległość — Archi -
tek tury i technologie systemów interneto wych
i Obliczenia rozproszone w klastrach i gri-
dach oraz rozdział pt. Symulacyjna analiza
zagrożeń dla infrastruktury teleinformatycz -
nej w książce Modele zagrożeń aglomeracji
miejskiej wraz z systemem zarządzania kry -
zysowego na przykładzie miasta stołecznego
Warszawy wydanej w 2009 roku przez Wy -
daw nictwo Wojskowej Akademii Tech nicz -
nej, a także liczne wystąpienia na konferen -
cjach krajowych i zagranicznych.
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ZDZISŁAW
KOZŁOWSKI
(1930–2007)

Zdzisław Kozłowski urodził się 22 czerwca
1930 roku.

Dyplom magistra inżyniera uzyskał w 1959
roku. Pracę na Wydziale Łączności Poli tech -
ni ki Warszawskiej podjął jeszcze w czasie
studiów w 1957 roku. Pracował pierwotnie
w Katedrze Telewizji, następnie w Katedrze
Urządzeń Radiowych i Telewizyjnych, a od
1970 roku — w Zakładzie Telewizji Instytutu
Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej,
kolejno na stanowiskach młodszego asysten-
ta, asystenta i starszego asystenta. W 1971
roku uzyskał stopień doktora inżyniera nauk
technicznych na podstawie rozprawy dok-
torskiej Badanie systemów synchronizacji
niezależnej w telewizji, której promotorem
był profesor Stefan Hahn. W latach 1972–1995

pracował na stanowisku adiunkta, kierując
przez wiele lat Pracownią Podstaw Telewizji.
Dwukrotnie — w latach 1976–1981 i 1986–
–1988 — pełnił również obowiązki kierow -
nika Zakładu Telewizji. W latach 1995–1999,
po przejściu na emeryturę, był zatrudniony
na stanowisku starszego wykładowcy.

Działalność badawcza Zdzisława Koz łow -
skiego od początku związana była z tech niką
telewizyjną, początkowo z zagadnieniami syn -
chronizacji sygnałów pochodzących z róż -
nych źródeł (w warunkach studia i ośrodka
nadawczego). Już od lat 60. ubiegłego wieku
prowadził prace z zakresu telewizji kolo ro -
wej, koncentrując się na badaniach znie kształ -
ceń barwnych występujących podczas pro -
ce  su analizy i syntezy wizyjnej. W latach 70.
kierował opracowaniem wielokrotnego łącza
transmisyjnego w torze kamerowym telewi zji
barwnej, a w latach 80. prowadził badania
dotyczące przesyłania informacji dodat ko -
wych w sygnale telewizji analogowej, trans-
misji danych w wizyjnym kanale sate li tar nym
oraz syntezy cyfrowych obrazów tele wizyj -
nych o programowanej treści optycznej. Z tego
okresu pochodzą także pierwsze badania do -
ty czące wybranych zagadnień telewizji wy -
sokiej rozdzielczości (HDTV).

Jego dorobek to nie tylko kilkadziesiąt
pub likacji, ale przede wszystkim opracowa-
nia nowych przyrządów i urządzeń tele wi -
zyj nych, w znacznej części wdrożone do
seryj nej produkcji i stosowanie w studiach
Telewizji Polskiej. Do tych urządzeń nale ża -
ły m.in.: przystawka secamskopowa do oscy -
lo skopu telewizyjnego, matryca kolorymet -
rycz na do korekcji błędów w warunkach stu -
dyj nych) oraz selektor linii (1977) wdrożony
do produkcji i nagrodzony przez ministra Na -
ki i Szkolnictwa Wyższego.

Działalność dydaktyczna Zdzisława Ko z -
łow skiego również koncentrowała się na za -
gad nieniach telewizyjnych. Opracował i pro -
wadził m.in. wykłady z następujących przed-
miotów: „Podstawy telewizji”, „Urządzenia
radiowe i telewizyjne”, „Wybrane problemy
te lewizji”, „Telewizyjne systemy cyfrowe”

koz łowsk i
INSTYTUT RADIOELEKTRONIKI

224



i „Telewizyjne urządzenia studyjne”. Przez
wiele lat był kierownikiem Laboratorium Te -
le wizji i Laboratorium Systemów Ra dio tech -
nicz nych „B”. Zdzisław Kozłowski był współ -
autorem skryptu Laboratorium systemów
radiotechnicznych „B” (1973).

Pod jego kierunkiem powstało ponad 120
prac dyplomowych, w latach 1975–1977 był
opiekunem Studenckiego Koła Naukowego.
Był także jednym z twórców Studium Po dyp -
lomowego Telewizji i członkiem jego Rady
Programowej.

W latach 1996–1999 pełnił funkcję prze-
wodniczącego Polskiej Grupy Roboczej Ko -
mi tetu „New Systems and Services” Euro pej -
skiej Unii Nadawców (EBU).

Za działalność naukową i dydaktyczną
Zdzi sław Kozłowski otrzymał Nagrody Mi -
nis tra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1969,
1976) oraz liczne nagrody Rektora Poli tech -
niki Warszawskiej. W 1982 roku został od -
zna czony Złotym Krzyżem Zasługi.

Zmarł 16 lutego 2007 roku w Warszawie.
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ANDRZEJ
KRAŚNIEWSKI
Andrzej Kraśniewski urodził się 8 stycznia
1952 roku w Milanówku. Studia na Wydziale
Elektroniki Politechniki Warszawskiej ukoń -
czył w 1974 roku, otrzymując dyplom magis -
tra inżyniera elektronika ze specjalnością Au -
to matyka. Tam także uzyskał stopień doktora
(1983) oraz doktora habilitowanego (1989).
W 2006 roku otrzymał tytuł naukowy pro -
fesora. Od 1974 roku jest zatrudniony w Ins -
ty tu cie Telekomunikacji Politechniki War -
szaw skiej, od 1995 roku — na stanowisku
profe so ra nadzwyczajnego. Przez wiele lat
współ pracował z Department of Electrical
En gineering, University of Rochester (USA),
gdzie w latach 1983–1985 przebywał na sta -
żu dydaktyczno-naukowym, a w latach 1990–
–1992 był zatrudniony jako visiting associate
professor.

Zainteresowania naukowe Andrzeja Kraś -
niew skiego dotyczyły początkowo zagadnień
sterowania ruchem w sieciach telekomunika-

cyjnych. Z czasem tematyka jego badań za -
częła ewoluować w kierunku projektowania
systemów cyfrowych tolerujących uszko dze -
nia oraz projektowania łatwo testowalnych
i samotestowalnych układów VLSI. Opra co wał
m.in. — wspólnie ze Sławomirem Pi lar skim
— metodę samotestowania tych ukła dów,
zna ną pod nazwą pierścienia testującego
(Cir cular Self-Test Path). Metoda ta, opisana
po raz pierwszy w referacie przedstawionym
na ACM/IEEE Design Automation Conference
(Miami, 1987), została uznana przez cza-
sopismo „IEEE Design &Test of Computers”
za najważniejsze osiągnięcie w dziedzinie
testowania w latach 1987–1988. W połowie
lat dziewięćdziesiątych przedmiotem jego
zainteresowania stała się wiarygodność sys-
temów zawierających złożone układy pro-
gramowalne FPGA/CPLD. Zaproponował
m.in. nową metodę testowania tego typu
ukła dów (testowanie aplikacyjne), która
umoż liwia w szczególności skuteczne wy -
kry wanie uszkodzeń opóźnieniowych. Opra -
cował także zestaw technik detekcji uszko -
dzeń występujących podczas normalnej
pracy systemów zrealizowanych z wykorzys -
ta niem układów programowalnych. Za refe -
rat dotyczący jednej z tych technik uzyskał
„Best Paper Award” na IEEE Workshop on
De sign and Diagnostics of Electronics Cir -
cuits and Systems w 2008 roku.

Andrzej Kraśniewski jest autorem lub
współ autorem ponad 120 publikacji nau ko -
wych w szeroko rozumianej dziedzinie pro jek -
towania i testowania układów i syste mów (elek -
tronicznych, komputerowych, te le ko mu ni ka -
cyj nych), w tym ponad 80 publi kacji zamiesz -
czonych w wydawnictwach zagra nicznych
(artykuły w czasopismach „IEEE Trans. on CAD
of Integrated Circuits and Systems, „IEEE Trans.
on Applied Super conductivity”, „Journal of
Sys tem Archi tec ture”, „Int. Journal of Com -
puter Systems Scien ce & Engi ne ering”, „Mi -
cro pro cessors and Microsystems”; rozdziały
w książkach wy danych przez Ablex Pub -
lishing Corp., Pergamon — Elsevier Science,
Springer Verlag, Chapman and Hall).

kraśniewski

Słowa kluczowe
n układy i systemy cyfrowe

n projektowanie

n testowanie

n szkolnictwo wyższe

n kształcenie inżynierów
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Andrzej Kraśniewski był członkiem ko mi -
te tów sterujących i komitetów progra mo -
wych około 30 międzynarodowych konfe -
ren cji naukowych (w tym 4 konferencji w 2010
roku), recenzował artykuły dla wielu czaso -
pism (w tym 5 czasopism wydawanych przez
IEEE). Był także recenzentem wniosków o za -
trud nienie na stanowisku profesora skie ro-
wanych do zaopiniowania przez 5 uczelni
w USA i Kanadzie. Jest członkiem (senior
mem ber) IEEE (USA) oraz członkiem (fellow)
Ins titution of Electrical Engineers — obecnie
Institution of Engineering and Technology (UK).

W ramach działalności dydaktycznej
Andrzej Kraśniewski opracował kilkanaście
przedmiotów prowadzonych na ma cie rzy -
stym Wydziale, dotyczących projektowania
i te s to wania układów i systemów cyfrowych,
a także przedmioty kształtujące umiejętności
w zakresie technik komunikowania się. Po -
nad to prowadził cztery przedmioty w Uni -
versity of Rochester (za prowadzenie przed-
miotu „Computer Systems I” uzyskał według
ocen studentów czwarty wynik w De part -
ment of Electrical Engineering). Za osiągnię-
cia w pra cy dydaktycznej otrzymał Medal
Ko misji Edukacji Narodowej (1999). Został
tak że nagrodzony przez studentów w kon -
kur sie „Złotej Kredy” (2005).

W latach 1993–1999 Andrzej Kraś niew -
ski był prodziekanem ds. organizacji Wy -
dzia łu, odpowiedzialnym za wdrożenie sys -
te mu studiów trzystopniowych, a od 1999
ro ku pełni funkcję kierownika Studiów Dok -
to  ranckich, stale udoskonalając funkcjonują-
cy na Wydziale model kształcenia doktoran-
tów (model ten stał się wzorem dla roz wią -
zań przyjętych w Politechnice Warszawskiej,
a także w innych uczelniach). W 2010 roku
otrzymał nagrodę indywidualną I stopnia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „za
wdrożenie i upowszechnienie nowatorskich
rozwiązań podnoszących standardy kształce-
nia na studiach doktoranckich oraz ich pro-
mocję na forum międzynarodowym”.

Andrzej Kraśniewski jest od wielu lat za -
angażowany w działalność organizacyjną na
poziomie Uczelni. Był członkiem komisji se -
nac kich: Komisji ds. Organizacji Uczelni
(1996– 1999, pełnił funkcję sekretarza Ko -
 misji), Komisji ds. Kształcenia (1996–1999,
2002–2005), Komisji ds. Współpracy z Za -
gra nicą (2005–2008). Od 2005 roku pełni
funk cję pełnomocnika Rektora ds. wdrażania
Procesu Bolońskiego; jest ponadto członkiem
Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia oraz
Rady Programowej Centrum Studiów Za -
awan sowanych. Od lutego 2010 roku bierze

udział w opracowywaniu Strategii rozwoju
Politechniki Warszawskiej.

Andrzej Kraśniewski jest cenionym w kra -
ju i za granicą ekspertem w zakresie kształ -
 cenia inżynierów i ogólnych zagadnień
szkol nic twa wyższego. Jest autorem lub
współau to rem około 55 publikacji poświę-
conych pro blematyce szkolnictwa wyższego
— artykułów (m.in. w czasopismach „IEEE
Trans. on Education” i „Higher Education in
Europe”), rozdziałów w książkach (m.in. EUA
Bologna Handbook) i referatów opubli ko wa -
nych w materiałach konferencji (w większoś-
ci międzynarodowych). Jest jednym z au to -
rów opracowania Strategia rozwoju szkolni -
ctwa wyższego: 2010–2020 — projekt śro -
do  wiskowy, przyjętego jako podstawa do
opra cowania rządowej strategii rozwoju
szkol nictwa wyższego w Polsce. Obecnie
jest — na podstawie nominacji Ministra —
członkiem Zespołu Ekspertów Bolońskich,
człon kiem Grupy Roboczej ds. Krajowych
Ram Kwalifikacji w obszarze szkolnictwa
wyż szego oraz przewodniczącym zespołu
ds. opracowania efektów kształcenia dla ob -
szaru studiów technicznych. Od 1999 roku
pełni obowiązki Sekretarza Generalnego
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół
Polskich.

Działalność ekspercka Andrzeja Kraś -
niewskiego za granicą związana jest głównie
z projektami realizowanymi przez European
University Association (EUA) — stowarzysze-
nie będące głównym partnerem Komisji Eu -
ro pejskiej w kształtowaniu polityki w zakre-
sie szkolnictwa wyższego. Jest on obecnie
człon kiem Steering Committee projektu
Auto nomy Scorecard oraz członkiem Advi -
sory Board projektu Accountable Research
Envi ronments for Doctoral Education. W sierp-
niu 2010 roku uczestniczył w spotkaniu kil -
ku nastu osób zaproszonych na dyskusję
(brain storming) na temat pożądanych kie run -
ków rozwoju EUA.

W ramach działalności akademickiej
prze bywał w ponad 60 uczelniach za gra -
nicz nych w 20 krajach, w niektórych z nich
— kilkakrotnie.
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TOMASZ
JORDAN KRUK
Tomasz Jordan Kruk urodził się w Olsztynie
25 marca 1971 roku W latach 1989–1994
studiował na Wydziale Elektroniki, In for ma -
tyki i Telekomunikacji Politechniki Gdań -
skiej, gdzie obronił pracę magisterską i uzy -
skał tytuł magistra inżyniera. W 1994 roku
rozpoczął studia doktoranckie w Instytucie
Au tomatyki i Informatyki Stosowanej Poli tech -
niki Warszawskiej, które ukończył w 1999
ro ku obroną rozprawy Komunikacja mię dzy -
procesowa w rozproszonych systemach ope -
racyjnych i uzyskaniem stopnia doktora nauk
technicznych w dyscyplinie informatyka.

Od 1999 roku jest zatrudniony w Insty tu -
cie Automatyki i Informatyki Stosowanej na
sta nowisku adiunkta. Doświadczony dydak-
tyk, prowadził m.in. zajęcia polsko- i an glo -
ję zyczne dotyczące systemów opera cyj nych,
systemów rozproszonych, bezpieczeństwa

informacji, sieci komputerowych, inżynierii
oprogramowania — w tym autorski wykład
„Rozproszone systemy operacyjne”. Kierow -
nik blisko 40 prac dyplomowych.

Na Politechnice Warszawskiej poza
Instytutem Automatyki i Informatyki Sto so -
wanej współpracował m.in. z Centralnym
Ośrodkiem Informatyki Politechniki War -
szaw skiej (administracja uczelnianych kom -
pu terów dużej mocy, 1994–2000) oraz z Wy -
działem Matematyki i Nauk Informacyjnych
Politechniki Warszawskiej (prowadzenie wy -
kła dów oraz administracja wydziałowych
ser werów, 1998–2008).

Poza Politechniką Warszawską w latach
dziewięćdziesiątych był członkiem zespołu
redakcyjnego czasopism „UnixForum” i „Net -
Forum”. W latach 2001–2008 pracował jako
adiunkt w Naukowej i Akademickiej Sieci
Komputerowej, gdzie od 2006 roku był kie -
row nikiem Zespołu Metod Bezpieczeństwa
Sieci i Informacji. W 2009 roku został po wo -
łany na stanowisko zastępcy dyrektora Cen -
trum Projektów Informatycznych Mini ster -
stwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Od 2010 roku jest dyrektorem operacyjnym
Naukowej i Akademickiej Sieci Kom pu te -
rowej.

Uczestniczył w wielu projektach badaw-
czych oraz wdrożeniowych, w tym reali-
zowanych na potrzeby polskiej administracji
państwowej oraz krajów członkowskich Unii
Europejskiej. Od 2010 jest członkiem Ko mi -
tetu Sterującego do spraw badań naukowych
i prac rozwojowych w obszarze bezpie -
czeństwa i obronności państwa Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju. Tomasz Kruk jest
eks pertem w zakresie bezpieczeństwa infor -
ma cji i rozproszonych systemów informa -
tycznych.

Jest żonaty, ma syna.
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JERZY KRUPKA
Jerzy Krupka jest absolwentem Wydziału Elek -
troniki Politechniki Warszawskiej. W 1973
ro ku uzyskał dyplom magisterski (z wy -
różnieniem), w 1977 roku — stopień doktora
(z wy różnieniem), a w 1989 roku — doktora
habilitowanego. Tytuł profesora otrzymał
w  2009 roku.

W Politechnice Warszawskiej jest zatrud-
niony od 1 listopada 1973 roku (od 1 grudnia
1999 roku na stanowisku profesora nad zwy -
czajnego). Jego specjalnością naukową jest
teoria i technika mikrofalowa.

Jezrzy Krupka jest autorem 6 rozdziałów
w książkach i encyklopediach (wydanych
przez Academic Press, Wiley, WNT, WPW),
100 artykułów w czasopismach za gra nicz -
nych umieszczonych na liście filadelfij  skiej,
10 artykułów w czasopismach krajowych
(m.in. „Electron Technology”, „Metrologia
i Sys temy Pomiarowe”, „Elektronika”), 150
re feratów na konferencjach międzynarodo -
wych, 3 patentów i 40 raportów technicz -
nych. Jego prace były ponad 1600 razy cyto -
wane (według SCI).

Jerzy Krupka uczestniczył w 20 semina -
riach (w tym invited papers oraz workshop’y)
w 12 ośrodkach zagranicznych — NIST
(USA), University of Limoges (Francja), FIT
(Niemcy), UWA (Australia), JCU (Australia),
3M (USA), Raytheon (USA), General Electric
(USA), GORE (USA), NUS (Singapore), NPL
(UK), Texas Center for Superconductivity
(Hous ton, USA), Worksop na APMC’2001
(Taipei, Taiwan, York, UK).

Jerzy Krupka brał udział w projektach ba -
daw czych w Australii (UWA, JCU), Niem -
czech (FIT), Francji (University of Limoges)

i UK (NPL). Opracował i wdrożył kilkuset
urządzeń do pomiaru właściwości mate -
riałów w paśmie mikrofalowym w najwięk-
szych firmach przemysłu elektronicznego,
uniwersytetach oraz instytutach kreujących
wzorce pomiarowe na świecie, jak np. NIST
(USA) i NPL (UK), w różnych krajach (m.in.:
USA, Kanadzie, Chinach, Niemczech, Aus -
tra lii, Japonii, Francji, Finlandii, Wielkiej
Brytanii, Szwecji, Danii, Słowenii, Litwie,
Taj wanie i Czechach.

W latach 1993–1999 Jerzy Krupka kie ro -
wał Zespołem Badawczym Pomiarów Elek -
tromagnetycznych Właściwości Materiałów,
a od 2000 roku Pracownią Charak te ry za cji
Materiałów Elektronicznych. Kierował także
3 krajowymi programami badawczymi finan-
sowanymi przez Komitet Badań Naukowych
oraz 3 projektami polsko-amerykańskimi
Fun dacji im. M. Skłodowskiej-Curie. Uczest -
niczył, jako jeden z głównych wykonawców,
w europejskim projekcie naukowo-badaw-
czym 5. Programu Ramowego Growth i pol-
sko-australijskiego grantu linkage.



K
Za wybitne osiągnięcia naukowo-tech-

niczne został wyróżniony indywidualną
Nagrodą Premiera RP w 2007 roku i 3 Na -
grodami Ministerstwa Edukacji Narodowej
(1979, 1991 i 1995). W 1999 roku otrzymał
nagrodę za najlepszy artykuł w czasopiśmie
z listy filadelfijskiej „Measurement Science
and Technology”.

Jerzy Krupka był członkiem komitetów na -
ukowych wielu konferencji, m.in.: CPEM’94,
„Boulder”, USA, MMA’2002, UK i MMA2004
(Japonia) oraz visiting professor w University
of Limoges (Francja) i University of Western
Australia (UWA), research associate w NIST
(USA) i FIT (Niemcy), a także konsultantem
z dziedziny mikrofalowego miernictwa mate-
riałów w NIST (USA), NPL (UK), University of
North Queensland (JCU) i National Uni ver -
sity of Singapore (NUS).

Jerzy Krupka jest członkiem Komitetu Re -
da kcyjnego i recenzentem „IEEE Trans. on
Mi crowave Theory Tech.” oraz recenzentem
wielu czasopism naukowych, m.in.: „Mea su -
re ment Science and Technology”, „Physica
Status Solidi”, „Materials Letters”, „Journal of
Applied Physcisc”, „Electronics Letters”, „IEEE
Trans. FFC”, „Applied Physcis A”, „Alloys and
Com pounds”, „Journal of European Ceramic
Society”.
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kruszewski

JERZY KRUSZEWSKI
(1937–2005)

Jerzy Kruszewski urodził się 31 lipca 1937
roku w Białymstoku. Dyplom magistra in ży -
nie ra elektronika uzyskał w 1961 roku na
Wy dziale Łączności Politechniki War szaw -
skiej i od tego roku jest zatrudniony w Insty -
tu cie Mikroelektroniki i Optoelektroniki na
Wydziale Elektroniki i Technik Infor ma cyj -
nych Politechniki Warszawskiej jako nauczy-
ciel akademicki — od 1986 roku jako profe-
sor nadzwyczajny. Stopień naukowy doktora
nauk technicznych uzyskał w 1971 roku za
roz prawę Elektroformowane złącza próż nio -
szczelne, a stopień doktora habilitowanego
za monografię Metoda wymiany jonów w za -
sto sowaniu do wytwarzania elementów bier -
nych optoelektroniki zintegrowanej (1986).

Prace naukowe Jerzego Kruszewskiego
do tyczyły zarówno problemów technolo -
gicz nych. np. elektroformowane złącza próż -
nio szczelne (1970), metody wymiany jo no -
wej, światłowody planarne i ścieżkowe
(1980), planarne układy elektrooptycznej
mo dulacji i przełączania LiNbO3:Ti (1994),
jak i metrologicznych, np. urządzenia do ba -
dań ekranów luminescencyjnych i ki nes -
kopów (1968) oraz precyzyjny elipsometr
kom  pen sacyjny (1975), a także aplikacyj -
nych, przede wszystkim czujników świa -
 tłowo dowych. Pod jego kierownictwem
opraco wano ponad 30 konstrukcji głowic
czuj ni ków w technice optyki zintegrowanej
i włó kien optycznych do pomiarów wielkości
fizycznych i monitorowania stanu śro do wi -
ska (1995–2001). Uwieńczeniem tych osiąg-
nięć jest opracowanie inteligentnego czujni-

ka optoelektronicznego rozpoznającego cie -
cze. Jego działanie polega na wykorzystaniu
głowicy światłowodowej i sieci nauronowej.

W latach 1998–2000 Jerzy Kruszewski
za inicjował prace nad wykorzystaniem włó -
kien aktywnych w zastosowaniach poza tele -
ko munikacyjnych, a w 2000 roku rozpoczął
prace nad mikrosystemami optoelektronicz -
ny mi MOEMS.

Za osiągnięcia badawcze był nagradzany
przez Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego
i Techniki (1972, 1986) oraz Rektora Poli -
tech niki Warszawskiej (sześć nagród). Wy ko -
na ne prace znalazły zastosowanie w prze -
my śle, były kontynuowane w przemy sło -
wych ośrodkach badawczych i wykorzystane
w badaniach naukowych (2 rozprawy habili-
tacyjne, 4 doktoraty).

Jerzy Kruszewski opracował i prowadził
wiele wykładów, w tym: „Technologia przy -
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rzą dów optoelektronicznych” (od 1965 ro -
ku), „Podstawy technologii elektronowej” (od
1975 roku), „Cienkowarstwowa inżynieria
materiałowa” (od 1996 roku), a także: „Wy -
twarzanie włókien optycznych” (1996), „Czuj -
 niki pól i parametrów ośrodków propaga-
cyjnych” (1996, współautorstwo), „Czujniki
optoelektroniczne i światłowodowe” (1997,
współautorstwo). Opublikował w czasopis-
mach naukowych 92 artykuły.

Był współorganizatorem Zespołu Optyki
Zintegrowanej przy Komitecie Elektroniki
i Te lekomunikacji Polskiej Akademii Nauk
i pełnił funkcję sekretarza naukowego Zespo łu
Optyki Zintegrowanej, a także uczestniczył
w wielu programach naukowych ogólnokra -
jo wych, np. PR-3.8.06, CPBR-8.12.

W latach 1984–1992 był sekretarzem na -
ukowym Komitetu Elektroniki i Tele ko mu ni -
 ka  cji Polskiej Akademii Nauk, a w latach
1990–1992 członkiem tego Komitetu. Był
człon kiem założycielem Polskiej Sekcji SPIE,
a także należał do Polskiego Komitetu Opto -
elektroniki i Materials Research Society.

Na Wydziale Elektroniki i Technik In   -
forma  cyjnych był członkiem Rady Wydziału
i Komisji Wydziałowych (ds. oceny dydakty-
ki, ds. badań naukowych), koordynatorem
kla sy tematycznej „Materiały i Technologie
Elek troniczne” i kierownikiem Zakładu Ukła -
dów Optoelektronicznych i Hybrydowych
w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektro ni -
ki Politechniki Warszawskiej (od 1985 roku).

Zmarł 21 czerwca 2005 roku. Pozostawił
żonę i dwoje dzieci.
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MARZENA
BOGUMIŁA
KRYSZKIEWICZ
Marzena Bogumiła Kryszkiewicz urodziła się
23 lipca 1964 roku w Warszawie. Jest córką
Wincentego Kryszkiewicza i Zofii Krysz -
kiewicz z domu Chacińskiej. Po ukończe -
niu Szko ły Podstawowej nr 52 w Warszawie
w 1979 roku, rozpoczęła naukę w VIII Li ce -
um Ogólnokształcącym im. Władysława IV
w klasie o profilu matematyczno-fizycznym.
Świadectwo dojrzałości uzyskała w 1983 ro -
ku. W latach 1983–1988 studiowała na kie -
run ku informatyka na Wydziale Elektroniki
Po litechniki Warszawskiej. Studia te ukoń czy -
 ła w 1988 roku z wynikiem bardzo dobrym,
uzyskując tytuł magistra inżyniera. Jej praca
magisterska System automatycznego roz wią -
zy wania zadań w oparciu o ich modele gra -
fo we, została wyróżniona. W 1995 roku uzy -
ska ła tytuł doktora nauk technicznych w dys -
cyplinie informatyki na Wydziale Elektroniki
i Technik Informacyjnych Politechniki War -
szaw skiej, a jej rozprawa doktorska Algo ryt my
redukcji wiedzy w systemach informacyj nych
została wyróżniona. W 2003 roku uzy ska ła
ty tuł doktora habilitowanego w dyscyplinie
In formatyki na Wydziale Elektroniki i Tech nik
Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
Za rozprawę habilitacyjną, zatytułowaną
Concise Representations of Frequent Patterns
and Association Rules, została nagrodzona
na grodą Ministra MENiS w 2004 roku.

Nieprzerwanie od 1988 roku jest pracow -
nikiem Instytutu Informatyki Politechniki
War szawskiej, gdzie od 2006 roku jest za -

trud niona na stanowisku profesora nad -
zwyczajnego, a od 2009 roku jest kierow ni -
kiem Zakładu Systemów Informacyjnych.

Jej zainteresowania naukowo-badawcze
obejmują: odkrywanie wiedzy oraz eksplora -
cję danych i tekstu, zwięzłe reprezentacje
wie dzy, systemy informacyjne, zbiory przy bli -
żone, zagadnienia wnioskowania w warun -
kach niepełności, niepewności i nieostrości
po jęć. Wniosła istotny wkład naukowy w roz -
wój tych dziedzin w zakresie: reprezentowa-
nia wzorców częstych i reguł asocjacyjnych
oraz ich wydajnego wyznaczania, teorii zbio -
rów przybliżonych, w tym wyznaczania re -
duk tów i reguł z systemów informacyjnych
z niepełną informacją, wnioskowania o wzor -
cach uwzględniających negację oraz wydaj -
nego, gęstościowego grupowania z użyciem
nierówności trójkąta.

Opublikowała około 80 prac, w tym ar -
tyku ły w czasopismach międzynarodowych
i ma teriałach konferencyjnych oraz rozdziały
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pod stawowych i zaawansowanych systemów
baz danych i wiedzy, wybranych problemów
sztucznej inteligencji, struktur danych, inży -
nie rii oprogramowania, języków progra mo -
wania, sieci komputerowych. W semestrze
letnim 1999 roku wykładała na zaproszenie
na Uniwersytecie w Charlotte, North Ca ro -
lina, USA.

Była promotorem 3 doktorów. Pod jej kie -
runkiem przygotowano następne dwie roz -
pra wy doktorskie oraz ukończono 31 prac
ma   gisterskich i 10 prac inżynierskich.

W latach 2004–2005 była członkiem Ko -
mi sji Dziekana Wydziału Elektroniki i Tech -
nik Informacyjnych Politechniki War szaw -
skiej ds. Jakości Kształcenia. Pełniła funkcję
prodziekana ds. nauczania na Wydziale
Elektroniki i Technik Informacyjnych Poli -
tech niki Warszawskiej w latach 2005–2008.
W latach 2004–2008 była inicjatorem i ko -
or dynatorem z ramienia PW programu EU–
–Canada Student Mobility. W latach 2006–
–2008 była pierwszym w PW koordynatorem
wydziałowym studeckiej wymiany Euro pej -
skiej ATHENS. Od 2008 roku pełni rolę koor-
dynatora program EU–Canada Cooperation
Programme in the Field of Higher Education
and Vocational Training. Jest współautorką
umowy Agreement on Dual Degree Master
Program in Computer Science, którą zawarto
między Wydziałem Elektroniki i Technik In for -
macyjnych Politechniki Warszawskiej i School
of El. Eng. and Comp. Sc., Technische Uni -
ver sität Berlin w 2008 roku, oraz programu
stu diów, których ta umowa dotyczy. Od 2008
roku jest członkiem Komisji Rady WEiTI PW
ds. Kształcenia i kierownikiem specjalności
Inżynieria systemów informatycznych na
kierunku Informatyka. Od 2009 roku jest
członkiem Wydziałowej Komisji Akredytacji
Przedmiotów oraz przewodniczącą Zespołu
Programowego Komisji Kształcenia Rady
Wydziału Elektroniki i Technik Infor ma cyj -
nych Politechniki Warszawskiej do opraco wa -
nia programu studiów II stopnia w obszarze
informatyki.

w książkach o charakterze naukowym oraz
w Encyclopedia of Computer Science and
Tech nology i Encyclopedia of Data Ware -
housing and Mining, a także ponad 20 ra -
portów badawczych lub technicznych.
Uczest niczyła w wielu projektach naukowo-
-badawczych.

W 1995 roku została nagrodzona stypen -
dium dla młodych pracowników naukowych
przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej za
osiągnięcia naukowe. W latach 1996, 1999,
2001 i 2005 otrzymywała indywidualne na -
grody Rektora Politechniki Warszawskiej za
osiągnięcia naukowe. W 2002 roku uzyskała
zespołową nagrodę Rektora Politechniki
Warszawskiej za osiągnięcia dydaktyczne.

Jest recenzentką artykułów zgłaszanych
do międzynarodowych czasopism: „IEEE
Trans actions on Knowledge and Data Engi -
neering”, „International Journal of Intelligent
Systems”, „International Journal of Infor ma -
tion Sciences”, „Knowledge and Information
Systems: An International Journal”, „Fun da -
men ta Informaticae”, „Elsevier Data and
Know ledge Engineering Journal”, „Trans ac -
tions on Rough Sets Journal”, „International
Jour nal of Applied Intelligence”, „European
Jour nal of Operational Research”, „ARIMA/
/SACJ Journal”. Jest członkiem komitetów
pro gramowych konferencji międzynarodo -
wych: PAKDD, ECML/PKDD, ISMIS, SAC,
SDM, RSCTC, RSEISP, RSFDGR, RSKD, RSKT,
ICFCA, HIS i międzynarodowych warszta -
tów: konferencji ICDM, ADMKD, AM, a tak -
że członkiem komitetu programowego Kra jo -
wej Konferencji Naukowej KKNTPD oraz
recenzentem Encyclopedia of Data Ware -
hou sing and Mining (2004).

Była współprzewodniczącą komitetów
pro gramowych międzynarodowych konfe -
ren cji RSEISP 2007 i RSCTC 2010 CLA 2010
oraz współredaktorem materiałów z tych kon -
ferencji. Była także przewodniczącą warszta -
tów konferencji ECML/PKDD 2007. Jest prze-
wodniczącą konferencji ISMIS 2011.

Prowadziła dydaktykę w zakresie: metod
eksploracji danych w odkrywaniu wiedzy,
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ADAM
KRZEMIENOWSKI
Adam Krzemienowski urodził się 25 sierpnia
1977 roku w Kraśniku, gdzie uczęszczał do
szkoły podstawowej i liceum ogólnoksz-
tałcącego. W 1996 roku rozpoczął studia na
Wydziale Elektroniki i Technik Infor ma cyj -
nych Politechniki Warszawskiej. Tytuł inży nie -
ra na kierunku informatyka uzyskał w 2000
roku Rok później otrzymał tytuł magistra na
tym samym kierunku.

Od 2001 roku kontynuował naukę na stu-
diach doktoranckich w dziedzinie optymal-
izacji i wspomagania decyzji w warunkach
ryzyka. Równolegle w 2002 roku rozpoczął
stu dia podyplomowe w Szkole Biznesu Po -
litechniki Warszawskiej, które ukończył uzy -
skaniem tytułu MBA w 2003 roku. W 2007
roku obronił (z wyróżnieniem) rozprawę dok -
torską w dyscyplinie Informatyka pt. Średnia
warunkowa jako narzędzie wspomagania
decyzji w warunkach ryzyka. W następnym
roku otrzymał nagrodę indywidualną III stop-
nia Rektora Politechniki Warszawskiej za
osiągnięcia naukowe (2007).

Od 2007 roku jest zatrudniony na sta no -
wisku adiunkta w Politechnice Warszawskiej

oraz w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Infor -
ma tycznej w Warszawie. W latach 2007–2008
pracował w University of Leeds w Wielkiej
Brytanii jako wykładowca wizytujący, a rok
później odbył staż naukowy w International
Institute for Applied Systems Analysis w Au strii
jako stypendysta programu Centrum Stu diów
Za awansowanych Politechniki Warszawskiej.

Do 2011 roku wziął udział w 2 grantach
badawczych jako kierownik oraz 4 — jako
wykonawca. Wykaz jego publikacji obejmu-
je 9 artykułów naukowych. Od 2010 roku
pełni funkcję kierownika Katedry Podstaw
Informatyki i Systemów Informatycznych na
Wydziale Informatyki w Wyższej Szkole
Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie.
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BARTŁOMIEJ
JACEK KUBICA
Bartłomiej Jacek Kubica urodził się 10 czerw -
ca 1977 roku w Krakowie. W latach 1984–
–1992 chodził do Szkoły Podstawowej nr 173
im. Leopolda Staffa w Warszawie, a w latach
1992–1996 — do II Liceum Ogól no kształ -
cącego im. Stefana Batorego w Warszawie
(naukę ukończył z wyróżnieniem).

W 1996 roku zdał maturę i rozpoczął stu-
dia na Wydziale Elektroniki i Technik Infor -
ma cyjnych Politechniki Warszawskiej na
spe cjalności Systemy Informatyczne Wspo -
ma gania Decyzji. Pracę magisterską Metody
wykorzystujące pokrycia w optymalizacji
glo  balnej obronił (z wyróżnieniem) w 2001
roku. W tym też roku rozpoczął studia dok-
toranckie w Instytucie Automatyki i Infor ma -
tyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej.
W 2006 roku Rada Wydziału Elektroniki
i Technik Informacyjnych Politechniki War -
szawskiej nadała mu tytuł doktora nauk tech-
nicznych za rozprawę pt. Optimization of
Ad mission Control for Systems with Un cer -
tain Parameters, której promotorem był pro-
fesor Krzysztof Malinowski.

W października 2005 roku został zatrud-
niony w Instytucie Automatyki i Informatyki
Stosowanej na stanowisku asystenta, a od
2006 roku — adiunkta. Na stanowisku tym
pracuje do dzisiaj.

Zainteresowania naukowe Bartłomieja
Ku bicy koncentrują się wokół obliczeń nu me -
rycznych, zwłaszcza metod przedzia ło wych
i w naturalny sposób także progra mo wania

rów noległego, w tym wie lo wąt ko we go. Obej -
mują także zagadnienia analizy wielokryte -
rial nej, modelowania probabilistycznego,
sys temów kolejkowych, sieci kompute ro -
wych i systemów czasu rzeczywistego.

Od kilku lat organizuje minisympozja
„High Performance Computing Interval
Methods” na konferencjach serii PARA („Sta -
te of the Art in Scientific and Parallel Com -
puting”) oraz współorganizuje minisympozja
o tej sa mej tematyce na konferencjach serii
PPAM („Pa rallel Processing and Applied
Mathe ma tics”).

Oprócz wykładów na Politechnice War -
szawskiej prowadzi też zajęcia na Universita
degli Studi di Genova, w Genui, we Wło -
szech. Zajęcia te odbywają się w ramach stu -
diów European Master of Robotics (EMARO),
a prowadzonym przedmiotem są „Systemy
czasu rzeczywistego” (Real-time Systems).

Bartłomiej Kubica jest autorem wielu arty -
kułów, m.in. w czasopismach: „Reliable Com -
puting”, „Lecture Notes in Computer Scien -
ce”, „Journal of Universal Computer Science”,
„Journal of Telecommunications and Infor -
ma tion Technology”, „Zeszyty Naukowe Po -
li techniki Warszawskiej”.

Za współautorstwo książki Pro gra mo wa -
nie Równoległe i Rozproszone wydanej przez
Oficynę Wydawniczą Politechniki War szaw -
skiej otrzymał w 2010 roku zespołową na -
gro dę Rektora Politechniki Warszawskiej za
działalność dydaktyczną.

kubica
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JACEK KUDREWICZ
Jacek Kudrewicz urodził się 19 czerwca
1933 roku w Jeziornie k. Warszawy. Małą
ma turę otrzymał w gimnazjum ogólnokształ -
cącym, a potem uczył się w Liceum Prze my -
słu Telekomunikacyjnego w Warszawie. Był
laureatem III Olimpiady Matematycznej dla
ucz niów szkół średnich. W latach 1952–1959
studiował na Wydziale Łączności Politech ni -
ki Warszawskiej. Dyplom magistra inżyniera
uzyskał w 1959 roku. W 1962 roku otrzymał
stopień doktora nauk technicznych w Insty -
tucie Podstawowych Problemów Techniki
Pol skiej Akademii Nauk na podstawie roz -
pra wy Zastosowanie metod analizy funk cjo -
nalnej do badania stabilności nieliniowych
układów elektrycznych. W 1965 roku uzy skał
stopień naukowy docenta na podstawie roz -
prawy habilitacyjnej Badanie jakościo wych
własności sygnałów w nieliniowych ukła -
dach dynamicznych. Tytuł naukowy profeso-
ra nadzwyczajnego otrzymał w 1975 roku.

Pracę zawodową rozpoczął na Poli tech -
nice Warszawskiej w 1953 roku. W latach
1957–1961 był zatrudniony w Katedrze Ma -
te matyki Wydziału Elektrycznego. W latach
1959–1971 pracował w Instytucie Pod sta -
wo  wych Problemów Techniki Polskiej Aka -
de mii Nauk (1959–1963) i w Instytucie Auto -
ma tyki (1964–1971), od 1965 roku na sta no -
wisku samodzielnego pracownika naukowo-
-badawczego. Do pracy na Politechnice
Warszawskiej powrócił w 1971 roku, obej mu -
 jąc kolejno stanowiska docenta, pro fe sora nad -
zwyczajnego (1975) i profesora zwy czajnego
(1994) w Instytucie Podstaw Elek troniki.

Pracę dydaktyczną kontynuuje nieprzer-
wanie od 1953 roku. Przez kilka lat pro wa -

dził zajęcia z matematyki dla studentów
elek troniki. Miał zlecone wykłady dla dokto -
ran tów na Politechnice Gdańskiej i w Aka de -
mii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 1971
roku wykłada na Wydziale Elektroniki głów -
nie teorię obwodów nieliniowych. Opra co wał
kilka wykładów monograficznych z dzie dzi -
ny dynamiki układów nieliniowych. W zwią -
z ku z tymi wykładami napisał 4 książki: Ana li -
za funkcjonalna dla automatyków i elektro -
ni ków (Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
War szawa 1976), Fraktale i chaos (Wy daw nic -
twa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1993,
1996), Nieliniowe obwody elektryczne (pod -
ręcz nik akademicki, Wydawnictwa Nau ko -
wo-Techniczne, Warszawa 1996), Prze kształ -
cenie Z i równania różnicowe (Państwowe
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2000).

Zainteresowania naukowe Jacka Kud re -
wi cza dotyczą dynamiki układów nielinio -
wych. Początkowo zajmował się wykorzysta -
niem metod analizy funkcjonalnej i równań
całkowych do badania stabilności nielinio -
wych układów elektronicznych oraz do okreś -
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cach zbiorowych. Za działalność naukową
i dy daktyczną był czterokrotnie wyróżni-
any Na grodą Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.

W czasie długoletniej pracy na Poli tech -
ni ce Warszawskiej pełnił również funkcje
orga nizacyjne. W latach 1984–1987 był dy -
rek torem Instytutu Podstaw Elektroniki, kie ro -
wał Zakładem Teorii Obwodów i Sygnałów
(1997–2000), był kierownikiem Studium
Dok toranckiego Elektroniki i Tele ko mu ni ka -
cji (1981–1984), pracował w kilku komisjach
Rady Wydziału. Poza Uczelnią pełnił przez
pewien czas funkcję kierownika problemu
re sortowego Ministerstwa Nauki i Szkol nic -
twa Wyższego R.I.8 „Teoria obwodów i ukła -
dów elektronicznych”, był członkiem Rady
Naukowej Instytutu Podstawowych Pro ble -
mów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Ko -
mi tetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej
Akademii Nauk (1984–1986) oraz przewod-
niczącym Komitetu Naukowego Krajowej
Kon ferencji „Teoria Obwodów i Układy Elek -
tro niczne”. Od 1985 roku jest członkiem
zwy  czajnym Towarzystwa Naukowego War -
szawskiego.

Po przejściu na emeryturę w 2004 roku
wydał jeszcze dwie książki: Fraktale i chaos
(wydanie czwarte zmienione i rozszerzone,
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, War -
sza wa 2007) i wspólnie ze Stefanem Wą so -
wiczem Equations of Phase-Locked Loops,
Dynamics on Circle, Torus and Cylinder
(World Scientific, New Jersey, London, Sin ga -
pore 2007).

lenia warunków występowania drgań okreso -
wych. Dla pewnej klasy układów nielinio -
wych sformułował nowe warunki stabilności
wyrażające się przez charakterystyki często t -
li wościowe liniowej części układu. Udo wod -
nił wiele twierdzeń będących matematycz nym
uzasadnieniem (i oszacowaniem błędu) me -
to dy bilansu harmonicznych. Kilka publikacji
poświęcił problematyce układów paramet -
rycz nych. Wyniki badań przedstawił w mo -
no grafii Częstotliwościowe metody w teorii
nieliniowych układów dynamicznych (Wy -
daw nictwa Naukowo-Techniczne, War sza wa
1970). Zajmował się badaniem drgań relak -
sa cyjnych i zagadnieniami synchronizacji
drgań okresowych, teorią bifurkacji, a od 1983
roku również drganiami chaotycznymi (struk -
turami homoklinicznymi, dziwnymi atrakto ra -
mi, fraktalami). W monografii Dynamika pętli
fazowej (Wydawnictwa Naukowo-Tech nicz -
ne, Warszawa 1992) pokazał, jak rozmaite
metody matematyczne (metody płaszczyzny
fazowej, teoria rozmaitości całkowych, teoria
bifurkacji i metody dynamiki chaotycznej)
mo gą być wykorzystane do efektywnego wy -
jaś nienia zjawisk zachodzących w nielinio -
wych układach elektronicznych. Jest również
autorem kilku publikacji z dziedziny opty -
mal nego sterowania.

Od 1978 roku kieruje Zespołem Nau ko -
wym Układów Nieliniowych w Zakładzie
Te o rii Obwodów i Sygnałów Instytutu Sys te -
mów Elektronicznych. Wypromował 7 dok -
to rów. Jest autorem lub współautorem około
70 publikacji naukowych, w tym 6 książek,
2 skryptów akademickich i rozdziałów w pra-

INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH

238



k u h n
STANISŁAW KUHN
(1903–1982)
Stanisław Kuhn urodził się 29 marca 1903
roku w Piotrkowie Trybunalskim. Wydział
Elek tryczny Politechniki Warszawskiej ukoń -
czył w 1926 roku, a stopień doktora nauk
technicznych otrzymał w 1946 roku na Wy -
dziale Elektrycznym Politechniki War szaw -
skiej. Od 1946 roku był kontraktowym, od
1949 roku — etatowym profesorem nad zwy -
czaj nym, a od 1957 roku — profesorem zwy -
czajnym Politechniki Warszawskiej. W latach
1947–1949 był prodziekanem Wydziału
Elek trycznego, a w 1956 roku został wybrany
dzie kanem Wydziału Łączności, której to
funk cji nie pełnił, ponieważ w tym samym
cza sie został wybrany prorektorem Poli tech -
niki Warszawskiej (1956–1959).

Praca dydaktyczna i naukową Stanisław
Kuhn rozpoczął w 1923 roku, będąc jeszcze
stu dentem. Pracował jako asystent w Ka te -
drze Fizyki, następnie w Zakładzie Mier nic -
twa Elektrycznego, a po ukończeniu studiów
— jako starszy asystent w Zakładzie Tele -
techniki. Równolegle prowadził wykłady w
Pań stwowej Wyższej Szkole Budowy
Maszyn i Elektrotechniki im. H. Wawelberga
i S. Rotwanda. W 1930 roku został kierowni -
kiem pierwszej automatycznej centrali tele fo -
 nicznej w Warszawie, której był współ twór cą.
Był również szefem Działu Studiów w Pań -
stwowych Zakładach Tele trans mi syj nych.

W czasie II wojny światowej profesor
Kuhn znalazł się jako ochotnik w Polskich
Siłach Zbrojnych we Francji, a następnie
w Wiel kiej Brytanii, gdzie jako pracownik
Instytutu Badawczego Admiralicji Brytyjskiej
brał udział w pionierskich pracach nad roz -
wo jem techniki radarowej.

W Polsce Ludowej był od 1946 roku kie -
rownikiem Katedry Teletechniki Łą cze nio wej,
przemianowanej w 1963 roku na Ka te drę Te -
le komutacji, która weszła następnie w skład
Instytutu Telekomunikacji.

Bogatą działalność dydaktyczną Sta ni -
sław Kuhn prowadził głównie w zakresie
spe  cjalistycznych wykładów: „Podstawy te -
le komutacji”, „Zagadnienia ruchu telefonicz -
ne go” i „Zagadnienia systemowe”.

Stanisław Kuhn brał czynny udział w pra-
cach wielu organizacji naukowych i tech -
nicz nych, zarówno krajowych, jak i między-
narodowych. Był m.in. członkiem Prezydium
i sekretarzem naukowym Komitetu Elek tro ni -
ki i Telekomunikacji PAN, członkiem Komisji
Głównej Elektroniki i Telekomunikacji w Ko -
mitecie Nauki Techniki, wiceprzewodniczą-
cym Rady Naukowo-Technicznej przy Mi ni -
s trze Łączności, przewodniczącym Rady
Nau kowej w Wojskowym Instytucie Łącz no -
ści, wiceprzewodniczącym Rady Naukowej
w Instytucie Łączności, członkiem To wa rzy s -
twa naukowego Warszawskiego, Polskiego
To warzystwa Elektrotechniki Teoretycznej
i Sto sowanej oraz Rady Głównej Szkolnictwa
Wyż szego. Od 1936 roku uczestniczył w pra -
cach Międzynarodowego Komitetu Tele gra -
ficz nego i Telefonicznego (CCITT), a w 1964
roku został wybrany wiceprzewodniczącym
Ko misji Studiów Sieci Półautomatycznych
CCITT.

Był autorem wielu prac na temat zagadnień
ruchu telefonicznego, telefonii automatycz -
nej i techniki łączenia.

Za swoje osiągnięcia naukowe, dydak -
tycz ne i wychowawcze Stanisław Kuhn był
wielokrotnie nagradzany i odznaczany m.in.:
Zło tym Krzyżem Zasługi (1935), Krzyżem
Ofi cerskim Orderu Odrodzenia Polski (1956),
Krzyżem Komandorskim Orderu Od rodzenia
Polski (1956), Medalem Komisji Edukacji Na -
ro dowej (1974), a także wieloma odzna cze -
niami resortowymi. Został również wpisany
do księgi honorowej „Zasłużony dla Po li tech -
niki Warszawskiej”.

Profesor Stanisław Kuhn zmarł w War sza -
wie 20 lutego 1982 roku. Został pochowany
na cmentarzu Bródnowskim.
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SŁAWOMIR KULA
Sławomir Kula urodził się 12 października
1952 roku w Lublinie. Szkołę podstawową
ukoń czył w Szczecinie, a maturę zdał w V Li -
ce um Ogólnokształcącym w Brwinowie.
W 1952 roku rozpoczął studia na Wydziale
Elektroniki Politechniki Warszawskiej, które
ukończył w 1977 roku. W latach 1977–1981
był słuchaczem Studiów Doktoranckich Poli -
tech niki Warszawskiej. W 1982 roku obronił
pracę doktorską Metoda wyznaczania częs -
to tliwości podstawowej tonu krtaniowego.
Od 1982 roku pracuje w Instytucie Tele ko -
mu nikacji Politechniki Warszawskiej w Za kła -
dzie Systemów Teletransmisyjnych. W latach
1984–1988 pracował w Oranie na Uni wer -
sy tecie Naukowo-Technicznym (Universite
des Sciences et de la Technologie d’Oran).
Miał wykłady w Anglii, Francji i Meksyku. Jako
ekspert ITU-T przebywał w Korei Północnej.
Jest autorem dwóch monografii — Systemy
te letransmisyjne (WKiŁ, Warszawa 2004)
oraz Systemy i sieci dostępowe xDSL (WKiŁ,
War szawa 2009), współautorem książki wy -

da nej w wersji elektronicznej Telecom mu ni -
ca tion Systems and Technologies (Eolss Pub -
li shers, Oxford, UK 2007) oraz współauto -
rem i redaktorem książki Systemy i sieci SDH
(WKiŁ, Warszawa 1996), autorem podręcznika
Podstawy telekomunikacji wydanego w wer -
sji elektronicznej przez Ośrodek Kształcenia
na Odległość Politechniki Warszawskiej, a tak -
że autorem i współautorem ponad 80 arty ku -
łów i referatów naukowych. Pod jego kie run -
kiem przygotowanych zostało przeszło 170
prac dyplomowych (inżynierskich i magister-
skich). Na szczególną uwagę zasługuje jego
za angażowanie w transferowanie wiedzy o naj -
nowszych osiągnięciach z zakresu telekomu -
ni kacji i teleinformatyki w ramach kursów i stu -
diów podyplomowych, a także zaanga żo wa -
nie w popularyzację telekomunikacji wśród
młodzieży. Prowadzi zajęcia dla uczniów
szkół średnich w ramach Wszechnicy Wy -
dzia łu Elektroniki i Technik Informacyjnych.
Jego praca naukowa dotyczy zagadnień zwią -
zanych z systemami teletransmisyjnymi oraz
systemami dostępowymi, a także z zagadnie -
nia mi przetwarzania i oceny jakości sygna -
łów percepcyjnych. Jest współautorem synte -
ze ra mowy polskiej — licencja na ten synte -
zer została sprzedana francuskiej firmie Elan
Informatique. Kierował kilkunastoma praca-
mi naukowo-badawczymi z zakresu syste mów
i sieci teletransmisyjnych, systemów dostę po -
wych oraz pracami poświęconymi badaniom
jakości sygnałów percepcyjnych (mowa, au -
dio, wideo) zlecanymi przede wszystkim przez
operatorów telekomunikacyjnych. Wyniki
tych prac zostały w wielu przypadkach wy -
ko rzystane praktycznie. Za działalność dy -
dak tyczną i naukową otrzymał dwukrotnie
nagrodę Ministra (1997, 2005) oraz trzykrot-
nie nagrodę Rektora Politechniki War szaw -
skiej (1994, 2003 oraz 2010). Ponadto
dwukrotnie otrzymał Nagrodę „Złotej Kredy”
dla najlepszego wykładowcy na Wydziale
przyznawaną przez studentów.

Dwukrotnie był prodziekanem (w ka den -
cjach 1999–2002 oraz 2005–2008), od 2008
roku jest zastępcą dyrektora Instytutu Tele ko -
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mu nikacji ds. kształcenia. Pełni funkcję peł -
nomocnika dziekana ds. infrastruktury, jest
Prezesem Koła Stowarzyszenia Inżynierów
Telekomunikacji Oddziału na Politechnice
Warszawskiej, jest członkiem Komisji Re wi -
zyjnej Stowarzyszenia Absolwentów i Przy ja -
ciół Wydziału Elektroniki i Technik Infor ma -
cyjnych, jest przewodniczącym IEEE Com.
Chapter 19 Warsaw, do 2008 był członkiem
Komisji Historii i Tradycji Wydziału Elek tro -
niki i Technik Informacyjnych, jest człon -
kiem Dziekańskiej Komisji ds. Studiów An -
glo języcznych, członkiem Komisji Kształ ce -
nia Rady Wydziału Elektroniki i Technik In -
for macyjnych, członkiem Senackiej Komisji
ds. Kampusów Politechniki Warszawskiej,
człon kiem Rektorskiej Komisji ds. Terenu
Centralnego Bis; od 1999 roku członkiem

Rady Wydziału Elektroniki i Technik Infor ma -
cyjnych. Był inspiratorem i jest wciąż organi-
zatorem corocznego święta społeczności
Wy działu Elektroniki i Technik Infor ma cyj -
nych — Dnia Wydziału. Był organizatorem
obchodów 50- i 55-lecia Wydziału, jest orga -
ni zatorem obchodów 60-lecia Wydziału.

Podróżnik-amator. Nie lubi „ruszać się”
z do mu, ale gdy się już ruszy, to wraz z żoną
często dociera do bardzo odległych miejsc na
świecie. O jego podróżach można prze czy -
tać w „Miesięczniku Politechniki War szaw -
skiej” (lipiec 2010), w artykule Anny Abram -
czyk pt. Podróżnik-domator.

Żonaty, dwoje dzieci — Radek absolwent
Wydziału Transportu Politechniki War szaw -
skiej i Iza — doktorantka na Wydziale Inży -
nierii Produkcji Politechniki Warszawskiej.
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ZBIGNIEW
STANISŁAW KULKA
Zbigniew Stanisław Kulka urodził się 20
kwietnia 1943 roku w Krakowie, gdzie
ukończył szkołę podstawową (1956) i Tech -
ni kum Łączności (1961). W latach 1961–1967
studiował na Wydziale Łączności (później
Elektroniki) Politechniki Warszawskiej, uzys -
kując dyplom magistra inżyniera elektronika
(1967). Pracę zawodową podjął w 1966 roku
w Zakładzie Elektroniki Jądrowej Instytutu
Badań Jądrowych w Świerku (po 1981 roku
Instytut Problemów Jądrowych), gdzie kolej -
no był asystentem, starszym asystentem, adi-
unktem (1976) i docentem (1996). Stopień
doktora nauk technicznych (z wyróżnieniem)
uzyskał w 1980 roku w Instytucie Badań Ją -
drowych za rozprawę Analiza pracy integra -
cyj nego układu wydłużającego jako stopnia
wejściowego w przetworniku analogowo-cyf -

rowym, a stopień naukowy doktora habili-
towanego w zakresie elektroniki — elektroni -
ki jądrowej w 1996 roku na Wydziale Elek -
troniki i Technik Informacyjnych Politechniki
Warszawskiej za rozprawę Ważniejsze as -
pekty cyfrowego przetwarzania amplitudy,
ładunku i kształtu sygnałów analogowych
w sys temach pomiarowych eksperymental-
nej fizyki jądrowej. W 1997 roku został nau -
czy cielem akademickim w Instytucie Radio -
elektroniki na Wydziale Elektroniki i Technik
Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,
od 2000 roku jest zatrudniony na stanowisku
profesora nadzwyczajnego.

W latach 1974–1976 (11 miesięcy) Zbig -
niew Kulka jako visiting scientist spędził w La -
 boratoire de Physique Corpusculaire Uni ver -
sité Blaise Pascal w Clermont-Ferrand (Fran -
cja), a w latach 1980–1994 (około 46 mie się -
cy) często przebywał w Centre Européenne
pour la Recherche Nucléaire (CERN) w Ge -
ne wie oraz w Institut für Hochenergiephysik
der Ősterreichische Akademie der Wissen -
schaf ten w Wiedniu. Odwiedził też wiele
ośrodków naukowo-badawczych m.in. we
Wło szech, Francji, w Szwajcarii, Austrii,
Cze chosłowacji, na Węgrzech, w ZSRR, Ko -
rei Południowej i Japonii.

Do połowy lat 90. zainteresowania ba -
dawcze Zbigniewa Kulki koncentrowały się
na zagadnieniach analogowego i cyfrowego
przetwarzania sygnałów w systemach pomia -
rowych eksperymentalnej fizyki jądrowej.
Pra ce realizowane w Polsce dotyczyły głów -
nie opracowań aparaturowych na potrzeby
spek trometrii jądrowej, zwłaszcza różnego
ro dzaju przetworników analogowo-cyf ro -
wych (a/c) do systemu CAMAC oraz kompu -
te rowych systemów wielokanałowej analizy
impulsów. Niektóre z tych opracowań, jak
np. przetworniki a/c CAMAC-711, 712, 713
oraz system SWAN, zostały wdrożone do se ryj -
 nej produkcji przemysłowej w firmie POLON
i były stosowane, zarówno w krajowych, jak
i zagranicznych ośrodkach badawczych fizyki
jądrowej. Podczas pobytów zagranicznych
(Cler mont-Ferrand, Wiedeń, Genewa) uczest -
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niczył w opracowaniach systemów pomia -
rowych dla dużych eksperymentów z zakre-
su fizyki wysokich energii (m.in. S-143, UA-1,
NA-48) na akceleratorach CERN. Efektem
mię dzynarodowego eksperymentu UA-1 pro -
wadzonego przez CERN, w którym uczest-
niczył od 1980 roku jako członek grupy
austriac kiej, było odkrycie bozonów Z0 i W0

i Nagroda Nobla (1984) dla kierownika
eksperymentu, profesora Carlo Rubbi. Innym
znaczącym rezultatem współpracy z ze spo -
łem austriackim (1992–1994) było opraco -
wa nie modułu VXI 1 GHz/8-bitowego prze -
twornika a/c do systemu rejestracji kształtu
sygnałów z detektora tagging eksperymentu
NA-48 w CERN.

Po przejściu na Politechnikę Warszawską
w 1997 roku, zmienił zainteresowania nau -
ko we i obecnie poświęca się rozwijaniu me -
tod i technik cyfrowego zapisu, przetwarza-
nia i odtwarzania sygnałów fonicznych. Rea -
li  zowane prace badawcze dotyczą m.in. no -
wych rozwiązań filtrów cyfrowych o zmien nej
częstotliwości próbkowania, analizy i pro jek -
towania modulatorów sigma-delta przezna -
czo nych do fonicznych przetworników a/c
i c/a oraz do cyfrowych wzmacniaczy audio.

Zbigniew Kulka jest autorem lub współ -
au torem ponad 40 artykułów naukowych,
ponad 80 artykułów popularno-naukowych
i 30 referatów konferencyjnych oraz 3 paten-
tów. Jest także współautorem kilku książek,
m.in.: Liniowe układy scalone i ich zasto so -
wania (3 wydania, OIEJ — Ośrodek Infor ma -
cji o Energii Jądrowej, Warszawa 1973, WKiŁ
— Wydawnictwa Komunikacji i Łączności,
Warszawa 1974 i 1976), skryptu Wojskowej
Akademii Technicznej Układy mikroelek-
troniczne (cz. 1, Układy liniowe, 1975),
Analogowe układy scalone (4 wydania,
WKiŁ, Warszawa 1979, 1980, 1983 i 1985),
Wzmacniacze operacyjne i ich zastosowania
(cz. 2, Realizacje praktyczne, WNT, War sza -
wa 1982), Zastosowania wzmacniaczy ope -
ra cyjnych (WNT, Warszawa 1986), Prze-
twor niki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-ana -
lo gowe (WKiŁ, Warszawa 1987), a także
współ autorem tłumaczeń dwóch książek —
Metody rejestracji i obróbki danych w fizyce
i technice jądrowej (OIEJ, Warszawa 1971)
i Scalone przetworniki analogowo-cyfrowe
i cyfrowo-analogowe (WKiŁ, Warszawa 1997,
2001). Za osiągnięcia publikacyjne uzyskał
wyróżnienie i nagrodę w konkursie Sto wa -
rzyszenia Elektryków Polskich na najlepszą
książkę elektroniczną (1975) oraz II nagrodę
w konkursie SEP za cykl publikacji (1996). Za
osiągnięcia badawcze otrzymał Nagrodę

Zespołową Ministra Nauki, Szkolnictwa
Wyższego i Techniki (1976) oraz nagrodę ze -
spo łową I stopnia Rektora Politechniki War -
szawskiej za osiągnięcia naukowe (2000) i za
osiągnięcia dydaktyczne (2005).

Zbigniew Kulka opracował i prowadzi
w Po litechnice Warszawskiej oryginalne wy -
kłady, takie jak: „Cyfrowa technika foniczna”,
„Cyfrowe przetwarzanie sygnałów fonicz -
nych” i „Cyfrowe systemy foniczne”. Wy kła -
da również w Uniwersytecie Muzycznym
Fry deryka Chopina (poprzednio Akademia
Muzyczna) oraz w Wyższej Szkole Infor ma -
tyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie.

Od 1998 roku Zbigniew Kulka pełni
funkcję kierownika Zakładu Elektroakustyki
w Ins ty tucie Radioelektroniki Politechniki
War szawskiej. W latach 2000–2002 był
człon kiem Komisji Rady Wydziału Elek -
troniki i Technik Informacyjnych ds. Nagród
i Wyróżnień, a od 2001 roku jest sekretarzem
Rady Fundacji Wspierania Rozwoju Ra -
dioko munikacji i Technik Multimedialnych.
W la tach 2003–2007 był członkiem Rady
Na ukowej Instytutu Problemów Jądrowych
oraz w latach 2003–2006 członkiem Rady
Naukowej Centrum Naukowo-Badawczego
Ra dia i Telewizji. Wielokrotnie był człon -
kiem komitetów naukowych konferencji
międzynarodowych, m.in. „New Trends in
Au  dio and Video”, „International Symposium
of Sound Engineering and Tonmeistering” oraz
IEEE Workshop „Signal Processing”. Od 2001
roku jest członkiem Zarządu Polskiej Sekcji
Audio Engineering Society (PS AES), a od 2007
roku pełni funkcję przewodniczącego PS AES.

W latach 1978–1983 był członkiem ze -
społu redakcyjnego miesięcznika „Ra dio -
elektronik”, następnie, w latach 1996–2000,
pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego
miesięcznika „Sat-Audio-Video”, a w latach
2001–2002 — redaktora naczelnego tego
mie sięcznika pod zmienioną nazwą „Audio
Video”.

Interesuje się literaturą faktu i muzyką,
zwła szcza jazzową. Lubi spacery i grę w bry-
dża.
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KRZYSZTOF
JACEK KUREK
Krzysztof Jacek Kurek urodził się 25 lipca
1970 roku w Jadowie. Po ukończeniu Tech -
ni kum Elektroniczno-Mechanicznego im.
M. Kasprzaka w Warszawie rozpoczął w 1990
roku studia na Wydziale Elektroniki Poli tech -
niki Warszawskiej, które ukończył z wy ni -
kiem celującym. W 1997 roku rozpoczął stu-
dia doktoranckie na tym samym Wydziale,
zakończone w 2002 roku uzyskaniem stop-
nia doktora nauk technicznych, za pracę
Ana liza szerokopasmowych właściwości
kanału propagacyjnego wewnątrz budynków
w systemach łączności bezprzewodowej.
W tym samym roku został zatrudniony w Ins -
tytucie Radioelektroniki Wydziału Elektroniki
i Technik Informacyjnych Politechniki War -
szaw skiej na stanowisku adiunkta.

Zainteresowania naukowe Krzysztofa
Kur ka obejmują radiokomunikację i techniki

mikrofalowe, ze szczególnym uwzględnie-
niem aspektów związanych z propagacją fal
radiowych, naziemnymi i satelitarnymi sys-
temami łączności radiowej, radiofonią cyf ro -
wą i technologiami kosmicznymi. Uczest ni -
czył w realizacji wielu projektów zwią za -
nych z tą tematyką, m.in. Wideband Analysis
of the Propagation Channel in Mobile
Broadband System (1997, IST, Lizbona, Por -
tugalia — program TEMPUS), Analiza i pro -
jekt systemu transmisji i przetwarzania da -
nych mini-satelity (2003–2004 — grant KBN),
RESOLUTION — Reconfigurable System for
Mobile Local Communications and Posi tio -
ning (2006–2009 — 6.PR UE), Radio fo -
niczne sieci cyfrowe, narzędzia i metody ich
projektowania oraz emisje doświadczalne
(2008–2010 — PBZ) PROTEUS — Zin te gro -
wany mobilny system wspomagający działania
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antyterrorystyczne i antykryzysowe (2009–
–2013 — POIG).

Jest autorem i współautorem ponad 50
publikacji naukowych. W 2006 roku wspól-
nie z profesorem Józefem Modelskim otrzy-
mał I nagrodę w konkursie im. Prof. M. Po -
żaryskiego za artykuł Perspektywy rozwoju
łączności satelitarnej zamieszczony w „Prze -
glą dzie Telekomunikacyjnym — Wia do mo -
ści Telekomunikacyjne”.

Krzysztof Kurek prowadzi zajęcia dydak -
tyc zne dotyczące łączności satelitarnej i pro -
pagacji fal radiowych, zarówno na studiach
dziennych, jak i wieczorowych. Jest współ -
autorem skryptu Podstawy radiokomunikacji
— laboratorium. Jest opiekunem naukowym,
działającego od 2004 roku na Wydziale Elek -
troniki i Technik Informacyjnych Politechniki

Warszawskiej, Studenckiego Koła Inżynierii
Kosmicznej, którego celem jest pogłębianie
wśród studentów i doktorantów Politechniki
War szawskiej wiedzy związanej z techniką
kos miczną i satelitarną. Członkowie koła ak -
tyw nie uczestniczyli w wielu projektach edu -
ka cyjnych, zarówno krajowych np. projekt
piko-satelity PW-SAT, budowanego na Poli -
technice Warszawskiej, jak i zagranicznych
finansowanych przez Europejską Agencję
Kos miczną ESA, np. kapsuła YES2 (Young
Engi neer Satellite 2), czy satelita ESEO (Euro -
pean Student Earth Orbiter).

W 2007 roku Krzysztof Kurek został od -
zna czony Brązowym Krzyżem Zasługi. Jest
człon kiem SEP i IEEE. Od 2007 jest człon -
kiem Komitetu Badań Kosmicznych i Sate li -
tar nych Polskiej Akademii Nauk.
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ROBERT KURJATA
Robert Kurjata urodził się 3 sierpnia 1975
roku we Wrocławiu. Szkołę podstawową
ukończył w Warszawie (1990), tam też
ukończył V Liceum Ogólnokształcące im. ks.
Józefa Poniatowskiego (1994). Dyplom ma -
gis tra inżyniera uzyskał w 2000 roku na Wy -
dziale Elektroniki i Technik Informacyjnych

Politechniki Warszawskiej. W tym samym
roku rozpoczął studia doktoranckie. Stopień
doktora nauk technicznych uzyskał w 2007
roku na Wydziale Elektroniki i Technik
Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
za rozprawę Rekonstrukcja obrazu tomo-
grafii optycznej przy wykorzystaniu informa-
cji morfologicznej. Od października 2007
roku jest zatrudniony na stanowisku adiunk-
ta w Instytucie Radioelektroniki w Zakładzie
Elektroniki Jądrowej i Medycznej.

Brał udział w wielu projektach nau ko -
wych związanych z obrazowaniem funk cjo -
nal nym — zarówno technikami optycznymi,
jak i techniką funkcjonalnego rezonansu
mag netycznego. W ramach tych prac jest
lau reatem dwóch zespołowych nagród Rek -
to ra Politechniki Warszawskiej (2005 i 2008)
oraz współautorem wielu prac naukowych.
Obec nie w zakresie jego zainteresowań są
tak że zastosowania zaawansowanej elektro -
ni ki w eksperymentach fizyki wysokich ener -
gii. Bierze czynny udział w eksperymentach
COMPASS w CERN oraz T2K w Japonii.

W ramach pracy dydaktycznej specjali -
zu je się w nauczaniu języków programowa-
nia oraz podstaw technik informacyjnych.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fi -
zyki Medycznej, a od 2008 roku skarbnikiem
Oddziału Warszawskiego Towarzystwa.

Jest żonaty. Biegle włada językiem angiel-
skim, biernie rosyjskim. Czynnie uprawia tu -
rys tykę rowerową.
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k u r m a n
KONSTANTY
JAN KURMAN
(1930–2009)

Konstanty Jan Kurman urodził się 9 marca
1930 roku w Warszawie. W 1949 roku zdał
maturę w Liceum im. Stefana Czarnieckiego
w Chełmie i rozpoczął studia na Politechnice
Warszawskiej, które ukończył w 1952 roku
uzys kując tytuł inżyniera. Chciał być rzeczy -
wis tym inżynierem, nie podjął studiów dru -
gie go stopnia i zaczął pracować w prze my -
śle, uczestnicząc w latach 1952–1958 w róż -
nych pracach rozwojowych, m.in. przy mo -
der nizacji aparatury radioelektronicznej na
niszczycielu ORP Burza, a także związanych
z automatyką radiolokacyjną w Zakładach
Radiowych T-1 w Warszawie (dzisiejszy Ra -
war), gdzie był kierownikiem Pracowni Auto -
ma tyki w Rozwojowym Biurze Konstruk cyj -
nym. W 1958 roku rozpoczął pracę w Kate -
drze Automatyki i Telemechaniki Politechniki
Warszawskiej. Tytuł magistra uzyskał w 1963
roku, rok później obronił rozprawę doktorską
Elementy teorii kwantowo-impulsowej ukła -
dów regulacji. W 1971 roku uchwałą Rady
Wy działu Elektroniki otrzymał stopień dokto-
ra habilitowanego. Od 1972 roku do przej ścia
w 1995 roku na emeryturę, pracował w Ins -
ty tucie Automatyki na stanowisku docenta.
Wypromował 2 doktorów.

W jego dorobku naukowym można wy -
róż nić trzy pozycje: Podstawy modelowania
łańcuchowego procesów optymalnych —
roz prawa habilitacyjna, wyróżniona w 1967
ro ku pierwszą nagrodą w konkursie Od dzia -
łu Warszawskiego Polskiego Towarzystwa
Elek  trotechniki Teoretycznej i Stosowanej,
pre zentowana na forum Czwartego Kongresu
IFAC, Warszawa 1969; Teoria regulacji: pod -
sta wy analiza projektowanie (WNT, War sza -
wa 1975) i wersja angielska Feedback Con -

trol: Theory and Design (Elsevier, 1984; do
dzisiaj monografia jest rekomendowana na
świecie studentom automatyki); Niezawodna
stabilność a maksymalna dokładność regula -
cji — fakty empiryczne i mity teorii — referat
wygłoszony na IX Krajowej Konferencji Auto -
matyki, Łódź 1985.

Szczególną satysfakcję przyniosło mu
nagrodzenie przez studentów „Złotą Kredą”
jego wykładów.

W latach 1980–1981 aktywnie uczestni -
czył w procesie narodzin NSZZ „Soli dar -
ność” Politechniki Warszawskiej. Od 8 maja
do 10 lipca 1982 roku był internowany.

Od 1987 roku był wolnomularzem. W la -
tach 1993–1997 opublikował w kwartalniku
„Ars Regia” pięć swoich wystąpień lo żo wych,
które nazywał „masońskim testamentem sta -
rego docenta”.

Zmarł w Warszawie dnia 24 września
2009 roku po długiej chorobie.
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WIESŁAW KUŹMICZ
Wiesław Kuźmicz urodził się 2 stycznia
1946 roku w Warszawie. W 1964 roku roz -
począł studia na Wydziale Łączności (póź -
niej Elektroniki) Politechniki Warszawskiej.
Dyplom magistra inżyniera (z wyróżnieniem)
otrzymał w 1970 roku. Po otrzymaniu dyplo-
mu rozpoczął jako asystent pracę w Katedrze
Elektroniki Ciała Stałego, która wkrótce
weszła w skład Instytutu Technologii Elek -
trono wej (obecnie Instytut Mikroelektroniki
i Opto elektroniki) Politechniki Warszawskiej.
Tam osiągnął kolejne etapy kariery nau ko -
wej: doktorat i stanowisko adiunkta (1974),
habilitację (1986) i stanowisko docenta
(1987), stanowisko profesora nadzwyczaj ne -
go (1993) oraz tytuł profesora (2000). W 1974
roku był inicjatorem powołania zespołu ba -
daw czego metod projektowania w mikro -
elek tronice, którym kieruje do dziś. W latach
1990–1995 był kierownikiem Zakładu Mi -
kro elektroniki w Instytucie Mikroelektroniki
i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej.
W 2001 roku pracował jako kierownik Za -
kładu Konstrukcji Układów i Systemów w Ins -
tytucie Technologii Elektronowej w War -
szawie, po czym powrócił na stanowisko
kierow  nika Zakładu Metod Projektowania
w Mi kro elektronice w Instytucie Mikro elek -
troniki i Optoelektroniki PW.

W 1977 roku odbył roczny staż przemy -
słowy w Naukowo-Produkcyjnym Centrum
Półprzewodników. W latach 1984–1985 pra -
cował na Carnegie Mellon University w Pit ts -
burgu (USA) jako visiting research associate,
następnie spędził na tej uczelni ponownie je -
den semestr w 1989 roku jako visiting asso -
cia te professor.

Zainteresowania naukowo-badawcze
Wie sława Kuźmicza koncentrują się wokół
pro blemów projektowania struktur półprze -
wod nikowych, a w szczególności struktur
ukła dów scalonych. W swoich pracach stara
się przeplatać prace czysto badawcze z dzia -
łalnością konstrukcyjno-projektową, a także
z tworzeniem narzędzi komputerowego wspo -
magania projektowania przydatnych w prak-
tycznej działalności inżyniera. Naj waż niej -
szym dotąd dokonaniem naukowym jest cykl
prac opublikowanych w latach 1981–1987
dotyczących fizyki transportu nośników ła -
dunku w krzemie. Prace te są do dziś często
cytowane. Najważniejszym praktycznym wy -
nikiem prac jest opracowany w latach 1987–
–1992 i nadal rozwijany system projektowania
IMiOCAD. Jest on wykorzystywany w pra-
cach badawczych, projektowych i w dydak -
ty ce, a także został udostępniony kilkunastu
uczelniom w Europie, USA, Kanadzie i Japo -
nii. Oprogramowanie to posłużyło m.in. do
wy konania w latach 1992–1997 kilku dzie -
się ciu projektów układów scalonych, z któ -
rych największy to układ cyfrowy przezna -
czo ny dla CERN w Genewie, liczący około
350 tys. tranzystorów.

Wiesław Kuźmicz jest autorem około 80
publikacji przedstawiających wyniki ory gi -
nal nych prac badawczych oraz wielu innych
opracowań, raportów i ekspertyz. Jest także
autorem książki Projektowanie analogowych
układów scalonych, której dwa wydania uka -
zały się w 1981 i 1985 roku, oraz podręczni-
ka elektronicznego Układy scalone (wyd. 1,
— 2004, wyd. 2 — 2006, wyd. 3 rozsze rzo -
ne — 2010). Poczynając od 1987 roku wy gła -
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szał seminaria i wykłady zaproszone w kilku-
nastu zagranicznych uniwersytetach i insty -
tu tach badawczych. Jest recenzentem czaso -
pism „IEEE Transactions on Computer-Aided
Design” oraz „IEEE Transactions on Electron
Devices”, recenzował liczne prace konferen -
cyj ne jako członek komitetów naukowych
konferencji krajowych i międzynarodowych,
recenzuje granty dla KBN oraz dla Estońskiej
Fundacji Nauki. Był członkiem Rady Nau ko -
wej Instytutu Technologii Elektronowej w War -
szawie oraz Rady Naukowej Instytutu Sys te -
mów Sterowania w Katowicach, członkiem
Ko mitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN.
Jest członkiem IEEE.

Działalność dydaktyczna Wiesława Kuź -
mi  cza dotyczy fizyki przyrządów pół prze wod -
 nikowych oraz mikroelektroniki. W ostat nich
latach postawił sobie, jako jeden z głównych
celów, doprowadzenie do tego, aby umiejęt-
ność projektowania układów i systemów
elek tronicznych w postaci specjalizowanych
układów scalonych (ASIC) stała się jednym
z podstawowych elementów wykształcenia
każdego inżyniera elektronika, tak jak w kra-
jach technologicznie bardziej zaawanso -
 wa nych od Polski. Opracował i prowadził
w su mie 11 nowych wykładów (w tym jeden
w USA). Był promotorem 9 pomyślnie za -
kończonych przewodów doktorskich (w tym
4 zakończonych wyróżnieniem), oraz opie ku -
 nem około 40 prac magisterskich. Jest tak że
aktywny w edukacji na poziomie podsta -
 wowym i średnim oraz w popularyzacji na u ki
i tech niki. W latach 1968–1977 opublikował
około 20 artykułów popularnych w czaso piś -
mie „Młody Technik”. Współpracował z Wy -
daw nictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi
przy opracowywaniu i ocenie podręczników
szkolnych. W latach 1990–1991 współpra-
cował z Ministerstwem Edukacji Narodowej
w zakresie programu wprowadzania infor-
matyki do szkół, opracował i prowadził wraz
z zespołem letnie kursy informatyczne dla
na uczycieli (1991–1992). Należy do grona
człon  ków-założycieli Społecznego Towa rzys -
twa Oświatowego — pierwszej po 1989 roku
i najpoważniejszej organizacji społecznej za -
 kładającej i prowadzącej niepubliczne szko -
ły podstawowe i średnie. Był organizatorem
i dłu goletnim członkiem władz szkoły pod-
stawowej STO nr 9 w Warszawie.

W 1991 roku Wiesław Kuźmicz uczestni -
czył w nawiązywaniu pierwszych kontaktów
polskiego środowiska naukowego z Komisją
Europejską i od tej pory jest aktywnym orga-
nizatorem i propagatorem międzynarodowej
współpracy z krajami Unii Europejskiej. Był

współinicjatorem i kierownikiem w Poli tech -
nice Warszawskiej 5 projektów programu
Co pernicus. Był także organizatorem i ko or dy -
natorem 2 projektów w programie TEMPUS.
Jest przedstawicielem Wydziału Elektroniki
i Technik Informacyjnych w konsorcjum
EUROPRACTICE, w latach 1996–2000 peł -
nił funkcję pełnomocnika Dziekana Wy dzia -
łu Elektroniki i Technik Informacyjnych do
spraw współpracy europejskiej. W latach
2001–2005 zorganizował i był koordyna-
torem europejskiego projektu edukacyjnego
w zakresie mikroelektroniki REASON (5. Pro -
gram Ramowy UE). Był kierownikiem w Po li -
tech nice Warszawskiej projektu zintegro wa -
ne go CLEAN w 6. Programie Ramowym UE.
Od 2007 roku jest kierownikiem w Po li tech -
ni ce Warszawskiej projektów IDESA i IDESA-2
(7. Program Ramowy UE). Broszura jego
autor stwa omawiająca zasady uczestnictwa
w 5. Programie Ramowym UE została wy da -
na przez Ministerstwo Gospodarki i szeroko
rozpowszechniona w Polsce. Od 2000 roku
jest ekspertem Komisji Europejskiej oceniają-
cym wnioski projektowe i projekty w toku
w kolejnych programach ramowych.

W latach 1988–1992 uczestniczył w pra-
cach nad ustawą O ochronie własności inte -
lek tualnej w dziedzinie projektów układów
sca lonych. Był opiniodawcą tej ustawy dla
Sej mu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. W la -
tach 1996–2001 współpracował też z De par -
tamentem Strategii Gospodarczej Mi nis ter -
stwa Gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej. Był
współautorem rządowego programu pod no -
sze nia innowacyjności polskiej gospodarki
przy jętego przez rząd w 2000 roku (ale nigdy
niezrealizowanego).

Wiesław Kuźmicz jest żonaty, ma dwoje
do rosłych dzieci i wnuka. Posługuje się bie -
gle językami angielskim i rosyjskim oraz bier -
nie niemieckim. Do swych zainteresowań po -
zazawodowych zalicza wyprawy w odległe
góry świata, muzykę klasyczną, fotografikę.
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ANDRZEJ
LESZCZYŃSKI
Andrzej Leszczyński urodził się 17 kwietnia
1939 roku w Warszawie. W Warszawie
ukoń czył szkołę podstawową (1952) i Tech -
nikum Łączności (1956). W latach 1956–1962
studiował na Wydziale Łączności (później
Elektroniki) Politechniki Warszawskiej,
uzyskując dyplom magistra inżyniera elek-
tronika (1962). Pracę zawodową podjął w
1963 roku w Zakładzie Elektroakustyki PW
ja ko asystent stażysta a następnie w 1964 ro -
ku jako asystent. W latach 1961–1964 stu -
diu je jednocześnie na Wydziale Architektury
Politechniki Warszawskiej.

W 1972 roku uzyskał z wyróżnieniem
sto pień doktora nauk technicznych na Wy -
dziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej
za rozprawę Stałe propagacji magnetostryk-
cyjnych ferrytów niklowo-cynkowych, na -
gro dzoną następnie nagrodą indywidualną
Mi nistra Szkolnictwa Wyższego i Techniki
oraz nagrodą Polskiego Towarzystwa Akus -
tycznego.

Po utworzeniu Instytutu Radioelektroniki
Andrzej Leszczyński organizuje nowe labo-
ratoria z ultradźwięków i akustyki ciała
stałego, prowadzi zajęcia z Teorii Pola Elek -
tromagnetycznego i ćwiczenia laboratoryjne
w Instytucie Podstaw Elektroniki.

W latach 1975–1978 był kierownikiem
Zakładu Elektroakustyki, opracował kon-
cepcję i programy zestawu przedmiotów
obieralnych dla Zakładu. W ramach wy -
jazdów prywatnych odwiedza w 1974 i 1976
roku ośrodki akademickie w Stanach Zjed -
noczonych (Columbia University, Princeton
University, Queens College i City University
of New York).

W latach 1976–1980 kierował i wykonał
wiele prac naukowo-badawczych z dzie -
dziny zastosowań ultradźwiękowych i fal
powierzchniowych do konstrukcji pasyw -
nych elementów układów elektronicznych
i akustooptycznych. Do najważniejszych
z nich realizowanych w tym czasie w Za -
kładzie, można zaliczyć: opracowanie i wy -
konanie pierwszego w Polsce akustycznego
deflektora i modulatora światła laserowego
(dla Instytutu Maszyn Matematycznych w ra -
mach problemu węzłowego), cyfrowego
miernika prędkości fali ultradźwiękowej (dla
Instytutu Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
i IPPT PAN), ultradźwiękowego generatora
mocy (dla Instytutu Tele i Radio technicz -
nego), opracowanie metodyki i aparatury do
pomiaru właściwości akustycznych cienkich
warstw za pomocą akustycznych fal po -
wierzchniowych oraz unikatowych kon-
strukcji przetworników krawędziowych
(1976). Jako rzeczoznawca Izby Rzeczo -
znaw ców Stowarzyszenia Elektryków Pol -
skich wykonał około 30 ekspertyz z dzie dzi -
ny akustyki, elektroakustyki i ultradźwięków.

W zakresie prac naukowo-usługowych
Andrzej Leszczyński zajmował się pomiara-
mi hałasów (rurociąg w Płocku, hałasy kole-
jowe na zlecenie PKP, opracowanie metody-
ki pomiarowej hałasów lotniczych na terenie
lotniska Okęcie, za którą otrzymał nagrodę
Rektora 1967, badanie drgań dla Wo je wódz -
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kiego Konserwatora Zabytków oraz w licz -
nych kopalniach i fabrykach).

W latach 1978–1984 był członkiem Rady
Naukowej i Komisji Programowej Instytutu
Radioelektroniki, komisji ds. aparatury, ko -
misji Piezoelektroniki Rady Naukowej.

W 1984 roku Andrzej Leszczyński wy je -
chał na wykłady do École Nationale Poly -
technique w Algierze (Algieria), gdzie pra-
cował na Wydziale Sciences Fondamentales
do 1989 roku. Po powrocie z Algierii w 1989
roku objął ponownie funkcję kierownika Ze -
spo łu Elektroakustyki, którą pełni do 1998 roku.

W 1996 roku Andrzej Leszczyński skie -
rował swoje zainteresowania ku akustyce
psychofizjologicznej i organizuje w Insty tu cie
Radioelektroniki Studium Techniki Audio -
logicznej mające za zadanie kształcenie
kadry w dziedzinie protetyki słuchu. Powo -
duje to jednocześnie wzrost zainteresowania
naukowego i dydaktycznego dziedziną psy-
choakustyki, audiologii i techniki aparatów
słuchowych. Studium pod ciągłym kierown-
ictwem Andrzeja Leszczyńskiego działa do
chwili obecnej i wykształciło ponad 700
osób. Był kierownikiem zespołu, który opra-
cował dla Ministerstwa Edukacji Narodowej
i Sportu dwa dokumenty obowiązujące w ska -
li krajowej: „Podstawy programowe kształce-
nia w zawodzie protetyk słuchu” (322[17]/
SP/MENiS/2002) i „Program nauczania prote-
tyk słuchu” (322[17]/SP/MENiS/2003). W 2005
roku opracował w ramach Europejskich
Funduszy Strukturalnych „Modułowy Pro -
gram nauczania protetyk słuchu” (322[17]/
SP-2/MEN/2006.06.05) oraz materiały do
egza minów w tym zawodzie dla CKE. Jed no -
cześnie w latach 2004–2007 brał udział w pra -
cach komisji przy Ministerstwie Zdrowia nad
opracowaniem nowej ustawy O niektórych
zawodach medycznych.

W ciągu swojej pracy Andrzej Lesz -
czyński opracował i prowadził kilkanaście
oryginalnych wykładów, na studiach magis-
terskich, inżynierskich i podyplomowych na
4 wydziałach Politechniki Warszawskiej,
m.in.: „Podstawy akustyki”, „Podstawy elek-
troakustyki”, „Technika ultradźwięków”,
„Urzą dzenia ultradźwiękowe”, „Aku sto elek -
tronika”, „Akustyka ciała stałego”, „Akustyka
molekularna”, „Wybrane zagadnienia elek-
troakustyczne” (dla ITE), „Podstawy akustyki”
(dla Studium Podyplomowego na Wydziale
Architektury Politechniki Warszawskiej),
„Podstawy elektroakustyki” (dla Wydziału In ży -
nierii Środowiska), „Podstawy akustyki i elek-
troakustyki” (dla Wydziału Mechatroniki
Politechniki Warszawskiej), „Dźwiękowa

technika studyjna”, „Techniki dźwiękowe”
(dla WSZ), „Dźwięk w architekturze” (dla Wy -
 działu Architektury). Był organizatorem i brał
udział w laboratoriach z przedmiotów: „Pod -
sta wy akustyki”, „Urządzenia ultradźwię -
kowe”, „Podstawy elektroakustyki” (studia
dzienne i WSZ), „Zapis magnetyczny”, „Aku -
styka ciała stałego”. Był promotorem oko ło
40 prac dyplomowych. Obecnie prowadzi
autorski wykład z Akustyki i Elektroakustyki
dla wydziału Mechatroniki, wraz z profe-
sorem Zbigniewem Kulką wykład „Cyfrowa
technika foniczna” w Wyższej Szkole Infor -
matyki i Zarządzania (od 2002 roku) oraz z
profesorem Zbigniewem Kulką i Marią Taj -
chert dwa wykłady („Podstawy techniki
dźwiękowej” i „Urządzenia i systemy techni-
ki dźwiękowej”) w ramach kształcenia na
od ległość „OKNO” (od 2004 roku). Jed no -
cze śnie prowadzi zajęcia z akustyki dla pro-
tetyków słuchu w policealnym Zespole
Medycznych Szkół Zawodowych. Jest współ -
autorem skryptu Podstawy elektroakustyki.
Ćwiczenia laboratoryjne (Oficyna Wydaw -
nicza PW, 1998, wydanie drugie — 2003).

Jest autorem lub współautorem około 40
publikacji w czasopismach naukowych i ma -
te riałach konferencyjnych, autorem kilku
haseł encyklopedycznych (WEP, Ency klo -
pedia WNT), autorem haseł w słownictwie
elek troakustycznym (dla SEP), recenzentem 3
książek z dziedziny piezoelektroniki i ultra-
dźwięków oraz kilku tłumaczeń encyklope-
dycznych i naukowych (m.in.: Encyklopedia
Techniki, Muza, Oxford Encyklopedia szkol-
na, BGW).

Andrzej Leszczyński otrzymał 10 nagród
Rektora Politechniki Warszawskiej oraz indy-
widualną Nagrodę Ministra Szkolnictwa
Wyższego i Techniki za szczególne osiągnię-
cia w dziedzinie badań naukowych.

Włada czynnie językiem angielskim, ro -
syjskim i francuskim; biernie — niemieckim.
Interesuje się muzyką klasyczną i jazzową
(w latach 70. przez półtora roku grał jako mu -
 zyk w Teatrze Ateneum w Warszawie). Upra -
 wia czynnie tenis i narciarstwo. Jest ins truk -
torem narciarskim i ratownikiem wodnym.
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ANTONI LEŚNIEWSKI
Antoni Leśniewski urodził się w 1947 roku w
Mławie. Liceum Ogólnokształcące imienia
Stanisława Wyspiańskiego w Mławie ukoń -
czył w 1964 roku. Rozpoczął studia na wy -
dziale Łączności Politechniki Warszawskiej,
które ukończył w 1970 roku, uzyskując dy -
plom magistra inżyniera elektronika w dzie -
dzinie aparatury elektronicznej. W trakcie
studiów pobierał stypendium naukowe.

Pracę zawodową rozpoczął w 1970 roku
w Zakładzie Miernictwa Instytutu Podstaw
Elektroniki. Rozprawę doktorską w dzie dzi -
nie cyfrowej korekcji błędów dynamicznych
obronił na wydziale Elektroniki w 1980 roku.

Jego zainteresowania naukowe koncen -
tro wały się wokół zagadnień dotyczących
automatyzacji pomiarów immitancji oraz
cyf rowego przetwarzania sygnałów w syste -
mach pomiarowych. Jest autorem lub współ -
autorem 18 publikacji z tej dziedziny. Za wy -
niki badań w dziedzinie cyfrowych przy -

rządów pomiarowych otrzymał w 1978 roku
wyróżnienie w konkursie Mistrza Techniki
Naczelnej Organizacji Technicznej. Brał
udział w projektach badawczych z dziedziny
systemów pomiarowych przeznaczonych do
testowania układów scalonych, za co otrzy-
mał kilkakrotnie nagrodę Rektora Poli tech -
niki Warszawskiej za osiągnięcia w dzie dzi -
nie naukowej.

W ramach obowiązków dydaktycznych
Antoni Leśniewski prowadzi zajęcia z przed-
miotu „Podstawy pomiarów” i jest współau-
torem podręcznika do tego przedmiotu pt.
Pod stawy miernictwa. Opracował również i
pro wadził wykłady z przedmiotów obieral-
nych „Zastosowanie transformacji ortogonal-
nych do przetwarzania sygnałów cyfrowych”
oraz „Oprogramowanie systemów pomi-
arowych”. Cieszy się wśród studentów opinią
dobrego dydaktyka. Za działalność dydakty-
czną otrzymał nagrodę Ministra Nauki,
Szkol nictwa Wyższego i Techniki w 1973
roku, a także trzykrotnie nagrodę Rektora
Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia
dydaktyczne.
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ARKADIUSZ
LEWANDOWSKI
Arkadiusz Lewandowski urodził się w 1975
roku w Warszawie. W 1994 roku ukończył
V Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Józefa
Poniatowskiego w klasie o profilu matema -
tyczno-fizycznym i w tym samym roku roz -
po czął studia na Wydziale Elektroniki i Tech -
nik Informacyjnych. W latach 1996–1997
studiował na Wydziale Filozofii i Socjologii
Uniwersytetu Warszawskiego, zaś w latach
1998–1999 przebywał na stypendium Sokra -
tes/Erasmus w Universität Gesamthoschule
Kassel, Kassel, Niemcy. W 2001 roku ukoń -
czył studia na Wydziale Elektroniki i Technik
Informacyjnych z oceną celującą, otrzymu-
jąc dyplom magistra inżyniera za pracę
Generator sygnału sinusoidalnego 24 GHz,
napisaną pod kierownictwem Wojciecha
Wiatra. W 2010 roku obronił (z wyróżnie-
niem) rozprawę doktorską Multi-frequency
Approach to Vector-network-analyzer Scat -
tering-parameter Measurements, napisaną
pod kierownictwem profesora Janusza Do -
bro wolskiego.

W latach 2002–2004 Arkadiusz Le wan -
dowski pracował na stanowisku asystenta
w Prze mysłowym Instytucie Telekomunika -
cji, gdzie zajmował się cyfrową generacją
sygnałów radiolokacyjnych. W latach 2004–
–2009 przebywał na stażu naukowym w Na -
tional Institute of Standards and Technology
w Boulder, USA, gdzie był zaangażowany

w roz wój metod kalibracji i analizy niepew -
no ści w pomiarach wektorowym analizato -
em obwodów. Od 2010 roku pracuje w Ins -
ty tucie Systemów Elektronicznych na stano -
wi sku adiunkta.

Arkadiusz Lewandowski jest autorem
i współ autorem trzech publikacji w czaso -
 piśmie IEEE MTT oraz autorem ponad 15 re -
feratów prezentowanych na konferencjach
MIKON, ARFTG i EuMC. W 2008 roku był
laureatem nagrody za najlepszy artykuł doty-
czący modelowania na konferencji MIKON
2008, zaś w 2005 roku był laureatem stypen -
dium MTT-S. Jego zainteresowania naukowe
koncentrują się wokół miernictwa mikrofa -
lowego, a w szczególności wykorzystania
metod statystycznych w kalibracji wektoro -
wych analizatorów obwodów.

Zaintere so wania pozazawodowe obej -
mu ją m.in. filozofię, biegi przełajowe i turys -
tykę górską.

lewandowski
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LECH LEWANDOWSKI
Lech Lewandowski urodził się w 1946 roku
w miejscowości Kaliska w woj. kujawsko-po -
morskim. W 1965 roku ukończył Technikum
Mechaniczno-Elektryczne w Bydgoszczy,
uzyskując dyplom technika elektryka i roz -
po czął studia na Wydziale Łączności Poli -
tech niki Warszawskiej, które ukończył w 1970
roku, uzyskując dyplom magistra inżyniera
w dziedzinie radiotechniki. Praca magisters-
ka dotyczyła realizacji układu do pomiaru
zniekształceń różnicowych w nadajnikach
te  le wizyjnych i była wykonywana w zakła -
dzie aparatury radiowo-telewizyjnej ZARAT,
którego był stypendystą i gdzie od lutego
1970 roku rozpoczął pierwszą pracę za -
wodową. Od stycznia 1971 roku podjął pra -
cę w charakterze nauczyciela akademickiego

na Wydziale Elektroniki Politechniki War -
szawskiej w Instytucie Podstaw Elektroniki
(obecnie Instytut Systemów Elektronicznych),
gdzie nieprzerwanie pracuje do chwili obec-
nej. W 1980 roku obronił z wyróżnieniem
rozprawę doktorską w dziedzinie optoelek-
troniki na wydziale Elektroniki Politechniki
Warszawskiej. Tematem pracy był Opto elek -
tro niczny demodulator częstotliwości bez
hete rodynowania optycznego, mało wrażli-
wy na modulację natężenia promieniowania.
Za tę pracę otrzymał w 1981 roku nagrodę
indywidualną stopnia trzeciego, przyznaną
przez Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego
i Techniki.

Jego zainteresowania naukowe począt ko -
wo dotyczyły zagadnień stabilizacji częstotli-
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wości laserów gazowych oraz analizy widma
optycznego-realizacja analizatora widma
lasera He-Ne, w późniejszym okresie nato-
miast — zagadnień miernictwa światło -
wodowego w tym pomiaru tłumienia spek-
tralnego w światłowodach włóknowych —
współautorstwo komputerowego stanowiska
do pomiaru tłumienia spektralnego włókien
i podzespołów światłowodowych, interfero -
metrii światłowodowej oraz czujników świa -
tłowodowych, zwłaszcza realizacji światło -
wo dowych siatek Bragga metodą interfe ro -
metryczną.

Jest współautorem kilkudziesięciu arty -
kułów z tej dziedziny oraz dwóch patentów
krajowych.

W latach 1976–2010 brał udział w pro-
jektach badawczych z dziedziny optoelek-
troniki, miernictwa światłowodowego i świa -
tłowodowych siatek Bragga, systemu sieci

światłowodowych czujników pomiarowych.
W ramach obowiązków dydaktycznych od
wielu lat prowadzi wykłady i ćwiczenia lab-
oratoryjne z przedmiotów: „Opto elek tro nicz -
ne systemy pomiarowe”, „Optoelektronika”,
„Podstawy techniki światłowodowej”, „Pod -
stawy czujników pomiarowych”, „Podstawy
miernictwa”. Pod jego kierownictwem pow-
stało kilkadziesiąt prac dyplomowych magis-
terskich i inżynierskich. Jest współautorem
dwóch skryptów — Laboratorium miernictwa
elektronicznego (1993) oraz Laboratorium
podstaw optoelektroniki i miernictwa świa -
tłowodowego (1997).

Za działalność dydaktyczną i naukową
otrzymywał nagrody Rektora Politechniki
Warszawskiej w latach: 1986, 1990, 1991,
1998.

Jest żonaty, ma dwoje dzieci.
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KRYSTYN JĘDRZEJ
LEWENSTEIN
Krystyn Jędrzej Lewenstein urodził się 18
grudnia 1928 roku w Karczewie. Od 1935
roku mieszkał w Warszawie, gdzie, w czasie
wojny, ukończył w 1940 roku szkołę po -
wszechną (harcerską) im. A. Małkowskiego.
Następnie uczęszczał do szkoły handlowej
im. J. Everta oraz na komplety Gimnazjum im
St. Batorego.

Brał udział w Powstaniu Warszawskim na
Mokotowie jako żołnierz kompanii B — 2
pułku Armii Krajowej „Baszta”. Za zdobycie
broni i przeniesienie jej na teren powstańczy
przez posterunki niemieckie został odznac-
zony Krzyżem Walecznych. Po upadku Pow -
sta nia dostał się do niewoli i został wy -
wiezio ny jako jeniec wojenny do Stalagu Xb
w Niemczech. Do kraju powrócił w sierpniu
1946 roku. W 1947 roku ukończył Liceum

Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej
w War szawie, uzyskując maturę.

W 1948 roku rozpoczął studia na Wy -
dzia le Elektrycznym Politechniki War szaw -
skiej (później, od chwili utworzenia, na
Wydziale Łączności). Dyplom inżyniera
łącz ności uzyskał w 1951 roku, a magistra
inżyniera elektroniki w 1956 roku.

Od 1950 roku pracował na stanowisku
technika, a od 1952 roku na stanowisku
inżyniera w Zakładzie Elektroniki Przemy -
słowej, a później Przemysłowego Instytutu
Telekomunikacji. W 1953 roku rozpoczął
pracę jako pracownik naukowy w Zakładzie
Elektroniki Instytutu Podstawowych Prob -
lemów Techniki Polskiej Akademii Nauk —
w latach 1954–1956 jako starszy asystent.
W latach 1957–1960 pracował w Zakładzie
Lamp Nadawczych na stanowisku zastępcy
kierownika oddziału w Biurze Konstruk cyj nym.

Pracę na Politechnice Warszawskiej w Ka -
tedrze Radiotechniki rozpoczął jeszcze w cza -
sie studiów, w 1951 roku początkowo na sta -
nowisku asystenta, a od 1952 roku starszego
asystenta. W 1957 roku został mianowany
adiunktem w Katedrze Radiotechniki, a od
1963 roku w Katedrze Przyrządów Elek tro -
nowych. Stopień doktora nauk technicznych
uzyskał w 1968 roku za rozprawę Studia nad
technologią i emisją elektronową katod cer-
metowych opartych na ThO2, wykonaną pod
kierunkiem profesora Bohdana Paszkowskiego.

Działalność naukowo-badawcza Krystyna
J. Lewensteina koncentrowała się na zagad-
nieniach związanych z technologią lamp
mikrofalowych oraz termokatod. Tematyką tą
zajmował się już od 1950 roku najpierw
w Przemysłowym Instytucie Telekomunikacji,
następnie w Instytucie Podstawowych Pro -
blemów Techniki Polskiej Akademii Nauk,
a po tem w Katedrze Radiotechniki i Katedrze
Przyrządów Elektronowych Politechniki War -
szawskiej. Wśród opublikowanych w tym
czasie prac wiele miało charakter oryginalny
co najmniej w skali krajowej. Były to między
innymi prace nad pierwszą polską lampą o fa -
li bieżącej i wyrzutnią elektronową do niej,
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lampą o fali bieżącej dużej mocy, katodami
tlenkowymi torowymi oraz katodami cerme-
towymi, a także nad odprężaniem mono -
kryształów rubinów i szafirów. Wiele prac
referowanych było na krajowych i między-
narodowych konferencjach i sympozjach.

Działalność dydaktyczna Krystyna J. Le -
wensteina była również bardzo obszerna. Już
w latach 1954–1957 prowadził na studiach
II stopnia wykłady monograficzne z „Tech -
nologii termokatod”, a następnie od 1960
roku wykłady z „Technologii lamp elek-
tronowych”. W latach 1961–1962 prowadził
wykłady z „Elektroniki” na Studium Po dy plo -
mowym Wydziału Elektrycznego, a od 1964
roku wykłady z „Katod lamp elektronowych”
na Wydziale Elektroniki.

Wiele pracy poświęcił na prowadzenie
i zor ganizowanie laboratoriów technologicz -
nych: „Wysokiej próżni”, „Lamp elektro no -
wych”, „Technologii lamp elektronowych”,
„Elektroniki próżniowej”, „Podstaw techno -
logii elektronowej” i „Lamp mikrofalowych”.
Opracował i prowadził ćwiczenia w tych
laboratoriach, a obok tego ćwiczenia audyto-
ryjne, projekty i seminaria z „Technologii
wysokiej próżni”, „Lamp elektronowych”,
„Tech nologii lamp elektronowych”, „Pod -
staw technologii elektroniki” i „Katod lamp
elektronowych”. Od 1957 roku prowadził
tak że konsultacje dyplomowe dla ponad 30
magistrantów specjalności Elektronika.

W latach 1968–1970 pracował na sta -
nowisku szefa produkcji w Katedrach Przy rzą -
dów Elektronowych, Wysokiej Próżni i Elek -
troniki Ciała Stałego. Od 1970 roku kierował
Zakładem Doświadczalnym Opra cowań
Przy rządów i Aparatury Próżniowej ZOPAP
przy Instytucie Technologii Elektronowej
Politechniki Warszawskiej. Kierował zespo -
łami projektującymi oraz był autorem lub
współautorem kilkudziesięciu opracowań
przyrządów i urządzeń z dziedziny próż nio -

wej aparatury pomiarowej wdrożonych do
produkcji doświadczalnej, a także przemy -
sło wej. Był również autorem lub współauto -
rem wielu publikacji naukowo-technicznych
i kilku patentów.

Krystyn J. Lewenstein był członkiem Ko -
mitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej
Akademii Nauk, Komitetu Metrologii i Apa ra -
tury Naukowej Polskiej Akademii Nauk oraz
Polskiego Komitetu Techniki Próżni i Tech -
nologii Elektropróżniowych. Był członkiem
zespołów wyróżnionych nagrodami w kon -
kursach „Mistrz Techniki Warszawa 1972”,
„Mistrz Techniki Polskiej 1973” oraz „Nauka
78” w Moskwie. W 1986 roku otrzymał na -
gro dę Sekretarza Naukowego Polskiej Aka -
demii Nauk za próżniomierz konwekcyjny.
Był członkiem Rady Wydziału Elektroniki,
a w 1981 roku został wybrany na członka Se -
na tu Politechniki Warszawskiej (1981–1984).

Odznaczony został Krzyżem Kawa ler -
skim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyżem Walecznych, Krzyżem Armii Krajo -
wej, Krzyżem Partyzanckim, Warszawskim
Krzy żem Powstańczym oraz Medalem za
Dłu goletnie Pożycie Małżeńskie. Otrzymał
rów nież m.in.: Złotą Odznakę „Zasłużony dla
Politechniki Warszawskiej”, Medal Sto wa rzy -
szenia Elektryków Polskich im. Prof. Janusza
Groszkowskiego, Srebrną Odznakę „Za Za -
słu gi dla Przemysłu Maszynowego”, Złotą
Od znakę PTTK. Jest „Weteranem Walk o Wol -
ność i Niepodległość Ojczyzny”.

W 1991 roku przeszedł na emeryturę. Od
tego czasu pracował społecznie w samo rzą -
dzie mieszkaniowym i spółdzielczym, a obec -
nie w Światowym Związku Żołnierzy Armii
Krajowej, w którym był m.in. sekretarzem
Głównej Komisji Rewizyjnej, a także wice -
pre zesem Rady Naczelnej.

Przez wiele lat uprawiał narciarstwo i że -
glarstwo. Jest wdowcem, ma dwóch synów
(obydwaj są profesorami) i pięcioro wnuków.
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ROMUALD LITWIN
(1924–1970)

Romuald Litwin urodził się w 28 maja 1924
roku w miejscowości Rakołupy, woj. lubel-
skie. W czasie okupacji był żołnierzem Armii
Krajowej. W lipcu 1944 roku wstąpił do
II Armii Wojska Polskiego i został skierowany
do Oficerskiej Szkoły Artylerii, następnie brał
udział w walkach na szlaku bojowym II Ar -
mii. W walkach pod Dreznem został ranny
i od znaczony Krzyżem Walecznych.

W 1947 roku rozpoczął studia na Wy -
dziale Elektrycznym Politechniki Warszaw -
skiej, a w 1952 roku obronił na Wydziale
Łączności pracę magisterską na temat mag -
ne tronów synchronicznych. Od 1951 roku był
pracownikiem Katedry Urządzeń Radiotech -
nicz nych i Telewizyjnych, w latach pięćdzie -
siątych i sześćdziesiątych wykładał „Teorię

pola elektromagnetycznego” i „Technikę mi -
krofalową”. Stopień doktora nauk technicz -
nych uzyskał w 1960 roku (rozprawa Roz -
cho dzenie się fal w mikrofalowych li niach
opóźniających), a stopień doktora habi lito -
wanego w 1964 roku (rozprawa Impedancja
charakterystyczna niektórych odmian mikro-
falowych linii opóźniających).

Równocześnie w latach 1951–1956 pra-
cował kolejno w Przemysłowym Instytucie
Telekomunikacji, w Zakładach Lamp Elek -
trycznych i Zakładach Lamp Nadawczych
nad zagadnieniami związanymi z lampami
mi krofalowym. Zajmował się też miernic twem
mikrofalowym. Był konstruktorem i współ -
twórcą pierwszego polskiego magnetronu
impulsowego.

l i t w i n
INSTYTUT RADIOELEKTRONIKI

258



W działalności naukowej skoncentrował
się na obliczaniu i konstrukcji linii opóźnia-
jących do lamp mikrofalowych. Prace nad
tym zagadnieniem prowadził w Katedrze
oraz Laboratorium Elektronicznym Massa -
chusetts Institute of Technology (USA), gdzie
przebywał na stażu naukowym w latach
1958–1959. W 1966 roku został kierow -
nikiem Zakładu Techniki Mikrofalowej w Ka -
tedrze Urządzeń Radiotechnicznych i Tele -
wizyjnych na Wydziale Łączności (obecnie
Elektroniki i Technik Informacyjnych) Poli -
techniki Warszawskiej, rozszerzając swe pra -
ce badawcze o zagadnienia związane z mi -
kro falową elektroniką ciała stałego. Opraco -
wał metody pomiarów elementów półprze-
wodnikowych (diod Gunna, lawinowych,
wa raktorów), przeznaczonych do pracy w za -
kresie mikrofalowym. W tej dziedzinie współ -
pracował z Instytutem Technologii Elek tro -
nowej Polskiej Akademii Nauk. W ostatnim
okresie swojego życia zajmował się również
zagadnieniem fal sprzężonych w układach
falowodowych.

Jako dydaktyk Romuald Litwin zorgani-
zował tok nauczania przedmiotów „Teoria
pola” i „Technika mikrofalowa” na różnych
kierunkach studiów Wydziału Elektroniki Po -

litechniki Warszawskiej. Opracował skrypty
i prowadził wykłady z tych przedmiotów. Był
kierownikiem ponad 40 prac dyplomowych
i promotorem 6 rozpraw doktorskich. Opub -
likował wiele oryginalnych prac naukowych
i monografii. Wykaz jego publikacji zawiera
25 pozycji. Do najważniejszych należy zali -
czyć podręcznik Teoria pola elektromagne -
tycz nego (Wydawnictwa Naukowo-Tech -
nicz ne) oraz, napisany wspólnie z profeso -
rem Marianem Suskim, podręcznik Technika
mikrofalowa (Wydawnictwa Naukowo-Tech -
niczne).

Brał aktywny udział w wielu krajowych
oraz zagranicznych zjazdach, konferencjach
i sympozjach naukowych. Był członkiem Ko -
mitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej
Akademii Nauk, Rady Naukowej w Pań stwo -
wym Instytucie Telekomunikacyjnym oraz
Ze społu Radiolokacji i Techniki Mikro falo wej
Komisji Głównej Komitetu Nauki i Techniki.

Zmarł nagle, w pełni sił twórczych, pod-
czas pracy w swoim gabinecie, 23 lutego 1970
roku. Jego imię nosi jedna z największych sal
wykładowych w Gmachu im. Janusza Grosz -
kowskiego (siedzibie Wydziału Elektroniki
i Tech nik Informacyjnych Politechniki War -
szawskiej).
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KAROL
TADEUSZ LITYŃSKI
Karol Lityński urodził się 28 lutego 1949 roku
w Gdyni. Od 1950 roku mieszka w War -
szawie. Dyplom magistra inżyniera elektroni -
ka uzyskał w 1972 roku na Wydziale Elek -
troniki Politechniki Warszawskiej. Zatrud nio -
ny był w Instytucie Technologii Elektronowej
(obecnie Instytut Mikroelektroniki i Opto -
elek troniki Politechniki Warszawskiej) po -
czątkowo na stanowisku inżynieryjno-tech-
nicznym, a w latach 1973–1982 — w cha -
rakterze nauczyciela akademickiego w Za -
kła dzie Techniki Próżni kierowanym przez
Wojciecha Górskiego, a następnie Stani sła -
wa Pytkowskiego. Pod opieką Wojciecha
Gór  skiego uzyskał w 1982 roku stopień dok-
tora nauk technicznych na Wydziale Elek -
troniki Politechniki Warszawskiej. Praca dok-
torska Metoda określenia rozkładu tempera -

tury włókna w zastosowaniu do próż nio mie -
rzy cieplnoprzewodnościowych dotyczyła
zagadnień modelowania konstrukcji czuj ni -
ków pomiaru niskich ciśnień, a jej promo-
torem był profesor Janusz Groszkowski. Po
uzyskaniu stopnia doktora kontynuował pra -
cę jako pracownik naukowo-techniczny, pro -
wa dząc prace badawcze w Zespole Wy so -
kiej Próżni.

Zainteresowania badawcze Karola Lityń -
skie go dotyczyły głównie miernictwa niskich
ciś nień, zarówno pod kątem metodyki po -
mia ru, jak i konstrukcji nowego typu prze -
twor ników ciśnienia i cieplnoprzewodnoś-
ciowych metod pomiaru przepływu rozrze -
dzonego gazu. Szczególnie interesował się
elektrycznymi metodami pomiaru próżni.

Badania, w których uczestniczył dotyczy -
ły m.in.: budowy pierwszego w Polsce stano -
wiska do wzorcowania próżniomierzy meto -
dą dynamiczną, w zakresie 10–3–10–6 mbara
(pod kierunkiem Wojciecha Górskiego); kon-
strukcji cieplnoprzewodnościowej głowicy
kon wekcyjnej chłodzonej powietrzem o za -
kresie pomiarowym 103–10–3 mbara, w któ -
rej po raz pierwszy do połączeń wykorzysta -
no kleje epoksydowe (wzór użytkowy). Próż -
niomierz wraz z głowicą zostały wdrożone
do produkcji w Zakładzie Opracowań Apa -
ra  tury Próżniowej ITE Politechniki War szaw -
skiej (ZOPAP). Zespół autorów został na gro -
dzony wraz z zespołem nagrodą Prezesa
Polskiej Akademii Nauk; konstrukcji wygrze-
walnej (400oC) głowicy cieplnoprzewodnoś-
ciowej o zakresie 1–10–5 mbara stabilizo -
wanej ciekłym LN2 (patent); miniaturowych
głowic pomiarowych wykorzystywanych do
badania gradientu ciśnienia w „odciętych”
laserach gazowych z wyładowaniem łuko -
wym; opracowania konstrukcji i metodologii
pomiaru nieszczelności o natężeniu 10–13

atm .cm3/s wewnątrz tzw. komór gasze -
niowych; opracowanie zostało z powodze-
niem wdrożone w Zakładach Elektronowych
LAMINA do kontroli procesu produkcyjnego;
opracowania głowicy membranowej z czuj -
nikiem indukcyjnym do pomiaru ciśnienia
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w zakresie 1–1000 mbar i opracowania
konstrukcji cieplnoprzewodnościowego
re gulatora przepływu gazu o zakresie
1–10 atm . cm3/min.

Wszystkie te rozwiązania dotyczące
przetworników ciśnienia były wynikiem
pracy zespołowej, przy szczególnym udziale
i wsparciu inż. Zbigniewa Wichrowskiego.

Po objęciu kierownictwa zakładu ZOPAP
prowadził nadal prace badawcze i kon struk -
cyj ne. Opracował i wdrożył do produk cji
w ZOPAP nową konstrukcję tzw. iskro wego
czujnika próżni, wykorzystywanego po -
wszech nie w pracach laboratoryjnych z apa -
raturą szklaną. Zwiększył niezawodność i po -
 wtarzalność parametrów produkowanej przez
ZOPAP głowicy jonizacyjnej o zakresie
1–10–3 mbara w celu.

Po likwidacji Zakładu rozpoczął pracę
jako zastępca kierownika ds. technicznych
w Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
Politechniki Warszawskiej, które zostało po -
wołane w 1991 roku. Zajmował się organi-
zacją zaplecza technicznego oraz doradz -
twem technologicznym dla początkujących
przedsiębiorców. Jednocześnie uruchomiał
część próżniową cyklotronu w Środo wis -
kowym Laboratorium Jonów Ciężkich przy
Uniwersytecie Warszawskim.

W latach 1997–2009 kierował Centrum
Rozwoju Przedsiębiorczości Politechniki
Warszawskiej. W 1997 roku podjął rów no -
cze śnie pracę w Departamencie Strategii Go -
spo darczej Ministerstwa Gospodarki na sta -
no wisku Radcy Ministra. Brał udział w pra-
cach zespołów opracowujących dokumenty
strategiczne w zakresie innowacyjności, zaj-
mował się zagadnieniami transferu i komer -
cjalizacji technologii do małych i średnich
przedsiębiorstw oraz problemami zrówno -
wa żonego rozwoju w zakresie wzorców pro -
duk cji i konsumpcji. Reprezentował Mini -
sterstwo na licznych konferencjach między-
narodowych, w tym w grupach roboczych
OECD i ONZ. W trakcie pracy w Mini ster -
stwie brał udział w opracowaniach: doku -
men tu rządowego „Zwiększenie innowacyj -
ności gospodarki w Polsce w latach do 2006”
(członek zespołu), „Wykorzystanie wyników

prac badawczych o dużym znaczeniu dla
polskiej gospodarki” (autor), projektu zało żeń
nowych obszarów aktywności biura UNIDO
w Polsce na terenach byłego ZSRR (autor),
za łożeń do udziału Polski w realizacji pro -
jek tu pilotażowego UNIDO pn. E4PQ — Re -
gio nalnego programu wysokiej technologii
i zwiększania przemysłowej e-produktyw -
ności i jakości (członek zespołu), koncepcji
platformy informacyjnej dla przedsiębiorców
MSP we współpracy z jednostkami adminis-
tracji centralnej (MG, MNiSW, UP RP, ATT)
(autor).

W 2001 roku objął stanowisko prezesa
Agencji Techniki i Technologii. Na sta no wi -
sku tym pracował do czasu likwidacji niek-
tórych agencji rządowych w I kwartale 2002.

W 2002 roku podjął pracę eksperta
w Agen cji Rozwoju Przemysłu, gdzie wraz z ze -
społem przygotował koncepcję zamiany zbęd -
nych nieruchomości zakładów przemy sło -
wych w parki przemysłowe. W tym samym
ro ku, w utworzonej przez ARP SA fundacji,
objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu Cen -
trum Innowacji FIRE, której misją jest wspie -
ranie środowiska akademickiego w tworze-
niu firm wdrażających wyniki prac badaw-
czych. W kwietniu 2006 roku Karol Lityński
został prezesem Zarządu CI FIRE. Funkcje tę
sprawuje do chwili obecnej.

Oprócz kierowania Fundacją i realizacji
licznych projektów Karol Lityński bierze
udział w konsultacjach aktów prawnych i pro -
 gramów dotyczących wzrostu innowacyjnoś-
ci oraz rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.

Od 2007 roku jest członkiem kapituły
kon kursu „Polski Produkt Przyszłości”, orga-
nizowanego przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości.

W 2008 roku rezygnuje z pracy w Cen -
trum Rozwoju Przedsiębiorczości Politech ni -
ki Warszawskiej, lecz nadal utrzymuje bieżą -
ce kontakty z Centrum Transferu Technologii
i Rozwoju Przedsiębiorczości Politechniki
Warszawskiej. Jest członkiem Rady Narodo -
we go Centrum Badań i Rozwoju.

Karol Lityński jest żonaty i ma dwie córki.
Interesuje się muzyką i sportem.
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JÓZEF LUBACZ
Józef Lubacz urodził się 16 marca 1950 roku
w Gliwicach. Szkołę podstawową i liceum
ogólnokształcące ukończył w Warszawie.
Dy plom inżyniera teleelektronika uzyskał
w 1971 roku na Wydziale Elektroniki Poli -
techniki Warszawskiej. Od tegoż roku jest
zatrudniony w Instytucie Telekomunikacji
Politechniki Warszawskiej. W 1977 roku
uzy skał dyplom magistra matematyki na Wy -
dziale Matematyki i Mechaniki Uniwersytetu
Warszawskiego. Stopień naukowy doktora
nauk technicznych (z wyróżnieniem) uzyskał
w 1976 roku w Instytucie Łączności na pod-
stawie rozprawy Analiza ciągów błędów i za -
kłóceń transmisyjnych z punktu widzenia
sta tystycznych metod oceny łącza do trans-
misji danych. W 1986 roku uzyskał stopień
doktora habilitowanego na Wydziale Elek tro -
niki Politechniki Warszawskiej; tytuł mono-
grafii habilitacyjnej Problemy ruchowe cyfro -
wych sieci telekomunikacyjnych z komuta -

cją łączy. Tytuł naukowy profesora nadano
mu w 1995 roku. Od 2002 roku jest profeso -
rem zwyczajnym Politechniki War szaw skiej.

W latach siedemdziesiątych i osiemdzie -
siątych Józef Lubacz prowadził badania nad
zagadnieniami teorii ruchu telekomunika-
cyjnego, koncentracji ruchu w sieciach tele -
in formatycznych, a następnie analizy i pro -
jek towania sieci zintegrowanych, m.in. we
wspó łpracy z ośrodkami zagranicznymi we
Francji (École Nationale Supérieure des Télé -
communications oraz Centre National d’Etu -
des des Telecommunications, 1983–1985)
i w Szwecji (Lund Institute of Technology,
1988). W latach dziewięćdziesiątych zajmo -
wał się głównie zagadnieniami metodolo gicz -
nymi, a w szczególności opracował wiele
no watorskich modeli architektonicznych dla
złożonych sieci telekomunikacyjnych, które
znalazły zastosowanie w ich analizie i pro-
jektowaniu. Równolegle z zagadnieniami
sieciowymi, od połowy lat osiemdziesiątych
zajmował się metodyką analizy i projektowa-
nia systemów rozproszonych, m.in. w trakcie
pobytu w Institut National de la Recherche
Scientifique w Kanadzie, 1986–1987, jako
in vited professor. Od połowy lat dzie więć -
dziesiątych prowadził badanie w zakresie
technicznych i pozatechnicznych aspektów
rozwoju globalnej infrastruktury informacyj -
nej, a od połowy ostatniej dekady także w za -
kresie metod ochrony informacji w sieciach
telekomunikacyjnych, głównie metod ste ga -
no graficznych. Wyniki jego badań zostały
przedstawione w licznych artykułach i refe -
ra tach konferencyjnych. Jest współautorem
kil ku książek, m.in.: Sterowanie i oprogra -
mowanie w telekomunikacyjnych sieciach
zin tegrowanych (WKiŁ, 1990), Standardy za -
rządzania sieciami (Wydawnictwo EFP, 1995
i 1996), System i sieci SDH (WKiŁ, 1996),
W dro dze do społeczeństwa informacyjnego
(OWPW, 1999), Metody aukcyjne i giełdowe
w handlu zasobami sieci telekomunikacyj -
nych (WKiŁ, 2011).

Do 2010 roku wypromował jedenastu dok -
torów. Był recenzentem licznych prac dok -
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torskich, habilitacyjnych i wniosków o na da -
nie tytułu naukowego

Równocześnie z działalnością naukową,
Józef Lubacz aktywnie uczestniczył w reali -
za cji prac o charakterze badawczo-projekto -
wym na rzecz krajowych i zagranicznych
pod miotów gospodarczych i administracyj -
nych sektora telekomunikacyjnego. Wraz z ze -
społami badawczymi Zakładu Tele infor ma -
tyki i Telekomutacji zrealizował kilkadziesiąt
takich prac, większość w latach dziewięć -
dzie siątych. Prace te miały ważący wpływ na
ukierunkowanie rozwoju nowoczesnej infra-
struktury telekomunikacyjnej Polski.

Józef Lubacz opracował i prowadził wiele
wykładów, m.in.: „Teoria kolejek”, „Teoria
in formacji i kodowania”, „Sieci zintegro -
wane”, „Zarządzanie sieciami telekomunika-
cyjnymi”, „Architektura systemów i sieci tele -
komunikacyjnych”, „Infrastruktura informa -
cyj na”. Był inicjatorem wprowadzenia nowej
specjalności nauczania na Wydziale Elek tro -
niki i Technik Informacyjnych: Zarządzanie
sieciami i usługami telekomunikacyjnymi.
Od końca lat osiemdziesiątych kierował
wieloma pracami programowymi związanymi
z ewolucją systemu edukacyjnego Wydziału.

Józef Lubacz był kierownikiem Zakładu
Teleinformatyki i Telekomutacji Instytutu Te -
le komunikacji w latach 1987–2002. W latach
2002–2005 był dziekanem Wydziału Elek tro -
 niki i Technik Informacyjnych. Od 2006 ro  ku
jest dyrektorem Instytutu Tele ko mu ni kacji.

W latach 1996–2005, równolegle z pra cą
w Politechnice Warszawskiej, kierował Ośrod -
kiem Zagadnień Społeczeństwa Infor ma cyj -
ne go międzyuczelnianego Instytutu Proble -
mów Współczesnej Cywilizacji, w ramach
którego prowadził badania i zorganizował
liczne cykle wykładów dotyczących głównie

pozatechnicznych aspektów rozwoju infra -
struktury informacyjnej współczesnych spo -
łeczeństw.

Od 2006 roku Józef Lubacz jest człon -
kiem Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego;
w latach 2006–2009 kierował jej Komisją
Edukacji. Od 2010 roku pełni funkcję prze-
wodniczącego Rady.

W ramach działalności na rzecz szkol-
nictwa wyższego Józef Lubacz był współau-
torem środowiskowej i ministerialnej strategii
rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 roku
oraz koncepcji i procesu wdrażania Kra jo -
wych Ram Kwalifikacji. Brał także czynny
udział w przygotowaniu nowelizacji ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym.

Józef Lubacz jest członkiem Komitetu
Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Aka de -
mii Nauk. W latach 1999–2005 był człon -
kiem Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus”
przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.
W ra  mach prac koncepcyjnych Polskiej
Akademii Nauk był współautorem wielu
opracowań dotyczących pożądanych kie run -
ków rozwoju sfery badawczej i technik infor -
ma cyjno-telekomunikacyjnych.

W latach 1992–2004 był przedstawi cie -
lem Polski w komitecie TIST COST koordy -
nu jącym europejskie projekty badań podsta-
wowych w dziedzinie telekomunikacji i nauk
informacyjnych, Był ekspertem Komisji Euro -
pejskiej ds. oceny projektów badawczych
w latach 1999–2004. Był członkiem licz -
nych komitetów programowych konferencji
międzynarodowych, w tym Komitetu Tech -
nicz nego „World Telecom Forum” Mię dzy -
na rodowej Unii Telekomunikacyjnej.

Jest członkiem zwyczajnym Towarzystwa
Naukowego Warszawskiego.
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RADOSŁAW
JERZY ŁADZIŃSKI
Radosław Jerzy Ładziński urodził się 2 mar -
ca 1927 roku w Toruniu. Szkołę powszechną
i gim nazjum ukończył w Warszawie (od -
 powied nio w latach 1939 i 1943). W latach
1942–1944 był członkiem organizacji mło -
dzie żowej „Orlęta” podporządkowanej Armii
Krajowej, a w czasie Powstania War szaw -
skie go — żołnierzem 207 plutonu Zgru po -
wa nia AK „Żaglowiec” walczącego na Żoli bo -
rzu o utrzymanie północnych obrzeży Dwor -
ca Gdańskiego oraz dolnego odcinka ulicy
Krasińskiego. Po kapitulacji Żoliborza prze -
by wał w obozie jeńców wojennych k. Mag -
de burga. W maju 1945 roku bezpośrednio
po wyzwoleniu, wrócił do kraju. Maturę uzys -
kał w 1946 roku w Liceum im. Stefana Że -
rom skiego w Jeleniej Górze. W tym samym
roku rozpoczął studia na Wydziale Elek trycz -
nym Politechniki Warszawskiej, zakończone
w 1952 roku dyplomem inżyniera elektryka
i magistra nauk technicznych.

W 1949 roku, będąc jeszcze studentem,
powołany został na stanowisko asystenta rów -

nocześnie w dwóch katedrach — Katedrze
Matematyki kierowanej przez profesora Wi -
tol da Pogorzelskiego oraz Katedrze Mier nic -
twa Elektrycznego kierowanej przez profe -
sora Kazimierza Drewnowskiego. W 1955
roku został adiunktem w Katedrze Auto ma ty -
ki i Te lemechaniki, organizowanej od podstaw
i kierowanej przez ówczesnego docenta dok-
tora Władysława Findeisena. Z tą jednostką
organizacyjną (a ściślej — z jej kontynua-
torkami: Instytutem Automatyki Politechniki
Warszawskiej, a następnie Instytutem Auto -
matyki i Informatyki Stosowanej), związał się
już na cały okres swojej dalszej pracy na
Uczelni.

Rozprawę doktorską Właściwości sta -
tycz ne i dynamiczne podstawowych ukła -
dów wzmacniaczy magnetycznych, której pro -
motorem był profesor Paweł Jan Nowacki,
obronił, przed Radą Wydziału Elektrycznego
Politechniki Warszawskiej, w 1957 roku.
W 1959 roku powołany został na stanowisko
docenta w Katedrze Automatyki i Tele me -
chaniki. Tytuł naukowy profesora nauk tech-
nicznych uzyskał w październiku 1968 roku
i z dniem 1 listopada 1968 roku powołany
został na stanowisko profesora nadzwyczaj -
nego w Katedrze Automatyki i Telemechaniki
na Wydziale Elektroniki Politechniki War -
szawskiej.

W ciągu całego okresu pracy na Uczelni
profesor Radosław Ładziński wykazywał wy -
bitne zaangażowanie zarówno w działalnoś-
ci naukowo-dydaktycznej, jak i organizacyj -
nej. W latach 1958–1959 kierował pierw szym
Studium Automatyki zorganizowanym na
Politechnice Warszawskiej i adresowanym
do młodych pracowników naukowych z róż -
nych wydziałów Uczelni — wielu przysz -
łych profesorów Politechniki Warszawskiej
oraz profesorów Instytutów Polskiej Aka de -
mii Nauk było słuchaczami tego Studium.
Nas tęp nie, przez blisko dziesięciolecie, kie -
ro wał pracą Podyplomowego Studium Spe -
cjal nego w zakresie Automatyki, którego słu -
chacze rekrutowali się z terenu całego Kraju.
W latach 1964–1969 przez dwie kadencje
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był prodziekanem Wydziału Elektroniki, a w la -
tach 1965–1969, czyli do chwili zasadniczej
reorganizacji Uczelni i likwidacji Katedr —
kierownikiem Zakładu Teorii Układów Dy -
namicznych. W latach 1977–1981 kierował
Stu  dium Doktoranckim Automatyki i Infor -
matyki Politechniki Warszawskiej, a w latach
1991–1996 był na Wydziale Elektroniki i Tech -
nik Informacyjnych przewodniczącym Komi sji
Przewodów Doktorskich w zakresie Auto ma ty -
ki, Robotyki i Informatyki. W latach 1992–1997
pełnił przez dwie kadencje obowiązki prze-
wodniczącego Komisji Wyborczej na Wydziale.

Profesor Radosław Ładziński wypromo -
wał pięciu doktorów; był recenzentem kil -
kudzie sięciu rozpraw doktorskich i habili -
tacyjnych oraz wniosków o nadanie tytułu
naukowego profesora. Opublikował wiele arty -
kułów i prac o charakterze monograficznym
z zakresu teorii wzmacniaczy magnetycz -
nych, teorii układów dynamicznych oraz te -
orii wielowymiarowych układów sterowania.
Można tu wymienić m.in.: Zarys teorii trans-
duktora („Zeszyty Naukowe Politechniki
War  szawskiej, Elektryka”, nr 1, 1953), Self-
-sustained Modulations in Transductor Cir cuits
with Series Capacitors (współautor F. Dahlgren;
„Transactions of the Royal Institute of Tech -
nology”, nr 148, Stockholm, 1959), On the
theory of half-wave magnetic amplifiers with
DC motor load („Archiwum Automatyki i Te -
le mechaniki”, tom VI, zeszyt 1, 1961), Opis
matematyczny układów dynamicznych o skoń -
czonej liczbie stopni swobody („Prace Ins ty -
tutu Automatyki PAN”, z. 62, 1967), A note
on the Quadratic Integral Evaluations of Tran -
sient Motion („Control and Cybernetics”, vol. 5,
No 2, 1976), Dynamic Model and Control
Stra tegy of a Manipulator with Three-dimen -
sio nal Working Space and with the Last Arm
Flexible („Archives of Control Sciences”, vol. 2,
No 1/2, 1993), Synteza regulatora dla obiektu
liniowego o skończonej wymiarowości me -
to dą stabilnych funkcji wymiernych („Prace
Naukowe Politechniki Warszawskiej, Elek tro -
nika”, z. 116, 1997), On Reducing the Order
of the Stabilizing Compensator for a Linear
Multivariable Plant („Archives of Control Scien -
ces”, vol. 7, No 1/2, 1998), An Outline of the
Linear Control System Synthesis by a Proper,
Stable Rational Functions Approach („Archi ves
of Control Sciences”, vol. 7, No 3 /4, 1998).

W ciągu kilkunastu lat, 1955–1968, poza
pracą w Politechnice Warszawskiej, rozwijał
również działalność naukową w placówkach
Polskiej Akademii Nauk: w Zakładzie Elek tro -
 techniki Instytutu Podstawowych Prob le mów
Techniki, a następnie w Instytucie Automatyki.

Działalność naukową i dydaktyczną
rozwijał też okresowo poza granicami kraju:
w Royal Institute of Technology w Sztok -
holmie (1957), na Uniwersytecie Cambridge
w Wielkiej Brytanii (1959/1960) oraz na kil -
ku uniwersytetach w krajach rozwijających
się — w Ghanie (University of Ghana, Accra-
Legon 1962/1963), Iraku (University of Mosul,
Mosul 1970–1974) i Nigerii (Rivers State Uni -
versity of Science and Technology, Port Har -
court 1981–1987). Wszędzie, gdzie praco wał,
dzięki swojemu zaangażowaniu, do ciek li -
 wości i rzetelności naukowej oraz nie wąt pli -
wemu talentowi dydaktycznemu, zyskiwał
wysoki autorytet i uznanie wśród tamtejszej
kadry profesorskiej, a wśród studentów cie -
szył się dużą popularnością. Szczególnie sil -
ne związki łączą go z Uniwersytetem Cam -
brid ge (m.in. członkostwo Magdalene Colle -
ge), gdzie w roku akademickim 1959/1960,
bę dąc stypendystą British Council, prowadził
prace naukowe oraz wykłady z zakresu teorii
i zastosowań wzmacniaczy magnetycznych,
włączając się przy tym intensywnie w nurt
życia akademickiego tej wyjątkowej uczelni.

W czerwcu 1989 roku Radosław Ładziń -
ski był mężem zaufania NSZZ „Solidarność”
Politechniki Warszawskiej w historycznych
już dziś wyborach do Senatu Rzeczpospolitej
Polskiej. Uhonorowany został przez Rektora
Uczelni odznaką „Zasłużony dla Politechniki
Warszawskiej”, a przez studentów — „Złotą
Kredą”, wyróżnieniem przyznawanym naj -
lep szym dydaktykom Wydziału Elektroniki.
W 1998 roku przeszedł na emeryturę, jednak
nadal, przez okres 10 lat, prowadził wykłady
na studiach anglojęzycznych z układów dy -
na micznych i teorii regulacji.

Odznaczony został m.in. Krzyżem Wa -
lecz nych, Krzyżem Armii Krajowej, War -
szawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem za War -
szawę 1939–1945. Jest członkiem zwyczaj -
nym Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajo -
wej „Żywiciel” oraz Związku Powstańców
Warszawskich.

Jest żonaty, mają syna Tomasza i córkę Ewę
oraz trzech wnuków. Zainteresowania poza-
zawodowe Radosława Ładzińskiego to sze-
roko rozumiana turystyka i literatura faktu.
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MARIAN ŁAPIŃSKI
(1909–1992)

Marian Łapiński urodził się 6 sierpnia 1909
roku w Pratulinie, w powiecie Biała Pod la -
ska. W 1928 roku skończył Seminarium Na -
u czy cielskie w Ursynowie koło Warszawy,
a na stępnie podjął naukę na Wydziale Elek -
trycznym Szkoły Mechaniczno-Technicznej
Hipolita Wawelberga i Stanisława Rotwanda,
którą ukończył w 1932 roku (po wojnie
dyplo my ukończenia tej szkoły uznano za
dy plo my inżynierskie). Po odbyciu służby
woj sko wej w Szkole Podchorążych Łącznoś-
ci w Zegrzu, w 1933 roku rozpoczął pracę
za  wodową jako asystent w Państwowym Ins -
tytucie Telekomunikacyjnym w Warszawie.
W skład Instytutu wchodziły Wydziały: Tele -
tech niki, kierowany przez inżyniera Kon stan -
tego Dobrskiego oraz Wydział Radio tech ni -

ki, kierowany przez inżyniera Janusza Grosz -
kowskiego. Każdy z wydziałów składał się
z działów, a jednym z działów w Wydziale
Teletechniki był Dział Telefonii Nośnej, któ re -
go kierownikiem był inżynier Witold No wic ki.
Właśnie tam zaczynał swoją działalność za -
wo dową Marian Łapiński. Pierwszym za da -
niem młodego adepta był udział w opraco -
wa niu dodatkowego połączenia między
Warszawą a Gdynią, wykorzystującego prze-
wody napowietrzne. Była to tzw. telefonia
nośna jednokrotna. Udział Mariana Łapiń -
skie go został oceniony pozytywnie i w efek-
cie został awansowany na kierownika Działu
Aparatów Pomiarowych, którego był organi-
zatorem. W dziale tym opracowywano uni -
ka tową aparaturę ogólnego przeznaczenia
oraz dla potrzeb telefonii. Wykonywano
opor niki, kondensatory laboratoryjne, mostki
pomiarowe, wzmacniacze pomiarowe, gene -
ratory, detektory fazowe oraz mierniki po zio -
mu z przeznaczeniem do kontroli linii telefo -
nicz nych kablowych oraz napowietrznych.
Pra ce te trwały do wybuchu II wojny świato -
wej. Po wybuchu wojny pracowników Insty -
tutu zwolniono z pracy, a cenniejszy sprzęt
ewakuowano na wschód.

Od 1944 roku Marian Łapiński prowa  dził
Technikum Łączności przy Państwowym Ins -
ty tucie Telekomunikacyjnym. Od 1945 roku,
prowadził działalność naukowo-badawczą
w Państwowym Instytucie Teleko muni ka cyj -
nym, a następnie w wydzielonym z niego
Instytucie Łączności w Miedzeszynie oraz
rów no legle działalność dydaktyczną w Poli -
tech nice Warszawskiej na Oddziale Prądów
Słabych Wydziału Elektrycznego, następnie
na Wydziale Łączności, na Wydziale Elek tro -
niki i od 1970 roku na Wydziale Mechaniki
Precyzyjnej.

W latach 1945 –1946 był asystentem,
w latach 1946–1953 — adiunktem, w latach
1954–1955 pracował jako zastępca profe -
sora, w latach 1955–1967 — jako docent,
w la tach 1967–1976 — jako profesor nad -
zwy  czaj ny i w latach 1976–1977 — jako
profesor zwyczajny. Prowadząc Zakład Mier -
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nic twa w Instytucie Łączności Marian Ła piń -
ski zorganizował pracownię wzorców i po -
mia rów wzorcowych dla potrzeb resortu
Łączności. Pracownia ta uzyskała upraw nie -
nia Głównego Urzędu Miar i stała się Teleko -
munikacyjną Izbą Pomiarów.

Marian Łapiński był organizatorem i kie -
row  nikiem Zakładu Miernictwa Tele elek trycz -
nego na Wydziale Łączności, a następnie
Elek troniki. Jako zamiłowany dydaktyk zor -
ga nizował od podstaw proces nauczania
przed miotu „Miernictwo teleelektryczne” dla
studentów studiów magisterskich Wydziału
Łączności, a po powstaniu specjalności
Aparatura elektroniczna — przedmiotów
„Miernictwo elektroniczne”, „Metrologia elek -
tryczna” oraz „Miernictwo wielkości nie elek -
trycznych”, a na Wydziale Mechaniki Pre  cy -
zyj nej — przedmiotów „Elektrotech ni ka” oraz
„Miernictwo elektryczne i elektroniczne”.

Większość tematów prac naukowo-ba -
daw czych prowadzonych w Politechnice
War szawskiej pod kierunkiem Mariana Ła -
pińskiego dotyczyła opracowania unikatowej
aparatury naukowej. W ramach tych prac
wy konano kilkadziesiąt różnych urządzeń
po miarowych, przeznaczonych dla instytu -
tów naukowo-badawczych, uczelni i za kła -
dów przemysłowych. Szczególnego pod -
kreśle nia wymaga opracowanie analizatorów
sieci energetycznych.

W 1955 roku Marian Łapiński został mia -
no wany docentem, w 1962 roku obronił pra -
cę doktorską na Politechnice Wrocławskiej
Przebiegi nieustalone w impulsowych wolto -
mierzach lampowych o prostowaniu szczy-
towym i 25 stycznia 1963 roku uchwałą
Rady Wydziału Łączności uzyskał stopień
doktora nauk technicznych, 3 października
1967 roku uzyskał tytuł profesora nad zwy -
czajnego, a 1 marca 1976 roku — profesora
zwyczajnego.

Marian Łapiński był prodziekanem Wy -
działu Elektroniki, a w czasie pracy na Wy -
dziale Mechaniki Precyzyjnej — zastępcą
dyrektora do spraw nauczania w Instytucie
Auto matyki Przemysłowej. 1 października
1977 roku przeszedł na emeryturę.

Łapiński był metrologiem z zamiłowania.
Do fundamentalnych jego prac należy opra -
co wanie i uporządkowanie zagadnień mier-
nictwa teletransmisyjnego. Wyniki tych prac
zostały opublikowane w monografii Mier ni -
ctwo teletransmisyjne, wydanej w 1950 roku
oraz w innych opracowaniach monogra ficz -
nych. Marian Łapiński jest autorem 21 mono-
grafii, podręczników i skryptów, z których wie -
le osiągnęło po kilka wydań, 16 artykułów

oraz 9 opatentowanych wynalazków. Do
najważniejszych jego prac należą: 4-tomowa
monografia Miernictwo teleelektryczne: t. 1
— Wzorce i mierniki (WKiŁ, 1960), t. 2 —
Pomocniczy sprzęt pomiarowy (WKiŁ, 1962),
t. 3 — Układy pomiarowe (WKiŁ, 1966), t. 4
— Pomiary elektromagnetyczne (WKiŁ,
1974), wyróżniona nagrodą Ministra Nauki,
Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz na -
gro dą Stowarzyszenia Elektryków Pol skich;
Miernictwo elektryczne (WNT, 1969), Mier -
nictwo elektryczne wielkości nieelektrycz -
nych (WNT, wyd. 1 — 1965, wyd. 2 — 1968,
wyd. 3 —1970). Inna monografia z tej ostat-
niej dziedziny Nowoczesne metody pomiaru
wilgotności (WNT, 1968), której współau-
torem był Marian Łapiński, została wydana
przez Department of Commerce and the Na -
tio nal Science Foundation w Stanach Zjed -
noczonych Ameryki Północnej.

Marian Łapiński był promotorem 15 prac
doktorskich oraz ponad 100 prac dyplomo -
wych. Za osiągnięcia w kształceniu kadry
nau kowej otrzymał w 1977 roku nagrodę in -
dy  wi dualną I stopnia Ministra Nauki, Szkol -
nictwa Wyższego i Techniki.

Marian Łapiński współpracował z wielo-
ma instytucjami naukowymi. Był członkiem
Polskiego Komitetu Pomiarów i Automatyki
Naczelnej Organizacji Technicznej, Rady Pro -
gramowej Wydawnictw Komunikacji i Łącz -
ności, Komitetu Metrologii i Danych dla Na -
uki i Techniki Wydziału IV Polskiej Akademii
Nauk, Zespołu Dydaktyczno-Wy cho waw cze -
go Wychowania Technicznego i Kształ ce nia
Ogólnozawodowego Ministerstwa Nauki,
Szkol nictwa Wyższego i Techniki.

Za osiągnięcia w pracy naukowej i za -
wodowej Marian Łapiński został dwukrotnie
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1938,
1956), Krzyżem Kawalerskim Orderu Od ro -
dze nia Polski, Medalem X-lecia PRL, Me da -
lem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem
„Zasłużony Nauczyciel”, Nagrodą Sekretarza
Naukowego Polskiej Akademii Nauk za kie -
ro wanie zespołem i udział w pracach nad
wytwarzaniem i pomiarem wysokich ciśnień,
Na grodą Przewodniczącego Komitetu Nauki
i Techniki za prace nad wilgotnościomierzami.

Zmarł 29 lutego 1992 roku w Warszawie.
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MACIEJ
ŁAWRYŃCZUK
Maciej Ławryńczuk urodził się w Warszawie
1 kwietnia 1972 roku. Do szkoły podstawo -
wej i średniej uczęszczał w Warszawie. Po
maturze, w 1992 roku, rozpoczął jednolite
stu dia magisterskie o specjalności automaty-
ka i robotyka na Wydziale Elektroniki Po li -
techniki Warszawskiej. W 1998 roku roz po -
czął studia doktoranckie w Instytucie Auto -
matyki i Informatyki Stosowanej Politechniki
Warszawskiej na Wydziale Elektroniki i Tech -
nik Informacyjnych. W marcu 2003 roku zo -
stał zatrudniony na Politechnice Warszaw -
skiej na stanowisku asystenta. W grudniu 2003
roku obronił rozprawę doktorską Nieliniowe
algorytmy regulacji predykcyjnej z neuro -
nowymi modelami procesów, której promo -
to rem był profesor Piotr Tatjewski. Praca zo -
stała uznana za wyróżniającą się przez Radę
Wydziału Elektroniki i Technik Infor ma cyj -

nych Politechniki Warszawskiej oraz wy róż -
nio na nagrodą Rektora Politechniki War -
szaw skiej. Od marca 2004 roku jest zatrud-
niony na stanowisku adiunkta w Instytucie
Automatyki i Informatyki Stosowanej Poli -
techniki Warszawskiej.

Prowadzi badania naukowe w zakresie
algorytmów regulacji predykcyjnej wykorzy -
stu jących, między innymi, neuronowe mo -
dele procesów. Zajmuje się również tema -
tyką współdziałania algorytmów regulacji
predykcyjnej z optymalizacją punktu pracy.
Jest autorem ponad 100 publikacji nau ko -
wych: artykułów w czasopismach zagra -
nicznych i polskich, rozdziałów w książkach
oraz prac konferencyjnych. Brał udział w kil -
kunastu projektach badawczych.

Za osiągnięcia naukowe był trzykrotnie
nagradzany przez Rektora Politechniki
Warszawskiej (w tym dwukrotnie nagrodą
pierwszego stopnia), za osiągnięcia  dy dak -
tycz ne — dwukrotnie. Opiekun około 20
prac inżynierskich i magisterskich. Sekretarz
Komisji Kształcenia na Wydziale Elektroniki
i Technik Informacyjnych. Prowadzi, między
innymi, wykład „Sterowanie procesów”, któ -
ry przyniósł mu tytuł „Najlepszego wykła -
dow cy” na Wydziale Elektroniki i Technik
Informacyjnych, przyznawany przez wydzia -
łowy Samorząd Studencki w ramach konkur-
su „Złotej Kredy”. Autor skryptu Sterowanie
procesów, współautor skryptów: Podstawy
ste  rowania, Control oraz Soft computing
w au to matyce.

Jest żonaty i ma córkę.
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TADEUSZ ŁUBA
Tadeusz Łuba urodził się 14 czerwca 1946
ro ku w Jeleniej Górze. Szkołę podstawową i Li -
ceum Ogólnokształcące im. Juliusza Sło wac -
kiego ukończył w Warszawie. Dyplom ma -
gistra inżyniera ze specjalnością Teletechniki
uzyskał w 1971 roku na Wydziale Elektroniki
Politechniki Warszawskiej z wynikiem bar -
dzo dobrym. Od tego roku jest zatrudniony
w Instytucie Telekomunikacji na Wydziale
Elektroniki i Technik Informacyjnych jako na -
uczyciel akademicki. Stopień doktora nauk
technicznych, a następnie doktora habilito -
wa  nego uzyskał na Wydziale Elektroniki Po li -
techniki Warszawskiej odpowiednio w 1980
i 1988 roku. W październiku 1995 roku Pre -
zy dent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu
tytuł naukowy profesora.

W działalności naukowo-badawczej Ta -
de usza Łuby wyróżnić można dwa okresy.
Pierwszy obejmuje lata 1972–1985, a drugi
— od 1986 roku do chwili obecnej. W pier-
wszym okresie Tadeusz Łuba brał przede
wszystkim udział w pracach naukowych do -
ty czących metod i przyrządów pomiarowych
dla telekomunikacji cyfrowej. W szczegól -
ności brał udział w opracowaniu koncepcji,
me tody i wykonaniu aparatury do pomiarów
traktów liniowych systemów PCM. Opraco -
wa ne w ramach tych prac urządzenia po mia -
rowe przez wiele lat były wykorzystywane
w Warszawskich Zakładach Telekomu ni ka -
cyj nych Telkom-Teletra przy pomiarach pro -
duk cyjnych, a także przy pracach badaw-
czych związanych z wdrażaniem systemów
PCM do eksploatacji. Wyniki tych prac wy -
róż nione zostały nagrodą specjalną w I Ogól -
no polskim Konkursie na Aparaturę Nau ko -
wo-Badawczą w 1973 roku.

Począwszy od 1986 roku Tadeusz Łuba
roz począł prace badawcze w dziedzinie me -
tod syntezy układów logicznych. W tym
okre sie opublikował pierwsze artykuły pre -
zentujące oryginalne, dekompozycyjne po -
dej ście do syntezy logicznej. Pod su mo wa -
niem tych prac była rozprawa habilitacyjna
Synteza wielopoziomowych układów logicz -
nych (1988). Prace Tadeusza Łuby w dzie -
dzinie metod i algorytmów dekompozycji
uzy skały znaczne uznanie na arenie między-
narodowej. Wyrazem tego uznania było mię -
dzy innymi zaproszenie do napisania arty -
kułów o dekompozycji w specjalnych nu me -
rach czasopism „Microprocessors and Micro -
systems” (1994) oraz „VLSI Design” (1995)
oraz zaproszenia do wygłoszenia se mi na -
riów i prezentacji oprogramowania w Eind -
hoven, Bristolu, Evry i Grenoble. W tym cza-
sie rozpoczął również prace badawcze zwią -
zane z zastosowaniem procedur syntezy lo -
gicz nej w zadaniach reprezentacji i pozyski-
wania danych. Wyniki prac Tadeusza Łuby
i jego zespołu prezentowane były na wielu
konferencjach międzynarodowych w Euro -
pie, USA, Kanadzie i Australii, a także publi -
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Tech nicznej, na Uniwersytecie Warszawskim
oraz na kursach organizowanych dla inży -
nierów z przemysłu. Jego wykłady z układów
logicznych i cyfrowych oraz — opracowane
na ich podstawie skrypty, pomoce dydak -
tycz ne i strony internetowe (www.zpt.tele.
pw.edu.pl/pomoce.htm) — cieszą się ogrom-
ną popularnością wśród studentów i słu cha -
czy kursów. Jest dwukrotnym laureatem kon -
kursu „Złota Kreda” na najlepszego wykła -
dow cę Wydziału Elektroniki i Technik Infor -
macyjnych. Tadeusz Łuba jest promotorem
13 zakończonych przewodów doktorskich,
z których 7 uzyskało wyróżnienie. Z działal-
nością dydaktyczną ściśle wiążą się prace nad
organizacją procesu kształcenia. W latach
2001–2008 był kierownikiem specjalności
Elek tronika i inżynieria komputerowa, a jed -
no cześnie (2007–2008) przewodniczącym
Ze społu Programowego makrokierunku Elek -
tro nika i Techniki Informacyjne. W ramach
prac tego zespołu zainicjował reformę i uno -
wo cześnienie nauczania techniki cyfrowej
na Wydziale Elektroniki i Technik Infor ma -
cyjnych. Jest kierownikiem Zakładu Podstaw
Telekomunikacji od 1991 roku.

Jego działalność naukowa i dydaktyczna
została wyróżniona: czterokrotnie nagrodami
zespołowymi Ministra Nauki, Szkolnictwa
Wyższego i Techniki oraz Ministra Edukacji
Narodowej, wielokrotnie nagrodami Rektora
Politechniki Warszawskiej, a także Złotą
Odznaką Zasłużonego dla Resortu Łączności
(1987); Brązowym Medalem „Za Zasługi dla
Obronności Kraju” (2002) oraz Srebrnym
Krzyżem Zasługi (2007).

W latach 1993–2002 był członkiem Ko -
mitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej
Akademii Nauk, a w kadencji 1993–1996 —
sekretarzem tego Komitetu. W latach 1997–
–2002 był członkiem Rady Wydziału Elek -
troniki Wojskowej Akademii Technicznej,
a w latach 1998 –2005 — członkiem Senatu
Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Za -
rządzania pod Auspicjami Polskiej Akademii
Nauk. Obecnie jest członkiem Board od Di -
rectors w The Association for Micro pro ces -
sing and Microprogramming EUROMICRO;
redaktorem naczelnym czasopisma Polskiej
Akademii Nauk: International Journal of Elec -
tronics and Telecommunications oraz po -
now nie członkiem Komitetu Elektroniki i Te -
le komunikacji Polskiej Akademii Nauk.

Jest żonaty. Żona Halina jest nauczy-
cielką, córka — absolwentką Wydziału
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uni wer -
sy tetu Warszawskiego. Ma dwóch wnuków.
Interesuje się historią Polski i turystyką.

kowane w zbiorowych pracach monogra ficz -
nych w Kluwer Academic Publisher i Sprin -
ger Verlag. O dużym znaczeniu tych badań
świadczy zaproszenie Tadeusza Łuby w ma -
ju 1995 roku (w ramach programu Window
of Science sponsorowanego przez US Air
Force) na cykl seminariów do kilku ośrodków
naukowych w Stanach Zjednoczonych (m.in.
Wright Patterson Lab w Dayton, Ohio). Z po -
dobnymi badaniami związany był również
po byt w University of Waterloo (Kanada),
gdzie w 1996 roku przez dwa miesiące pra -
co wał jako visiting professor, zajmując się
mię dzy innymi dekompozycją funkcji
boolowskich.

Był kierownikiem i koordynatorem kilku-
nastu grantów i projektów, m.in.: Mini ster -
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Mini -
ster stwa Edukacji Narodowej, A-STAR (Sin ga -
pur), grantu sponsorowanego przez Air Force
Office of Scientific Research (AFMC-USA —
1995), grantu NATO (2004). Aktywnie uczest -
niczył w pracach komitetów programowych
wielu konferencji o zasięgu międzynarodo -
wym, m.in.: ICCD, ED &TC, ICCIMA,
ICSEng. W 2001 roku był współorganiza-
torem w War szawie międzynarodowej kon-
ferencji EUROMICRO „Workshop on Digital
Systems Design”.

Tadeusz Łuba jest jednym z prekursorów
wdrożenia do praktyki inżynierskiej w Polsce
istotnych osiągnięć najnowszych technologii
światowych w technice cyfrowej, takich jak
pro gramowane struktury logiczne oraz de dy -
kowane języki opisu sprzętu. Jego działal-
ność naukowa obejmuje również współau -
tor stwo obszernych monografii i podręcz ni -
ków z dziedziny syntezy układów cyf ro wych.
Z istotniejszych prac w tym zakresie należy
wy mienić: Cyfrowe układy telekomunikacyj -
ne, Programowalne moduły logiczne w syn -
te zie układów cyfrowych, Specjalizowane
ukła dy cyfrowe w strukturach PLD i FPGA,
Kom puterowe projektowanie układów cyf ro -
wych (WKiŁ, 1986, 1992, 1997, 2000) oraz
Programowalne układy przetwarzania syg-
nałów i informacji (WKiŁ, 2008). Łącznie —
z uwzględnieniem artykułów, referatów i skryp -
 tów — Tadeusz Łuba jest autorem lub współ -
autorem ponad 220 publikacji.

W ramach obowiązków dydaktycz -
nych w latach 1980 –2010 prowadził wykłady
z przed miotów „Systemy cyfrowe”, „Układy
cyfrowe” i „Układy logiczne”, a także wiele
wy kładów obieralnych. Ponadto prowadził
wykłady we Francusko-Polskiej Wyższej
Szko le Nowych Technik Informatyczno-Tele -
ko munikacyjnych, w Wojskowej Akademii
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LIDIA ŁUKASIAK
Lidia Łukasiak urodziła się 16 grudnia 1964
roku w Warszawie. W 1983 roku ukończyła
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Klementa
Gottwalda (obecnie im. Stanisława Staszica)
w Warszawie i w tym samym roku roz po czę -
ła studia na Wydziale Elektroniki Politechniki
Warszawskiej. Od ukończenia studiów (1988)
do chwili obecnej jest pracownikiem nauko -
wo-dydaktycznym Wydziału Elektroniki i Tech -
nik Informacyjnych. W 1993 roku byłą sty -
pen dystką Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.
Stopień doktora nauk technicznych uzyskała
w 1994 roku, a jej rozprawa doktorska po -
świę cona modelowaniu charakterystyk prą -
do wo-napięciowych tranzystora MOS zo sta -
ła wyróżniona Nagrodą Premiera Rady Mi -
nis trów (1995). Stopień naukowy doktora ha -
bi litowanego uzyskała w 2002 roku (roz pra -
wa dotyczyła modeli i elektrycznych metod
charakteryzacji przyrządów MOS i MOS
SOI). W 2005 roku została powołana na sta -
no wisko profesora nadzwyczajnego na Poli -
technice Warszawskiej. Od 2004 roku pełni
funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Mi kro -
elektroniki i Optoelektroniki ds. dydaktycz -
nych. Odbyła staże naukowe w Irlandii (Na -
tional Microelectronics Research Centre — 8
miesięcy), Korei Południowej (Kyung-Hee
Uni  versity — 2 miesiące) oraz USA (Penn
Sta te University — 3 × 2 miesiące).

Zainteresowania badawcze Lidii Łukasiak
obejmują m.in.: modelowania przyrządów
MOS (metal – tlenek– półprzewodnik) — mo -
de le statycznych charakterystyk prądowo-na -
pięciowych tranzystora MOS o podwyższo -
nej dokładności (uwzględnienie wybranych
efektów fizycznych), model tranzystora i kon -

densatora MOS z kanałem krzemogerma no -
wym, model tranzystora MOS SOI, model cha -
rakterystyk statycznych oraz napięcia pro -
gowe go dwubramkowego tranzystora MOS;
cha rakteryzacji przyrządów MOS, w szcze -
gól ności badań jakości powierzchni gra nicz -
nej dielektryk– półprzewodnik dla nowych
ge neracji dielektryków bramkowych (charak -
te ryzacja podłoży SOI metodą surface-char -
ge profiling, charakteryzacja struktur MIS
meto dami impulsowymi, w tym metodą
pom po wa nia ładunku); modelowania hete ro -
złączo wych tranzystorów bipolarnych z bazą
krzemo-germanową (czas przelotu, efekt
Early’ego, wzmocnienie prądowe); opra co -
wa  nia aparatury pomiarowo-kontrolnej, głów -
nie dla celów diagnostyki struktur półprze -
wod nikowych (m.in. generator wymuszeń
dla metody pompowania ładunku, system do
im pulsowej charakteryzacji przyrządów MOS).

Lidia Łukasiak jest autorką lub współau-
torką około 170 prac naukowych publi ko wa -
nych w czasopismach bądź materiałach kon -
fe rencyjnych. Publikowała swoje prace m.in.
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Lidia Łukasiak zajmuje się również popu -

la ryzacją nauki (publikacje popular no na u ko -
we, referaty dla młodzieży szkolnej).

Jest członkiem Sekcji Mikroelektroniki
Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Pol -
skiej Akademii Nauk od 1996 roku, a w latach
1996–2003 była Sekretarzem Naukowym
Sekcji. W latach 1992–1995 była członkiem
Kolegium Redakcyjnego Electron Tech no lo -
gy. Od 2005 roku jest członkiem Technical
Programme Committee międzynarodowej
konferencji ESSDERC. Była także przewod-
niczącą Komitetu Programowego 6th, 7 th

i 8 th Symposium „Diagnostics &Yield”, „Ad -
van ced Silicon Devices and Technologies for
ULSI Era” w Warszawie (2003, 2006 i 2009),
a także współredaktorem materiałów konfe -
rencyjnych wydanych przez „Journal of Te le -
com munications and Information Tech no lo -
gy”. Była także członkiem Komitetu Nauko -
we go Konferencji Naukowej ELTE 2007 oraz
ELTE 2010 oraz współprzewodniczącą Sekcji
Mikroelektroniki i Nanoelektroniki Konfe ren -
cji Naukowej ELTE 2010. Jest recenzentem
„IEEE Transactions on Electron Devices and
Electron Device Letters”.

w: „IEEE Transactions on Electron Devices”,
„Solid-State Electronics”, „Microelectronics
Jo urnal”, „Applied Physics Letters”, „Electron
Tech nology”, „Journal of Tele com mu ni ca -
tions and Electron Technology”. Referaty i ko -
mu nikaty konferencyjne były prezentowane
na wielu konferencjach międzynarodowych
i kra jowych (w tym około 10 referatów za -
proszonych).

Była zapraszana do wygłaszania refera -
tów w wielu ośrodkach badawczych i uni -
wer sytetach (m.in.: Uniwersytet Techniczny
w Pradze, Czechy, Kyung Hee University,
Seul, Korea Pd., X-ion, Paryż, Francja, LETI,
Lyon, Francja, University of Warwick, War -
wick, Wielka Brytania, École Supérieure
d’Elec tricité, Université de Metz, Francja).
Była także konsultantem firmy X-ion
(USA – Francja).

Jej działalność dydaktyczna obejmuje
wszystkie formy kształcenia w zakresie przy -
rządów półprzewodnikowych, mikroelektro -
ni ki i techniki mikroprocesorowej. Była pro -
mo torem trzech rozpraw doktorskich oraz
oko ło 30 prac dyplomowych inżynierskich
i ma gisterskich.
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ROBERT PIOTR
ŁUKASZEWSKI
Robert Piotr Łukaszewski urodził się 16 maja
1971 roku w Warszawie, gdzie ukończył
szko łę podstawową i Technikum Elek tro nicz -
no-Mechaniczne im. Marcina Kasprzaka. W
1990 roku otrzymał tytuł technika elektronika.

Dyplom magistra inżyniera elektroniki
i te lekomunikacji uzyskał w 1997 roku na
Wy dziale Elektroniki Politechniki War szaw -
skiej w Instytucie Radioelektroniki. Praca ma -
gisterska System w standardzie IEEE-488 do
pomiarów akustycznych dotyczyła skonstru -
owania i oprogramowania przenośnego sys-
temu do automatycznego pomiaru akustyki
wnętrz.

Dyplom doktora nauk technicznych o spe -
cjalności Elektronika uzyskał w 2007 roku na
Wydziale Elektroniki Politechniki War szaw -
skiej. Promotorem rozprawy doktorskiej Wy -
ko rzystanie sieci Petriego do modelowania
komputerowych systemów pomiarowo-steru-
jących był profesor Wiesław Winiecki. Roz -
pra wa doktorska dotyczyła modelowania i sy -
mulacji czasowych rozproszonych kompute -
rowych systemów pomiarowo-sterujących.

Od 1997 roku pracuje w Instytucie Ra -
dio elektroniki Politechniki Warszawskiej,
gdzie był zatrudniony na stanowisku asysten-
ta w Zakładzie Urządzeń Radio tech nicz nych.
W 2008 roku został zatrudniony w Za kła dzie
Elektroakustyki na stanowisku adiunkta.

Działalność dydaktyczna Roberta Łuka -
szew skiego obejmowała i obejmuje tematykę
systemów pomiarowych. Na Wydziale Elek -
troniki i Technik Informacyjnych prowadził
lub prowadzi wykłady z przedmiotów „Roz -

pro szone systemy pomiarowo-kontrolne”
i „Oprogramowanie systemów pomia ro wych”,
zajęcia laboratoryjne „Systemy po mia rowe”
i „Systemy pomiarowe I” oraz za ję cia projek-
towe z przedmiotów „Opro gra mo wanie sys-
temów pomiarowych” i „Roz proszone syste-
my pomiarowo-kontrolne”.

W ramach działalności naukowej brał
aktywny udział w ponad dwudziestu pracach
naukowo-badawczych realizowanych w Pra -
cowni Komputerowej Techniki Pomiarowej
w Instytucie Radioelektroniki. Najważniejsze
z nich to: Opracowanie systemu do badania
odchyłek częstotliwości nadajników UKF/TV
i stabilności aparatury pomiarowej (praca
nau kowo-badawcza dla Zarządu Głównego
Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej,
1998–1999); Metodyka projektowania kom-
puterowych systemów pomiarowych z wyko-
rzystaniem graficznych, zintegrowanych śro -
do wisk programowych (grant rektorski, 1999–
–2000); Laboratorium wirtualne w Internecie
(grant dziekański, 1999–2000); Wyko rzy sta -
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nie nowoczesnych technologii progra mo -
wych i komunikacyjnych w projektowaniu
sieciowych wirtualnych przyrządów pomia -
rowych (grant Komitetu Badań Naukowych,
2001–2003); Wykorzystanie nowoczesnych
tech nologii komunikacyjnych i progra mo -
wych w projektowaniu przewodowych i bez -
przewodowych rozproszonych systemów
pomiarowych (grant Komitetu Badań Nau -
kowych, 2004–2006); Wykorzystanie metod
formalnych w projektowaniu systemów po -
miarowych (projekt badawczy — promo -
torski, MNiSW, 2006–2007); Zastosowanie
me tod kryptograficznych do podwyższenia
bez pie czeństwa sieci typu RSPS (grant dzie -
kań ski, 2007); Bezpieczeństwo sieci typu
RSPS o asymetrycznych zasobach oblicze -
nio wych (grant dziekański, 2008).

Robert Łukaszewski brał udział w około
piętnastu konferencjach krajowych i za gra -
nicz nych. Jest autorem lub współautorem
czte rech rozdziałów w monografiach, dzie -
sięciu artykułów w czasopismach krajowych
i zagranicznych, około trzydziestu artykułów,
które ukazały się w materiałach konferen-
cyjnych w kraju i za granicą.

Zainteresowania naukowe Roberta Łu ka -
szewskiego dotyczą systemów pomiaro -
wych, sieci komputerowych, systemów roz -
proszonych, systemów operacyjnych czasu
rzeczywistego, sieci czujnikowych, krypto -
gra fii, modelowania systemów współbież -
nych, analizy czasowej systemów kompute -
rowych i programowania.

Zainteresowania pozazawodowe: po dró że,
film, literatura, sport, turystyka górska, tech-
nika, muzyka.
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drze Urządzeń Radiotechnicznych i Tele wi -
zyj nych, na stanowisku starszego konstrukto-
ra, od 1968 roku był zatrudniony na sta no -
wisku adiunkta w Instytucie Radioelektroni -
ki, a od 1971 roku — na stanowisku docenta.
W tym okresie jego działalność naukowa
kon centrowała się m.in. wokół zagadnień
zwią zanych z badaniem zniekształceń inter-
modulacyjnych przy wielokrotnej transmisji
sygnałów wizyjnych. Był współautorem
opra cowania przetwornika a/c układu steru -
ją cego i kompresora sygnału mowy, a także
unikatowej aparatury do odbioru, pomiaru i re -
jestracji sygnałów sztucznych satelitów Zie -
mi. Zajmował się również analizą przesyła-
nia sygnałów wizyjnych drogą kablową na
duże odległości, w wyniku której został opra-
cowany prototyp układów korekcyjnych dla
Warszawskich Zakładów Telewizyjnych oraz
opracował oryginalny system instalacji tele -

m a c

ALEKSANDER MAC
(1932–1988)

Aleksander Mac urodził się 21 lipca 1932
roku w Zagórzu, powiat Przeworsk. W 1948
ro ku rozpoczął naukę w liceum pedagogicz -
nym. W 1949 roku wstąpił do wojska jako
ochot nik. Maturę uzyskał w 1952 roku, w cza -
sie pełnienia służby wojskowej.

W 1954 roku wyjechał na studia do
Związ ku Radzieckiego. Studiował na Wy -
dziale Radiotechniki Moskiewskiego Insty -
tutu Energetycznego. Po ukończeniu studiów
w 1960 roku rozpoczął staż naukowy w tym
Instytucie. Do 1963 roku zajmował się urzą -
dzeniami radiolokacyjnymi, a następnie
zagadnieniami z zakresu telewizji specjalnej,
a zwłaszcza — badaniami i konstrukcją apa -
ra tury kontrolno-pomiarowej. Między innymi
skonstruował precyzyjny oscyloskop do po -
mia ru i badań sygnału telewizyjnego oraz
opra cowywał teoretyczne podstawy często -
tli wościowej metody pomiaru nieliniowości
odchylania w kamerach telewizyjnych. Na
pod stawie tej metody skonstruował i wyko -
nał prototypy: przyrządu do pomiaru nieli -
nio wości odchylenia w kamerach telewi -
 zyjnych, który został nagrodzony medalem
na Wy stawie Osiągnięć Narodowych ZSRR
w 1964 roku, oraz przyrządu do pomiaru
nieliniowości odchylania w odbiornikach
telewizyjnych.

W 1966 roku obronił pracę doktorską
Badanie częstotliwościowej metody pomiaru
nieliniowości układów odchylania w kame -
rach telewizyjnych.

W tym samym roku rozpoczął pracę na
Politechnice Warszawskiej, w dawnej Ka te -



wi zji użytkowej na potrzeby techniki audio -
wi zualnej na Wydziale Mechanicznym Tech -
nologicznym Politechniki Warszawskiej.
Prowadził również badania układów ra dio -
ko munikacyjnych w paśmie fal de cy met ro -
wych i centymetrowych na potrzeby służby
specjal nej.

W latach 1982–1988 pełnił funkcję kie -
row nika Zakładu Telewizji Instytutu Ra dio -
elek troniki Politechniki Warszawskiej. Jed no -
cześnie współpracował z przemysłem tele -
wizyj nym, zajmując się korekcją długiego
kabla współosiowego przy przesyłaniu syg-
nałów telewizyjnych.

Prowadził zajęcia dydaktyczne z zakresu
techniki odbioru, systemów radiotechnicz -
nych, radiokomunikacji, techniki mikrofalo -
wej i telewizji. Kierował 21 pracami dyplo-
mowymi.

Był autorem wielu publikacji w materia -
łach konferencyjnych wydawanych w języku
rosyjskim i niemieckim oraz w czasopismach
naukowo-technicznych. Jego opublikowany
do robek naukowy obejmuje 18 pozycji, w tym
16 własnych. Wiele prac zostało wydanych
przez Oficynę Wydawniczą Politechniki
War szawskiej, m.in.: A. Fiok, M. Rusin,
A. Mac, A. Słowikowski, S. Poniatowski,
Apa ratura do odbioru pomiaru i rejestracji
sygnałów sztucznych satelitów Ziemi („Prace

Naukowe Politechniki Warszawskiej — Elek -
tryka”, 1971); A. Mac, Zespół antenowy do
od bioru sygnałów sztucznych satelitów Zie -
mi („Prace Naukowe Politechniki War szaw -
skiej — Elektryka”, 1971), A. Mac, Wzmac -
niacze antenowe oraz głowice wejściowe
apa ratury do odbioru sygnałów sztucznych
sa telitów Ziemi („Prace Naukowe Poli tech -
niki Warszawskiej — Elektryka”, 1971) oraz
skrypty: Telewizja użytkowa, Automatyczna
regulacja częstotliwości i automatyczna re -
gu lacja wzmocnienia w odbiornikach tele wi -
zyjnych, Tranzystorowa głowica wejściowa
dla I i III zakresu telewizyjnego oraz Tor
pośredniej częstotliwości wizji, detektor
i wzmac niacz wizji tranzystorowego od bior -
nika telewizyjnego.

W latach 1966–1967 pełnił funkcję gru -
powego partyjnego pracowników Instytutu.
W 1967 roku został wybrany do Egzekutywy
Oddziałowej Organizacji Partyjnej Wydziału
Elektroniki. Pełnił funkcję II sekretarza, a póź -
niej I sekretarza. Dwukrotnie otrzymał Na -
gro dę Rektora Politechniki Warszawskiej (1967
i 1969). W 1970 roku został odznaczony
Srebrnym Krzyżem Zasługi za całokształt
pra cy naukowej, dydaktyczno-wychowaw-
czej i społecznej.

Zmarł 4 lipca 1988 roku.
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ADAM MAJEWSKI
(1940–2002)

Adam Majewski urodził się 6 sierpnia 1940
roku w Korbielowie. Po ukończeniu liceum
ogólnokształcącego w Żywcu rozpoczął stu-
dia na Wydziale Łączności Politechniki
Wroc ławskiej, które ukończył jako magister
inżynier elektronik (1964).

Adam Majewski podjął pracę w Za kła -
dach Elektronowych LAMINA jako konstruk-
tor w Dziale Głównego Konstruktora Lamp
Mikrofalowych, gdzie pracował 9 lat. W tym
czasie był na półrocznym stażu w University
of Sheffield jako stypendysta UNIDO i przy-
gotował pracę doktorską na temat projek-
towania obwodów magnetycznych lamp
mikrofalowych typu M, za którą otrzymał
stopień doktora nauk technicznych na
Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii
Technicznej (1973). Za prace w dziedzinie
lamp mikrofalowych otrzymał dwukrotnie
(1968, 1970) nagrodę Przewodniczącego
Komitetu Nauki i Techniki.

Od 1973 roku pracował w Zakładzie
Silników Lotniczych Instytutu Techniki
Cieplnej Politechniki Warszawskiej jako
kierownik pracowni elektronicznej, a następ-
nie był kierownikiem Laboratorium Infor -
matyki Instytutu Techniki Cieplnej. Za prace
w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej
otrzymał zespołową Nagrodę III stopnia Mi ni -
stra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

Od 1976 roku pracował w Instytucie Pod -
staw Elektroniki jako adiunkt (1976), następ-
nie docent (1987), a od 1995 roku — profesor
nadzwyczajny.

Od początku podjęcia pracy w Instytucie
Podstaw Elektroniki, zainteresowania badaw-
cze Adama Majewskiego koncentrowały się
na problematyce światłowodowej. Opraco -
wał pakiet programów do analizy właściwoś-
ci propagacyjnych światłowodów kołowych,
obejmujący charakterystyki fazowe i dysper-
syjne, warunki odcięcia modów oraz roz kła -
dy pola i mocy modów, z uwzględnieniem
strat ze względu na makro- i mikrozgięcia
oraz na połączeniach. Opracował oprogra -
mowanie do analizy niekołowych świa tło -
wo dów z anizotropią jedno- i dwuosiową.
Zbadał właściwości światłowodów z nieli -
nio wością Kerra, przy użyciu trzech nieza -
leż nych metod. Ten program badawczy wy -
ni  kał z jednej strony z konieczności utrzy -
mania kontaktu z czołowymi ośrodkami ba -
dawczymi w zakresie techniki świa tło wo -
dowej i pro wa dze nia dydaktyki na dobrym
poziomie z drugiej.
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(1995). Był zapraszany na wykłady w kraju i za
granicą (Politechnika w Rydze, Politechnika
w Bratysławie, Osaka Electro-Com mu ni ca -
tion University — Japonia, Beijing Institute of
Posts and Telecommunications — Chiny.

Od 1973 opublikował 143 prace (57
artykułów, 78 referatów, 6 skryptów i pre -
skry ptów, podręcznik i książkę). Prezentował
referaty na 38 konferencjach zagranicznych,
prawie we wszystkich krajach europejskich,
a także w Chinach i w Japonii.

Adam Majewski, pracował nad zagadnie -
nia mi nieliniowymi w światłowodach, w szcze -
gólności, prowadził badania w zakresie ge ne -
 racji i propagacji impulsów femtosekundo wych
oraz solitoniki.

Współpracował z ośrodkami uniwersy -
tec kimi w: RFN (Braunschweig, Berlin), Wiel -
kiej Brytanii (Nottingham, Sheffield, Londyn),
Japonii (Tokyo, Osaka), Chinach (Pekin), na
Słowacji (Bratysława) i na Łotwie (Ryga).

Adam Majewski prowadził przez dwa la ta
wykłady z techniki światłowodowej jako pro -
fesor nadzwyczajny na Politechnice Święto -
krzyskiej, a przez rok był kierownikiem ka -
ted ry Elektroniki i Telekomunikacji.

Oprócz pracy naukowej i dydaktycznej,
pasjonowała go historia antyczna.

Adam Majewski zmarł w Warszawie
w 2002 roku po ciężkiej chorobie. Był żonaty,
miał jedno dziecko.

Równolegle z badaniami opracował ma -
te riały oryginalne w postaci skryptów i ob -
szer nych artykułów naukowych. Opracował
od podstaw 6 wykładów i skrypty do każ de -
go z nich.

Stopień doktora habilitowanego uzyskał
na Wydziale Elektroniki Politechniki War -
szaw skiej (1985) za pracę Jednomodowe
świa tłowody o małej dyspersji.

Za prace badawcze w dziedzinie tech niki
światłowodowej otrzymał Nagrodę IV Wy -
dzia łu Polskiej Akademii Nauk.

Tytuł profesora otrzymał w 1995 roku. Był
promotorem 6 doktorantów oraz 12 magis -
 trów inżynierów, z których 4 obronili prace
doktorskie. Uczestniczył w tworzeniu pojęć
i piśmiennictwa w języku polskim oraz kształ -
ceniu specjalistów dla nowo powstałej dzie -
dziny techniki.

W wyniku konkursu bezpośredniego
otrzy mał stypendium Fundacji Aleksandra
von Humboldta (1981–1983) i prowadził ba -
dania nad światłowodami o małej dyspersji
w Institut für Hochfrequenztechnik Tech ni -
sche Universität Braunschweig, a następnie
(1991) był zapraszany przez ten Instytut w ce -
lu kontynuowania prac. W ramach stypen -
dium DAAD (1988) pracował nad świa tło wo -
dami nieliniowymi. Jako stypendysta UNIDO
prowadził badania nad światłowodami ani -
zo tropowymi w University College of Lon don
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WŁADYSŁAW
MAJEWSKI
(1933–2002)

Władysław Majewski urodził się 6 kwietnia
1933 roku w Warszawie. Studia wyższe pier-
wszego i drugiego stopnia odbył na Wydzia -
le Łączności Politechniki Warszawskiej w la -
tach 1950–1956, uzyskując (z wyróżnieniem)
dyplom magistra inżyniera łączności. Stopień
doktora nauk technicznych otrzymał na tym
samym Wydziale na podstawie rozprawy dok -
torskiej Krakowianowa analiza układów line -
arnych.

W latach 1954–1970 byt zatrudniony
w Ka tedrze Teletransmisji Przewodowej Po li -
techniki Warszawskiej (a następnie — po re -
o rganizacji — w Instytucie Telekomunikacji)
jako asystent, starszy asystent i adiunkt. W la -
tach 1970–1981 pracował w Instytucie Łącz -
no ści jako adiunkt i zastępca dyrektora ds.
naukowych, następnie jako samodzielny pra-
cownik naukowo-badawczy (odpowiednik
docenta), a potem jako docent. Tytuł profeso-
ra nadzwyczajnego otrzymał w 1976 roku.
W 1981 roku pełnił obowiązki dyrektora
naczelnego Instytutu Łączności. W czerwcu
1981 roku został powołany na stanowisko
ministra łączności, na którym pracował do
października 1987 roku. Następnie powrócił
na Politechnikę Warszawską na stanowisko
profesora nadzwyczajnego. Tytuł profesora
zwyczajnego uzyskał w 1990 roku.

Podczas pracy w Instytucie Łączności i Mi -
nisterstwie Łączności Władysław Majewski
utrzymywał stały kontakt z Instytutem Tele -
ko munikacji Wydziału Elektroniki i Technik

Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
— był zatrudniony w niepełnym wymiarze
czasu. Od 1991 roku pełnił funkcję dyrekto-
ra tego Instytutu. Wniósł istotny wkład w re -
or ganizację działalności dydaktycznej pro -
wa dzonej na Wydziale.

Działalność naukową Władysława Ma -
jew skiego można podzielić na trzy okresy.
Początkowo prowadził prace teoretyczne
nad systemami analogowymi (teoria czwór -
ników i zastosowanie teorii krakowianów, te -
o ria linearnego wzmacniacza, silnego sprzę -
że nia zwrotnego). Prace te miały istotny wkład
konstrukcyjny (uruchomienie, modernizacja
i przekazanie do produkcji urządzeń 12-krot-
nego systemu analogowego oraz oryginalne
urządzenia systemu telekonferencyjnego, roz -
poczęte przez profesora Stanisława Bellerta).

Następnie uczestniczył w opracowywa-
niu i wdrożeniu do małoseryjnej produkcji
aparatury pomiarowej do badania kanałów
cyfrowych tworzonych na podstawie ka na -
łów analogowych. Prace te prowadził jako
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Wy dawnicza Politechniki Warszawskiej,
Warszawa 1998) oraz Układy logiczne (Wy -
dawnictwa Naukowo-Techniczne, wydanie VI
zmodyfikowane, Warszawa 1999). Pod ręcz -
nik Układy logiczne uzyskał indywidualną
Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. Inne
ważniejsze publikacje to: Parametry wzmac-
niaczy ze sprzężeniem zwrotnym i metody
ich wyznaczania („Rozprawy Elektro tech -
nicz ne”, tom IV, 1958), Technika sprzężenia
zwrotnego (Wydawnictwa Komunikacji i Łącz -
ności, Warszawa 1961), Podstawy krako wia -
no wej analizy układów linearnych („Roz pra -
wy Elektrotechniczne”, tom X, 1964) oraz Za -
gad nienia minimalizacji liczby stanów auto -
matów niezupełnych („Rozprawy Elektro -
tech niczne”, tom XV, 1969).

Dorobek Władysława Majewskiego obej-
muje 13 monografii i rozpraw, 30 artykułów
i komunikatów naukowych, 10 pod ręcz ni -
ków i skryptów, 27 prac projektowych i kon-
strukcyjnych oraz 20 innych publikacji.
W la tach 1970, 1973, 1974 i 1979 był laure-
atem nagród zespołowych Ministra Nauki,
Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Mi nis -
tra Łączności za prace naukowo-badawcze lub
dydaktyczne.

Władysław Majewski od 1981 roku był
człon kiem Komitetu Elektroniki i Tele ko mu -
ni kacji Polskiej Akademii Nauk oraz człon -
kiem zwyczajnym Towarzystwa Naukowego
Warszawskiego. Ponadto był przewodniczą-
cym Rady Sympozjum Kompatybilności Elek -
tro magnetycznej we Wrocławiu oraz Komi te -
tu Programowego Krajowego Sympozjum Te le -
komunikacji w Bydgoszczy. Był także człon -
kiem Rady Naukowej Instytutu Łącz no ści.

Profesor posiadał ogromną wiedzę poza -
za wodową; interesował się turystyką, mu zy ką
i literaturą historyczną. Zmarł po długiej cho -
ro bie 22 maja 2002 roku. Został pochowany
na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

jeden z kierowników zespołu, który później
skierował swe zainteresowania w stronę prac
teoretycznych nad syntezą układów cyfro -
wych. Po odejściu z Politechniki War szaw -
skiej nadal współpracował z zespołem jako
konsultant. W zespole tym do 1988 roku
zakończono 10 przewodów doktorskich,
których promotorem był Władysław Ma jew -
ski. Byt on także opiniodawcą 16 prac dok -
tor skich, 6 habilitacyjnych i 5 innych awan-
sów naukowych.

Trzeci okres działalności Władysława Ma -
jewskiego jest związany ze studiami nad cyf -
ry zacją i rozwojem telekomunikacji w Pol sce.
Pracował wówczas w Instytucie Łącz ności,
a później w Ministerstwie Łączności.

W 1974 roku Władysław Majewski opra -
co wał nową wersję wykładu ,,Układy logicz -
ne”, a następnie modernizował jego treść,
zgod nie ze zmianami w technologii mikro -
elek tronicznej. Dwa kolejne przygotowane
i pro  wadzone przez niego wykłady to ,,Sieci
zintegrowane” (w latach siedemdziesiątych)
i ,,Ma tematyka dyskretna” (w latach dzie -
więć dziesiątych).

Z wymienionymi wykładami są związane
monografie własne i współautorskie: Tele -
trans misyjne systemy cyfrowe (Wydawnictwa
Komunikacji i Łączności, Warszawa 1976),
Projektowanie cyfrowych układów teleko-
munikacyjnych (Wydawnictwa Komunikacji
i Łączności, Warszawa 1977), Systemy sieci
zintegrowanych (Wydawnictwa Komunikacji
i Łączności, Warszawa 1978), Algebraiczna
teoria automatów (Wydawnictwa Naukowo-
-Techniczne, Warszawa 1980), Cyfrowe
ukła dy telekomunikacyjne (Wydawnictwa
Ko munikacji i Łączności, Warszawa 1986),
Pro gramowalne moduły logiczne w syntezie
układów cyfrowych (Wydawnictwa Nau ko -
wo-Techniczne, Warszawa 1992), Układy
logiczne. Wybrane zagadnienia (Oficyna



BOGDAN MAJKUSIAK
Bogdan Majkusiak urodził się 16 lutego 1955
roku w Warszawie. W 1974 roku ukończył
Tech nikum Elektroniczno-Mechaniczne w War -
szawie i rozpoczął na Wydziale Elektroniki
Politechniki Warszawskiej studia na specjal-
ności Technologia elektronowa. Ukończył je
z wyróżnieniem w 1979, roku uzyskując ty -
tuł magistra inżyniera elektronika. Również na
Wydziale Elektroniki Politechniki War szaw -
skiej uzyskał w 1985 roku stopień doktora
nauk technicznych za rozprawę Stało prą do -
wy model diody tunelowej MIS (metal– ultra-
cienki dielektryk– półprzewodnik) (z wy róż -
nie niem) i w 1991 roku stopień doktora habi -
li to wanego za rozprawę Bardzo cienki tlenek
bramkowy w tranzystorze MOS: konsekwen -
cje dla działania i modelowania. W 2003 roku
uzyskał tytuł naukowy profesora. Od 1978
ro ku jest zatrudniony w Instytucie Mikro elek -
tro niki i Optoelektroniki, od 1995 roku na sta -
 nowisku profesora nadzwyczajnego. Od był
półroczne staże naukowe w Instytucie Tech -
no logii Elektronowej CEMI (1985) i Carnegie
Mellon University, Pittsburgh, USA (1992).

Zainteresowania badawcze Bogdana Maj -
kusiaka dotyczą teorii, charakteryzacji i mo -
de lowania przyrządów półprzewodni ko wych
mikroelektroniki, ze szczególnym ukierunko -
waniem na konsekwencje zjawisk kwanto wo-
-mechanicznych ujawniających się w przy -
rządach typu MOS i MOS/SOI o bardzo ma -
łych rozmiarach, a także zjawisk fizycznych
i przyrządów nanoelektroniki. W jego do rob -
ku naukowym znajdują się prace dotyczą -
ce teorii i modelowania prądu tunelowego
w ukła dzie metal– dielektryk– półprzewod-
nik (MOS) oraz opracowanie i doświadczalnie

zweryfikowanie modeli teoretycznych diod
tunelowych MOS i MOS/SOI, przyrządów
prze łączającego MOS(np), tranzystora tu ne -
lo wego MISIM a także zbadanie konsekwen -
cji tunelowania przez ultracienki dielektryk
bramkowy oraz kwantowania energii noś ni -
ków w przypowierzchniowym obszarze pół -
prze wodnika na pracę tranzystorów MOS
i MOS/SOI. Do tego obszaru tematycznego
należą również prace dotyczące transportu
w dwuwymiarowym gazie elektronowym po -
wstającym w kanale tranzystora MOS. W za -
kre sie charakteryzacji struktur MOS jest on
auto rem oryginalnych metod określania gru -
bości dielektryka bramkowego w strukturze
MOS oraz ruchliwości przypowierzchniowej
nośników i różnicy prac wyjścia metal– pół -
prze wodnik w tranzystorze MOS. Prace ba -
daw cze prowadził w ramach wielu projektów
badawczych krajowych Komitetu Badań
Nau kowych, Ministerstwa Nauki i Szkol nic -
twa Wyższego i międzynarodowych Unii
Euro pejskiej. Wyniki swych prac przedstawił
w licznych naukowych artykułach i komu-
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dziale Elektroniki i Technik Informacyjnych,
od 1996 roku członkiem Komisji ds. Kształ -
cenia, od 1999 roku członkiem Senackiej
Komisji ds. Badań Naukowych, był też
człon kiem lub przewodniczącym licznych
komisji doraźnych. W latach 1993–1996 był
kierownikiem specjalności Mikroelektronika.
W latach 1996–1999 pełnił na Wydziale
Elektroniki i Technik Informacyjnych funkcję
pro dziekana ds. nauczania, a w kadencji
1999–2002 funkcję prodziekana ds. ogól-
nych. W 2010 roku został kierownikiem
specjalności Mikroelektronika, fotonika i na -
no technologie. Był członkiem komitetów
nau kowych krajowych i międzynarodowych
konferencji, jak np.: INFOS 2005 w Leuven,
INFOS 2007 w Atenach, INFOS 2009 w Cam   -
bidge, INFOS 2011 w Grenoble, IWCE 2010
w Pizie.

Jest żonaty, ma dwóch synów.

nikatach konferencyjnych. Za osiągnięcia
naukowe otrzymał Nagrodę Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego oraz wielokrotnie
Nagrodę Rektora Politechniki Warszawskiej.

Tematykę swych prac badawczych wpro -
wa dzał do dydaktyki, opracowując i uru cha -
miając oryginalne wykłady: „Fizyczne pod-
stawy przetwarzania informacji”, „Podstawy
fizyczne nanoelektroniki”, „Charakteryzacja
struktur i technologii mikroelektronicznych”.
Prowadził też wykłady z zakresu podstaw elek -
troniki półprzewodnikowej i przyrządów pół -
przewodnikowych, w języku polskim i w ję zy -
ku angielskim.

Pracę naukową i dydaktyczną łączył z in -
ten sywną działalnością organizacyjną. W la -
tach 1993–1996 był członkiem Rady Pro -
 gramo wej i członkiem Komisji ds. Studiów
w Języku Angielskim, w latach 1996–1999
koordynatorem Rad Programowych na Wy -
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IGNACY MALECKI
Ignacy Malecki urodził się 18 listopada 1912
roku w Pakiewnej na Wileńszczyźnie. Matka
Emilia pochodziła z artystycznej rodziny
Witkiewiczów, a ojciec Jan, o ziemiańskim
rodowodzie, pracował w bankowości.

W 1930 roku, po ukończeniu znanego
Liceum im. Joachima Lelewela w Wilnie,
rozpoczął studia inżynierskie na Wydziale
Elektrycznym Politechniki Warszawskiej w Sek   -
 cji Prądów Słabych. W 1935 roku ukończył
studia pracą dyplomową u profesora Janusza
Groszkowskiego na temat wirujących pól
elek tromagnetycznych. Zetknięcie się z pro-
fesorem Groszkowskim stało się niewątpli-
wym bodźcem do dalszej pracy naukowej.
Niebawem Ignacy Malecki, w drodze kon -
kursu, uzyskał stypendium Funduszu Kultury
Narodowej i wyjechał na dalsze studia do
Berlina, do Instytutu Heinricha Hertza, gdzie
pod kierunkiem profesora Mayera, wycho -
waw cy całego grona akustyków niemieckich,
pracował nad generacją drgań ultradźwię -
kowych o dużej, jak na owe czasy, częstotli-
wości 200 kHz za pomocą kryształu turmali -
nu. W Niemczech narastała wówczas fala
hitleryzmu i Instytut zmienił nazwę na
Schwin gungsforschunginstitut. Ignacy Malec -
ki zmuszony był opuścić III Rzeszę i prze -
niósł się na krótki czas do laboratoriów
Philipsa do Eindhoven.

W 1936 roku wrócił do kraju. Zostało mu
powierzone organizowanie od podstaw labo-
ratorium Polskiego Radia. Pierwszym opra-
cowaniem był projekt techniczny i akustycz -
ny Centrum Polskiego Radia. Równocześnie
został mianowany reprezentantem Polski
w Mię dzynarodowej Unii Radiofonicznej

(Union Internationale de Radiodiffusion).
Starał się tam o przydział najkorzystniejszych
częstotliwości dla rozwijającej się polskiej
radiofonii.

Po wybuchu II wojny światowej, od 20
września 1939 roku, Ignacy Malecki kie ro -
wał pracą studia Polskiego Radia na ul. Ziel -
nej, i choć Mokotów był zajęty przez Niem -
ców, nadajniki umieszczone na Fortach
Moko towskich jeszcze przez jakiś czas emi -
to wały głos polski z tego studia. W latach
okupacji brał udział w konspiracyjnej pracy
dydaktycznej na Politechnice Warszawskiej.
Tam też (w 1941 roku) odbyła się obrona
jego pracy doktorskiej przed zespołem rekto-
ra Kazimierza Drewnowskiego, z udziałem
profesora Stefana Bryły jako promotora oraz
profesora Romana Trechcińskiego. Praca ta
była gotowa już w 1939 roku. Jej temat,
Fizyka materiałów porowatych, związany był
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torem (funkcję tę pełnił do 1961 roku, a nas -
tęp nie w latach 1973–1982). Skupił tam wokół
siebie duży zespół naukowców, zapewniając
im możliwość prowadzenia prac badawczych.

Od 1958 roku Ignacy Malecki był człon -
kiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk.
W latach 1962–1968 był zastępcą sekretarza
naukowego Polskiej Akademii Nauk, a od
1980 roku — członkiem Prezydium. W latach
1969–1973 pełnił funkcję dyrektora Depar ta -
 mentu Polityki Naukowej UNESCO w Pa ry żu.

Osiągnięcia naukowe Ignacego Malec kie -
 go najlepiej charakteryzują wybrane tytuły
książek podsumowujących kolejne okresy
jego działalności naukowej: Akustyka budo -
wlana (1949), Akustyka filmowa i radiowa
(1950), książka współautorska o zwalczaniu
hałasów (1954), Technika nagrywania i od -
twarzania dźwięków (1953), Teoria fal i ukła -
dów akustycznych (1964, wydana także w ję -
zyku angielskim pt. Physical Fundations of
Technical Acoustics, Pergamon Press, Oxford
1969) oraz Podstawy teoretyczne akustyki
kwantowej (1972). Pod koniec życia jego
zainteresowania koncentrowały się wokół
różnych aspektów emisji akustycznej.

Ignacy Malecki był promotorem 25 prac
doktorskich, z których ostatnia obroniona
została w lutym 2001 roku. Jego dorobek
naukowy obejmuje ponad 200 prac oraz 11
książek. Działalność naukowa przyniosła mu
pełne uznanie w postaci: członkostwa Pol -
skiej Akademii Nauk, 2 Nagród Pań stwo wych
(indywidualnej I stopnia za badania w dzie -
dzinie akustyki oraz zespołowej II stopnia za
badania propagacji fal ultradźwiękowych),
doktoratów honoris causa Uniwersytetu Tech -
nicznego w Budapeszcie, Akademii Górni -
czo-Technicznej w Krakowie i Poli tech niki
Gdańskiej, członkostwa hono ro we go towa -
rzystw naukowych francuskich, hiszpańskich,
południowoamerykańskiego i indyj skiego,
ho norowych dyplomów towarzystw akus -
tycznych Japonii i Belgii oraz najwyższego
stanowiska, jakie może osiągnąć akustyk na
polu międzynarodowym — przewodni -
czącego Międzynarodowej Komisji Akustyki
(ICA), a także honorowego przewodni -
czącego Federacji Europejskich Towarzystw
Akustycznych (FASE).

Profesor Ignacy Malecki zmarł 12 czerw-
ca 2004 roku w szacownym wieku 92 lat. Do
końca był bardzo aktywny, wykazujący cha rak -
terystyczną dla niego jasność myślenia i szyb -
ki refleks, a także ogromne poczucie humoru.

z problematyką pochłaniania dźwięku, z me -
chanizmem przenikania fali akustycznej
przez materiały o strukturze kapilarnej.
Ignacy Malecki prowadził już wtedy wykłady
z akustyki na Wydziale Architektury. Przed
Powstaniem Warszawskim uzyskał venia le -
gendi — prawo do wykładania na wyższych
uczelniach, co odpowiada dzisiejszej habili-
tacji. W Powstaniu straciła życie jego młoda
żo na, a on sam dostał się do obozu w Prusz -
ko  wie, skąd uciekł i ukrywał się pod War sza wą.

W 1945 roku dotarł do płonącego Gdań -
ska, gdzie po wyzwoleniu objął stanowisko
dyrektora Zjednoczenia Energetycznego. We
wrześniu 1945 roku rozpoczął wykłady na
Politechnice Gdańskiej, a rok później uzys -
kał nominację na profesora i zorganizował
Katedrę Elektrotechniki Ogólnej i Akustyki.
Miał już wtedy dobrze wyposażone laborato-
rium akustyczne z komorą bezechową. Pro -
wa dził też, we współpracy z Marynarką Wo -
jenną na Oksywiu, badania nad torpedami
akustycznymi. Rozprawa habilitacyjna Igna -
ce go Maleckiego Rozchodzenie się fal w po -
mieszczeniach zamkniętych została wydana
w 1949 roku w Gdańsku. W pracy tej zasto -
sował on oryginalną metodę statystyczną do
obliczania stanów nieustalonych w akustycz -
nym obszarze zamkniętym. Na pierwszy plan
jego zainteresowań wysuwała się jednak
problematyka odbudowy sal wido wis ko wych
(teatrów, filharmonii). Powstały pierwsze pro -
jek ty akustyczne sal Sejmu, Teatru Naro do -
wego, Rady Państwa. Wprowadził tam tech -
ni kę modelowania pomieszczeń zamkniętych.

Coraz silniejsze związki z odbudowującą
się Warszawą, rekonstrukcją Polskiego Radia
w Warszawie, a także rozbudową Filmu Pol -
skie go spowodowały, że w 1950 roku Ignacy
Malecki został powołany w Politechnice
War szawskiej na kierownika Katedry, a nas -
tępnie Zakładu Elektroakustyki. W 1952 roku
został dziekanem Wydziału Łączności, a nas -
tępnie prorektorem Politechniki War szaw -
skiej. Katedrę prowadził do 1969 roku. Tu
kształcił swych pierwszych uczniów — wśród
nich Witolda Straszewicza. Równocześnie
Ignacy Malecki pracował w nowo powstałym
Głównym Instytucie Fizyki Technicznej,
gdzie organizował laboratorium akustyczne,
które w 1952 roku przekształcono w Zakład
Badania Drgań Polskiej Akademii Nauk,
a nas tępnie włączono do Instytutu Pod sta wo -
wych Problemów Techniki Polskiej Akademii
Nauk (1953), którego został pierwszym dy rek -
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KRZYSZTOF
MALINOWSKI
Krzysztof Malinowski urodził się 13 grudnia
1948 roku w Płocku. Od 1950 roku mieszka
w Warszawie, gdzie ukończył szkołę podsta-
wową i liceum ogólnokształcące. W 1966
roku podjął studia na Wydziale Elektroniki
Politechniki Warszawskiej. Ukończył je z wy -
różnieniem w 1971 roku, uzyskując tytuł
magistra inżyniera elektronika w specjalnoś-
ci automatyka. Po trzyletnich studiach dok-
toranckich w Instytucie Automatyki Poli tech -
niki Warszawskiej obronił w 1974 roku roz -
prawę doktorską; Rada Wydziału Elektroniki
Politechniki Warszawskiej nadała mu stopień
doktora nauk technicznych, uznając jedno cze -
śnie rozprawę doktorską za wyróżniającą się.

Począwszy od 1974 roku pracuje w Po li -
tec hnice Warszawskiej, w Instytucie Auto -
ma tyki i Informatyki Stosowanej (dawniej
Instytut Automatyki). W 1978 roku Rada Wy -
działu Elektroniki Politechniki Warszawskiej
nadała mu stopień doktora habilitowanego
nauk technicznych w zakresie automatyki.
W 1980 roku został powołany na stanowisko
docenta. W 1989 roku otrzymał tytuł nau ko -
wy profesora nadzwyczajnego nauk tech nicz -
nych i nominację na stanowisko profesora.
W 1994 roku został mianowany na sta no -
wisko profesora zwyczajnego w Politechnice
Warszawskiej.

Zainteresowania badawcze Krzysztofa
Malinowskiego dotyczą sterowania systema-
mi i podejmowania decyzji w warunkach
niepewności oraz teorii i metod optymaliza-
cji, zwłaszcza metod hierarchicznych z de -
kom pozycją i koordynacją zadań cząst ko -
wych. Zastosowania obejmują sterowanie i za -
rządzanie złożonymi obiektami i systemami
technicznymi i środowiskowymi oraz wspo-
maganie decyzji dotyczących ustalania
wielkości cen i innych czynników w działa-
niach marketingowych. Badania dotyczące

metod optymalizacji hierarchicznej pro wa -
dzi ły do uzyskania wyników przedstawio -
nych w rozprawie doktorskiej i wielu publi -
ka cjach. Kolejne badania związane są z hie -
rar chicznymi strukturami sterowania dla
obie któw statycznych i dynamicznych, wy -
ko rzystującymi koordynację iteracyjna i pe -
rio dyczną. Badania te wpisują się w szerszy
wątek stale prowadzonych prac poświę-
conych strukturom i mechanizmom sterowa-
nia i zarządzania z powtarzaną optymaliza-
cją decyzji — w warunkach niepewności
opisywanej przez różne modele. Wyniki tych
prac, przedstawione w części w rozprawie
habilitacyjnej, a następnie w innych pub-
likacjach, wykorzystane zostały do budowy
struktur sterowania dla systemów zbiorników
retencyjnych, zwłaszcza w warunkach prze -
prowadzania fali powodziowej. Pod kierun -
kiem Krzysztofa Malinowskiego powstały pa -
kiety programów do komputerowej analizy
złożonych układów sterowania, w tym spe -
cja lizowane programy do wspomagania de -
cy zji operatorskich w systemach zbior ni -
kowych. Ważny obszar badań dotyczy sto -
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versity of Minnesota, jako visiting associate
professor, w roku akademickim 1979/1980.
W latach 1991–1994 był koordynatorem ze
stro ny Politechniki Warszawskiej projektu
w Pro gramie TEMPUS, zaś w latach 1994–
–1997 kierował jednym z siedmiu obszarów
tematycznych w dużym projekcie między-
narodowym w Programie TEMPUS II. Od
1991 roku jest członkiem Zespołu Nauk Tech -
nicznych Komisji Ekspertów Ministerstwa
Edu kacji Narodowej. Jest współautorem kilku
artykułów i referatów poświęconych kształ -
ce niu inżynierów i organizacji studiów.

W latach 1980–1984 pełnił funkcje za -
stępcy dyrektora Instytutu ds. nauczania, a nas -
tępnie zastępcy dyrektora ds. nauki. W latach
1984–1996 był dyrektorem Instytutu Auto -
ma tyki i Informatyki Stosowanej (IAiIS). Jed -
no cześnie, począwszy od 1990 roku do 2005
roku kierował Zespołem Sterowania Opera -
cyj nego i Optymalizacji Złożonych Pro ce -
sów, a od utworzenia Zakładu Sterowania
Systemów Instytutu Automatyki i Informatyki
Stosowanej w 1996 roku jest kierownikiem
tego zakładu. W kadencjach 1993–1996
oraz 1999–2001 był członkiem Senatu PW
oraz przewodniczącym Senackiej Komisji ds.
Kadr. W latach 1996–1999 był dziekanem
Wy działu Elektroniki i Technik Infor ma cyj -
nych oraz przewodniczącym Senackiej Ko -
mi sji ds. Nauki. Od 2001 roku pracuje na sta -
no wisku profesora w Naukowej i Aka de mic kiej
Sieci Komputerowej (NASK), gdzie w latach
2000 –2009 kierował pionem naukowym tej
jednostki, a w okresie lipiec– listopad 2009
roku pełnił funkcję kierownika NASK.

Jest członkiem korespondentem Polskiej
Akademii Nauk (od 1998 roku) i członkiem
zwy czajnym Towarzystwa Naukowego War -
szawskiego. Od 2007 roku jest przewodni -
czą cym Komitetu Automatyki i Robotyki Pol -
skiej Akademii Nauk, przewodniczącym Rady
Naukowej Przemysłowego Instytutu Auto ma -
tyki i Pomiarów (PIAP), członkiem IFAC Tech -
nical Committee on Optimization, członkiem
Rady Naukowej Instytutu Badań Sys te mo -
wych Polskiej Akademii Nauk. W latach 1998–
–2001 był członkiem Rady Informatyki przy
Prezesie Rady Ministrów. W latach 2000 –2010
był członkiem kilku zespołów specjalis -
tycznych w Ministerstwie Nauki i Szkol nic -
twa Wyż szego.

Profesor Krzysztof Malinowski jest odzna -
czony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Jest żonaty, ma troje dzieci, syna i dwie
córki, a także wnuczkę i wnuczka. Interesuje
się historią.

sowania obliczeń równoległych w symulacji
i optymalizacji procesów i systemów. Roz -
pro szone i hierarchiczne mechanizmy de -
cyzyj ne oraz narzędzia do komputerowej
ana li zy symulacyjnej układów sterowania
i zarządzania odgrywają ważną rolę w obec-
nie prowadzonych pracach badawczych
dotyczących sterowania ruchem i bieżącą
wy ceną usług w sieciach komputerowych.

Krzysztof Malinowski jest autorem lub
współ autorem kilku monografii, w tym książ-
ki Control and Coordination in Hierarchical
Systems (J. Wiley & Sons, 1980), ponad stu
pięć dziesięciu artykułów i opublikowanych
re fe ratów na konferencje, w tym ponad pięć -
dziesięciu artykułów w zagranicznych cza-
sopismach i monografiach zbiorowych. Jest
auto rem licznych opracowań badawczych;
w latach 1986–1990 był koordynatorem gru -
py tematycznej w CPBP 03.09, od 1991 roku
kierował trzema dużymi projektami badaw-
czymi Komitetu Badań Naukowych, był
głów nym wykonawcą kilku innych projek-
tów badawczych. W latach 1994–1999 był
kie rownikiem uczelnianego priorytetowego
Programu Automatyki, Technik Informa cyj -
nych i Automatyzacji PATIA w którym uczest -
niczyły zespoły wywodzące się z sześciu
wydziałów Politechniki Warszawskiej. W la -
tach 2000 –2003 kierował, ze strony polskiej,
pracami prowadzonymi w projekcie QoSIPS
w 5. Programie Ramowym Unii Europejskiej;
projekt ten poświęcony był m.in. opracowa-
niu metod służących do prawidłowej wyce-
ny zróżnicowanych usług w sieci Internet. Za
prace badawcze otrzymał szereg nagród, w tym
jedną indywidualną i trzy zespołowe na gro -
dy Ministra oraz nagrodę brytyjskiego IEE im.
F.C. Williamsa w 1994 roku.

Krzysztof Malinowski był promotorem
w 20 ukończonych przewodach doktorskich,
cztery z promowanych przez niego osób
uzy skały następnie stopień doktora habili-
towanego. Był także recenzentem w 25 prze-
wodach doktorskich i w 18 przewodach
ha bi litacyjnych, opiniował liczne wnioski
o ty tuł profesora oraz kilka krajowych i za -
gra nicz nych wniosków awansowych na sta -
no wi ska profesorskie.

Przez wiele lat prowadził wykłady z „Pod -
staw automatyki” oraz do przedmiotów
„Tech nika systemów automatyzacji” i „Pod -
staw sterowania systemami”. Obecnie wykła-
da „Podstawy automatyki” oraz „Metody
syn tezy reguł decyzyjnych”. Był kierowni -
kiem ponad czterdziestu prac magisterskich.
Prowadził wykłady na studiach doktoran -
ckich w Politechnice Warszawskiej oraz w Uni -
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MICHAŁ
MALINOWSKI
Michał Malinowski urodził się 22 paź dzier -
nika 1954 roku w Warszawie. Po ukończeniu
w 1973 roku VII Liceum Ogólnokształcące
im. Juliusza Słowackiego w Warszawie roz -
po  czął studia w Politechnice Warszawskiej,
po czątkowo na Wydziale Elektrycznym, a nas -
tępnie Wydziale Elektroniki. Studia ukoń czył
w 1978 roku, otrzymując dyplom magistra in -
 żyniera w specjalności Technologia elektro -
no wa. W tym samym roku został uczestni -
kiem studiów doktoranckich w Politechnice
Warszawskiej. Pracę doktorską przygoto wy -
wał w Zakładzie Elektroniki Kwantowej pod
kierunkiem profesora Wiesława Wolińskiego.

Od 1982 roku był pracownikiem Ins ty tu tu
Mikroelektroniki i Optoelektroniki (po przed -
nio Instytut Technologii Elektronowej), gdzie
zajmował kolejno stanowiska konstruktora,
spe cjalisty i adiunkta. Stopień doktora nauk
tech nicznych uzyskał w 1985 roku, a dokto-
ra habilitowanego w 1990 roku za monogra -
fię Wpływ kooperatywnego oddziaływania
jo nów ziem rzadkich i procesów wielofoto -
no wych na przejścia optyczne w dielektrycz -
nych kryształach laserowych na przykładzie
kryształów czterofosforanów. W 2004 roku
uzy skał tytuł naukowy profesora nauk tech -
nicz nych. Od 1996 roku jest zatrudniony
w Ins tytucie Mikroelektroniki i Opto elek tro -
ni ki na stanowisku profesora nadzwyczaj -
nego, od 2000 roku pełni funkcję kierownika
Zakładu Optoelektroniki Instytutu Mikro elek -
troniki i Optoelektroniki.

Jeszcze przed uzyskaniem stopnia dokto-
ra Michał Malinowski uzyskał stypendium

Rządu Francji i odbył, na przełomie lat 1981
i 1982, 11-miesięczny staż naukowy w Labo -
ra torium Spektrometrii Fizycznej Uni wer sy te -
tu w Grenoble we Francji. W latach 1987–
–1993 spędził ponad 17 miesięcy w Labo -
rato rium Fizyko-Chemii Materiałów Lumi -
nescen cyjnych w Lyonie we Francji kolejno
w ramach stypendium Centre National de la
Reeherche Scentifique, stypendium Tempra
oraz krótkoterminowych wyjazdów. W póź -
niej szych latach (1997–2007) obejmował
kilkukrotnie, w sumie na okres 15 miesięcy,
stanowisko profesora na Uniwersytecie Blaise
Pascal w Clermont Ferrand (Francja).

Zainteresowania zawodowe Michała Ma -
li nowskiego obejmują badania, analizę i mo -
de lowanie dielektrycznych ośrodków wzmac -
niających i laserowych, a szczególnie badania
metodami spektroskopii optycznej do miesz -
ko wanych jonami lantanowców i metali przej -
ściowych szkieł i kryształów optycznych. Istot -
ną część pracy stanowią badania procesów
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skiej: Wydziału Fizyki Technicznej i Ma te -
matyki Stosowanej, Wydziału Elektrycznego,
Wydziału Fizyki, Wydziału Mechatroniki,
Wydziału Inżynierii Produkcji i innych. Do
najważniejszych prowadzonych wykładów
na leżą: „Lasery ciała stałego” (wykład obie -
ral ny, 1992), „Wybrane zagadnienia spektro -
skopii materiałów laserowych” (wykład obie -
ralny, 1992–1994), „Podstawy optoelektroniki
zintegrowanej” (1994–1996), „Podstawy fo -
to niki” (od 1995 roku), „Optoelektronika zin -
te growana” (od 1996 roku), „Zintegrowane
układy optoelektroniczne i optyczne układy
logiczne” (od 1997 roku) oraz „Wzmac nia -
cze i lasery światłowodowe” (od 2001 roku),
„Elementy i systemy optoelektroniczne” (2006–
–2010). W ostatnich latach opracował kilka
nowych przedmiotów, w tym „Metody spek -
tro skopowe”, przedmiot dla oferty uczel -
nianej w ramach Centrum Studiów Za awan -
so wanych Politechniki Warszawskiej oraz
„Integrated Photonics”, przedmiot dla anglo-
języcznych studiów doktoranckich w ra -
mach Program Rozwojowy Politechniki War -
szawskiej.

Michał Malinowski od 1993 roku uczest-
niczył w pracach Rady Programowej grupy
specjalności układowo-technologicznych
przygotowującej nowe plany studiów i pro-
gramy nauczania dla systemu studiów dwu -
stopniowych, wprowadzonego na Wydziale
Elektroniki i Technik Informacyjnych z po -
czątkiem roku akademickiego 1994/1995.
Od 1994 roku pełni również funkcję kie row -
nika specjalności Optoelektronika oraz, jako
członek Komisji Kształcenia i od 2000 roku
jako przewodniczący Rady Programowej 1,
bierze udział w przygotowaniu planów
studiów I i II stopnia oraz prowadzi nadzór
programowy nad realizacją kształcenia. Od
2004 roku przewodniczy Wydziałowej Ko -
misji Akredytacji Przedmiotów.

Michał Malinowski pełnił w latach 1986–
–2000 funkcję prezesa Warszawskiego To -
wa rzystwa Sportowego DeSki, zajmującego
się nauką i szkoleniem dzieci i młodzieży
w nar ciarstwie zjazdowym, tenisie i windsur -
fingu. Od 2000 roku jest przewodniczącym
komisji rewizyjnej tego towarzystwa. Jest
czyn nym instruktorem i sędzią narciarskim.

wielojonowych i wielofotonowych oraz ana -
li za ich wpływu na parametry lumines cen -
cyj ne materiałów. W ostatnim okresie prace
te koncentrują się nad badaniami ośrodków
czynnych o ograniczonej wymiarowości, np.
falowodów planarnych lub włóknowych. W ra -
mach działalności naukowej nawiązał współ -
pracę i ściśle współpracuje z wieloma insty-
tucjami krajowymi — Instytutem Technologii
Materiałów Elektronicznych, Instytutem Tech -
nologii Elektronowej i Instytutem Niskich
Tem peratur i Badań Strukturalnych Polskiej
Akademii Nauk, oraz z instytutami badaw-
czymi w Grenoble, Lyonie i Clermont Fer -
rand we Francji Był kierownikiem międzyna -
ro dowych programów badawczych prowa -
dzo nego w ramach programów Tempra,
Polonium i PICS. Brał udział w 39 projektach
naukowo-badawczych Komitetu Badań Nau -
kowych i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, w tym kierował 14 projektami
oraz 20 pracami własnymi Politechniki
Warszawskiej. Wraz z partnerami francuski-
mi zorganizował cykliczną szkołę o nazwie
„French-Polish Symposium on Spectroscopy
of Modern Materials in Physics, Chemistry
and Biology”, był członkiem komitetów na -
ukowych i organizacyjnych wielu krajowych
i międzynarodowych konferencji z obszaru
spektroskopii materiałów fotonicznych.

Za osiągnięcia naukowe otrzymał m.in.:
nagrodę indywidualną Rektora Politechniki
Warszawskiej, kilkukrotnie nagrodę ze spo ło -
wą Rektora Politechniki Warszawskiej, Na -
gro dę Zespołową I stopnia Ministra Edukacji
Narodowej oraz Nagrodę Sekretarza IV Wy -
działu Polskiej Akademii Nauk.

Wynikiem działalności naukowo-badaw-
czej Michała Malinowskiego jest ponad 280
prac opublikowanych w większości w czaso -
pismach o międzynarodowej renomie i pre -
zen towanych na międzynarodowych konfe -
ren cjach. Jest promotorem sześciu rozpraw
doktorskich, a obecnie pod jego opieką
prowadzonych jest siedem dalszych prac
doktorskich.

W ramach działalności dydaktycznej
Michał Malinowski prowadził na Wydziale
Elek troniki i Technik Informacyjnych Poli -
tech niki Warszawskiej wiele zajęć, m.in. la -
bo ratoria z takich przedmiotów, jak: „Za sto -
sowania laserów” (1980 –1993), „Technika
laserów” (1988 –1990), „Podstawy optoelek-
troniki” (1990 –1996), „Fizyka laserów”
(1980 –1994). Opracował program, zorgani-
zował i kierował Laboratorium Laserów i ich
zastosowań, oferujące zajęcia dla studentów
innych wydziałów Politechniki War szaw -
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MAREK MANIECKI
Marek Maniecki urodził się 31 stycznia 1949
roku. W 1967 roku ukończył XIX Liceum im.
Powstańców Warszawy w Warszawie i roz -
począł studia na Wydziale Elektroniki Poli -
techniki Warszawskiej. Po ukończeniu stu -
diów w 1972 roku w specjalności Maszyny
matematyczne rozpoczął prace w Instytucie
Informatyki Politechniki Warszawskiej, ko -
lejno jako asystent, starszy asystent i adiunkt.
W 1978 roku obronił doktorat uzyskując
stopień doktora nauk technicznych. W 1981
roku został powołany na stanowisko zastęp-
cy dyrektora Instytutu Informatyki Politech -
niki Warszawskiej ds. nauczania, którą to
funkcję pełnił do 1984 roku.

W 1987 roku Marek Maniecki rozpoczął
pra cę w PZ Inter-Design w Warszawie, zaj mu -
jąc kolejno stanowiska kierownika projektu, dy -
rektora ds. oprogramowania i dyrektora ge ne -
ralnego. Od 1999 roku pracuje w firmie „Glo -
 bema” Sp. z o.o. jako wiceprezes Zarządu.

Początkowo Marek Maniecki zajmował
się problematyką projektowania i tworzenia
systemów informatycznych, a w szczególno -
ści nowych metod implementacji systemów
operacyjnych dla mini- i mikrokomputerów.
Główne prace badawcze koncentrowały się
wokół wielowątkowych systemów operacyj -
nych oraz metod synchronizacji procesów
współbieżnych. Od rozpoczęcia pracy za -
wo dowej w firmach komercyjnych zakres
zainteresowań został poszerzony o proble -
ma tykę inżynierii oprogramowania, zarzą -
dza nia projektami informatycznymi oraz
jakości w wytwarzaniu oprogramowania.
Zapoczątkowany został też wtedy kolejny
nurt badań związany z systemami informacji

przestrzennej (GIS), a szczególnie ich zasto -
sowaniom w branżach sieciowych. Od 2006
roku głównym tematem badawczym są syste-
my informatyczne dla inteligentnych sieci
energetycznych (Smart Grid).

Przez cały okres swojej działalności Ma -
rek Maniecki był zaangażowany w projekty
ma jące na celu praktyczne wdrożenie
wyników prac teoretycznych. W czasie pra -
cy w Instytucie Informatyki Politechniki War -
szaw skiej uczestniczył w opracowaniu i im -
plementacji kliku systemów operacyjnych
dla produkowanych w Instytucie minikom-
puterów. W latach 1987–1998 współtworzył
rodzinę oprogramowania do przetwarzania
map rastrowych i zarządzania dokumentami
skanowanymi. W kolejnych latach nadzo ro -
wał wdrażanie i rozwój systemów GIS w wielu
polskich przedsiębiorstwach energetycznych
i ciepłowniczych. Kierował też dwoma pro-
jektami w ramach Programów Badawczych
UE: „Inspire” na temat poprawy wytwarzania
oprogramowania (FP4, 1997–1999) oraz
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M
1977–1978 był zaangażowany w opraco -
wanie nowatorskiego program kształcenia
w zakresie systemów operacyjnych (wykłady
i zajęcia projektowe) dla Wydziału Elek -
troniki Politechniki Warszawskiej. W latach
2001–2005 opracował i prowadził zajęcia
na studium podyplomowym Polskiego To wa -
rzystwa Informatycznego i Instytutu Orga ni za -
cji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ na
temat Jakości w projektach informatycznych.

Marek Maniecki jest członkiem założy-
cielem Polskiego Towarzystwa Informa tycz -
nego, przez cztery pierwsze kadencje pełnił
funkcje wiceprezesa Towarzystwa oraz w la -
tach 2005–2008 przewodniczącego Głów -
ne go Sądu Koleżeńskiego, a od 2008 roku
jest honorowym członkiem Polskiego Towa -
rzy stwa Informatycznego. Od 1992 roku jest
nieprzerwanie członkiem Rady Polskiej Izby
Informatyki i Telekomunikacji, pełniąc w la -
tach 2007–2009 funkcję przewodniczącego
Rady Izby, a od 2011 roku przewodni czą -
cego Komitetu Energia. Marek Maniecki jest
również członkiem Komitetu Sterującego
Polskiej Platformy Technologii Mobilnych
i Ko munikacji Bezprzewodowej. W 2005
roku został odznaczony Srebrnym Krzyżem
Zasługi za działalność w zakresie rozwoju
informatyki w Polsce.

Żonaty, ma dwoje dzieci, syna i córkę.
Włada czynnie językiem angielskim i ro syj -
skim, biernie włoskim. Jego zainteresowania
to po dróże, wędrówki piesze, historia śred -
nio  wiecz na.

„EDITH” na temat metod organizacji i indek-
sowania hurtowni danych GIS (FP5,
2000–2002). Od 2008 roku nadzoruje 3 pro-
jekty badawczo-wdrożeniowe, współfinan-
sowane przez UE, realizowane przez „Glo -
bemę” w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka.

Marek Maniecki jest współautorem jednej
monografii, autorem bądź współautorem kil -
ku podręczników, skryptów i materiałów me -
todycznych. Ponadto jest autorem kilku arty -
kułów opublikowanych i prezentowanych na
konferencjach informatycznych, a obecnie
poświęconych systemom informatycznym
w energetyce. Był promotorem kilkunastu
prac magisterskich.

W latach 2006–2008 Marek Maniecki
był członkiem Rady Nauki i Komisji Badań
na Rzecz Rozwoju Gospodarki Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2007
roku jest członkiem zespołu Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Kreator
Innowacyjności — Patent Plus”, opiniującego
wnioski wspierające innowacyjną przedsię -
biorczość akademicką. Był również człon kiem
Komitetów programowych I, II i III Kon gre -
sów Informatyki Polskiej, organizo wa nych w la -
tach 1994, 1998 i 2003 oraz człon kiem Ko mi -
 tetów Naukowych czterech kolej nych Krajo -
wych Konferencji Inżynierii Opro gra mo wa nia
(w latach 1999–2002).

Marek Maniecki przygotował i prowadził
wiele wykładów w zakresie języków i me -
tod programowania, systemów operacyjnych
i pro gramowania współbieżnego. W latach
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TOMASZ MARTYN
Tomasz Martyn urodził się 30 listopada 1971
roku. W 1990 roku rozpoczął studia infor-
matyki na Wydziale Elektrycznym Poli tech -
niki Poznańskiej. Po ukończeniu studiów
w 1995 roku został przyjęty na Studium
Doktoranckie na Politechnice Warszawskiej.
W 1999 roku obronił z wyróżnieniem dok-
torat. W tym samym roku rozpoczął pracę
w Zakładzie Grafiki Komputerowej Instytutu
Informatyki Politechniki Warszawskiej, gdzie
pracuje do dziś.

Od początku swojej działalności nau ko -
wej Tomasz Martyn zajmuje się problemami
z zakresu geometrii fraktalnej i grafiki kom-
puterowej, w szczególności algorytmami
roz wiązywania problemów geometrycznych
dotyczących zbiorów fraktalnych oraz wizu -
alizacji tych zbiorów.

Opublikował na ten temat kilkanaście arty -
kułów, które zostały przedstawione w uzna -
nych czasopismach oraz na międzynarodo -
wych konferencjach.

Tomasz Martyn jest również autorem lub
współautorem czterech monografii z dzie -
dziny geometrii fraktalnej.

Recenzował wiele artykułów dla reno mo -
wanych czasopism międzynarodowych (m.in.:
„Fractals”, „Journal of Mathematical Imaging

and Vision”, „Computers and Mathematics
with Applications”, „Applied Mathematical
Modelling”, „International Journal of Com pu -
ter Mathematics”) oraz był członkiem komi -
tetów redakcyjnych kilku konferencji.

Był promotorem wielu prac inżynierskich
i magisterskich.

Tomasz Martyn jest autorem dwóch wy -
kładów „Fraktale — podstawy matematyczne
i zastosowania” oraz „Programowanie gier
komputerowych”, które prowadził w latach
2000–2011 na Politechnice Warszawskiej.

Jest członkiem organizacji Institute of Elec -
trical and Electronics Engineers (IEEE).
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PIOTR MARUSAK
Piotr Marusak urodził się dnia 1 stycznia
1974 roku w Warszawie. Uczęszczał do
XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Sta ni -
sła wa Staszica w Warszawie, do klasy o pro-
filu matematycznym eksperymentalnym.
Świa dectwo dojrzałości z wyróżnieniem
uzyskał w 1992 roku. Studia na Wydziale
Elektroniki i Technik Informacyjnych Poli -
tech niki Warszawskiej na kierunku Infor -
ma tyka, w specjalności Systemy sterowania
i wspo magania decyzji ukończył w 1997 ro -
ku z wynikiem celującym, uzyskując dyplom
magistra inżyniera. W 2003 roku otrzymał
stopień doktora inżyniera za rozprawę Re -
gulacja predykcyjna obiektów nieliniowych

z zastosowaniem techniki DMC i modelowa-
nia rozmytego uznaną za wyróżniającą się
przez Radę Wydziału Elektroniki i Technik
Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
Na stanowisku adiunkta pracuje w Instytucie
Automatyki i Informatyki Stosowanej od
2003 roku. W ramach zajęć dydaktycznych
prowadził między innymi wykłady „Dyna mi -
cal Systems”, „Optimization Techniques” oraz
„Sterowanie procesów”.

Jest autorem przeszło 80 publikacji
nauko wych. Jego zainteresowania naukowe
obej mują: sterowanie obiektów nielinio -
wych, algorytmy regulacji predykcyjnej,
mode lowanie i sterowanie rozmyte, pro -
jekto wanie układów regulacji odpornych na
uszkodzenia, a także układów sterowania
z optymalizacją punktu pracy.

Został wyróżniony czterema nagrodami
Rektora Politechniki Warszawskiej. Jest człon -
kiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich
(SEP) oraz Institute of Electrical and Elec tro -
nics Engineers (IEEE). W latach 2001–2005
był sekretarzem Koła 108 Oddziału War -
szaw skiego Stowarzyszenia Elektryków Pol -
skich. W 2007 roku został wyróżniony Sre -
brną Odznaką Honorową SEP, w 2009 roku
— Medalem Stowarzyszenia Elektryków
Polskich im. Michała Doliwo-Dobro wol skie -
go, a w 2010 roku — Srebrną Odznaką Ho -
no rową Naczelnej Organizacji Technicznej.
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JANUSZ MARZEC
Janusz Marzec urodził się w Sosnowcu w 1951
roku. Po ukończeniu Liceum Ogól no kształ -
cą cego im. Emilii Plater w 1969 roku roz po -
czął studia na Wydziale Elektroniki Poli tech -
niki Warszawskiej. W 1973 roku ukończył
studia inżynierskie na specjalności Aparatura
pomiarowa, a w 1975 roku indywidualne
uzu pełniające studia magisterskie. Po rocz -
nej służbie wojskowej w Szkole Oficerów
Re zerwy rozpoczął pracę w Zakładzie Elek -
tro niki Jądrowej Instytutu Radio elek tro niki,
w pracowni profesora Zdzisława Pawłow -
skie go. W 1983 roku obronił rozprawę dok-
torską Licznik proporcjonalny z jednorod-
nym polem elektrycznym w obszarze lawi -
no wego powielania elektronów, a w 2003
roku rozprawę habilitacyjną Wielko po wierz -
ch niowe detektory śladowe w eksperymen-
tach fizyki wysokich energii. Od 2006 roku
pracuje na stanowisku profesora nadzwy -
czaj  nego w pracowni Detekcji i Spek tro met -
rii Zakładu Elektroniki Jądrowej i Medycznej
Instytutu Radioelektroniki Politechniki War -
szawskiej.

Zainteresowania naukowe Janusza Marca
koncentrują się wokół detektorów pro mie -
niowania jonizującego i elektroniki jądrowej.
W znaczącej części są realizowane poprzez
udział w międzynarodowych eksperymen-
tach fizyki wysokich energii: eksperymencie

COMPASS w CERN (Genewa) i neutrinowym
eksperymencie T2K (Tokai, Japonia). Jest
współ autorem ponad 20 publikacji prezentu-
jących wyniki tych eksperymentów w naj bar -
dziej znaczących periodykach z dziedziny
fizyki wysokich energii.

Janusz Marzec prowadzi wykłady na
temat detekcji promieniowania jonizującego
i elektroniki jądrowej. Jego ulubionym wy -
kła dem jest, oferowany wszystkim studentom
Wydziału, wykład na temat szumów i za -
kłóceń w aparaturze elektronicznej.

W latach 2005–2008 był zastępcą dyrek-
tora Instytutu Radioelektroniki do spraw
naukowych.
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ZDZISŁAW
MĄCZEŃSKI
Zdzisław S. Mączeński urodził się w 1942
roku w Warszawie, gdzie też ukończył
Liceum im. Tadeusza Reytana w 1959 roku.
W tym samym roku rozpoczął studia na Wy -
dziale Łączności Politechniki Warszawskiej,
które ukończył w 1966 roku. Po dyplomie
podjął pracę, jako asystent w Katedrze Mag -
netyków i Dielektryków, której opiekunem
był profesor Antoni Kiliński, a później docent
Ludwik Badian. Od 1973 roku rozpoczął
samodzielne wykłady z miernictwa elemen-
tów elektronicznych. Pracę doktorską z dzie -
dziny badania materiałów dielektrycznych,
uznaną za wyróżniającą się, obronił w 1976
roku na Wydziale Elektroniki Politechniki
War szawskiej, po czym kontynuował pracę

nauczyciela akademickiego na stanowisku
adiunkta w Instytucie Technologii Elektro no -
wej Politechniki Warszawskiej. Jednocześnie
w latach 1974–1979 był kierownikiem Ze -
spo łu Badawczego zajmującego się opraco -
waniem nowych metod badania materiałów
dla elektroniki. W 1979 roku wyjeżdża do
Sta nów Zjednoczonych na dwuletni staż na -
u kowy do Stanford University i Missouri Uni -
ver sity of Science and Technology, gdzie pro -
wa dził też wykłady kursowe z dziedziny elek -
troniki ciała stałego. W latach 1981–1984 był
zastępcą ds. dydaktycznych dyrektora Insty -
tu tu Technologii Elektronowej Politechniki
War  szawskiej oraz pełnił obowiązki kie row -
nika Zakładu Magnetyków i Dielektryków.
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W latach 1985–1987 wykładał i prowadził
badania jako visiting associated professor
w Missouri University of Science and Tech -
no lo gy. W 1993 roku Minister Edukacji
Narodowej mianował go swoim doradcą do
spraw współpracy międzynarodowej. W la -
tach 1996–2002 pełnił funkcję prodziekana
Wydziału Elektroniki i Technik Infor -
macyjnych. W tym czasie prowadził także
wykłady zamawiane dla koncernu Motorola
w Wielkiej Brytanii, USA, Turcji i na Wę -
grzech. Członek Senatu Politechniki War -
szaw skiej w latach 2002–2008. Był człon -
kiem licznych komisji senackich i rektorskich
oraz przewodniczącym zespołów opracowu-
jących regulaminy różnych rodzajów stu -
diów w Politechnice Warszawskiej. Od 2009
roku jest pełnomocnikiem Rektora Poli tech -
niki Warszawskiej ds. rekrutacji na studia.

Opracował 19 nowych wykładów kurso -
wych i zorganizował zbliżoną liczbę labora-
toriów dydaktycznych. Kierował ponad 40
pracami dyplomowymi. Z zakresu meto do lo -

gii i organizacji dydaktyki w szkole wyższej
jest autorem lub współautorem 23 publikacji.

Wynikiem jego badań naukowych było
ponad 20 opracowanych i zrealizowanych
ory ginalnych systemów do badania materia -
łów oraz elementów magnetycznych i di elek -
 trycznych dla zastosowań elektronicznych,
w większości wdrożonych w laboratoriach
badawczych w polskim przemyśle elektron-
icznym (POLFER, PHILIPS, MIFLEX, CERAD)
oraz w ośrodkach badawczych i laboratoriach
uczelnianych. Prace te zaowocowały autor -
stwem lub współautorstwem ponad 40 pub-
likacji, referatów i raportów naukowych. Jest
autorem licznych recenzji i ekspertyz, w tym
dla Komitetu Badań Naukowych.

Był wielokrotnie nagradzany za działal-
ność naukową i dydaktyczną przez Rektora
Poli techniki Warszawskiej i Ministra Szkol -
nic twa Wyższego i Techniki.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Me -
dalem Edukacji Narodowej.
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PRZEMYSŁAW
MIAZGA
Przemysław Miazga urodził się 13 kwietnia
1957 roku w Warszawie. W 1975 roku ukoń -
czył XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kle -
men ta Gottwalda (obecnie Stanisława Sta -
szica) w Warszawie. Dyplom magistra inży -
niera elektronika uzyskał w 1980 roku na
Wydziale Elektroniki Politechniki War szaw -
skiej. Od 1981 roku jest zatrudniony jako
nauczyciel akademicki w Zakładzie Mikrofal
Instytutu Radioelektroniki na Wydziale Elek -
troniki i Technik Informacyjnych. W 1989 ro -
ku uzyskał stopień doktora nauk technicz -
nych za rozprawę Metoda analizy obwodów
mikrofalowych z wykorzystaniem transmi -
syjnych macierzy rozproszenia.

Zainteresowania badawcze Przemysława
Miazgi koncentrują się na zagadnieniach
analizy i syntezy układów mikrofalowych.
W la tach 1981–1985 jego prace dotyczyły
głów nie metod projektowania mikro-

falowych przesuwników fazy. W następnych
latach zajmował się zagadnieniami imple-
mentacji metod algorytmów mini-makso -
wych optymalizacji globalnej oraz wyspec-
jalizowanych algorytmów ewolucyjnych do
wspomaganego komputerem projektowania
obwodów mikrofalowych. Opracował nową
metodę analizy układów mikrofalowych z wy -
korzystaniem uogólnionej transmisyjnej ma -
cierzy rozproszenia. Od 1996 roku zajmuje
się zagadnieniami optymalizacji układów
ana li zowanych metodami polowymi. Opra -
cował optymalizator do programu symulato-
ra elektromagnetycznego QuickWave. Obec -
nie zajmuje się zagadnieniami projektowania
niejednorodnych linii transmisyjnych oraz
złożonych układów mikrofalowych o dowol-
nej topologii.

Przemysław Miazga jest autorem lub
współ autorem 8 artykułów oraz 30 komu-
nikatów konferencyjnych.

W latach 1981–1987 Przemysław Miazga
prowadził zajęcia dydaktyczne z „Teorii pola
elektromagnetycznego”, „Podstaw Radio -
komu nikacji i Radiolokacji” oraz „Układów
Logicznych” na Wydziale Elektroniki Poli tech -
 niki Warszawskiej. Od 1998 roku pro wadzi
wykład „Digital Circuits”, od 2002 ro ku —
wykład „Evolutionary Algorithms”, a od 2010
roku — wykład „Algorytmy ewolucyjne”.

Jest współautorem Zbioru zadań z teorii
pola elektromagnetycznego (praca zbiorowa
pod redakcją Tadeusza Morawskiego (Wy -
daw nictwa Naukowo-Techniczne, War sza -
wa 1990).

Od 1997 roku jest członkiem Institute of
Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

Interesuje się podróżami, muzyką, histo -
rią i sztuką. Uprawia turystykę, nurkowanie,
żeglarstwo, kite-surfing, fotografowanie i fil -
mo wanie, jazdę terenową (motor+ 4wd).
Aktyw ne hobby — organizacja imprez tu rys -
tyki kulinarno-kulturalnej. Od 1979 jest roku
pilotem wycieczek zagranicznych. W latach
1980–1982 pełnił funkcję wiceprezesa
Warszawskiego Klubu Pilotów Wycieczek
Zagranicznych Almaturu.
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RYSZARD
MICHNOWSKI
Ryszard Michnowski urodził się 7 lutego
1970 roku w Warszawie. W 1985 roku ukoń -
czył szkołę podstawową a w 1990 roku —
XLII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Ko -
nop nickiej w Warszawie. Dyplom magistra
in żyniera uzyskał na Wydziale Elektroniki
i Tech nik Informacyjnych Politechniki War -
szaw skiej w 1997 roku. W tym samym roku
rozpoczął studia doktoranckie. Stopień dok-
tora nauk technicznych uzyskał w 2006 roku
za rozprawę Model elektro-termiczny tran zy -
stora LDMOS, której promotorem był profe-
sor Tadeusz Morawski. W latach 2006–2008
zatrudniony był w firmie handlowej AM Tech -
nologies jako specjalista ds. aparatury po mia -
rowej. Od 2008 roku pracuje jako adiunkt
w Instytucie Radioelektroniki Politechniki
War szawskiej (w Pracowni Systemów Ultra -
sze rokopasmowych).

Działalność naukowa Ryszarda Mich -
now skiego obejmuje m.in. projektowanie
pasywnych i aktywnych układów mikrofa -
lowych, w tym wzmacniaczy małej i średniej
mocy, układów generacyjnych a także syste-
my ultraszerokopasmowe (UWB).

Ryszard Michnowski jest autorem lub
współautorem ponad 15 komunikatów kon-
ferencyjnych.

Prowadzi laboratoria z zakresu „Podstaw
radiokomunikacji”, „Systemu UMTS” i „Mier -
nictwa radioelektronicznego”.

Interesuje się podróżami i zwiedzaniem.
W wolnych chwilach uprawia pływanie, nur -
kowanie, żeglarstwo, narciarstwo połą czo ne
z fotografowaniem i filmowaniem.
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JERZY MIEŚCICKI
Jerzy Tomasz Mieścicki urodził się we
wrześniu 1940 roku w Warszawie. Po ukoń -
czeniu szkoły podstawowej uczęszczał do
zna nego warszawskiego Liceum im. Ta -
deusza Reytana. Maturę uzyskał w 1957 roku
i w tymże roku podjął studia na Wydziale Łącz -
ności Politechniki Warszawskiej. W 1963
roku uzyskał dyplom magistra inżyniera
łączno ści, jako absolwent drugiego rocznika
no wo utworzonej wówczas specjalności Ma -
szy ny matematyczne.

Jeszcze przed uzyskaniem dyplomu,
w 1962 roku, Jerzy Mieścicki podjął pracę
jako laborant w Zakładzie Konstrukcji Tele -
komunikacyjnych i Radiofonii. Po dyplomie,
w 1963 roku, został nauczycielem akade mic -
kim w Katedrze Budowy Maszyn Mate ma -
tycz nych. W tej instytucji (która przekształ-
ciła się w 1970 roku w Instytut Budowy Ma -
szyn Matematycznych, a w 1975 roku —
w Instytut Informatyki) będzie pracował aż
do 2008 roku.

W 1966 roku uzyskał stopień doktora
nauk technicznych (za rozprawę O pewnych
zagadnieniach niezawodności sieci logicz -
nych, której promotorem był profesor Antoni
Kiliński) i objął stanowisko adiunkta. W 1972
roku został mianowany docentem kontrakto -
wym i był powołany na stanowisko zastępcy
dy rektora Instytutu ds. naukowych. Funkcję
tę sprawował do 1978 roku, a przez ka den -
cję 1978–1981 był dyrektorem Instytutu
Infor matyki.

Zainteresowania badawcze i dydakty-
czne Jerzego Mieścickiego koncentrowały się
w tym okresie na zagadnieniach niezawod-
ności sieci logicznych, organizacji kompu te -
rów oraz modelowaniu wydajności syste mów.
Tej tematyki dotyczyły także prace dok tor -
skie, których Jerzy Mieścicki był promoto rem.
W sumie, do 1981 roku, stopień doktora uzys -
kało wówczas pod jego kierownictwem sześć
osób, co m.in. przyniosło mu w 1982 roku
Nagrodą Ministra Szkolnictwa Wyższego za
osiągnięcia w dziedzinie kształcenia kadr
naukowych.

W 1981 roku nowa ustawa o szkolnic -
twie wyższym zlikwidowała stanowisko do -
cen ta kontraktowego, a Jerzy Mieścicki po wró -
 cił na poprzedni etat, pozostając odtąd rzadkim
przypadkiem adiunkta, który ma w dorobku
sześcioro wypromowanych doktorów i trzy
recenzje prac doktorskich bronionych na
innych uczelniach w Polsce.

W latach 80. zainteresowania naukowe
Jerzego Mieścickiego zwróciły się w kie run -
ku modelowania systemów współbieżnych.
Sformułował on wówczas model symulacyj ny,
nazwany EDN — Event Driven Nets, a póź -
niej — oryginalny automatowy model CSM
(Concurrent State Machines), ukierunkowany
na weryfikację modelową (model checking).

Pracę nad teoretyczną stroną modelu i jego
szerszą promocją w publikacjach spowolniło
ponowne objęcie przez Jerzego Mieścickiego
w 1988 roku funkcji zastępcy dyrektora
Instytutu ds. nauki. Nastąpiło to w momencie
dla Instytutu kryzysowym, spowodowanym
m.in. odejściem z Instytutu blisko połowy
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nauczycieli akademickich (głównie na skutek
emigracji po stanie wojennym) i załamaniem
działalności Zakładu Doświadczalnego Ins -
ty tutu w ówczesnej sytuacji ekonomicznej
kraju. Jerzy Mieścicki pełnił funkcję zastępcy
dyrektora Instytutu nieprzerwanie aż do
2001 roku, a więc przez bardzo trudny czas
wypracowywania przez Instytut gruntownie
nowego profilu naukowego, dydaktycznego,
organizacyjnego i personalnego.

Mimo znacznego obciążenia tą działal-
nością organizacyjną, Jerzy Mieścicki zgru -
pował wokół siebie zespół, z którym konty -
nu ował prace nad teorią i zastosowaniami
modelu CSM. W ramach tych badań (m.in.
finansowanych przez dwa duże granty Ko -
mitetu Badań Naukowych) dopracowano
podstawy teoretyczne modelu i implemento -
wano programowy model checker COSMA.
Tematyka ta była m.in. przedmiotem dwóch
prac doktorskich, a także wielu publikacji i prac
dyplomowych. Jednocześnie, ten sam zespół
zrealizował kilka dużych projektów B + R,
rów nież kierowanych lub współkierowanych
przez dr Mieścickiego (dwa projekty dla
Deu tsche Telekom oraz system nadzoru blo -
ków energetycznych, wykonany we współ -
pra cy z Instytutem Techniki Cieplnej Poli -
techniki Warszawskiej, nagrodzony w 1996
roku Nagrodą Siemensa I stopnia).

Za istotne osiągnięcie dydaktyczne moż -
na uznać autorski wykład „Wstęp do infor ma -
tyki”, który Jerzy Mieścicki opracował i pro -
wa dził od 2001 roku. Przedmiot ten był przez
studentów bardzo dobrze oceniany w dzie -
kań skich ankietach, a Wydziałowy Samorząd
Studentów dwukrotnie przyznał Jerzemu
Mieścickiemu (w 2005 i 2006 roku) tytuł naj -
lepszego wykładowcy Wydziału (tzw. kon kurs
„Złotej Kredy”).

W 2009 roku Jerzy Mieścicki przeszedł
na emeryturę. Bierze jednak nadal czynny

udział w pracach swego dawnego zespołu,
wy głasza wykłady popularno-naukowe, a tak -
że przygotowuje do druku książkę, będącą
roz szerzoną i zmodyfikowaną wersją wy kła -
du ze „Wstępu do informatyki”, przezna czo -
ną dla publiczności szerszej, niż tylko stu -
den ci kierunku Informatyka.

Jerzy Mieścicki jest autorem lub współ -
autorem kilkudziesięciu artykułów w czaso -
pismach naukowych i referatów na konferen -
cjach o międzynarodowym zasięgu, a także
kil kudziesięciu instytutowych raportów ba -
daw  czych. Ma za sobą pobyty naukowe w Fin -
 landii (Helsinki University of Technology,
dwukrotnie), Kanadzie (University of Water -
loo) i USA (Loyola University, New Orleans).
Posiada Srebrną Odznakę „Zasłużony dla
Politechniki Warszawskiej”, a także dwa od -
znaczenia państwowe: Złoty Krzyż Zasługi
(1976) oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odro -
dzenia Polski (2002).

W życiu prywatnym — rozwiedziony
w po czątku lat dziewięćdziesiątych, a od
2007 roku ponownie i szczęśliwie żonaty.
Ma dorosłą, zamężną córkę oraz dwoje
dorosłych dzieci i wnuczka od strony żony.
Lubi muzykę klasyczną i jazz, ma zresztą
w swym życiorysie okres czynnego uprawia-
nia muzyki: w czasie liceum i studiów uczył
się w szkole muzycznej, grywał w amators-
kich zespołach jazzowych, potem jeszcze
kilka lat w orkiestrze Zespołu Pieśni i Tańca
Politechniki Warszawskiej. Poświęca sporo
cza su słuchaniu muzyki, a także literaturze
i fil mom dokumentalnym, zwłaszcza z dzie -
dziny szeroko rozumianej historii. Uprawia
ta oistyczne Tai Chi. Nie lubi chamstwa i lu -
dzi bez poczucia humoru, bardzo natomiast
sobie ceni dyskusje z osobami mającymi coś
do powiedzenia, niezależnie od ich wieku,
płci czy wykształcenia.

M
INSTYTUT INFORMATYKI

299



ANDRZEJ MIĘKINA
Andrzej Miękina urodził się 7 grudnia 1954
roku w Kielcach. Od 1956 roku mieszka
w Warszawie, gdzie ukończył szkołę pod sta -
wową (1969). W 1974 roku został absolwen-
tem Technikum Nukleonicznego w Otwo cku.
W latach 1974–1979 studiował na Wydziale
Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Politechniki Warszawskiej. Od 1980 roku
jest zatrudniony w Instytucie Radio elek tro ni -
ki na Wydziale Elektroniki i Technik Infor ma -
cyjnych: początkowo jako robotnik, a po
uzy skaniu dyplomu magistra inżyniera fizyki
technicznej na stanowisku konstruktora, spe -
cja listy i nauczyciela akademickiego, od 1998
roku — na stanowisku adiunkta. Stopień dok-
tora nauk technicznych w dziedzinie elek-
troniki uzyskał na Wydziale Elektroniki
Politechniki Warszawskiej w 1998 roku za
rozprawę Zastosowanie wariacyjnych metod
odtwarzania mezurandów do poprawiania
jakości analiz spektrometrycznych.

Dwukrotnie przebywał na Uni ver sité du
Québec à Tro is-Ri viè res (Kanada) — w 1991
roku cztery miesiące i w 1994 roku dwa
miesiące — jako chercheur invite, realizując

system wspomagania projektowania i bada-
nia metod odtwarzania mezurandów.

Zainteresowania badawcze Andrzeja
Miękiny od początku koncentrowały się na
problematyce zastosowania cyfrowego
przetwa rzania sygnałów w spektrofotometrii
i w inteligentnych czujnikach optoelektro -
nicz nych, stosowanych w monitoringu śro -
dowiska naturalnego, w monitoringu prze-
mysłowym, w telekomunikacji i w badaniach
żywności. Na Politechnice Warszawskiej
brał udział w pracach dotyczących auto -
maty zacji pomiarów fizyko-chemicznych,
me tod odtwarzania wielkości pomiarowych
zmien nych w czasie, metod dynamicznego
wzorcowania torów pomiarowych oraz me -
tod interpretacji danych spektrofotometrycz -
nych. W firmie Measurement Microsystems,
Inc., jako research advisor, realizował prace
ba dawczo-rozwojowe dotyczące spektrofo-
tometrycznych monitorów optycznych ka na -
łów telekomunikacyjnych. Jest współautorem
ponad 30 artykułów w takich czasopismach
jak „IEEE Transactions on Instrumentation and
Measurement” i „Measurement — Journal of
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IMEKO”. Jest współtwórcą 9 zagranicznych
patentów. Za osiągnięcia badawcze był na -
gradzany przez Ministra Nauki, Szkolnictwa
Wyższego i Techniki (1986), i dwukrotnie
przez Rektora Politechniki Warszawskiej
(1981, 1986).

Andrzej Miękina brał udział w prowadze-
niu następujących wykładów: „Opro gra -
mowa nie systemów pomiarowych”, „Metody
i algorytmy przetwarzania sygnałów pomia -
rowych”, „Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
pomiarowych”, „Metody numeryczne”, „Wstęp
do metod numerycznych” oraz w zajęciach
laboratoryjnych z przedmiotów „Systemy po -
miarowe”, „Metody numeryczne” i „Cyfrowa
technika pomiarowa”. Ponadto prowadzi wy -
kład i zajęcia laboratoryjne z przedmiotu
„Tech nika obliczeniowa i metody symulacyj -

ne” na studiach wieczorowych. Jest współau-
torem podręcznika akademickiego Wstęp do
metod numerycznych dla studentów elek-
troniki i technik informacyjnych (Oficyna
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,
War szawa 2009).

Andrzej Miękina jest członkiem (senior
mem ber) Institute of Electrical and Electronic
Engineers (USA) gdzie pełni funkcję skarbni-
ka Polskiej Sekcji Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE).

Jest żonaty; ma syna i dwoje wnuków.
Włada biernie i czynnie językiem angielskim
i rosyjskim. Interesuje się muzyką poważną,
literaturą science-fiction i historyczną, wolne
chwile lubi spędzać z wnukami w swoim
ogrodzie.
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JACEK MISIUREWICZ
Jacek Misiurewicz urodził się w 1965 roku
w Warszawie. XIV Liceum Ogólnokształcą ce
imienia Klementa Gottwalda (obecnie Sta -
szica) w Warszawie ukończył w1983 roku.
Jako laureat Olimpiady Wiedzy Technicznej
rozpoczął studia na Wydziale Elektroniki
Poli techniki Warszawskiej, które ukończył
w 1988 roku uzyskując dyplom magistra
inżyniera w dziedzinie aparatury elektro -
nicznej. Praca magisterska (napisana wspól-
nie z Jerzym Siennickim, w pracowni magis-
tra Leonida Bułhaka pod kierownictwem
magistra Michała Tuszyńskiego) dotyczyła
opracowania mikrokomputera przemys ło we -
go na bazie supernowoczesnego wówczas
procesora 80186.

Pracę zawodową rozpoczął w 1988 roku
w zespole doktora Andrzeja Wojtkiewicza
w Ins tytucie Podstaw Elektroniki Politechniki
Warszawskiej. Rozprawę doktorską Esty ma -
cja częstotliwości sygnałów nierówno mier -

nie spróbkowanych — zastosowanie w cyf -
rowym przetwarzaniu sygnałów radioloka-
cyjnych obronił w 1996 roku z wynikiem
bar dzo dobrym. Za tę pracę otrzymał Na -
grodę indywidualną Rektora Politechniki
War szawskiej II stopnia za osiągnięcia
naukowe.

Jeszcze przed ukończeniem pracy dok-
torskiej, zgromadził znaczący dorobek pub-
likacyjny, w tym w materiałach reno mo wa -
nych międzynarodowych konferencji nau ko -
wych, co z pewnością przyczyniło się do
przyznania mu stypendium Fundacji na
rzecz Nauki Polskiej w 1993 roku. Jego zain-
teresowania naukowe koncentrowały się
wokół zagadnień dotyczących radiolokacji
— początkowo w dziedzinie nie równo mier -
ne go próbkowania sygnałów, następnie tak że
radarów SAR oraz szumowych i pasywnych.

Jest autorem, lub współautorem kilku -
dzie sięciu publikacji naukowych.
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W latach 1988–2011 brał udział w wielu
projektach badawczych i rozwojowych z dzie -
dziny radiolokacji w ramach kooperacji Poli -
techniki Warszawskiej z krajowym przemys -
łem. W latach 2009–2011 kierował w Poli -
tech nice badaniami prowadzonymi w ramach
międzynarodowego projektu finansowanego
przez Europejską Agencję Obrony. Wyrazem
uznania dla tej pracy były nagrody zespo ło -
we Rektora Politechniki Warszawskiej w la -
tach 1999, 2002, 2008.

W ramach obowiązków dydaktycznych
pro wadził zajęcia z przedmiotów podstawo -
wych prowadzonych w Zakładzie Teorii Ob -
wo dów i Sygnałów. Od 2001 roku prowadzi
opracowany przez siebie przedmiot EDISP —
„Digital Signal Processing” wykładany w ję -
zyku angielskim, a od 2006 roku także ESPTR

— „Signal Processing in Telecommunications
and Radar”. Wcześniej brał udział w opraco -
waniu laboratorium cyfrowego przetwarza-
nia sygnałów do przedmiotu CYPS (i skryptu
do tego przedmiotu), za co otrzymał zespo ło -
wą Nagrodę Rektora Politechniki Warszaw -
skiej w 2000 roku.

Był również członkiem komitetów orga -
ni zacyjnych konferencji „Krajowa Konfe ren -
cja Teoria Obwodów i Układy Elektro nicz -
ne” (1996, 1997) oraz „International Radar
Symposium” (2004, 2006, 2008). W latach
1998–2004 był członkiem Zarządu Polskiej
Sekcji Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) i redaktorem „Newslettera”
tejże Sekcji.

Hobby: góry, rower, narty, ostatnio też
poprawianie mapy ump.waw.pl.
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JÓZEF
WIESŁAW MODELSKI
Józef Wiesław Modelski urodził się 25 marca
1949 roku w Kawnicach. W 1967 roku ukoń -
czył Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza
Kościuszki w Koninie. Dyplom magistra inży -
niera elektronika uzyskał w 1973 roku na
Wy dziale Elektroniki Politechniki Warszaw -
skiej. Rada Wydziału Elektroniki Politechniki
Warszawskiej nadała mu też stopnie doktora
nauk technicznych (1978) i doktora habili-
towanego (1987). W 1994 roku otrzymał ty -
tuł profesora. Od 1973 roku Józef W. Model -
ski jest zatrudniony w Instytucie Radioelek -
tro niki Politechniki Warszawskiej, od 2002
roku na stanowisku profesora zwyczajnego.
W latach 1976–1977, jako stypendysta Ful -
brigh ta w USA, prowadził badania w labora-
toriach mikrofalowych: Cornell University,
Uni versity of Texas at Austin oraz Com mu -
nica tions Satellite Corporation Laboratories.

W 1985 roku przebywał na półrocznym
stypendium Deutscher Akademischer Aus -
tau schdienst (DAAD) w RFN. W latach
1986–1988 pracował w Technische Uni ver -
si tat Braunschweig (RFN) na stanowiskach
senior scientist oraz visiting professor. W 2005
roku otrzymał trzyletnie subsydium profe-
sorskie Fundacji Nauki Polskiej. Prowadził
wykłady zaproszone i kursy w kilkunastu kra-
jach europejskich, USA, Japonii, Indiach,
Brazylii i na Bliskim Wschodzie. Jest konsul-
tantem podmiotów gospodarczych w Polsce,
USA i Niemczech.

W Politechnice Warszawskiej, poza pra -
cą dydaktyczną i naukową, pełnił szereg
funk cji akademickich, m.in. kierownika
Zakładów Telewizji (1988–2000) i Ra dio ko -
munikacji (2003–2008), a od 1996 roku jest
dyrektorem Instytutu Radioelektroniki.
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Zainteresowania naukowo-badawcze
Józe fa W. Modelskiego koncentrują się wo -
kół techniki mikrofalowej, radiokomunikacji
i telewizji. Początkowo brał udział w opra-
cowaniu metod i aparatury do pomiaru para-
metrów mikrofalowych diod półprzewod-
nikowych, w latach 1974–1988 zajmował
się projektowaniem i realizacją mikro-
falowych modulatorów i przesuwników fazy
stosowanych w systemach telekomunika-
cyjnych. W trakcie pobytu w Technische
Uni versitat Braunschweig uczestniczył w ba -
daniach nad projektowaniem układów mi -
krofalowych w technologii falowodów zinte-
growanych INWATE. W latach 1983–1994
prowadził badania dotyczące opracowania
me tod analizy rezonatorów dielektrycznych
i ferrytowych oraz zastosowań tych rezona-
torów w miernictwie parametrów materiałów
w paśmie mikrofalowym. W ostatnich latach
główne obszary jego zainteresowań to ante-
ny ferroelektryczne i rekonfigurowalne. Kie -
ro wał kilkoma dużymi pracami badawczymi
dla gospodarki narodowej, m.in. opracowa -
niem koncepcji i warunków wdrożenia syste-
mu GSM-R dla Polskich Kolei Państwowych.
Był inicjatorem i współorganizatorem kilku-
nastu programów międzynarodowych. W jego
zespole naukowym w latach 2003–2009
zre ali zowano 5 programów europejskich,
m.in. RESOLUTION Reconfigurable Systems
for Mobile Local Communication and Po -
sitio ning, CODMUCA Core Subsystem for
Delivery of Multi-Band Data in CATV oraz
SAFESPOT Co-operative Systems for Road
Safety „Smart Vehicles on Smart Road”. Obec -
nie jest koordynatorem ze strony Politechniki
Warszawskiej projektu PROTEUS Zin te gro -
wa ny Mobilny System Wspomagający Dzia -
łania Antyterrorystyczne i Antykryzysowe
realizowanego w ramach Programu Ope ra -
cyj nego Innowacyjna Gospodarka.

Jest autorem lub współautorem ponad
300 publikacji naukowych, 9 patentów oraz
4 monografii, m.in. Mikrofalowe modulatory
i przesuwniki fazy z diodami półprzewod-
nikowymi (WNT, 1984) i Rezonatory dielek-
tryczne i ich zastosowania (PWN, 1990). Do
najważniejszych oryginalnych osiągnięć
wdrożonych w praktyce należą: mikrofalowy
scalony modulator fazy zastosowany w prze -
kaźniku satelity Intelsat VI (USA, 1978), kon-
werter satelitarny w technologii INWATE do
odbioru programów TV z satelity KOPER NI KUS
(wdrożony do masowej produkcji, RFN, 1988),
generator napisów telewizyjnych PASTON
za stosowany w studiach TV w Polsce i na
Litwie (1992) oraz system do pomiaru pa -

ramet rów dielektryków i ferrytów w paśmie
mikrofalowym.

Józef W. Modelski był promotorem 19 prac
doktorskich oraz opiekunem ponad 100 prac
dyplomowych. Prowadził wykłady z przed -
mio tów podstawowych „Teoria pola elektro-
magnetycznego” i „Technika mikrofalowa”.
Opra cował kilka oryginalnych wykładów,
m.in.: „Współczesne zastosowania mikrofal”,
„Telewizja satelitarna”, „Telewizja przewo -
do wa”, „Łączność satelitarna”. Jest współau -
to rem podręcznika Zbiór zadań z teorii pola
elektromagnetycznego (WNT, 1990) oraz
skryp tów: Pomiary parametrów anten (Ofi cy -
na Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,
2003) i Podstawy radiokomunikacji — labo-
ratorium (Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej, 2004). W latach 1991–1997
był koordynatorem europejskich programów
edukacyjnych TEMPUS: JEP-2038 The Use of
Computers in Electrical Engineering Edu ca -
tion oraz JEP-7403 Modern Technologies in
Tele communications for New Polish Edu ca -
tio  nal Systems. W tym czasie był też współ -
twórcą kilku nowych laboratoriów w Insty tu -
cie Radioelektroniki Politechniki Warszaw skiej,
m.in.: „Telewizji satelitarnej i przewo do wej”,
„Techniki mikroprocesorowej”, „Radio komu -
nikacji”, „Anten”. Był inicjatorem powołania
i współorganizatorem nowej specjalności
Radiokomunikacja i techniki multimedialne
oraz uruchomienia kursów specjalistycznych
RADEM dla firm z rynku telekomunika-
cyjnego (ponad 5000 uczestników).

Od 2005 roku jest członkiem Senatu Poli -
techniki Warszawskiej, a od 2008 roku prze-
wodniczącym Senackiej Komisji ds. Orga ni -
zacji Uczelni. Od 2006 roku jest prezesem
Rady Nadzorczej spółki AZS Politechnika
Warszawska. Jest założycielem i prezesem
Fundacji Wspierania Rozwoju Radio ko mu -
nikacji i Technik Multimedialnych. W latach
1980–1985 był pełnomocnikiem Rektora
Poli techniki Warszawskiej ds. Studenckich
Prak  tyk Zagranicznych, a w latach 2002–2005
przewodniczącym Komisji Rektorskiej ds.
Roz woju i Modernizacji Uczelni.

Józef W. Modelski jest jednym z nie -
licznych polskich naukowców posiadają-
cych stopień fellow of the Institute of Elec -
trical and Electronic Engineers (IEEE). Jest
człon kiem korespondentem Polskiej Aka de -
mii Nauk, przewodniczącym Komitetu Elek -
troniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii
Nauk, członkiem prezydium Komitetu Badań
Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Aka de -
mii Nauk, członkiem zagranicznym Ukra iń -
skiej Akademii Nauk; członkiem rzeczywis tym
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zarządu European Microwave Association
EuMA (1997–2007).

Józef W. Modelski został odznaczony i wy -
różniony m.in: Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edu ka -
cji Narodowej, „IEEE Third Millenium Me dal”,
„IEEE Walter Cox Award”, Srebrnym Me da -
lem Senatu RP, 10 nagrodami Ministra Na uki
i Szkolnictwa Wyższego/Ministra Edu kacji
Na rodowej, Nagrodą Sekretarza Naukowego
Polskiej Akademii Nauk, dwukrotnie Od zna -
czeniem Zasłużony dla Łączności oraz Zło -
tym Medalem „Za Zasługi dla Obronności
Kraju”.

Jest żonaty, ma troje dzieci i dwie wnucz-
ki. Interesuje się operą klasyczną i historią
średniowieczną; lubi jazdę na nartach, pracę
w ogrodzie, grę w tenisa oraz w brydża.

Towarzystwa Naukowego Warszaw skie go.
Jest (lub był) przewodniczącym lub człon -
kiem rad naukowych JBR-ów, komitetów
pro gramowych wielu konferencji za gra nicz -
nych i krajowych, komitetów redakcyjnych
periodyków naukowych międzynarodowych
i krajowych.

Był prezydentem Institute of Electrical
and Electronics Engineers (IEEE) Microwave
Theory and Techniques Society (2008) oraz
dyrektorem Regionu 8. IEEE (2009–2010) —
pierwszym Polakiem na tak prestiżowych
stanowiskach. Był przewodniczącym Rady
Telekomunikacji przy Urzędzie Regulacji
Telekomunikacji i Poczty (2003–2005),
członkiem Międzyresortowego Zespołu
Koordynującego ds. Przestrzeni Kosmicznej
przy Premierze RP (2001–2006), członkiem
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JULIUSZ STEFAN
MODZELEWSKI
Juliusz Stefan Modzelewski urodził się 23
marca 1953 roku w Warszawie. Jego rodzice
(Stanisław i Irena) byli artystami plastykami.
W 1968 roku ukończył Szkołę Podstawową
nr 189 w Warszawie a w 1972 roku — LI Li -
ceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Koś -
ciuszki w Warszawie uzyskując Srebrny Me dal
„Za wzorowe osiągnięcia w nauce” (przy -
zna ny przez Kuratorium Warszawskie). W tym
samym roku rozpoczął studia na Wydziale
Elektroniki Politechniki Warszawskiej, które
ukończył z wyróżnieniem w 1977 roku uzys -
kując dyplom magistra inżyniera elektronika
ze specjalnością Aparatura elektroniczna. Za
pracę dyplomową otrzymał II nagrodę w VIII
Konkursie Stowarzyszenia Elektryków Pol -
skich na najlepszą pracę dyplomową z dzie -
dziny elektroniki i telekomunikacji. W 1977
roku rozpoczął pracę w Instytucie Radio elek -
troniki Politechniki Warszawskiej jako asys-
tent-stażysta. W latach 1977–1992 prowadził
prace nad cyfrowym pomiarem charakte rys -
tyk statycznych elektronowych lamp dużej
mo cy (nadawczych i przemysłowych), w wy -
ni ku których w Instytucie Problemów Jądro -
wych w Świerku powstał laboratoryjny sys-
tem do pomiaru charakterystyk lamp w za -
kre sie napięć do 50 kV i prądów do 500 A
z bardzo dużą dokładnością (błąd do 0,5%).
W 1993 roku obronił z wyróżnieniem pracę
doktorską Precyzyjne pomiary charakterystyk
statycznych lamp mocy, a w 1994 roku
otrzy mał zespołową Nagrodę stopnia II Rek -
to ra Politechniki Warszawskiej za osiągnię-
cia naukowe. Od 1993 roku jest zatrudniony

na stanowisku adiunkta. Od 1995 roku pro -
wa dzi badania nad modelowaniem, do sko -
na leniem właściwości oraz nad metodami
projektowania i zasadami budowy wzmac -
nia czy mocy sygnałów o częstotliwościach
do około 100 MHz, w tym nad rezonanso wy -
mi kluczowanymi wzmacniaczami klasy D,
DE i E o wysokiej sprawności energetycznej
oraz wzmacniaczami liniowymi. W obszarze
jego zainteresowań naukowych są także wy -
sokosprawne modulatory amplitudy o dużej
mocy wyjściowej, zasilacze impulsowe a tak -
że obwody rezonansowe do wzmacniaczy
mocy. Był kierownikiem jednego grantu fi -
nan sowanego przez Komitet Badań Nau ko -
wych i głównym wykonawcą trzech takich
gran tów. W 2001 roku został odznaczony
Srebrnym Krzyżem Zasługi. Od 2005 roku
peł ni funkcję kierownika Pracowni Urządzeń
Radiotechnicznych w Zakładzie Radio ko mu -
ni kacji Instytutu Radiokomunikacji Poli tech -
niki Warszawskiej. Obecnie (2010–2011)
bierze udział w pracach nad próbną emisją

modzelewski
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radiofonii cyfrowej DRM w zakresie fal krót-
kich, zajmując się projektem i budową linio -
wego wzmacniacza mocy do doświadczal-
nego nadajnika o mocy 300 W (PEP).

Juliusz S. Modzelewski jest autorem lub
współautorem 6 patentów krajowych, 14 ar ty -
kułów w czasopismach naukowo-technicz -
nych oraz 36 referatów na krajowych i mię -
dzy narodowych konferencjach naukowych.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez Ju -
liusza S. Modzelewskiego w latach 1977–1988
dotyczyły projektowania układów cyfro -
wych, przetwarzania A/C i C/A oraz układów
modulacji delta. Od 1995 roku prowadzi
zajęcia z dziedziny układów nadawania
radiowego i techniki dużej mocy. Opracował
i prowadzi wykład z „Techniki nadawania ra -
dio wego” i, wraz z doktorem Wojciechem Ka -
 zubskim, wykład z „Podstawowych ukła dów
radioelektronicznych” oraz wykład z „Tech -
niki emisji i odbioru radiowego” (dla WSZ).
Opracował także i prowadzi ćwiczenia labo-
ratoryjne i projektowe do tych wykładów. Był
również kierownikiem 22 prac inżynierskich
i 13 prac magisterskich. Jest współautorem
skryptu do laboratorium do przedmiotu
„Systemy radiokomunikacyjne”, w którym
prowadzi jedno ćwiczenie.

Zainteresowania pozanaukowe Juliusza
S. Modzelewskiego to przede wszystkim mo -
to cykle (współczesne i zabytkowe) a także
pływanie wpław i kajakarstwo. W latach 1982–
–1989 był członkiem zarządu Akademic -
kiego Klubu Motorowego przy Politechnice
Warszawskiej.
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ROMAN Z.
MORAWSKI
Roman Z. Morawski urodził się 24 sierpnia
1949 roku w Warce, gdzie też ukończył
szkołę podstawową (1963) i liceum ogólnok-
ształcące (1967). Dyplom magistra inżyniera
elektronika (z wyróżnieniem) uzyskał w 1972
roku na Wydziale Elektroniki Politechniki
Warszawskiej. Od tegoż roku jest zatrud-
niony w Instytucie Radioelektroniki na Wy -
dziale Elektroniki i Technik Informacyjnych
jako nauczyciel akademicki, od 1993 roku
— na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
Stopień kandydata nauk technicznych w dzie -
 dzinie informatyki uzyskał w Leningradzkim
Instytucie Elektrotechniki w 1979 roku za
roz prawę O modielirowanii analogo-cifro -
wych elektronnych schem, stopień naukowy
doktora habilitowanego na Wydziale Elek tro -
niki — w 1990 roku za monografię Metody
odtwarzania sygnałów pomiarowych, tytuł
na u kowy profesora nauk technicznych —
w 2001 roku.

W 1972 roku Roman Z. Morawski odbył
praktykę zawodową w zakładach aparatury
pomiarowej NORMA w Wiedniu, w latach
1974–1975 — staż naukowy w Katedrze Auto -
matyki i Informatyki Leningradzkiego Insty tu -
tu Elektrotechniki, a w 1987 roku — staż nau -
kowy na Wydziale Fizyki Stosowanej Tech ni -
sche Universiteit Delft. W latach 1988–2008
współpracował z Uni ver sité du Québec à Tro is-
-Ri viè res (Kanada) i firmą zaawansowanych
technologii Measurement Microsystems, Inc.
(Kanada). Odwiedził w tym czasie ponad 70
instytucji akademickich i przemysłowych
Zachodniej Europy, Stanów Zjednoczonych,
Kanady i Japonii.

Zainteresowania badawcze Romana Z.
Morawskiego od początku koncentrowały się
na problematyce systemów pomiarowych:
w latach siedemdziesiątych — na metodyce
komputerowego ich projektowania, w latach
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych — na
cyfrowym przetwarzaniu sygnałów pomia -
rowych, a od 1990 roku — na zastosowa -
niach cyfrowego przetwarzania sygnałów
w spek trofotometrach i czujnikach optoelek-
tronicznych, stosowanych monitoringu śro -
do wiska naturalnego, w monitoringu prze -
my słowym, w telekomunikacji i w badaniach
żywności. Na Politechnice Warszawskiej brał
udział w pracach dotyczących projektowania
mierników częstotliwości i czasu, układów ste -
rowania procesami technologicznymi w mi -
kroelektronice, komputerowego modelowa-
nia systemów pomiarowych, automatyzacji
pomiarów fizykochemicznych, metod od -
twa rzania wielkości pomiarowych zmiennych
w czasie, metod dynamicznego wzorcowania
torów pomiarowych oraz metod interpretacji
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Rektorów Polskich. Opublikował blisko 50
arty kułów i rozdziałów w książkach, poświę-
conych problematyce szkolnictwa wyższego.
Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej otrzy-
mał Medal Komisji Edukacji Narodowej
(1998) oraz 4 zespołowe nagrody Ministra
Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
(1976, 1977, 1979, 1983).

W latach 1981–1984 Roman Z. Mo -
rawski był sekretarzem Senackiej Komisji ds.
Struktury i Organizacji Uczelni, która opra-
cowała projekt pierwszego w czasach PRL
statutu Politechniki Warszawskiej; w latach
1985–1986 — członkiem dwóch Rek tor -
skich Komisji Statutowych, a w 1990 roku —
sekretarzem Społecznej Komisji Statutowej.
W 1992 roku był członkiem Senackiego Ze -
spo łu ds. Perspektywicznej Struktury Uczel -
ni; a w latach 1999–2002 — członkiem
Senatu i członkiem Rady Szkoły Businessu
Politechniki Warszawskiej. W latach 1992–
–1993 był pełnomocnikiem dziekana ds.
studiów w języku angielskim, w latach 1993–
–1996 — prodziekanem ds. ogólnych, w la -
tach 1996–1999 — prodziekanem ds. roz -
wo ju i promocji Wydziału, a latach 1999–
–2002 — dziekanem Wydziału. Obecnie
przewodniczy Dziekańskiej Komisji ds. Stu -
diów Anglojęzycznych i Komisji Rady Wy -
dzia łu ds. Historii i Tradycji Wydziału.

Roman Z. Morawski jest przedstawi -
cielem Stowarzyszenia Pomiarów, Automatyki
i Robotyki w Radzie Generalnej Między na ro -
dowej Konfederacji Pomiarów IMEKO oraz
członkiem Komitetu Doradczego IMEKO;
człon kiem zespołu redakcyjnego kwartalnika
„Measurement — Journal of IMEKO” oraz
prze wodniczącym Międzynarodowego Ko -
mi tetu Programowego Kwartalnika „Metro lo -
gy and Measurement Systems”. Jest też człon -
kiem Komitetu Metrologii i Aparatury Nauko -
wej Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem
Institute of Electrical and Electronic Engineers
(IEEE, USA).

Jest żonaty; ma troje dzieci. Włada bier -
nie i czynnie językiem angielskim, fran -
cus kim, niemieckim i rosyjskim; biernie —
hiszpańskim i włoskim. Interesuje się etyką
i historiozofią; gra na skrzypcach.

danych spektrofotometrycznych. Ponadto,
podczas stażu w Leningradzkim Instytucie
Elektrotechniki uczestniczył w badaniach do -
tyczących projektowania struktur i algorytmów
obliczeniowych, a podczas stażu w Tech ni -
sche Universiteit Delft — w pracach dotyczą -
cych algorytmów rozwiązywania zadań od -
wrot nych fizyki technicznej. W ramach
współ pracy z Uni ver sité du Québec à Tro is-
-Ri viè res uczestniczył w projektach dotyczą-
cych nowych rozwiązań systemów do po -
mia ru stężeń roztworów i wysokich ciśnień
oraz metod projektowania scalonych czuj ni -
ków spektrofotometrycznych wspomaganych
procesorem cyfrowym. W firmie Mea sure -
ment Microsystems, Inc., jako jej Chief Scien -
tific Officer, odpowiadał za prace badawczo-
-rozwojowe dotyczące spektrofotometrycz -
nych monitorów optycznych kanałów teleko-
munikacyjnych i projekt scalonego mikro -
spek trofotometru. Jest autorem lub współ-
auto rem ponad 50 artykułów w takich czaso -
pismach, jak: „IEEE Transactions on Instru -
mentation and Measurement”, „Measurement
— Journal of IMEKO”, „Journal of Chemo met -
rics”. Jest współtwórcą 16 patentów (w więk-
szości zagranicznych). Był (współ)promoto -
rem w czterech zakończonych przewodach
doktorskich (na Wydziale Elektroniki i Tech -
nik Informacyjnych, w Uni ver sité du Québec
à Tro is-Ri viè res i w École Polytechnique de
Monréal). Za osiągnięcia badawcze był na -
gra dzany przez Ministra Nauki, Szkolnictwa
Wyższego i Techniki (1980, 1986), Se kre -
tarza Wydziału IV Polskiej Akademii Nauk
(1994) i wyróżniany przez Komitet Badań
Naukowych (1998, 2000).

Roman Z. Morawski prowadził wiele ory-
ginalnych wykładów, dotyczących ogólnej
metodyki projektowania systemów pomia ro -
wych, cyfrowego przetwarzanie sygnałów
po miarowych, metod numerycznych oraz
ety ki badań naukowych. Jest współautorem
dwóch podręczników akademickich —
Wpro  wadzenie do metrologii i techniki eks -
pe rymentu (WNT, Warszawa 1992) oraz
Wstęp do metod numerycznych dla studen-
tów elektroniki i technik informacyjnych
(Ofi cyna Wydawnicza Politechniki War -
szawskiej, Warszawa 1999 i 2009), współau-
torem tłumaczenia jednego podręcznika
(1988) oraz współautorem trzech skryptów
(1979, 1982, 1997). Rozwijając swoje zain-
teresowania w zakresie organizacji szkolni c -
twa wyższego, brał udział w realizacji wielu
projektów dotyczących tej tematyki, realizo -
wa nych na Politechnice Warszawskiej, w Ins -
ty tucie Spraw Publicznych oraz w Fundacji
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metod analizy układów mikrofalo wych, przez
metody pomiaru i projektowania, do kon-
struowania urządzeń pomiarowych, radioko-
munikacyjnych i radiolokacyjnych. W latach
sześćdziesiątych były to głównie prace doty-
czące metod wyznaczania rozkładów pola
elektromagnetycznego w strukturach bier -
nych, nierezonansowych i rezonansowych.
Pra ce te, prowadzone pod kierunkiem do -
cen ta Romualda Litwina, obejmowały m.in.
badanie pól w liniach opóźniających do lamp
z falą bieżącą. W latach siedemdziesiątych
badania naukowe dotyczyły głównie metod
pomiaru mikrofalowych diod półprzewodni -
kowych. Metody pomiaru parametrów diod
PIN i waraktorów wykorzystywały oryginalne
twierdzenia dotyczące właściwości transfor-
macji impedancji oraz niezmienników (mo -
no grafia Zastosowanie transformacji impe -
dan cji do badania obwodów mikrofalowych,
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, War -
sza wa 1976). W 1978 roku Tadeusz W. Mo -
raw ski, wspólnie z profesorem Jerzym Osiow -
skim opracował teorię wielowrotników quasi-
-odwracalnych i Q-odwracalnych. W la tach

TADEUSZ WACŁAW
MORAWSKI
Tadeusz Wacław Morawski urodził się 11
sierpnia 1940 roku w Sosnowcu. W 1957
roku ukończył Technikum Łączności nr 1
w War szawie. Dyplom magistra inżyniera
elek tronika (z wyróżnieniem) uzyskał w 1963
roku na Wydziale Elektroniki Politechniki
Warszawskiej. Od tego roku jest zatrudniony
jako nauczyciel akademicki w Instytucie Ra -
dioelektroniki na Wydziale (obecnie) Elek -
troniki i Technik Informacyjnych. W 1966
roku ukończył studia na Wydziale Mate ma ty -
ki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, uzys -
ku jąc dyplom magistra matematyki. W 1970
ro ku uzyskał stopień doktora nauk technicz -
nych za rozprawę Określenie rozkładu pola
elektrycznego w rezonatorach obciążonych
skupioną pojemnością przy pomocy metody
perturbacji, a w 1973 roku — stopień dokto-
ra habilitowanego za monografię Nowe za -
sto sowania metody małych zaburzeń w mier-
nictwie mikrofalowym (oba stopnie nadała
mu Rada Wydziału Elektroniki Politechniki
Warszawskiej). W 1980 roku uzyskał tytuł
profesora. W latach 1978–1981 Tadeusz W.
Morawski był wicedyrektorem ds. dydak tycz -
nych Instytutu Radioelektroniki, a w latach
1981–1996 dyrektorem tego Instytutu.

Od 1981 do 2005 roku był kierownikiem
Zakładu, który obecnie nosi nazwę Zakładu
Techniki Mikrofalowej i Radiolokacyjnej. Od
1993 roku jest profesorem zwyczajnym w Ins -
tytucie Radioelektroniki.

Zainteresowania badawcze Tadeusza W.
Morawskiego koncentrują się na technice
mikrofalowej — od polowych i obwo do wych
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W. Gwarek, Pola i fale (WNT, 1998), T. Mo -
raw ski, J. Zborowska, Pola i fale elektromag-
netycze — zbiór zadań (Oficyna Wy -
dawnicza Politechniki Warszawskiej, 2005).

Za działalność dydaktyczną otrzymał w la -
tach 1979 i 1983 Nagrody Ministra Szkol nic -
twa Wyższego i Techniki (zespołowe) oraz
Medal Edukacji Narodowej w 1989 roku. Za
całokształt działalności został odznaczony
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski.

Jest członkiem Komitetu Elektroniki i Te -
le komunikacji Polskiej Akademii Nauk (od
1990 roku), był przewodniczącym Sekcji Mi -
krofal i członkiem prezydium tego Komitetu
(1996–2004). Od połowy lat siedemdziesią-
tych jest członkiem Stowarzyszenia Elek try ków
Polskich i Polskiego Towarzystwa Elek tro -
tech niki Teoretycznej i Stosowanej. W latach
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych był
człon kiem Zarządu Oddziałów War szaw -
skich tych organizacji. Jest także członkiem
zwyczajnym Towarzystwa Naukowego War -
szawskiego oraz life senior member Institute
of Electrical and Electronics Engineers. Był
członkiem wielu rad naukowych, a także ko -
mi tetów naukowych konferencji krajowych
i międzynarodowych (w tym m.in. sekreta -
rzem naukowym „Europejskiej Konferencji
Te orii Obwodów i Projektowania” ECCTD’80).
Obecnie jest członkiem komitetu naukowego
Krajowej Konferencji Elektroniki oraz Rady
Programowej miesięcznika „Elektronika”. Jest
także profesorem-konsultantem w Przemy -
sło  wym Instytucie Telekomunikacji.

Interesuje się muzyką, uprawia turystykę,
fotografowanie i filmowanie. Aktywne hobby
— jest czołowym obecnie autorem palindro -
mów (które tak samo się czyta wprost i wspak).
Wydał książki z palindromami: Gór ech chce
róg (2005), Zagwiżdż i w gaz (2006), Za rad -
ny dynda raz (2007), Żartem dano nadmetraż
(2008), Kobyła ma mały bok (2008), Raz czart
— raz czar (2009), Aga naga (2009), A kilku
tu klika (2010) oraz Wór mrów (2010). Po-
nad to w 2007 roku wydano książkę Może jeż
łże jeżom zawierającą wiersze różnych auto -
rów z jego palindromami. W 2008 roku z jego
inicjatywy powstała książka Panopticum I, za -
wierająca wybrane wykłady profesorskie i ha -
 bilitacyjne pracowników Wydziału Elek tro -
niki i Technik Informacyjnych związane z ich
humanistycznymi zainteresowaniami. Pro wa -
dzi stronę internetową www.palindromy.pl.

osiemdziesiątych jego prace dotyczyły głów -
nie metod projektowania mikrofalowych mo -
du latorów fazy (w tym modulatorów o bard-
zo szerokich pasmach pracy), modulatorów
amplitudowo-fazowych oraz sześciowrotni -
ków do pomiaru reflektancji. Konstrukcja tych
przyrządów znacznie się uprościła dzięki za -
stosowaniu przesuwników fazy. Kierował też
pracą zespołu opracowującego automatycz -
ne częstościomierze mikrofalowe. W latach
dzie więćdziesiątych był kierownikiem i uczest -
nikiem wielu prac aplikacyjnych dotyczących
projektowania różnych elementów toru ra -
dio lokacyjnego, w tym wzmacniaczy mocy,
źró deł mocy szumów oraz różnego typu mo -
dulatorów cyfrowych i analogowych.

Jest autorem lub współautorem ponad
200 artykułów i komunikatów konferencyj -
nych, 20 patentów oraz 7 monografii, m.in.:
Zastosowanie transformacji impedancji do
badania obwodów mikrofalowych (PWN,
War szawa 1976), A Theory of Q-reciprocal
Multiports nad Q-semmetrical Matrices, (Inst.
of Electronic Fundamentals, Warsaw Univer -
si ty of Technology, 1978), Mikrofalowe mo -
du latory i przesuwniki fazy z diodami pół -
przewodnikowymi (PWN, Warszawa 1984).
Wypromował 21 doktorów, spośród których
3 jest profesorami (Józef W. Modelski i Woj -
ciech K. Gwarek — na Politechnice War -
szawskiej, Marek Białkowski w University of
Queensland, Australia). Za osiągnięcia nau -
ko we otrzymał nagrody indywidualne: Mini -
stra Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1971),
Sekretarza Naukowego Wydziału Nauk Tech -
nicznych Polskiej Akademii Nauk (1976) oraz
nagrody zespołowe: Ministra Nauki, Szkol -
nictwa Wyższego i Techniki (1981), Nagrodę
„Mistrz Techniki” (1989), a także dwie na gro -
dy Urzędu Postępu Technicznego i Wdrożeń
(1990).

Od 1963 roku Tadeusz W. Morawski
prowadził zajęcia dydaktyczne z „Teorii pola
elektromagnetycznego” na Wydziale Elek -
troniki Politechniki Warszawskiej. W latach
1965–1990 prowadził wykłady z tego przed-
miotu, w latach 1975–1985 — wykład
„Wybrane zagadnienia miernictwa mikro-
falowego”, od 1990 roku do chwili obecnej
— wykład „Pola i fale” i od 1992 roku —
zaawansowany wykład z „Teorii pola elek-
tromagnetycznego” na studiach doktoranc-
kich i magisterskich. Napisał z tego zakresu
skrypt i podręczniki: T. Morawski, W. Gwa -
rek, Teoria pola elektromagnetycznego (WNT,
1978), praca zbiorowa pod redakcją T. Mo -
rawskiego, Zbiór zadań z teorii pola elektro-
magnetycznego (WNT, 1990), T. Morawski,
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AGNIESZKA
MOSSAKOWSKA-
-WYSZYŃSKA
Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska urodz-
iła się 23 kwietnia 1966 roku w Warszawie,
gdzie też ukończyła Liceum Ogólnokształ -
cące (1985). W 1986 roku rozpoczęła studia
na Wydziale Elektroniki Politechniki War -
szaw skiej. W 1991 roku obroniła pracę ma -
gi sterską Analiza drgań relaksacyjnych w pla-
narnym falowodowym laserze z rozłożonym
sprzężeniem zwrotnym DFB wykonaną w Za -
kładzie Optoelektroniki Instytutu Mikro elek -
tro niki i Optoelektroniki Politechniki War -
szaw skiej. Od marca 1992 do lutego 1996
roku była studentką Studiów Doktoranckich
na Wydziale Elektroniki i Technik Infor ma -
cyj nych Politechniki Warszawskiej na kie -
run ku Elektronika i Telekomunikacja. W kwiet -
niu 1994 roku zajęła pierwsze miejsce w Kon -
kursie na Najlepszą Pracę Młodego Nau kow -
ca z dziedziny Optoelektroniki na V Kon fe -
rencji Naukowej Technologia Elektronowa
ELTE'94. Natomiast w marcu 1995 roku otrzy -
mała roczne stypendium z Fundacji na Rzecz
Nauki Polskiej. Od kwietnia 1996 roku jest
zatrudniona w Zakładzie Optoelektroniki
Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki
Politechniki Warszawskiej najpierw na sta -
nowisku asystenta, a od stycznia 1997 roku
na stanowisku adiunkta. Pracę doktorską Za -
gadnienie dynamicznej pracy falowodowych
laserów z rozłożonym sprzężeniem zwrot-
nym obroniła z wyróżnieniem 5 listopada
1996 roku. 18 grudnia 1997 roku otrzymała

Na grodę Prezesa Rady Ministrów za wy róż -
nio ną pracę doktorską.

Od września 2005 roku jest członkiem
Rady Wydziału Elektroniki i Technik Infor -
macyjnych Politechniki Warszawskiej jako
przed stawiciel nauczycieli akademickich nie
posiadających tytułu profesora ani stopnia
dok tora habilitowanego. W latach 2005–2008
była członkiem Komisji Rady Wydziału ds.
nagród, a od 2008 roku jest członkiem Ko mi -
sji Rady Wydziału ds. organizacji Wydziału.
W 1996 roku została powołana na sta no wi -
sko Redaktora Raportu Rocznego w Instytcie
Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politech -
ni ki Warszawskiej i pełni je do dzisiaj. W 2010
roku została kierownikiem ds. dydaktycz -
nych w Zakładzie Optoelektroniki Instytutu
Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politech -
ni ki Warszawskiej.

Jest współautorem wykładu „Optoelek -
tronika zintegrowana” dla studentów studiów
I i II stopnia oraz „Semiconductor Opto elec -
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tronics” dla studentów studiów III stopnia.
Jest także autorem i współautorem projektów
do wykładów: „Zintegrowane optoelektro -
nicz  ne układy logiczne”, „Integrated Photo -
nics” i „Semiconductor Optoelectronics”. Jest
kierownikiem naukowym kilkunastu prac
dyplomowych inżynierskich i magisterskich.

W latach 2003–2006 była kierownikiem
grantu badawczego Analiza pasma modula -
cji w laserach planarnych z przerwą fotono -
wą. Opublikowała około pięćdziesięciu
komu nikatów konferencyjnych i dziesięć
artykułów naukowych w wiodących czaso -
pis mach naukowych: „Optics Commu nica -
tions”, „IEEE J. Quantum Electronics”, „Applied
Optics-LP OSA”. Recenzowała artykuły nau -
ko we do takich czasopism jak: „IEEE J. Quan -
tum Electronics”, „Central European Journal of
Physics”, „IEEE Photonics Technology Let ters”.
W latach 2004–2008 brała udział w pra cach
Sieci Doskonałości NEMO w 6. PR UE.

Od 1996 roku jest członkiem i sekreta -
rzem Sekcji Optoelektroniki Komitetu Elek -
tro niki i Telekomunikacji Polskiej Akademii
Nauk. Od 1996 roku jest również członkiem
Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a od 2002
roku członkiem Society of Photographic Ins -
trumentation Engineers Polish Chapter, który
w 2008 roku został przekształcony w Polskie
Stowarzyszenie Fotoniczne. W 2004 była wi -
ce przewodniczącą Komitetu Organi zacyj ne -
 go VIII Konferencji Naukowej „Tech nolo gia
Elek tronowa” ELTE, a w 2005 roku człon kiem
Komitetu Organizacyjnego SPIE Inter national
Congress on Optics and Optoelectronics.

W 2000 roku ukończyła kurs ACCA „Dy -
plom z rachunkowości i finansów” (Inter pre -
ta cja Sprawozdań Finansowych, Rachun ko -
wość Zarządcza, Zarządzanie Finansami,
Analiza Przedsiębiorstwa).
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KRZYSZTOF
MROCZEK
Krzysztof Mroczek urodził się 24 kwietnia
1970 roku w Świdniku. Ukończył szkołę pod -
stawową w Ostrowie w 1985 roku, a w 1990
ro ku technikum elektroniczne w Lublinie.
W 1990 roku rozpoczął studia na Wydziale
Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Po
ukończeniu tych studiów w 1995 roku otrzy-
mał tytuł magistra inżyniera o specjalności
apa ratura elektroniczna. W 2002 roku, po
ukoń czeniu studiów doktoranckich na Wy -
dzia le Elektroniki i Technik Informacyjnych
Po litechniki Warszawskiej, obronił pracę dok -
torską Realizacje sprzętowe algorytmów esty -
 macji ruchu oraz kodowania tekstury obra zu
metodami transformacji ortogonalnych.

Od 2002 roku jest zatrudniony na sta no -
wisku adiunkta w Instytucie Radioelektroniki
na tymże wydziale. Prowadził zajęcia dydak-
tyczne i brał udział w pracach badawczych
prowadzonych w Instytucie Radioelektroniki.
Zainteresowania naukowe i dydaktyczne
Krzysz tofa Mroczka dotyczą: techniki cyf  ro -
wej, metod projektowania układów cyf ro -
wych, zastosowania układów FPGA, kom pu   -
terowej techniki pomiarowej, systemów wbu   -
 dowanych, metod sprzętowej akceleracji
obli czeń i projektowania aparatury elektro -
nicznej.
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CEZARY JULIUSZ
MROCZKOWSKI
Cezary Juliusz Mroczkowski urodził się 12
lipca 1961 roku w Olsztynie. Od 1966 roku
mieszka w Warszawie. Tu ukończył szkołę
pod stawową (1976), oraz (1980) XIV Liceum
Ogólnokształcące im. Klementa Gottwalda
(obecnie Stanisława Staszica). Dyplom ma -
gis tra inżyniera elektronika uzyskał w 1985
roku na Wydziale Elektroniki Politechniki
War szawskiej. W tym samym roku podjął
pra cę w Instytucie Radioelektroniki, w Za kła -
dzie Techniki Mikrofalowej kierowanym przez
profesora Tadeusza Morawskiego. W 1990
ro ku dołączył do zespołu badawczego pro -
wa dzonego przez profesora Wojciecha
Gwar ka. W 1996 roku pod jego kierunkiem
obro nił pracę doktorską Vector Two-dimen-
tional Struc tures and Their Analysis by the
FD-TD Metod i uzyskał stopień doktora nauk
technicznych.

W początkowym okresie pracy w Ins ty tu -
cie Radioelektroniki prowadził prace badaw-

cze nad metodami pomiarów obwodów mi -
kro falowych techniką sześciowrotników pra -
cu jących w układzie reflektometru pomia ro -
we go oraz zajmował się badaniami przesuw -
ników fazy w zastosowaniu do modulatorów
PSK i QAM. Następnie zajął się tematyką ana -
lizy pola elektromagnetycznego metodą róż -
nic skończonych w dziedzinie czasu (FD-TD).
Tematyka prac naukowych i badawczych do -
ty czyła analizy propagacji pola elektromag -
ne tycznego, zastosowania metod nu me rycz -
nych i technik komputerowych w technice
mi krofalowej oraz modelowania układów
mi krofalowych. Tej dziedziny dotyczyła rów -
nież praca doktorska.

Wyniki tych prac znalazły zastosowanie
w opracowanym przez profesora Wojciecha
Gwarka wraz z zespołem programie kompu -
terowym o nazwie QuickWave. Program ten
pozwala na analizę obwodów mikrofa lo -
wych o dowolnych kształtach. Został on wpro -
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wadzony na rynek w wersji komercyjnej, jest
do dnia dzisiejszego rozwijany przez swoich
twórców w ramach firmy QWED i stosowany
w laboratoriach naukowych oraz ośrodkach
badawczo-rozwojowych na całym świecie.

Cezary Mroczkowski jest autorem około
20 publikacji w pismach naukowych i na kon -
ferencjach zagranicznych i krajowych. Za
swój wkład pracy w rozwój nauki otrzymał
na grodę Ministra Nauki Szkolnictwa Wyż sze -
 go i Techniki oraz Nagrodę Premiera (1999).
Dwukrotnie (1991 i 1993) odbył staże nau ko -
we w Niemczech, gdzie kontynuował swoje
badania w ramach współpracy z Uni wer sy te -
tem w Duisburgu.

Równolegle z działalnością naukową pra -
co wał jako nauczyciel akademicki. Pro wa dził
zajęcia ze studentami w dziedzinie tech ni ki

mikrofalowej i teorii układów logicznych.
Pro wadził studentów ostatnich lat studiów,
przy gotowujących prace magisterskie.

W 1993 roku opuścił pracę na uczelni.
Pracował w Krajowej Radzie Radiofonii i Te -
le wizji, gdzie uczestniczył w tworzeniu ryn ku
telewizyjnego i radiowego w Polsce; w Pol -
skiej Telefonii Cyfrowej, gdzie niemal od po -
czątku uczestniczył w budowie sieci telefonii
komórkowej ERA; następnie pracował w Te -
lekomunikacji Polskiej oraz spółce mPay SA,
która jest pierwszym w Polsce agentem roz -
liczeniowym płatności bezgotówkowych
rea li zowanych za pomocą telefonów ko -
mórkowych.

Cezary Mroczkowski posługuje się języ -
 kiem angielskim i francuskim oraz biernie —
niemieckim. Jest żonaty, ma dwoje dzieci.
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ROBERT
MROCZYŃSKI
Robert Mroczyński urodził się 2 marca 1978
roku w Warszawie, gdzie też ukończył XXXV
Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława
Prusa w klasie o profilu matematyczno-fi -
zycz nym (1997). W następnym roku roz po -
czął studia na Wydziale Elektroniki i Technik
Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
Po uzyskaniu tytułu magistra inżyniera (spec -
jal ność Mikroelektronika) rozpoczął studia III
stopnia (2003). Pracował w Instytucie Tech -
no logii Elektronowej na stanowisku inży nie -
ra, a także jako asystent w Instytucie Mikro -
elek troniki i Optoelektroniki Politechniki
War szawskiej. W 2008 roku uzyskał tytuł
dok tora nauk technicznych w zakresie elek -

tro niki i od tego samego roku pracuje jako
adiunkt w Instytucie Mikroelektroniki i Opto -
elektroniki Politechniki Warszawskiej.

Jest autorem bądź współautorem 17 pub-
likacji naukowych, w tym 8 z nich notowane
są na Liście Filadelfijskiej. W swoim dorobku
posiada także 18 komunikatów oraz 5 wystą -
pień konferencyjnych (w tym dwa wystąpie -
nia zagraniczne). Jego komunikaty konferen -
cyj ne zostały trzykrotnie wyróżnione na kon -
fe rencjach ELTE (2004 i 2007) oraz na mię -
dzy narodowym sympozjum „Diagnostics
&Yield” (2006). Recenzował także prace
nau kowe zgłaszane na 216th Meeting of
Elec trochemical Society w panelu tematycz -
nym: „EuroCVD XVII and CVD-17”.

Realizował jako jeden z wykonawców
za dania w trzech projektach europejskich:
Sili con-based Nanodevices — SINANO
(2004–2007), Pulling the Limits of NanoCMOS
Electronics — PULLNANO (2007–2008)
oraz Silicon-based Nanostructures and Na no -
devices for Long Term Microelectronics Appli -
 cations — NANOSIL (2008–2011). Aktualnie
jest także wykonawcą dwóch projektów włas -
nych oraz kierownikiem projektu pt. Tech no -
lo gia i charakteryzacja struktur MIS z po -
dwój na warstwą dielektryka bramkowego dla
zastosowań w nieulotnych pamięciach pół -
przewodnikowych (NVSM).

W 2009 roku uzyskał stypendium CAS/2/
/POKL dla młodych doktorów w ramach Pro -
gra mu Rozwojowego Politechniki War szaw -
skiej, realizowanego przez Centrum Studiów
Zaawansowanych Politechniki War szaw skiej.

Dwukrotnie wygłaszał wykłady i lekcje
festiwalowe na XIII i XIV Warszawskim Fe sti -
walu Nauki (2009 i 2010). Uzyskał także no -
mi nację i uczestniczył w charakterze Eks per -
ta Branżowego w projekcie Foresight priory -
te towych, innowacyjnych technologii na rzecz
automatyki, robotyki i techniki pomiarowej.
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JAN JERZY MULAWKA
Jan Je rzy Mu law ka uro dzi³ siê 19 kwiet nia
1948 ro ku w Gdañ sku. Stu dia na Wy dzia le
Elek tro ni ki Po li tech ni ki Gdañ skiej ukoñ czy³
w 1971 ro ku, uzy sku j¹c (z wy ró¿ nie niem)
sto pieñ ma gi stra in ¿y nie ra. W la tach
1973–1975 by³ s³u cha czem stu diów dok to -
ranc kich o kie run ku ener go-te le e lek try ka
i w 1976 ro ku uzy ska³ (z wy ró¿ nie niem) dok -
to rat. Sto pieñ dok to ra ha bi li to wa ne go otrzy -
ma³ w Po li tech ni ce War szaw skiej w 1985 ro -
ku. Ty tu³ pro fe so ra na uk tech nicz nych uzy -
ska³ w 1995 ro ku. Od 1975 ro ku by³ za tru -
dnio ny w Po li tech ni ce War szaw skiej na sta -
no wi sku star sze go asy sten ta, od 1976 ro ku
— ad iunk ta, od 1987 ro ku — do cen ta, a od
1996 ro ku — pro fe so ra nad zwy czaj ne go.

Na je go do ro bek na u ko wy sk³a da j¹ siê
trzy mo no gra fie: Uk³a dy mi kro e lek tro nicz ne
z prze ³¹ cza ny mi po jem no œcia mi (Wy daw nic -
twa Ko mu ni ka cji i £¹cz no œci, War sza wa
1987); Schie my na opie ra cjon nych usi li tie -
lach s pie re klu cza je my mi kon dien sa to ra mi
(Izda tiel stwo Mir, Mo skwa 1992); Sy ste my
eks per to we (Wy daw nic twa Na u ko wo-Tech -
nicz ne, War sza wa 1996 i 1997) oraz 150 ar -
ty  ku ³ów w cza so pi smach za gra nicz nych lub
kra jo wych i re fe ra tów na re cen zo wa nych
miê  dzy na ro do wych i kra jo wych kon fe ren -
cjach, 10 pa ten tów, a tak ¿e wie le ra por tów
tech nicz nych. Kie ro wa³ pro gra ma mi ba daw -
czy mi Ko mi te tu Ba dañ Na u ko wych (4 gran ty)
i wspó³ u cze st ni czy³ w 4 in nych gran tach Ko -
mi  te tu Ba dañ Na u ko wych oraz w pra cach Cen -
 tral ne go Pro gra mu Ba dañ Pod sta wo wych.

W cza sie 26 lat pra cy dy dak tycz nej pro -
wa dzi³ w Po li tech ni ce War szaw skiej 10 ró¿ -
nych wy k³a dów, w tym 7 no wych, opra co -

wa nych ca³ ko wi cie od pod staw, 4 wy k³a dy
na Kur sach Za sto so wañ Ma te ma ty ki Pol skiej
Aka de mii Na uk (1990–1994), wy k³ad i la bo -
ra to rium dla pra cow ni ków Prze my s³o we go
In sty tu tu Elek tro ni ki (1991), 2 wy k³a dy na Stu -
 dium Po dy plo mo wym Te le ko mu ni ka cji, In -
for  ma ty ki i Za rz¹ dza nia Po li tech ni ki War -
szaw  skiej — CIT COM-PW (1991–1993), wy -
k³ad i la bo ra to rium dla pra cow ni ków In sty tu -
tu Ba dañ Sy ste mo wych Pol skiej Aka de mii
Na uk (1993), 4 wy k³a dy w Pry wat nej Wy ¿ -
szej Szko le Bus si ne su i Ad mi ni stra cji (1993–
–1997) oraz wy k³ad w WSEI (od 1998 ro ku).
Na pi sa³ 4 skryp ty wy da ne przez Prze my s³o -
wy In sty tut Elek tro ni ki (1991), In sty tut Te le -
ko mu ni ka cji Po li tech ni ki War szaw skiej (1991,
1993) oraz Wy daw nic twa Pry wat nej Wy ¿ -
szej Szko ³y Bus si ne su i Ad mi ni stra cji (1994).
Wy k³a da³ rów nie¿ w Uni ver si ty of Pa tras
(Gre  cja, 1981). Pro wa dzi³ wy k³a dy na obo -
zach na u ko wych w Ro za li nie (1989) i Ja dwi -
si nie (1995). Wy ko na³ 4 no we la bo ra to ria
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kom pu te ro we, za które otrzy ma³ na gro dê
Rek to ra Po li tech ni ki War szaw skiej w 1993
ro ku, oraz la bo ra to rium na te mat uk³a dów
z prze ³¹ cza ny mi po jem no œcia mi (1981).
Opra co wa³ ca³ ko wi cie od pod staw 3 la bo -
 rato ria z pod staw elek tro ni ki w Pry wat nej
Wy ¿szej Szko le Bus si ne su i Ad mi ni stra cji
(1994).

By³ kie row ni kiem po nad 50 prac ma gi s -
ter skich (w tym wie lu z wy ró¿ nie niem). Ma
du  ¿e za s³u gi w kszta³ ce niu ka dry, m.in. wy -
pro  mo wa³ 8 dok to rów, w tym 2 zo sta ³o wy -
ró¿ nie nio nych. Wy ko na³ 1 re cen zjê roz pra -
wy ha bi li ta cyj nej oraz 7 re cen zji roz praw
dok tor skich.

Jan J. Mu law ka od 1993 ro ku jest kie row -
ni kiem Sa mo dziel nej Pra cow ni Sztucz nej In -
te li gen cji In sty tu tu Pod staw Elek tro ni ki Po li -
tech ni ki War szaw skiej (na pra wach za k³a du).
By³ cz³on kiem ko mi te tów na u ko wych wie lu
kon fe ren cji, cz³on kiem Ko le gium Re dak cyj -

ne go cza so pi sma „In for ma ty ka” i re cen zen -
tem pro jek tów ba daw czych dla Ko mi te tu Ba -
dañ Na u ko wych. Wy ko na³ wie le re cen zji dla
za gra nicz nych cza so pism (m.in. „IE EE Trans -
ac tions”). Pra co wa³ ja ko eks pert w Uni ver si -
ty of Man che ster In sti tu te of Scien ce and
Tech no lo gy — UMIST (Man che ster, Wiel ka
Bry ta nia, 1988), vi si ting pro fes sor w Cen tre
Na tio nal d'Etu des des Télécom mu ni ca tions
(Ba gneux, Fran cja, 1986) i Eid ge nos si sche
Tech ni sche Hoch schu le (Zu rich, Szwaj ca ria,
1984) oraz re se arch as so cia te w Oa kland
Uni ver si ty (Ro che ster, USA, 1978, 1979).  Od
1985 ro ku jest cz³on kiem Sto wa rzy sze nia
Elek try ków Pol skich.

Za swo j¹ dzia ³al noœæ na u ko w¹ i dy dak -
tycz n¹ uzy ska³ 16 na gród i wy ró¿ nieñ, m.in.
Wy dzia ³u IV Na uk Tech nicz nych Pol skiej
Aka de mii Na uk oraz 2 na gro dy Mi ni stra Na -
u ki i Szkol nic twa Wy ¿sze go.
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do przetwarzania danych nienumerycznych)
obronionej w 1984 roku. M. Muraszkiewicz
otrzymał nominację profesorską z rąk Pre zy -
denta RP w 1993 roku.

Zainteresowania naukowe Mieczysława
Mu raszkiewicza dotyczą podstaw informaty-
ki, sieciowych systemów informacyjnych, sys -
temów zarządzania bazami danych, me tod
reprezentacji wiedzy, sztucznej inteligencji,
logik nieklasycznych, eksploracji danych i za -
rządzania wiedzą, przetwarzania w chmurze
(cloud computing), bezpieczeństwa, inte li -
gencji obliczeniowej i kognitywistyki oraz
związków informatyki z kulturą i zachowa -
nia mi społecznymi.

Mieczysław Muraszkiewicz jest autorem
lub współautorem ponad 110 publikacji, z cze -
go większość została opublikowana w za gra -
nicznych lub międzynarodowych czasopis-
mach i materiałach konferencyjnych. W tej
liczbie znajduje się 12 książek o charakterze
monograficznym. Jest współautorem jednego
patentu z zakresu inżynierii medycznej. Pro -

MIECZYSŁAW R.
MURASZKIEWICZ
Mieczysław R. Muraszkiewicz urodził się 8
października 1948 roku. Jego życiorys
zawodowy pomieszczono na stronie
www.icie.com.pl/mrm.htm. Po ukończeniu
Tech nikum Radiowego im. Marcina Kas prza -
ka w War szawie rozpoczął w 1967 roku stu-
dia na Wydziale Elektroniki Politechniki War   -
szawskiej, które ukończył w 1972 roku. Nas -
tęp nie pracował w Centralnym Ośrodku
Informatyki Politechniki Warszawskiej jako
asystent i kierownik stanowiska terminalnego
systemu CYBER, po czym w latach 1975–
–1989 pracował w Instytucie Informacji
Nauko wej, Technicznej i Ekonomicznej, ko -
lej no jako asys tent, adiunkt i docent oraz
jako za stęp ca dy rek tora do spraw nau ko -
wych. W okre sie 1989–2005 pracował jako
profesor w Instytucie Informatyki Teo re tycz -
nej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk oraz
od 1999 roku w Instytucie Informatyki Wy -
działu Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechniki Warszawskiej, gdzie od 2005 ro -
ku jest profesorem zwyczajnym. Od 1984 roku
wykłada także w Instytucie Informacji Nau -
ko wej i Studiów Bibliologicznych na Uni -
wer sytecie Warszawskim. Jego praca doktor -
ska, obroniona i wyróżniona w 1978 roku,
do tyczyła operacji nienumerycznych w ko -
mór kowych komputerach równoległych (Algo -
ry tmy procedur nienumerycznych w proce-
sach przetwarzania danych i sposoby ich rea -
li  zacji w macierzowej jednostce funkcjonal-
nej ). Rozszerzenie i uogólnienie uzyskanych
w tej pracy wyników zostało przedstawione
w rozprawie habilitacyjnej (Sieci komórkowe

muraszkiewicz
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M
wa dził liczne wykłady i seminaria dotyczące
programowania, projektowania i analizy sys-
temów informacyjnych, baz danych oraz
metod reprezentacji wiedzy w kraju i za gra -
ni cą. Odbył staże naukowe we Francji, Nor -
we gii i Szwecji. Kierował 1 grantem Ko mi te -
tu Badań Naukowych i współkierował (z pro-
fesorem Henrykiem Rybińskim) 2 grantami
Komitetu Badań Naukowych. Był koordyna -
to rem 2 projektów w ramach Programu Ra -
mo wego FP6 Komisji Europejskiej oraz ewa -
lu atorem projektów tego Programu. Wy pro -
mował ponad 160 magistrów i 15 doktorów.
Jest laureatem „Złotej Kredy 2008” — na  gro -
dy przyznanej przez studentów Wydziału
Elek  troniki i Technik Informacyjnych Po li -
tech niki Warszawskiej.

Kierował licznymi projektami naukowo-
-badawczymi w Polsce, w tym wieloletnim
projektem dla Polskiej Telefonii Cyfrowej na
temat eksploracji danych, oraz ponad 50-oma
międzynarodowymi projektami informatycz -
nymi jako ekspert ONZ, Banku Światowego
i Komisji Europejskiej, korporacji międzyna -
ro dowych oraz polskich agencji rządowych
pracując w ponad 45 krajach świata. Uczest -
ni czył i uczestniczy także w różnorakich gre -
miach, w tym m.in.: członek Sekcji Tele ko -
mu nikacji Komitetu Elektroniki i Tele komu ni -
kacji Polskiej Akademii Nauk (od 2007 roku);
sekretarz naukowy i członek Komitetu Infor -
ma cji Naukowej Polskiej Akademii Nauk
(1982–1990); członek Komitetu „Polska 2000”
Polskiej Akademii Nauk (1987–1990); czło -
nek Komitetu Informatyki Polskiej Akademii
Nauk (1991–1994); członek Komitetu Redak -
cyjnego „Zagadnień Informacji Naukowej”
(od 1994 roku); członek Rady Naukowej Ins -
tytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej

Polskiej Akademii Nauk (1990–2005); czło -
nek Rady Wydziału Elektroniki i Technik
Infor macyjnych (od 1999 roku); członek
Rady Naukowej Instytutu Informacji Nau ko -
wej i Studiów Bibliologicznych (od 1984–
–2008); członek Rady Naukowej Instytutu
Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
(1987–1995) i wice przewodniczący tej Rady
(1993–1995); członek Rady Naukowej Insty -
tu tu Informacji Naukowej, Technicznej i Eko -
no micznej (1986–1995) i przewodniczący
tej Rady (od 1999 roku); członek Rady Nau -
kowej Ośrodka Informacji Naukowej Polskiej
Akademii Nauk (1986–1995); członek za ło -
ży ciel Polskiego Towarzystwa Infor ma tycz -
ne go; członek Institute of Electrical and Elec -
tronics Engineers (od 1988 roku), członek As -
so ciation for Computing Machinery (od 1987
roku); przedstawiciel Polski w ISO TC 46
(1981–1983); członek Polskiego Komitetu
Międzynarodowej Federacji Dokumentacji
(Fédération Internationale de Documentation
— FID, od 1979 roku); członek Komitetu
Redakcyjnego „Prace IINTE” (1975–1989);
członek jury międzynarodowego konkursu
Euro Prix Multimedia (1998) i rzecznik tego jury
(1999/2000); wiceprezes Fundacji na rzecz
Zaawansowanych Studiów Komputerowych
(1995–2010), Prezes Polskiej Platformy eMo -
bility (od 2005 roku); przedstawiciel Polski do
Domain Committee (Information and Com -
munication Technology) of the European
Cooperation in the field of Scientific and
Tech nical Research (COST, od 2006 roku).

Mieczysław Muraszkiewicz jest pro -
dziekanem ds. nauki i współpracy między-
narodowej Wydziału Elektroniki i Technik
Infor ma cyjnych w kadencji 2008–2012.
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interdyscyplinarnej tematyki prac doktor -
skich. Wynikało to z zaangażowania Pro fe so -
ra w rozwój Instytutu Podstawowych Pro ble -
mów Techniki Polskiej Akademii Nauk.

Do 1969 roku Jerzy Narkiewicz-Jodko
pracował jako asystent profesora Ignacego
Maleckiego. W tym też roku obronił na Poli -
tech nice Gliwickiej pracę doktorską O pew -
nym problemie w akustyce cieczy. Z akusty-
ki molekularnej związanej z rozchodzeniem
się fal ultradźwiękowych w mieszaninach,
w aspekcie własności lepko-sprężystych ma -
teriałów. Uzyskał tam tytuł doktora nauk
tech nicznych.

Jako adiunkt w Zakładzie Elektroakustyki
Instytutu Radioelektroniki prowadził opra-
cowany przez siebie wykład „Miernictwo
ultradźwiękowe” oraz „Podstawy elektro -
akustyki” w zastępstwie profesora Ignacego

narkiewicz-jodko

JERZY
NARKIEWICZ-JODKO
Jerzy Narkiewicz-Jodko urodził się 20 marca
1936 roku w Stambule. W Turcji jego ojciec
Stanisław pełnił funkcję sekretarza polskiej
ambasady w Ankarze, kontynuując dyplo-
matyczne tradycje stryjecznego brata dziad-
ka Witolda Narkiewicza-Jodko, współpra-
cownika Józefa Piłsudzkiego. Karierę dyplo-
matyczną ojca przerwała śmierć w Oświę -
cimiu upamiętniona na zbiorowej tablicy
pra  cowników Ministerstwa Spraw Zagra nicz -
nych przy wejściu do gmachu, w Warszawie.
Brat ojca Janusz — żołnierz pancernej bry-
gady Generała Maczka — zginął podczas
walk w Normandii. Jerzego wychowywała
matka Maria Eleonora z Sąsiedzkich z kreso -
wej rodziny na Besarabii, gdzie kultywo wa -
no polskie osiągnięcia naukowe i społeczne.

Jerzy od lat szkolnych interesował się
radiotechniką, co sprawiło, że Maria Dą -
brow ska uwieczniła go w swoich Dzien -
nikach, gdy naprawił Jej uszkodzony radio -
od biornik. Mieszkał wtedy w Komorowie
koło Pruszkowa, gdzie w 1954 roku ukoń -
czył Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza
Kościuszki.

Przy wyborze studiów myślał nie tylko
o elek tronice, ale i o fizyce, pamiętając o Kon -
stantym Narkiewiczu-Jodko, alpiniście, geo -
fi zyku specjalizującym się w badaniach pro -
mieniowania kosmicznego.

W 1960 roku ukończył Politechnikę
Warszawską na Wydziale Łączności (później
Elektroniki) ze specjalizacją Elektroakustyka,
gdzie w Katedrze profesora Ignacego Ma lec -
kiego istniały duże możliwości podejmowania



Maleckiego, powołanego na stanowisko
dyrektora UNESCO ds. polityki naukowej
w Paryżu.

Kierując Pracownią Ultradźwięków w Ins -
tytucie Radioelektroniki Politechniki War -
szaw skiej Jerzy Narkiewicz-Jodko kontynu -
ował badania rozpoczęte w pracy doktor skiej
z fizykami na Politechnice Śląskiej. Pra ce te
były rozwijane dzięki współpracy z zespoła-
mi z IPPT PAN. Pozwoliło to na opracowanie
i budowę cyfrowego miernika prędkości fal
ultradźwiękowych SA-1000 (działającego na
zasadzie krążącego impulsu — Sing-around ),
a następnie — różnych modeli deflektorów
światła laserowego.

Jerzy Narkiewicz-Jodko uczestniczył też
w różnych pracach związanych z pomiarami
i zwalczaniem hałasu w zakładach przemy sło -
wych, m.in. w hutach na Śląsku, w prze pom -
powniach Rurociągu „Przyjaźń”, w trans por -
cie kolejowym, drogowym oraz budownictwie.

W latach 1973–1974 pełnił funkcję
prezesa Oddziału Warszawskiego Polskiego
Towarzystwa Akustycznego. Jest także
rzeczo znawcą Stowarzyszenia Elektryków
Pol skich, autorem 65 różnego rodzaju opra-
cowań naukowych i technicznych, w tym
14 opublikowanych i wygłoszonych na mię -
dzynarodowych i krajowych konferencjach
i seminariach. W latach 1974–1975 pełnił
funkcję Przewodniczącego Rady Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Instytucie Ra -
dioelektroniki, a po powstaniu „Solidar ności”
dołączył do tego Związku. Był siedmiokrot-
nie nagradzany, w tym w 1977 roku Nagrodą
Zespołową Ministra III stopnia za osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze.

W latach 1981–1985 pracował na Uni -
wersytecie w Tlemcen w Algierii jako visiting
professor, prowadząc wykłady, ćwiczenia
i pra ce dyplomowe w języku francuskim.

Po powrocie został zaangażowany do
udziału i prowadzenia jednego z zespołów
Komisji Dyscyplinarnych ds. studentów przy
Rektorze Politechniki Warszawskiej.

W 1992 roku uczestniczył we Francji
w Lyon w Kongresie i warsztatach nau ko -
wych z aktywnej redukcji hałasu i drgań;
tematykę tę rozwijał następnie w Instytucie,
głównie w pracach dyplomowych.

Około 2000 roku rozpoczął działalność
dydaktyczną związaną z psychoakustyką —
na Politechnice, w Studium Techniki Tea -
tralnej i w Policealnym Studium Medycznym
dla protetyków słuchu.

Zainteresowania naukowe Jerzego Nar -
kie wicza-Jodko dotyczą przede wszystkim
elektroakustyki, biernej i aktywnej redukcji

hałasu oraz zjawisk fizycznych towarzyszą-
cych propagacji fal akustycznych i ich wyko-
rzystania w miernictwie właściwości materi-
ałów konstrukcyjnych. Zajmował się także
emisją akustyczną wywoływaną naprężenia-
mi mechanicznymi oraz rozkładami pól
akustycznych w akwenach. Prowadził też
grant Opracowanie metod numerycznego
obliczania promieniowania powierzch-
niowych źródeł akustycznych.

W ostatnich latach prowadził wykłady
z przedmiotów „Podstawy elektroakustyki”,
„Głośniki i obudowy głośnikowe” oraz „Pod -
stawy urządzeń głośnikowych”, uwzględnia-
jąc najnowsze komputerowe metody ich pro-
jektowania i pomiaru.

Jerzy Narkiewicz-Jodko był opiekunem
naukowym wielu studentów w pracowniach
problemowych i dyplomowych.

W Lidze Walki z Hałasem oprócz konsul-
tacji społecznej pełnił funkcję przewod-
niczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału
Warszawskiego.

Jako wieloletni mieszkaniec Podkowy
Leś nej, od 1995 roku sprawował tam funkcję
prezesa Stowarzyszenia Gospodarność i Pra -
wo rządność, aż do jego rozwiązania, stara-
jąc się inspirować i wspierać działania na
rzecz ochrony środowiska.

Niezawodowe zainteresowania turystycz -
no-sportowe to żeglarstwo, narciarstwo, a kul -
turalne to historia krajów basenu Morza Śród -
ziemnego, teatr oraz muzyka symfoniczna
i jazz.
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JACEK NARUNIEC
Jacek Naruniec urodził się 31 grudnia 1982
roku w Białymstoku. Z Wydziałem Elek -
troniki i Technik Informacyjnych Politechniki
Warszawskiej związany jest od 2002 roku.
Wiosną 2006 roku obronił pracę inżynierską,
aby zaledwie pół roku później otrzymać tytuł
magistra inżyniera. W czasie swoich cztero-
letnich studiów doktoranckich był autorem
lub współautorem 11 publikacji, w tym wielu
ważnych pozycji o zasięgu międzynarodo -
wym. Brał udział w trzech dużych projek-
tach: CODMUCA, VISNET II oraz PROTEUS.

W 2010 roku złożył i obronił swoją pracę
doktorską z informatyki pt. Metody częstotli-
wościowo-przestrzenne w detekcji i śledze-
niu charakterystycznych punktów twarzy.
Treść pracy zawierała się w tematyce wi dze -
nia maszynowego. Wychodzi ona naprzeciw
aktualnym problemom dotyczącym analizy
twarzy, w tym detekcji i śledzenia charak-
terystycznych punktów twarzy. Promotorem

Jacka Naruńca był profesor Władysław
Skarbek.

W swojej pracy dydaktycznej prowadził
zajęcia z dziedziny programowania obiek-
towego, widzenia maszynowego oraz języka
JAVA. Od 2011 roku prowadzi wykład na te -
mat analizy semantycznej obrazu i dźwięku.

n a r u n i e c
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EWA
NIEWIADOMSKA-
-SZYNKIEWICZ
Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz urodziła się
20 marca 1961 roku w Lublinie. W 1976 roku
ukończyła Szkołę Podstawową nr 18, a w 1980
roku II Liceum Ogólnokształcące im. Jana
Za moyskiego w Lublinie. Dyplom magistra
in ży niera elektronika, w specjalności Auto -
ma tyka otrzymała w 1986 roku. W marcu
1987 roku podjęła pracę w Zakładzie Za -
sobów Wodnych Instytutu Geofizyki Polskiej
Akademii Nauk jako stażystka, a następnie
pra cowała na stanowisku elektronika. W grud -
niu 1987 roku zakończyła pracę w IG PAN na
mocy porozumienia zakładów pracy i roz po -
czę ła pracę w Instytucie Automatyki (od 1994
roku Instytut Automatyki i Informatyki Sto so -

wanej) Politechniki Warszawskiej na sta no -
wi sku matematyka, później specjalisty, adiun -
kta, a od 2009 roku profesora nadzwyczaj -
nego. W 1995 roku decyzją Rady Wydziału
Elektroniki i Technik Informacyjnych Poli -
tech niki Warszawskiej uzyskała stopień nau -
ko wy doktora nauk technicznych w specjal-
ności Automatyka i robotyka. W 2005 roku
uchwałą Rady Wydziału uzyskała stopień
doktora habilitowanego nauk technicznych,
publikując monografię pt. Symulacja kompu -
terowa w analizie i projektowaniu złożonych
systemów sterowania. Za rozprawę habili -
tacyj ną otrzymała nagrodę Ministra Nauki
i Szkol nictwa Wyższego.

Pracę naukowo-badawczą i dydaktyczną
na Politechnice Warszawskiej w latach
1987–2006 prowadziła w ramach zespołu
zajmującego się sterowaniem i optymaliza-
cją złożonych systemów, kierowanego przez
profesora Władysława Findeisena i następnie
przez profesora Krzysztofa Malinowskiego.
Od 2006 roku kieruje Zespołem Złożonych
Systemów w Instytucie Automatyki i Infor ma -
tyki Stosowanej. Od 2001 roku pracuje rów -
nież w instytucie badawczym Naukowa i Aka -
demicka Sieć Komputerowa (NASK). W latach
2006–2009 kierowała Zespołem Metod In -
ży nierii Ruchu i Badań Symulacyjnych Sieci,
a od 2009 roku kieruje Pracownią Stero wa -
nia Siecią. Od września 2009 roku pełni funk -
cję zastępcy dyrektora ds. naukowych NASK.

Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz aktyw -
nie uczestniczyła w kolejnych edycjach pro -
gra mu TEMPUS Joint European Project.
Przeby wała na stypendiach w City University
w Lon dynie (1991), Technische Universitat of
Ilmenau w Niemczech (1995 i 1996), Uni -
ver sity of Eindhoven w Holandii (1998) i IIASA
w Austrii (1999). Była również stypendystką
Fundacji Batorego oraz Lombardia per l'am-
biente z Włoch. W latach 2000–2001
uczest niczyła w pracach nad biblioteką me -
tod optymalizacji, tworzoną w firmie Know -
led ge Support Systems Group plc w Man -
chester.

W latach 1986–1990 brała udział w pra-
cach Resortowego Programu Badawczo-Roz-

niewiadomska-szynkiewicz
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wo jowego CPBP 03.09 Ministerstwa Edu ka -
cji Narodowej. Rezultatem badań były pro -
po zycje reguł operatorskich oraz struktura
ste  rowania systemem zbiorników retencyj nych
zlokalizowanych w dorzeczu górnej Wisły,
działających podczas powodzi. Prace po -
świę cone sterowaniu falą powodziową kon -
ty nuowała, uczestnicząc w czterech pro jek -
 tach badawczych Komitetu Badań Nauko wych
(1991–1999). Rezultatem były dwa systemy
wspomagania decydentów akcji przeciw-
powodziowej FP-SOZ: Fala Powodziowa
System Operatora Zbiornika i FP-SGW: Fala
Powodziowa — System Górna Wisła. W roku
1996 zespół otrzymał Nagrodę Ministra za
osiąg nięcia w dziedzinie sterowania falą po -
wo dziową. W latach 2006–2009 E. Niewia -
domska-Szynkiewicz kierowała zadaniem do -
ty czącym zagrożeń powodziowych, w ramach
projektu badawczego zamawianego Mini -
ster stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt.
Mo dele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz
z systemem zarządzania kryzysowego na przy -
kładzie m.st. Warszawy. W latach 1991–2009
uczestniczyła również w pracach poświęco -
nych strukturom oraz algorytmom sterowania
i optymalizacji dla złożonych systemów, a tak -
że metodom i narzędziom do analizy ste ro -
wa nia takimi systemami. Badania były pro -
wa dzone w ramach siedmiu zespołowych
pro jektów badawczych Komitetu Badań Nau -
kowych oraz jednego projektu Ministerstwa
Na uki i Szkolnictwa Wyższego, w trzech z nich
pełniła funkcję kierownika projektu. W latach
1995–2000 kierowała również czterema za -
daniami realizowanymi w ramach prioryte-
towego uczelnianego Programu Automatyka,
Techniki Informacyjne i Automatyzacja (PATIA)
Politechniki Warszawskiej i jednym za da -
niem realizowanym w ramach Centrum Auto -
matyki i Technik Informacyjno-Decyzyjnych
(CATID). Ważnym rezultatem było opraco -
wa nie jednolitej metodyki projektowania i ana -
li zy układów sterowania dla złożonych sys-
temów oraz oprogramowanie do symulacji
ta kich systemów. Narzędzia te były prezen to -
wane na wystawach i targach nowoczesnych
technologii we Włoszech, Francji i Japonii.

Aktualne zainteresowania badawcze Ewy
Nie wiadomskiej-Szynkiewicz koncentrują
się wokół problematyki sieci teleinformatycz -
nych, sieci ad hoc oraz obliczeń równo leg -
łych i rozproszonych. W latach 1999–2002
była wykonawcą projektu 5. Programu Ra mo -
 wego Unii Europejskiej pt. Quality of Ser vi ce
and Pricing Differentiation for IP Services
(QOSIPS). Od 2008 roku kieruje zespołem
NASK uczestniczącym w budowie systemu
gwa rantującego jakość usług w sieciach IP

two rzonego w ramach projektu zamawia ne -
go Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego pt. Usługi i sieci teleinformatycz -
ne następnej generacji — aspekty technicz -
ne, aplikacyjne i rynkowe. Od 2010 roku kie -
ruje pracami wykonywanymi przez zespół
z Politechniki Warszawskiej w projekcie 7. Pro -
gramu Ramowego UE pt. ECOnet — low Ener -
gy COnsumption NETworks (ECONET). Jest
rów nież kierownikiem realizowanego w NASK
projektu badawczego rozwojowego Mini -
ster stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, któ -
rego celem jest budowa klastra CPU/GPU do
złożonych obliczeń.

Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz jest
autorką lub współautorką ponad 40 arty ku -
łów naukowych w czasopismach oraz mono-
grafiach i ponad 60 referatów w materiałach
konferencji. Jest współautorką monografii
Obliczenia równoległe i rozproszone (2002)
i podręcznika Programowanie równoległe
i roz proszone (2009) wydanych przez Ofi cy -
nę Wydawniczą Politechniki Warszawskiej,
a także podręcznika multimedialnego Pro -
gra  mowanie w klastrach i gridach. Za osiąg -
nię cia naukowo-badawcze, dydaktyczne i or -
ga nizacyjne otrzymała jedną indywidualną
(2007) oraz dwie zespołowe (1996 i 2002)
na grody Ministra i cztery nagrody Rektora
Po  litechniki Warszawskiej.

Doświadczenia zdobyte podczas realizacji
prac badawczych Ewa Niewiadomska-Szyn -
kiewicz przekazuje studentom m.in. w ra -
mach przedmiotów: „Synteza reguł decy zyj -
nych”, „Sterowanie i symulacja systemów”,
„Metody optymalizacji globalnej” i „Pro gra -
mowanie równoległe i rozproszone”. Prowa -
dzo ne w ostatnich latach wykłady na studiach
dziennych, anglojęzycznych, podyplomo wych
oraz studiach na odległość dotyczą również
rozproszonych systemów operacyjnych, klas -
trów i gridów.

Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz bierze
czynny udział w działalności organizacyjnej
w obu swoich miejscach pracy i poza nimi.
Od 1999 roku jest członkiem Rady Wydziału
Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz
człon kiem Komisji Rady Wydziału ds. Na gród
i Odznaczeń. W latach 2002–2009 była człon -
kiem Rady Naukowej NASK i latach 2008–
–2009 jej wiceprzewodniczącą. Od 2010 ro -
ku jest członkiem Państwowej Komisji Akre -
dy tacyjnej. Od 1997 roku jest współorgani za -
 torem „Krajowej Konferencji Algorytmy Ewo lu -
cyjne i Optymalizacja Globalna” (KAEiOG).
Jest członkiem komitetów programowych kil -
ku konferencji krajowych i międzynarodo wych
oraz czasopism.

Jest mężatką, ma jednego syna.
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ROBERT
MAREK NOWAK
Robert Marek Nowak, urodził się 19 stycznia
1974 roku w Chełmie. Jest absolwentem Tech -
nikum Elektronicznego (5 miejsce na Olim pia -
dzie Wiedzy Elektryczno-Elektronicznej) oraz
Instytutu Informatyki Politechniki War szaw -
 skiej, ukończył specjalność Budowa i opro -
 gramowanie komputerów (praca magisterska
została nagrodzona przez Rektora). Tytuł dok -
tora nauk technicznych w dziedzinie infor -
ma tyka uzyskał w listopadzie 2004 roku, roz -
prawa Zagadnienia implementacji urządzeń
przetwarzających informację przy użyciu
cząs teczek DNA została wyróżniona przez
Ra dę Wydziału.

We wrześniu 2004 roku został zatrudnio -
ny na Politechnice Warszawskiej w Za kła dzie
Sztucznej Inteligencji Instytutu Sys te mów Elek -
tronicznych, na stanowisku asystenta, a póź -
niej adiunkta.

Jego zainteresowania naukowe obejmują
stosowanie algorytmów optymalizacji i sztucz -
nej inteligencji do obróbki danych w biologii
i medycynie, bioinformatykę, obliczenia mo -
lekularne oraz rozwój technik wykorzysty wa -
nych podczas projektowania i wytwarzania
oprogramowania. Otrzymał zespołową na -
gro dę naukową drugiego stopnia Rektora
War szawskiego Uniwersytetu Medycznego
za osiągnięcia w dziedzinie Genetyki Mole -
ku larnej Człowieka.

Odbył kilkanaście kilkudniowych wyjaz -
dów naukowych, oraz 3-miesięczny staż nau -
kowy w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej
Akademii Nauk, uczestniczył w zajęciach
z „Ge  netyki i biologii molekularnej” na Uni -
wersytecie Warszawskim. Członek Polskiego
Towarzystwa Bioinformatycznego (od 2008
roku) oraz SCRUM Alliance (od 2009 roku).
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W dorobku posiada kilkadziesiąt publikacji,
jest współautorem książki Język C++: mecha -
nizmy, wzorce, biblioteki (BTC, 2010), w któ -
rej opisano techniki stosowane w progra mo -
waniu w C++ przy użyciu biblioteki standar-
dowej i bibliotek boost, czyli mechanizmy
języka, wzorce projektowe, programowanie
ge   neryczne i funkcyjne, kontenery, grafy, tab -
li ce wielowymiarowe, współbieżność, stru -
mie nie, asynchroniczną obsługę urządzeń,
przetwarzanie tekstu, wyrażenia regularne
i łą czenie C++ z innymi językami opro-
gramowania.

Prowadził i prowadzi następujące orygi-
nalne wykłady: „Zaawansowane progra mo -
wanie w C++” na Wydział Elektroniki i Tech -
nik Informacyjnych (od 2007 roku), „Metody
bio informatyki” (od 2008 roku), „Pro gra -
mowanie obiektowe” (od 2006 roku), „Bazy
da nych” na Wieczorowych Uzupełniających
Studiach Magisterskich Radiokomunikacja
Politechniki Warszawskiej (od 2006 roku),
„Programowanie w C++” w Wyższej Szkole
Informatyki w Warszawie (w 2007 roku) oraz
zajęcia z informatyki dla młodzieży z rodzin
patologicznych Gminy Warszawa-Targówek
(w 2007 roku). W 2009 roku otrzymał na gro -
dę „Złota Kreda” od Samorządu Studentów
Wydziału Elektroniki i Technik Infor ma cyj -

nych. Robert M. Nowak jest promotorem
wie lu prac magisterskich i inżynierskich.

W działalności inżynierskiej projektuje,
implementuje i zarządza tworzeniem syste -
mów informatycznych wymagających wy -
daj nej implementacji złożonych algorytmów.
Ze względu na nowatorski charakter tych
sys temów i związane z tym duże prawdo po -
do bieństwo zmian wymagań, wykorzystywa -
ne są zwinne metody prowadzenia projektu
(RN posiada certyfikat SCRUM Master).
Najważniejsze projekty to: DAFNE (od 2010
roku, kierownik części informatycznej, pro-
jekt finansowany przez Europejską Agencję
Obro ny, przetwarzanie rozproszone i fuzja
da nych), 8decision (2008–2010, kierownik
pro jektu, Octagonet SA, aplikacja wspierają-
ca zarządzanie ryzykiem na rynku energii
elektrycznej), FAMA (2001–2005, kierownik
zespołu, Filbico sp. z o.o., analiza i obróbka
dokumentów bojowych), Dunaj (1999–2001,
programista, Filbico. sp. z o.o., system za rzą -
dzania sytuacjami kryzysowymi), REMEDIUM
(1998–1999, projektant-programista, Reme -
dium SC, system sprzedaży dla aptek). Do -
dat kowo tworzy biblioteki i aplikacje w ra -
mach Wolnego Oprogramowania, m.in. bib-
lioteka faif.sourceforge.net — umieszczona
w Softpedii.
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MARCIN NOWICKI
Marcin Nowicki urodził się w 1950 roku i wy -
chował w Warszawie. Uczęszczał do Liceum
im. Klementyny Hoffmanowej. Maturę uzys -
kał w 1967 roku i podjął studia w Warszawie
na Wydziale SMT (później Fizyki Tech nicz -
nej i Matematyki Stosowanej, obecnie Mate -
ma tyki i Nauk Informacyjnych). W 1972 roku
obronił pracę magisterską, która polegała na
zdefiniowaniu języka do opisu układów
cyfrowych oraz opracowania interpretera
tego języka na maszynie Odra 1204. Nas -
tępnym krokiem było rozpoczęcie studiów
do ktoranckich przy Instytucie Matematyki
Pol skiej Akademii Nauk.

Po uzyskaniu oferty pracy w Instytucie
Informatyki na Wydziale Elektroniki Poli tech -
niki Warszawskiej został zatrudniony w 1974
roku jako asystent, a następnie adiunkt (do
1986 roku). W 1982 roku obronił pracę dok-
torską (Detekcja i lokalizacja uszkodzeń lo -
gicz nych dowolnego typu w układach cyfro -
wych). Okres ten Marcin Nowicki wspomina

jako czas kształtowania zainteresowań (diag-
nostyka i tolerowanie uszkodzeń układów i sys -
temów cyfrowych) i intensywnej pracy ba -
daw czej przeplatanej budowaniem systemu
softwarowego (ATPG) do detekcji uszkodzeń
oraz pracy dydaktycznej.

Jego cecha osobowości jest zaintereso -
wanie efektami praktycznymi pracy. Z braku
perspektyw współpracy Uczelni z upadają-
cym w Polsce przemysłem komputerowym
zrezygnował z pracy na Uczelni. Przez
pewien czas pracował dla prywatnej firmy
rozwijającej oprogramowanie dla celów za -
rządzania, aż do czasu, gdy (po wielu latach
odmawiania mu paszportu) w 1990 roku
otworzyła się przed nim możliwość wyemi-
growania do Stanów Zjednoczonych. Tam
na  tychmiast podjął pracę w Krzemowej Do -
li nie, w firmie Everex Systems (od Ever-for-
-Excellence), w pięcioosobowym zespole bu -
dującym procesor kompatybilny z IBM-PC.
Firma Everex była wtedy jedną z najlepszych
małych firm Krzemowej Doliny. Robiła dobre
i niezawodne systemy IBM-PC, a jej szef ma -
rzył o ostatnim brakującym ogniwie własnym
procesorze. Marcin Nowicki opracował wte -
dy samodzielnie pierwszy w Krzemowej Do -
li nie (według opinii jego współpracowników)
system do rozmieszczania logiki, optymali -
zujący ścieżki krytyczne. Niestety, systemy
Everex przestały być konkurencyjne cenowo
z innymi systemami i firma upadła.

W 1993 roku Marcin Nowicki podjął pra -
cę w firmie Amdahl nad budową dużego sys-
temu wieloprocesorowego opartego o archi -
tekturę typu cross-bar. Jego zadaniem było
opracowanie specjalizowanego języka do
wa lidacji projektu i kierowanie implemen-
tacją tego języka w języku C++. Kłopoty
finansowe firmy Amdahl spowodowały jed-
nak zaniechanie projektu w fazie uruchamia-
nia prototypu.

W poszukiwaniu kolejnego ambitnego
projektu Marcin Nowicki przeniósł się do
San Diego i w połowie 1994 roku podjął pra -
cę w firmie Metaflow. Firma została założona
przez wynalazców architektury opartej na za -
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sadzie out-of-order execution. Wykonany
tam z sukcesem projekt procesora SPARC nie
znalazł inwestora. Ponieważ na rynku domi-
nował procesor Pentium, firma kontynu -
owała budowanie procesora kompatibilnego
z IBM-PC, w którym instrukcje SPARC speł nia -
ły role poziomu mikroprogramowania. W obu
projektach Marcin Nowicki zajmował się
opra cowaniem systemu do generowania tes -
tów diagnostycznych i oceną jakości tych
tes tów. Kolejnymi projektami, nad którymi
pra cował w Metaflow, były trzy systemy SOC
dla systemów wbudowanych (sterowników).

Przeczuwając trudną sytuację małych
firm komputerowych, Marcin Nowicki prze -
niósł się w 2001 roku do nowo powstałego
w Austin centrum projektowego firmy Intel.
Pierwszym projektem, w któryn brał udział,
był superprocesor, który miał w perspektywie
osiągnąć szybkość 8 GHz. Marcin Nowicki
pra cował wtedy w 30-osobowym zespole
DFX (DFTesting + DFDebugging). Projekt
skończył się sukcesem inżynierskim, ale nie
został wprowadzony do masowej produkcji.
Następnym jego zadaniem była walidacja za -
rządzania mocą w układzie graficznym i kon -
trolerze pamięci DRAM; tym razem projekt
znalazł się na rynku. Mimo że jest przeciw -
nikiem patentowania każdego, nawet margi -
nalnego pomysłu, został skłoniony do opa -
ten towania jednego ze swoich rozwiązań
do tyczących redundancji pamięci SRAM.

W 2007 roku przeniósł się do nowo pow-
stałego w centrum Intela laboratorium uru -
chamiania projektów (tzw. post-development

engineering). Marcin Nowicki kieruje obec-
nie kilkuosobowym zespołem, który zajmuje
się różnorodnymi zadaniami: poczynając od
opracowania instrumentacji związanej z tes -
towaniem, opracowywaniem lub generacją
testów funkcjonalnych, uruchamianiem
tes tów na testerze, wyszukiwaniem błędów
w pro  jekcie.

W swoja drogę „wolnego najmity” Mar -
cin Nowicki zabrał w 1990 roku żonę i dwój -
kę 14-letnich dzieci. Gdy dzieci dorosły, żo na
uznała (nie bez przyczyny), że życie gos po -
dy ni domowej przy mężu w USA jest mar -
nowaniem jej życia i po 10 latach pobytu za
granicą wróciła do Polski. Teraz, choć w se -
pa racji, pozostają przyjaciółmi i wspierają
się, gdy zachodzi potrzeba.

Marcin Nowicki z przyjemnością i je -
szcze bez specjalnego wysiłku lubi wsko -
czyć do basenu i przepłynąć milę, wspo -
mina jąc dawne czasy, gdy reprezentował
w pły waniu Uczelnię. Kilka razy w roku żeg -
lu je z przyjaciółmi na pobliskim teksańskim
jeziorze. Na narty wybiera się najchętniej do
Utah lub Colorado. Raz w tygodniu gra w bry -
dża porównawczego w klubie brydżowym
ACBL i raz w tygodniu próbuje swoich sił
w siodle angielskim. Stara się też pomagać
i brać czynny udział w imprezach miejsco -
wej organizacji polonijnej. Mniej więcej raz
w miesiącu odwiedza teatr lub operę. Ma
plany, by ukończyć rozpoczęty kurs nur ko -
wania i spędzić przed emeryturą kilka wa ka -
cji pod wodą w ciekawych zakątkach świata.
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WITOLD NOWICKI
(1903–1994)

Witold Nowicki urodził się 11 stycznia 1903
roku w Wilnie. Szkołę średnią — Gimnazjum
Państwowe im. Króla Zygmunta Augusta
w Wilnie — ukończył w 1922 roku, a studia
wyższe na Wydziale Elektrycznym Poli tech -
niki Warszawskiej w 1930 roku. W czasie
studiów aktywnie uczestniczył w ruchu stu-
denckim, rozpoczynając jednocześnie pracę
naukowo-dydaktyczną, początkowo jako
asystent, a później starszy asystent przy Ka -
tedrze Mechaniki Teoretycznej Politechniki
Warszawskiej.

Po ukończeniu studiów został pracowni -
kiem naukowym Laboratorium Tele tech nicz -
nego przy Ministerstwie Poczt i Telegrafów,
gdzie zajmował się zagadnieniami miernic -
twa teletechnicznego. W latach 1934–1939
był pracownikiem naukowym Państwowego
Instytutu Telekomunikacyjnego. W tym okre-
sie, z ramienia Ministerstwa, brał udział w kil -
ku zjazdach Doradczego Komitetu Telefo -
nicz nego (Comité Consultatif Internationale

de Télégraphie — CCIT) Międzynarodowej
Unii Telekomunikacyjnej (Union Inter na tio -
na le de Télécommunication — LUT).

Działalność dydaktyczna w zakresie tele -
komunikacji rozpoczął w 1930 roku (Pań -
stwowa Szkoła Teletechniczna w Warszawie,
Politechnika Lwowska). W tym czasie opub -
li kował wiele artykułów i kilka rozdziałów
w wy dawnictwach książkowych. W 1939 ro -
ku Stowarzyszenie Elektryków Polskich po -
wierzyło mu stanowisko redaktora naczel -
nego „Przeglądu Telekomunikacyjnego” oraz
„Kwartalnika Telekomunikacyjnego”.

W okresie okupacji, jeszcze w 1939 roku,
zorganizował zajęcia szkolne w Pań stwo -
wym Liceum Telekomunikacyjnym, prze -
kształ conym następnie w Wydział Tele ko mu -
nikacyjny Państwowej Szkoły Elektrycznej
II stopnia. Był wykładowcą tej szkoły oraz
kie rownikiem Wydziału do kwietnia 1944
ro ku. W latach 1943–1944 pracował rów no -
cze śnie w Spółdzielni Grupa Techniczna, gdzie
podjął działalność konspiracyjną. 3 kwiet nia
1944 roku aresztowało go gestapo i, po prze -
słu chaniu w Alei Szucha oraz pobycie na Pa -
wia ku, został osadzony w obozie koncentra -
cyj nym w Sztutthofie koło Gdańska, w któ -
rym przebywał aż do 12 marca 1945 roku.

Po wojnie objął stanowisko wicedyrektora
Państwowego Instytutu Telekomu nika cyj ne -
go, które zajmował do 1949 roku. Jed no -
cześnie, w 1945 roku, został organizatorem
i kie rownikiem nowo tworzonej Katedry
Prze no sze nia Przewodowego Politechniki
War szaw skiej, przemianowanej później na
Katedrę Teletransmisji Przewodowej. Kie ro -
wał nią do 1970 roku, czyli do włączenia jej
do nowo utworzonego Instytutu Tele elek -
troniki, później — Instytutu Telekomunikacji.
Był jego dyrektorem do 1973 roku, czyli do
czasu otrzymania statusu profesora emery-
towanego.

W 1945 roku obronił przed Radą Wy -
dzia łu Elektrycznego Politechniki War szaw -
skiej pracę doktorską, rozpoczętą w 1938 ro -
ku, uzyskując stopień doktora nauk technicz -
nych. W 1947 roku otrzymał nominację na
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profesora nadzwyczajnego, a w 1956 roku
— na profesora zwyczajnego.

Witold Nowicki zorganizował Katedrę od
podstaw. Zaczął od opracowania programów
nauczania oraz od przygotowania skryptów,
a następnie — podręczników. Do jego naj -
bar dziej znanych podręczników należą
Zasa dy teletransmisji przewodowej (1957),
Pod stawy teletransmisji (1974) oraz Tele ko -
munikacja współczesna (1966).

Na dorobek publikacyjny Witolda No -
wickiego składa się także wiele skryptów,
ksią żek i monografii oraz artykułów proble-
mowych, przeglądowych i popular no na u -
kowych.

Działalność naukowa Witolda Nowic -
kiego w okresie powojennym koncentrowała
się nadal na zagadnieniach dotyczących
czwórników, transformatorów telekomunika-
cyjnych, układów rozgałęźnych, torów prze-
wodowych i radiowych, struktur sieci teleko-
munikacyjnych, a także odtłumików, które
zostały pod jego kierunkiem opracowane
jako pierwsze w Polsce. Na odtłumik czwór -
nikowy uzyskał patent.

Jego aktywność naukowa przejawiała się
także na innych obszarach. Był redaktorem
naczelnym „Rozpraw Elektrotechnicznych”
— czasopisma Polskiej Akademii Nauk. Brał
czynny udział w pracach kilku komitetów re -
dakcyjnych. Był członkiem komitetów na u -
ko wych Polskiej Akademii Nauk, rad nau ko -
wych, komitetów Stowarzyszenia Elektryków
Polskich, a także członkiem rzeczywistym
Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

Witold Nowicki prowadził działania
w trzech kierunkach pokrewnych ze swą
dzia łalnością podstawową.

Kierunek pierwszy to porządkowanie po -
jęć z dziedziny telekomunikacji, które obej-
mowało stworzenie listy pojęć, podanie ich
definicji i wprowadzenie nazw.

Kierunek drugi był związany z przekona -
niem, że telekomunikacja w Polsce jest za -
nie dbana, chociaż powinna być rozwijana
znacznie szybciej i skuteczniej niż dotych -
czas. Swoje przekonania przedstawił najdo-
bitniej na Zjeździe Sekcji Tele ko muni ka -
cyjnej Stowarzyszenia Elektryków Polskich
(Szczecin, 1948), a także w wielu artykułach,
memoriałach i wystąpieniach oraz w książce
Teraźniejszość i przyszłość telekomunikacji go -
s podarczej (Wydawnictwa Komunikacji i Łącz -
ności, Warszawa 1960). W 1963 roku zorga -
ni zował wielką konferencję Polskiej Aka de -
mii Nauk i Stowarzyszenia Elektryków Pol skich
pod hasłem „Dziś i jutro telekomunikacji”.

Kierunek trzeci wiązał się z wyrażanym

przez niego przekonaniem, że w Polsce nie -
zbędne jest utworzenie przemysłu precy zyj -
nego do produkcji małoseryjnej. Dzięki jego
staraniom przy Katedrze Teletransmisji Prze -
wodowej utworzono zakład przeznaczony
do produkcji małoseryjnej aparatury pomia -
ro wej (ZOTAP). Kilka podobnych zakładów
powstało przy innych katedrach tego Wy -
działu.

Po przejściu na emeryturę Witold No -
wicki nadal pozostał czynny. Rozwijał zain-
teresowania językowe z lat poprzednich.
Swoje poglądy przedstawił w 40 odcinkach
publikowanych w „Przeglądzie Teleko muni ka -
cyjnym” w latach 1976–1985 pod wspólnym
tytułem Poradnik terminologiczno-językowy
oraz w książce zatytułowanej O ścisłość po -
jęć i kulturę słowa w technice (Wydawnictwa
Komunikacji i Łączności, Warszawa 1978).
Z inicjatywy i pod kierunkiem Witolda No -
wic kiego zaczęło powstawać dzieło Glo sa -
rium telekomunikacji.

Za wieloletnią działalność naukową,
dydaktyczną i publikacyjną otrzymał wiele
na gród od Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyż -
szego i Techniki, Ministra Łączności, Rektora
Politechniki Warszawskiej oraz od wydaw -
nictw.

Przed wojną został odznaczony Złotym
Krzyżem Zasługi, a po wojnie — Krzyżami
Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Pol -
skiej Akademii Nauk im. Mikołaja Kopernika
i innymi odznaczeniami państwowymi, a tak -
że odznakami honorowymi Naczelnej Orga -
ni zacji Technicznej, Stowarzyszenia Elek try -
ków Polskich, odznaką „Zasłużonego Pra -
cownika Łączności” oraz wieloma medalami
i dyplomami honorowymi. Został również
ho norowym członkiem Stowarzyszenia Elek -
tryków Polskich.

Zmarł 17 grudnia 1944 roku.
Witold Nowicki był pionierem telekomu -

ni kacji polskiej, twórcą teletransmisji prze-
wodowej w Polsce nie tylko jako dziedziny
techniki, ale także jako dziedziny nauki.

Był nie tylko technikiem, lecz także hu -
ma nistą. Łączył zainteresowania zawodowe
z językoznawczymi. Był turystą i żeglarzem.
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KRZYSZTOF
NOWOSAD
(1951–2000)

Krzysztof Nowosad urodził się 13 stycznia
1951 roku w Jeleniej Górze. W 1968 roku
ukończył VI Liceum Ogólnokształcące im.
Tadeusza Reytana w Warszawie, a następnie
w 1973 roku Wydział Elektroniki Politechniki
Warszawskiej, uzyskując dyplom magistra in -
żyniera w specjalności automatyka. W latach
1973–1976 pracował w Przemysłowym Ins -
ty tucie Automatyki i Pomiarów, gdzie zajmo -
wał się instalacjami komputerowych ukła -
dów sterowania, głównie w zakładach prze-
mysłu chemicznego. W latach 1976–1979
był słuchaczem Studium Doktoranckiego Po -
li techniki Warszawskiej. W 1979 roku uzy s -
kał tytuł doktora nauk technicznych za roz -
pra wę doktorską pt. Własności i zastosowania
struktur sterowania z dyskretnym sprzęże-
niem zwrotnym. Od 1980 roku pracował

w Instytucie Automatyki Politechniki War -
szaw skiej (od 1994 roku Instytut Automatyki
i Informatyki Stosowanej) na stanowisku
adiun kta. W 1998 roku uchwałą Rady Wy -
dzia łu Elektroniki i Technik Informacyjnych
uzy skał stopień naukowy doktora habilito wa -
nego nauk technicznych w dziedzinie auto -
ma tyka i robotyka, prezentując monografię
pod tytułem Strukturalne cechy regulacji pre -
dykcyjnej.

W pracy naukowej zajmował się prob-
lematyką sterowania repetycyjnego (predyk-
cyjnego) zarówno od strony teoretycznej jak
i praktycznej — w zastosowaniu do sterowa-
nia linią reaktorów periodycznych, systemem
zbiorników retencyjnych (zespołowa na -
groda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w 1986 roku). Równolegle zajmował się kon-
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strukcją przemysłowych sterowników mi -
 krokom puterowych. Łączył cechy naukowca
o za cięciu teoretycznym, poznawczym z wy -
sokimi umiejętnościami i zamiłowaniem
inżyniera konstruktora elektronika. W latach
1985–1986 brał udział w projektowaniu
sterowania robota przemysłowego RIMP 900,
w latach 1987–1989 był głównym konstruk-
torem programowanego sterownika logicz -
ne go FPLC. W latach 1989–1991, pracując
dodatkowo jako konstruktor w Przed się -
biorstwie Automatyki Przemysłowej MERA-
-PNEFAL, brał udział w pracach nad prze-
mysłowym regulatorem jednokanałowym
EFTRONIK.

Odbył dwa dłuższe zagraniczne staże
nau kowe w Wielkiej Brytanii. W latach
1983–1984 przebywał w Control Systems
Cen tre, Institute of Sciences and Technology,
University of Manchester, a w 1992 roku
w ra mach programu Tempus w Control Engi -
ne ering Centre w City University of London.

Pracę naukowo-badawczą i dydaktyczną
prowadził przede wszystkim w ramach ze -
spo łu naukowo-badawczego zajmującego
się hierarchicznymi metodami optymalizacji
i sterowania złożonych procesów, kie ro wa -
nego przez profesora Władysława Findeisena

i następnie profesora Krzysztofa Mali now -
skie go. Opublikował ponad 20 opracowań
nau kowych. Brał udział w pracach na -
ukowo-badawczych dotyczących sterowania
systemem zbiorników retencyjnych w wa -
runkach powodziowych (konstruował sprzę -
to wy symulator transformacji fali po wo dzio -
wej), a także w pracach kilku zespołowych
projektów badawczych finansowanych przez
Komitet Badań Naukowych.

Prowadził wykłady i zajęcia laboratoryj -
ne przede wszystkim z przedmiotów „Kom -
pu terowa aparatura automatyki” oraz „Ukła -
dy sterowania komputerowego”. W latach
1986–1995, pracując w zespole dwuoso -
bowym, stworzył w Instytucie Automatyki
Labo ratorium Sterowania Komputerowego
(nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej
w 1995 roku). Ponadto wykładał „Podstawy
regulacji” i kierował wykonaniem 12 prac
dyplomowych.

W latach 1998–1999 pełnił obowiązki
Sekretarza Rady Wydziału Elektroniki i Tech -
nik Informacyjnych, a od 1999 roku był człon -
kiem Komisji Senatu Politechniki Warszaw -
skiej ds. Badań Naukowych.

Zmarł po ciężkiej chorobie 4 grudnia 2000
roku. Był żonaty, pozostawił dwoje dzieci.
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STANISŁAW
NOWOSIELSKI
(1906–1976)

Stanisław Nowosielski urodził się 6 września
1906 roku w Popławach k. Pułtuska. Tam
ukoń czył Gimnazjum im. Piotra Skargi i wstą -
pił do Legionu Młodych — organizacji zało -
żonej przez marszałka Józefa Piłsudskiego.

Studia na Wydziale Elektrycznym Poli -
tech niki Warszawskiej ukończył w 1936
roku. W tym samym roku rozpoczął pracę
w fabryce K. Szpotański i S-ka w Warszawie,
a w 1938 roku przeszedł do pracy w Centrali
Zaopatrzenia Instytucji Ubezpieczeń Spo -
łecz nych, gdzie został kierownikiem Warsz -
tatów i Renowacji Aparatów Rentgenowskich
i Elektromedycznych. W 1939 roku został
kie rownikiem Sekcji Aparatów Elek tro me -
dycz nych tej Centrali i pracował na tym sta -
no wisku aż do wybuchu Powstania War -
szawskiego.

Po wyzwoleniu podjął pracę w Ubez -
pieczalni Społecznej i odbudowywał Zakład
Rentgenowski w szpitalu na Solcu. W paź -
dzier niku 1945 roku podjął pracę w Cen -
 tralnej Składnicy Ministerstwa Zdrowia jako
specja lista przy odbiorze sprzętu rentge -
nowskiego i elektromedycznego z UNRRA,
a w 1947 roku został członkiem Komisji Na -
ukowej przy Ministrze Zdrowia oraz doradcą
ds. aparatury elektromedycznej. Był wów-
czas jedynym w kraju specjalistą w dzie dzi -
nie tej aparatury. W związku z tym zapropo -
no wano mu w 1948 roku objęcie Zakładu
Bu dowy Aparatów Elektromedycznych w ra -
mach Sekcji Elektrotechniki Medycznej, po -
wstałej w 1946 roku na Wydziale Elek trycz -
nym Politechniki Warszawskiej.

W lutym 1948 roku Stanisław No wo siel -
ski rozpoczął pracę na Wydziale Elek trycz -
nym Politechniki Warszawskiej, początkowo
jako wykładowca, a następnie adiunkt. W 1952
roku został powołany na stanowisko zastęp-
cy profesora i objął kierownictwo Katedry
Bu dowy Aparatury Elektromedycznej na Wy -
dziale Łączności. W 1966 roku został po wo -
łany na stanowisko docenta. W tych latach
prowadził 2 wykłady — „Aparaty elektrome-
dyczne” i „Budowa sprzętu ren tge now skie -
go”. W 1959 roku wydał obszerny skrypt Bu -
do wa urządzeń rentgenowskich. Pod jego
kie runkiem wykonano około 200 prac dyplo-
mowych. Tematyka tych prac dotyczyła
prze ważnie pionierskich w kraju badań pod-
stawowych oraz prototypowych opracowań
konstrukcyjnych z zakresu elektroniki me -
dycz nej i techniki jądrowej. Gospodarstwo
Pomocnicze przy Katedrze było jednym z naj -
większych i najlepiej wyposażonych w Poli -
technice Warszawskiej. Powstało tam ponad
100 prototypów aparatów elektromedycz -
nych. Niektóre z tych opracowań powielano
w seriach liczących kilkadziesiąt sztuk, a wie -
le z nich wykonano na zlecenie Fabryki Apa -
ratów Rentgenowskich, Wojskowej Akademii
Medycznej, Akademii Medycznej i Woj sko -
we go Instytutu Medycyny Lotniczej. Do naj -
większych osiągnięć zespołu kierowanego
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przez Stanisława Nowosielskiego należy za -
li czyć opracowanie stereowektokardiografu
i wdrożenie go do produkcji seryjnej. Auto -
rzy tego opracowania uzyskali Nagrodę Pań -
stwo wą. Ponadto w Katedrze tej opracowano
pierwszy w Polsce elektroencefalograf, au -
dio metr, polifizjograf wielokanałowy, wiele
urządzeń pomiarowych stosowanych w tech-
nice rentgenowskiej oraz kilka aparatów
rent genowskich, z których największymi
były: aparat na 125 kV oraz dwulampowy
aparat do sterylizacji żywności.

Stanisław Nowosielski jest autorem pa -
tentu dotyczącego stereoskopowego aparatu
rentgenowskiego. W Katedrze powstało też
wiele urządzeń techniki jądrowej, jak daw -
ko mierze, elektrometry czy układy obniżają -
ce bieg własny liczników.

W 1970 roku, po reorganizacji Uczelni,
Stanisław Nowosielski wraz z częścią perso -
nelu Katedry został przeniesiony na Wydział
Mechaniki Precyzyjnej do Instytutu Budowy
Sprzętu Precyzyjnego i Elektronicznego. Peł -
nił tam funkcję kierownika Zespołu Inżynierii
Biomedycznej i wykształcił następną grupę
specjalistów, tym razem w specjalności
Inżynieria biomedyczna. Na tym stanowisku
pracował do końca życia.

Zmarł 1 listopada 1976 roku.
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JAN OGRODZKI
Jan Ogrodzki urodził się 5 maja 1954 roku
w Warszawie. Jest wychowankiem XVI Li ce -
um Ogólnokształcącego im. Stefanii Sem po -
łowskiej. W latach 1973–1977 studiował na
Wydziale Elektroniki Politechniki War szaw -
skiej i uzyskał tytuł magistra inżyniera w spe -
cjal ności Aparatura elektroniczna na podsta -
wie pracy dyplomowej Wrażliwości wielko -
przy rostowe w układach elektronicznych, za
którą otrzymał wyróżnienie.

Od 1977 roku pracuje na Wydziale Elek -
tro niki Politechniki Warszawskiej w Insty tu -
cie Podstaw Elektroniki (później Instytut Sys -
te mów Elektronicznych).

W latach 1977–1982 pracował pod kie -
runkiem Macieja Styblińskiego, zajmując się
teorią funkcji układowych i wrażliwości
wiel koprzyrostowych w układach liniowych
w zastosowaniu do komputerowego projek -
to wania z uwzględnieniem rozrzutów — za -
równo na najgorszy przypadek jak i w sensie
statystycznym. Prace te, prowadzone wraz
z Ma ciejem Styblińskim, Leszkiem Opalskim,

Januszem Loncem i Witoldem Straszem, na -
le żały wówczas do światowej czołówki i by -
ły prezentowane na najważniejszych świa-
towych konferencjach, m.in. International
Symposium on Circuits and Systems.

W tym okresie Jan Ogrodzki opublikował
8 artykułów i komunikatów o zasięgu krajo -
wym oraz 8 o zasięgu międzynarodowym. Je -
 go dziełem było opracowanie techniki jed no -
 wy miarowych przeszukiwań ortogonalnych
(ODOS) oraz algorytmy do analizy i wizuali -
zacji obszarów sprawności. W 1982 roku Jan
Ogrodzki obronił rozprawę doktorską Zasto -
so wanie jednowymiarowych przeszukiwań
ortogonalnych do centrowania, doboru tole -
rancji i optymalizacji uzysku produkcyjnego
w układach elektronicznych, za którą otrzy-
mał wyróżnienie, a w 1983 roku nagrodę
indywidualna III stopnia Ministra Nauki
Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

W latach 1983–1996 Jan Ogrodzki zaj -
mo wał się komputerową analizą układów
elek tronicznych: algorytmami analizy stało -
prą dowej, czasowej, elektrotermicznej oraz
modelowaniem i językami opisu sprzętu
(HDL). Odbył dwa staże naukowe: w Uni ver -
sity of Essex (Colchester, Anglia, 1984) i Uni -
ver sity of York (Heslington, Anglia, 1992).

Istotnym dziełem Jana Ogrodzkiego było
w tym okresie opracowanie i implementacja
(wraz z zespołem w składzie: D. Andziak,
D. Bukat, L. Opalski, R. Rogocki, M. Bukow -
ski, W. Bandurski, P. Plaskura) uniwersalnego
analizatora układów elektronicznych OPTIMA
z językiem behawioralnego opisu modeli. Za
dzieło to zespół otrzymał w 1993 roku
nagro dę Rektora Politechniki Warszawskiej.
Zo stało ono opisane w książce D. Bukat,
J. Ogrodzki, OPTIMA-2-uniwersalny analiza-
tor układów elektronicznych (WNT, 1995).
Symulator ten został pod koniec lat dzie -
więć dziesątych wyposażony w analizator
relak sacyjny dla układów mieszanych.

W tym okresie Jan Ogrodzki stał się spe -
cjalistą w zakresie komputerowej symulacji
układów: opublikował 22 artykuły i komu-
nikaty o zasięgu krajowym i 23 o zasięgu
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międzynarodowym, opracował cieszący się
do brą opinią studentów wykład „Analiza i pro -
jektowanie komputerowe układów elektro -
nicznych” i wydał trzy fundamentalne mono-
grafie: Analiza i projektowanie komputerowe
układów elektronicznych (wspólnie z E. Śli wą,
Wydawnictwo PW, 1984), za którą otrzy mał
nagrodę Rektora Politechniki Warszawskiej
w 1986 roku, Komputerowa symulacja ukła -
dów elektronicznych (Wydawnictwo Nau ko -
we PWN, 1994), za którą otrzymał nagrodę
Rektora Politechniki Warszawskiej w 1994
roku, oraz Circuit Simulation Methods and
Algorithms (CRC Press, USA 1995), za którą
otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Na ro do -
wej w 1995 roku. Przedstawione w tych książ -
kach ujęcie jest oparte na będącej dziełem
au tora jednolitej teorii algorytmów analizy sie -
ci. Za sformułowanie tej teorii uzyskał w 1996
roku stopień naukowy doktora habilito wa ne -
go nauk technicznych w zakresie elektroniki
— komputerowego projektowania, na pod -
sta wie rozprawy habilitacyjnej Jednolite ujęcie
metod klasycznych komputerowej symulacji
sieci elektrycznych.

Po 1997 roku Jan Ogrodzki zajmował się
komputerową analizą systemów analogo wych,
cyfrowych i mieszanych oraz mikro sys te mów
wielodomenowych, ich modelo wa niem i sy -
mulacją. W szczególności w ramach Gran -
tów opracował wraz ze studentami kie ro -
wany zdarzeniami symulator SYMULAK dla
ukła dów cyfrowych modelowanych na po -
zio mie bloków funkcjonalnych i przesłań
między rejestrowych oraz symulator SWITCH
dla układów z elementami przełączanymi
(np. z przetwornikami mocy). Był promo-
torem dwóch doktoratów z dziedziny kom-
puterowej analizy układów elektronicznych.

Od 2000 roku pracuje w Politechnice
War  szawskiej na stanowisku profesora nad -
zwy czajnego. W tym okresie w ramach pro jek -
 tów badawczych Unii Europejskiej zajmo wał
się modelowaniem i symulacją czuj ni ków che -
micznych CHEMFET selektywnie wrażliwych
na jony. Podejmuje również prace nad mo -
de lowaniem i symulacją mikrosystemów wie -
lodomenowych z wykorzystaniem języka opisu
sprzętu VHDL-AMS. Ze studentami pracuje
również w dziedzinie architektury proceso -
rów i projektowania ich prototypowych roz -
wią zań za pomocą środowiska symulacyj -
nego VHDL.

Prowadzi wykłady z przedmiotów „Sys -
temy komputerowe” i „Algorytmy i struktury
danych”. Jest autorem i współautorem skryp-
tów, podręcznika i zbioru zadań do tych przed -
miotów.

Jan Ogrodzki jest żonaty, ma syna Pawła.
Zainteresowania i działalność Jana Ogrodz -

kiego daleko wykraczają poza obszar wy -
zna  czony pracą zawodową. Studiował teo lo -
gię biblijną i teologię duchowości. Jest inten -
sywnie zaangażowany w Kościele kato lic -
kim. Wygłasza wykłady i prowadził reko lek -
cje. Zajmuje się także indywidualną pomocą
duchową. Pracuje jako wolontariusz w Po -
radni Psychologiczno-Pastoralnej Archi die ce -
zji Warszawskiej. Prowadzi również działal-
ność pisarską. Jest autorem ponad stu arty -
kułów z dziedziny Biblii i duchowości oraz
książ ki Słowo i kontemplacja (Wydawnictwo
Michalineum, Warszawa 1997). Interesuje
się także historią. Badał dzieje Wolnej Szkoły
Malarstwa i Rysunku w Krakowie i Lublinie.
Jest autorem artykułu na ten temat.
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WŁODZIMIERZ
OGRYCZAK
Włodzimierz Ogryczak urodził się 5 lutego
1951 roku w Warszawie, gdzie też ukończył
szkołę podstawową i II Liceum Ogól no -
kształ cące im. Stefana Batorego. W 1968 ro -
ku podjął studia na Wydziale Matematyki
i Me chaniki Uniwersytetu Warszawskiego.
Ukończył sekcję metod numerycznych
i w 1973 roku otrzymał dyplom magistra
matematyki. Bezpośrednio po ukończeniu
studiów rozpoczął pracę w Instytucie In for -
matyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie
pozostawał zatrudniony na kolejnych
stanowiskach naukowo-dydaktycznych do
2000 roku. W 1983 roku uzyskał na Uni wer -
sytecie Warszawskim tytuł doktora nauk ma -
te matycznych za rozprawę Analiza nume -
rycz na metody sympleks, a w 1997 roku sto -
pień naukowy doktora habilitowanego nauk
technicznych w zakresie informatyki (w Ins -
tytucie Badań Systemowych PAN) za mono -
gra fię Wielokryterialna optymalizacja linio wa

i dyskretna. Od 2000 roku pracuje w Ins -
tytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej
na stanowisku profesora nadzwyczajnego
Po litechniki Warszawskiej. W latach 2003–
–2008 był kierownikiem Zakładu Optyma li -
zacji i Wspo magania Decyzji. Od 2008 roku
pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Au -
to matyki i Informatyki Stosowanej ds. Nauki.

W latach 1989–1992 Włodzimierz Ogry -
czak odbył staż (H. Paul Kizer Eminent Scho -
lar Chair) w Department of Computer and In -
for mation Sciences w Marshall University
(Hun tington, USA), gdzie prowadził wykłady
dla studentów College of Business w ramach
programów BBA i MBA. W roku akade mic -
kim 1994/1995 odbył staż naukowy w Ser -
vice de Mathématiques de la Gestion, Uni -
ver sité Libre de Bruxelles (Bruksela, Belgia),
gdzie realizował indywidualny projekt ba -
daw czy dotyczący wykorzystania technik
optymalizacji wielokryterialnej w zagadnie -
niach lokalizacji i przydziału. Odwiedził
oko ło 20 instytucji akademickich Zachodniej
Europy, Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Początkowo zainteresowania badawcze
Włodzimierza Ogryczaka koncentrowały się
na algorytmach obliczeniowych progra mo -
wa nia liniowego i całkowitoliczbowego.
Rezultatem tych badań była między innymi
monografia: K. Zorychta, W. Ogryczak,
Programowanie liniowe i całkowitoliczbowe
(WNT, Warszawa 1981), wyróżniona nagro -
dą Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego
i Techniki. Badania nad wrażliwością zadania
programowania liniowego na zaburzenia da -
nych i stabilnością numeryczną metody sym-
pleks doprowadziły do wyników stanowią-
cych podstawę rozprawy doktorskiej. Od 1984
roku w swoich badaniach zajmuje się wy -
korzystaniem technik programowania linio -
wego i dyskretnego do optymalizacji wielo -
kryte rialnej i wspomagania decyzji. W 1986
roku rozpoczął współpracę z zespołem
wspo magania decyzji w Instytucie Auto ma ty -
ki. W latach 1986–1996 brał udział w koor -
dy nowanych przez profesora Andrzeja
Wierz bickiego programach badawczych
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spon sorowanych przez Międzynarodowy
Instytut Stosowanej Analizy Systemowej
(IIASA). W ramach tych badań projektował
i implementował system DINAS dla wielo -
kry terialnej analizy problemów transpor to -
wo-lokalizacyjnych oraz pakiet MOMIP dla
mieszanych zadań optymalizacji całkowi to -
liczbowej. Wyniki teoretyczne obejmują
mię dzy innymi: opracowanie symetrycznej
teorii dualności dla leksykograficznych za -
gad nień programowania celowego, opraco -
wanie rozszerzeń programowania celowego
dla modelowania metod punktu odniesienia,
opracowanie leksykograficznych wariantów
metody punktu odniesienia, jak również
opra cowanie aksjomatycznych koncepcji i me -
todologii dla optymalizacji wielokryterialnej
z homogenicznymi ocenami. Ten ostatni kie -
ru nek badań jest metodologicznie pokrewny
zagadnieniom wspomagania decyzji w wa -
run kach ryzyka i niepewności. Umożliwiło
to opracowanie liniowego wielokryterial -
nego modelu wspomagania decyzji w wa -
run kach ryzyka, jak również (wspólnie z pro-
fesorem Andrzejem Ruszczyńskim) roz -
strzygnięcie zgodności różnych miar ryzyka
i od powiednich modeli typu Markowitza
z rela cja mi dominacji stochastycznej.

Jest autorem lub współautorem 2 mono-
grafii naukowych (w tym rozprawy habilita-
cyjnej) oraz ponad 70 oryginalnych arty -
kułów w czasopismach naukowych, takich

jak: „European Journal of Operational Re -
search”, „Mathematical Programming”, „Na -
val Research Logistics”, „Computers and
Ope rations Research”, „Annals of Operations
Research”. Jego wyniki są licznie cytowane.

Włodzimierz Ogryczak prowadził wiele
oryginalnych wykładów dla studentów In for -
matyki Uniwersytetu Warszawskiego, z któ -
rych najważniejsze to: „Metody obli cze nio -
we optymalizacji” (1983–1989), „Optymali za -
cja wielokryterialna i wspomaganie decyzji”
(1995–1999) i „Badania operacyjne” (1997–
–2000). W Marshall University (USA) pro -
wadził w latach 1989–1992 wykłady dla stu -
den tów programu MBA, między innymi „Using
the Computer as a Decision Making Tool”,
„Com puter Assisted Statistical Analysis”
i „Ope rations Analysis and Modeling”.

Obecnie prowadzi na Wydziale Elek tro -
niki i Technik Informacyjnych wykłady „Teo -
ria optymalizacji”, „Optymalizacja we wspo-
maganiu decyzji” oraz „Wspomaganie decy -
zji w warunkach ryzyka”.

Włodzimierz Ogryczak jest od 1989 roku
członkiem założycielem International So cie -
ty for Multiple Criteria Decision Making
(ISMCDM), a od 1990 roku członkiem The
Ins titute for Operations Research and Mana -
ge ment Science (INFORMS).

Jest żonaty, ma jednego syna. Włada
czynnie językiem angielskim i rosyjskim.
Interesuje się fotografią i turystyką.
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STEFAN OKONIEWSKI
(1914–2004)

Stefan Okoniewski urodził się 20 listopada
1914 roku w miejscowości Kamienskoje
(Ukraina). W latach 1920–1925 przebywał
w Warszawie gdzie rozpoczął naukę w szko -
le podstawowej im. K. Szlenkera. Od 1925
do 1933 roku mieszkał w Radomiu gdzie
ukoń czył gimnazjum matematyczno przy rod -
nicze im. Tytusa Chałubińskiego. Po ukoń -
czeniu szkoły średniej w 1933 roku od był
służ bę wojskową w Szkole Podchorążych
Ar ty lerii we Włodzimierzu Wołyńskim.

Studia na Politechnice Warszawskiej Ste -
fan Okoniewski rozpoczął w 1934 roku na Wy -
dziale Mechanicznym. Brał udział w II Woj -
nie Światowej na terenie Polski w stopniu
pod porucznika. Po odzyskaniu niepodległoś-

ci uczestniczył w odbudowie i reorganizacji
przemysłu w Radomiu i w Krakowie. W 1949
roku ukończył studia na Politechnice War -
szawskiej, uzyskując stopień magistra inży -
nie ra. W latach 1949–1953 był pracowni -
kiem naukowo-badawczym w Przemy -
słowym Instytucie Telekomunikacji. Jed no -
cześnie w latach 1951–1957 był zatrudniony
w Woj skowej Akademii Technicznej w Ka -
tedrze Metaloznawstwa i Technologii Metali
na stanowisku kierownika Katedry, a następ-
nie zastępcy szefa Katedry.

W 1953 roku podjął pracę na Poli tech -
nice Warszawskiej, początkowo na Wy dziale
Mechanicznym, a od 1960 roku na Wydziale
Łączności, gdzie nieprzerwanie pracował do
1985 roku, czyli do przejścia na emeryturę.
Ste fan Okoniewski w 1959 roku obronił pra -
cę doktorską na temat zdolności rozdzielczej
zanieczyszczeń niektórych metali przy zasto -
sowaniu destylacyjnej i sublimacyjnej meto -
dy oczyszczania.

Na Wydziale Łączności w 1962 roku zor -
ga nizował Zakład Podstaw Technologii, a nas -
tępnie Katedrę Technologii Sprzętu Elektro -
nicz nego, której był kierownikiem do chwili
reorganizacji uczelni, czyli do 1970 roku.

W 1967 roku został powołany na sta no -
wisko docenta etatowego. Następie pełnił
funk cję kierownika Zakładu Technologii Apa -
 ratury Elektronicznej, a po wejściu Za kła  du
w skład Instytutu Technologii Elek tro no wej,
kierował Zakładem Materiałów i Tech  nologii
Elektronicznej.

Zainteresowania badawcze Stefana Oko -
niewskiego koncentrowały się na proble ma -
tyce dotyczącej: wytwarzania ultraczystych
materiałów dla elektroniki i metodach bada-
nia ich właściwości; wymiany i rozpraszania
ciepła w aparaturze elektronicznej i ciepl -
nych granic miniaturyzacji sprzętu elektro -
nicz nego; nowoczesnych technologii w kon-
strukcji sprzętu elektronicznego.

Prowadzona przez niego działalność
badawcza równolegle z działalnością dydak-
tyczną zainicjowała kształcenie na Wydziale
Elektroniki specjalistów z materiałoznawstwa
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elektronicznego, konstrukcji i technologii
apa ratury elektronicznej oraz warstwowych
technologii mikroelektronicznych.

Stefan Okoniewski jest autorem 15 arty -
ku łów naukowych, czterech książek akade -
mickich i promotorem pięciu zakończonych
przewodów doktorskich.

W zakresie działalności dydaktycznej pro -
wadził wiele oryginalnych wykładów z któ -
rych najważniejsze to: „Podstawy techno -
logii” (1960–1975), „Podstawy konstrukcji”
(1972–1980), „Technologia sprzętu elektro -
nicznego” (1978–1980) oraz „Technologia
materiałów” (1980–1983).

Za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-
-wycho wawczej otrzymał dwie indywidual -
ne i dwie zespołowe nagrody Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego (1968, 1973, 1974,
1975), oraz Medal Komisji Edukacji Naro do -
wej (2000). Ponadto, uczestnicząc w Komisji
Programowej Ministerstwa Oświaty, brał
czyn ny udział w opracowaniu programów
za jęć dla średniego szkolnictwa zawo do we -
go. Dla tego szkolnictwa napisał 7 podręcz -
ników, spośród których niektóre doczekały
się dwudziestu wydań.

Jednocześnie z działalnością na uczelni
brał czynny udział w radach naukowych kil -
ku instytutów. Od 1966 roku był członkiem
Rady Naukowej Instytutu Technicznego Wojsk
Lotniczych, przez kolejne trzy kadencje był
jej przewodniczącym. W latach 1966–1990
był członkiem Rady Naukowej ITR, a w latach
1972–1982 członkiem Rady Naukowej PIE
oraz Rady Naukowej Zjednoczenia Prze my -
słu Elektronicznego „Unitra”.

Był również wielokrotnie zapraszany do
komitetów naukowych wielu konferencji na -
ukowo-technicznych, np.: „KONSEL” (prze -
wodniczący Komitetu Organizacyjnego w la -

tach 1978 i 1980), „MIKRONIKA” (przewod-
niczący sekcji technologii sprzętu precy zyj -
nego i elektronicznego w 1979 roku), ELTE
(przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
w 1983 roku).

Stefan Okoniewski aktywnie uczestniczył
(lata 1965–1975) w Komitecie Redakcyjnym
pod ręczników akademickich z serii „Elek tro -
nika”, spośród których trzy podręczniki były
jego autorstwa: Podstawy technologii (WNT,
1967), Podstawy konstrukcji (WNT, 1969),
Fizyczne podstawy technologii materiałowej
(WNT, 1977). Podręczniki te przez wiele lat
wy korzystywane były przez studentów Elek -
troniki Politechniki Warszawskiej i Wroc -
ławskiej.

Oprócz działalności naukowej i dydak -
tycz nej pełnił również wiele odpowiedzial-
nych funkcji w Politechnice Warszawskiej,
będąc dwukrotnie prodziekanem na Wy dzia -
le Mechaniczno Technologicznym (1955–
–1960) oraz na Wydziale Elektroniki (1969–
–1971), zastępcą dyrektora Instytutu Tech -
nolo gii Elektronowej (przez dwie kadencje
(1977–1981) i dyrektorem tego Instytutu
(1981–1984).

Został odznaczony wieloma odznacze -
niami państwowymi i resortowymi, z których
najważniejsze to: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złota
Odznaka „Zasłużony dla Politechniki War -
szaw skiej”, Złoty Medal „Za Zasługi dla
Obron ności Kraju”, Srebrna Odznaka „Za
Zasługi dla Rozwoju Przemysłu”, Złoty Medal
„Za Zasługi dla Lotnictwa”, Medal „Za Udział
w Wojnie Obronnej 1939”, Krzyż Armii Kra -
jo wej, Krzyż Partyzancki oraz Warszawski
Krzyż Powstańczy.

Od 1985 roku był na emeryturze. Zmarł
w kwietniu 2004 roku.
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ANDRZEJ W. OLBROT
(1946–1998)
Andrzej Olbrot urodził się 6 kwietnia 1946
roku w Lisowie w powiecie jasielskim. Ma -
turę otrzymał w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle
w 1964 roku. W tym roku rozpoczął studia
na Wydziale Łączności Politechniki War -
szaw skiej, które ukończył w 1970 roku uzys -
kując tytuł magistra inżyniera elektronika
w spe cjalności automatyka. Po trzyletnich
stu diach doktoranckich w Instytucie Auto -
matyki Politechniki Warszawskiej obronił na
Wydziale Elektroniki w grudniu 1973 roku
rozprawę doktorską. W marcu 1977 roku
uchwałą Rady Wydziału Elektroniki uzyskał
stopień doktora habilitowanego nauk tech-
nicznych w zakresie Automatyka, prezentu-
jąc monografię Sterowanie układami z opóź -

nieniami przy ograniczeniach w przestrzeni
funkcyjnej. Od 1973 roku pracował w Ins -
tytucie Automatyki Politechniki War szaw -
skiej na stanowisku asystenta (1973), adiunk-
ta (1974–1978) oraz docenta (1978–1987).

W 1977 roku, w latach 1979–1980 oraz
w 1987 roku pracował jako visiting professor
na University of Minnesota, Center for Con -
trol Sciences, współpracując z profesorem
E. Bruce Lee. Prowadził także prace nau -
kowe w: Mathematical Research Center of
the University of Montreal (1977), w Uni ver -
sitaet Bremen, Fachbereich Informatik und
Mathematik (1981, 1986), oraz w Politecnico
di Torino (1984, 1985 oraz 1987).

Działalność naukowa Andrzeja Olbrota
skupiała się początkowo wokół problemów
teorii sterowania systemów z opóźnieniami,
czyli ich sterowalności, obserwowalności, wy -
krywalności oraz stabilizowalności drogą
przesuwania biegunów. W tym czasie był
jednym z pierwszych badaczy, który w ana -
lizie tych zagadnień posługiwał się prze strze -
niami funkcyjnymi, a nie skończeniewymia -
rowymi. Wiele jego prac z tego okresu za wie -
ra przełomowe wyniki, na przykład w 1978
roku podał definicje stabilizowalności i wy -
kry walności w pętli otwartej układów z ogól-
ną strukturą opóźnień, pokazał ich związki
z analogicznymi pojęciami dla pętli zam -
kniętej, a na przełomie lat 70. i 80. (we
współ pracy, m.in. z profesorem E. Bruce Lee
z Center for Control Sciences na University of
Minnesota) przedstawił praktyczne kryteria
pozwalające sprawdzać sterowalność, wy kry -
walność i stabilizowalność układów z opóź -
 nieniami.

Pod koniec lat 70. jego zainteresowania
zwróciły się w kierunku projektowania od -
por nych (robust) układów sterowania (nazy-
wał je „krzepkimi”). Za jego pierwszą pracę
na ten temat, uznaje się artykuł, powstały we
współpracy z A. Gosiewskim i opublikowany
w 1980 roku, dotyczący odporności linio -
wych regulatorów obiektów z opóźnieniami
w pomiarze stanu. W tym czasie rozpoczął
badania nad wykorzystaniem twierdzenia
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rosyjskiego matematyka W.L. Charitonowa
(1978), dotyczącego stabilności wielomia nów
przedziałowych do badania paramet rycznej
odporności systemów sterowania. W 1982
roku jako pierwszy zwrócił uwagę spo łecz -
ności automatyków zajmujących się bada -
niem odporności układów sterowania na
przydatność podejścia Charitonowa do ana li -
zy odporności parametrycznej. Jak podkreślił
w swoich wspomnieniach J.E. Ackermann, to
wystąpienie A. Olbrota na Robust Control
Workshop w Interlaken w Szwajcarii zapo -
cząt kowało, trwające do dziś, badania od por -
ności parametrycznej wykorzystujące w ana -
lizie, m.in. wielokomórki związane z wielo-
mianami albo quasi-wielomianami (poly-
topes of polynomials or quasi polynomials).

W 1988 roku Andrzej Olbrot rozpoczął
pracę w Department of Electrical and Com -
puter Engineering na Wayne State University
(WSU) w Detroit. Profesorem zwyczajnym
WSU został w 1992 roku.

Większość jego prac prowadzonych
w Way ne State University, oprócz rozważań
teoretycznych, zawierała istotne aspekty
prak tyczne związane z zastosowaniem teorii
sterowania odpornego w komputerowych
ukła dach sterowania używanych w samo -
cho dach. Od początku lat 90. współpraco -
wał z Research and Development Division of
Ford Motor Co., który finansował jego bada-
nia. Prace teoretyczne z końca lat 80. i lat 90.
dotyczyły m.in. określenia granic stabilizo -
wal ności w zależności od perturbacji para -
met rów w metodzie przesuwania biegunów,
a także rozszerzenia tzw. twierdzenia o kra -
wę dziach (the Edge Theorem) na odporną

stabilność układów z opóźnieniami oraz
ukła dów o parametrach rozłożonych. Na -
 tomiast współpraca z przemysłem moto -
ryzacyj nym doprowadziła, m.in., do opra-
cowania odpornego cyfrowego regulatora
dzia łającego w systemie sterowania tzw. ze -
wnętrz  nego układu recyrkulacji spalin
(1997).

Andrzej Olbrot był autorem lub współ au -
torem ponad 100 artykułów, z których wie le
pobudziło innych do uogólniania i udo -
skonalania przedstawionych tam wyników.
Chęt nie współpracował z wieloma nauko -
wcami zajmującymi się podobną proble -
matyką w różnych krajach świata. Lista jego
współautorów liczy prawie 20 osób. Na po -
czątku lat 90. pełnił funkcję Associate Editor
for the „IEEE Transactions on Automutic Con -
trol” oraz był członkiem the IFAC Working
Group on Robust Control.

Zarówno w Polsce, jak i w USA był kie -
rownikiem wielu prac dyplomowych i pro -
mo torem wielu doktoratów (na Wydziale
Elektroniki Politechniki Warszawskiej —
trzech). W opinii studentów był nauczycie -
lem bardzo wymagającym, lecz rów no cze -
śnie wspaniale potrafiącym wytłumaczyć
złożone i abstrakcyjne pojęcia, posługując
się prostymi przykładami.

Obok czytania książek w wielu językach,
jedną z jego pasji była jazda na nartach.

Zginął 10 grudnia 1998 roku, zastrzelony
przez niezrównoważonego doktoranta pol-
skiego pochodzenia, który wtargnął do sali,
w której przeprowadzał egzamin pisemny.

Był dwa razy żonaty, pozostawił dwóch
synów.

O
INSTYTUT AUTOMATYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ

345



KATARZYNA OPALSKA
Katarzyna Opalska urodziła się w 1961 roku
w Warszawie. W 1979 roku ukończyła XLIV
Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego
Dobi szewskiego w Warszawie i (zwolniona
z egza minów wstępnych) rozpoczęła studia
na Wydziale Elektroniki Politechniki War -
szaw skiej, w Instytucie Podstaw Elektroniki.
Studia ukończyła w 1984 roku dyplomem ma -
gistra inżyniera elektronika ze specjalnością
Aparatura elektroniczna. Tytuł doktora nauk
technicznych w dziedzinie elektroniki otrzy-
mała w 1998 roku za rozprawę doktorską
Kom puterowo-pomiarowa weryfikacja mo -
de lu diody ładunkowej obronioną na Wy -
dziale Elektroniki i Technik Informacyjnych
(promotor — profesor Jerzy Baranowski).

Od czerwca 1985 roku (po półrocznym
stażu na stanowisku młodszego konstruktora
w Centralnym Laboratorium Radio komu ni -
kacji) zatrudniona została na macierzystej
uczelni w Instytucie Podstaw Elektroniki, prze -
mianowanym następnie na Instytut Sys te -
mów Elektronicznych. Początkowo praco -

wała na stanowisku konstruktora, w 1998
roku zo stała adiunktem.

Jeszcze przed ukończeniem pracy dok-
torskiej zgromadziła znaczący dorobek pub-
likacyjny, głównie w materiałach między -
narodowych konferencji naukowych. Była
też współautorką książki Systemy interfejsu
w miernictwie (1985).

Jej zainteresowania naukowe począt ko -
wo koncentrowały się wokół zagadnień do ty -
czących komputerowo sterowanej aparatury
pomiarowej, automatyzacji pomiarów elek-
trycznych, a także modelowania elementów
i przyrządów półprzewodnikowych. W ko -
lej nych latach zajmowała się głównie mode-
lowaniem i identyfikacją parametrów, szcze -
gólnie w odniesieniu do elementów szybkiej
techniki impulsowej oraz metodami analizy
komputerowej układów elektronicznych.
W okre sie krótkiej pracy (1990–1991, nie -
peł ny wymiar) w Texas A & M University na
stanowisku programisty zajmowała się kon-
strukcją symbolicznych modeli opóźnienia
w układach cyfrowych CMOS.

o p a l s k a
INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH

346



Jest autorką lub współautorką około 20
publikacji z tej dziedziny (głównie artykuły
w materiałach konferencyjnych). Najważ -
niej szymi są: A Charge Model of Step Re -
cove ry Diode for CAD (w „MTT-S Digest”,
1997), A Pulser with Inverted Microstrip Line
for Time-domain Reflectometry (w „Proc. of
SPIE”, 2007), TDR-based Examination of DSL
Transmission Line (w „Electronics and Tele -
com munications quarterly”, 2008).

W ramach obowiązków dydaktycznych
prowadziła zajęcia z przedmiotów „Metody
numeryczne” i „Algorytmy i struktury da -
nych” oraz związanych z programowaniem
niskiego poziomu (assembler, technika mi -
kroprocesorowa), projektowaniem układów
VLSI przy użyciu narzędzi CAD, a także
„Ukła dy elektroniczne” (również w języku
angielskim). Była też współautorką 2 zbio -
rów zadań dla studentów: z dziedziny ukła -
dów impulsowych i cyfrowych (1997) oraz
al gorytmów i struktur danych (2011). Za
dzia łalność dydaktyczną otrzymała ze spo -
łową nagrodę I stopnia Rektora Politechniki
Warszawskiej (1997). Zajmowała się też dzia -
łalnością organizacyjną związaną z pla -
nowaniem dydaktyki w Zakładzie Układów
i Sys temów Elektronicznych.
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LESZEK JAN OPALSKI
Leszek Jan Opalski urodził się w 1953 roku
w Sosnowcu. Dyplom magistra inżyniera
w dzie dzinie elektroniki (specjalność Auto -
matyka) uzyskał (z wyróżnieniem) w 1978
ro ku. W 1979 roku rozpoczął pracę w Ins ty -
tu cie Podstaw Elektroniki Politechniki War -
szawskiej, w Zespole Układów Analogowych
profesora Andrzeja Filipkowskiego, pod
opie ką Macieja A. Styblińskiego. Po cząt ko -
wo jego praca dotyczyła zagadnień opty -
malne go projektowania układów elektronicz -
nych w sensie najgorszego przypadku. Brał
udział w dużych projektach badawczych (np.
Tolerance Analysis and Yield Optimi za tion,
Program elektronizacji kraju).

Znaczący, w rozwoju zawodowym, oka -
zał się wyjazd w 1983 roku na dwuletni staż
naukowy do Dept. of Electrical Engineering,
Texas A & M University (TAMU) w College
Station, USA. Pracując jako wykładowca,

kon  tynuował pracę naukową w zespole pro-
fesora Macieja Styblińskiego, w dziedzinie
sta tystycznych metod projektowania. Opra -
co wał, z profesorem Maciejem Styblińskim,
metodę statystycznej perturbacji parametrów
dla optymalizacji uzysku układów scalonych
względem parametrów technologicznych i roz -
miarów tranzystorów. Opracował też orygi -
nal ną koncepcję miary przychodu, uogólnia -
ją cą miarę uzysku. W czasie pobytu w TAMU
zgromadził nie tylko znaczący dorobek pub -
li kacyjny, ale i inne wartościowe doświad -
cze nia — stał się np. entuzjastą TeX-a, systemu
UNIX i języka C; polubił granie muzyki coun -
try, udzielał się w studenckich Aggie Retreat.

Optymalizacja miary przychodu i dalsze
rozwinięcia metody perturbacji parametrów
były podstawowymi tematami rozprawy dok-
torskiej Uogólnione sformułowania zadania
optymalizacji uzysku układów elektronicz -
nych, metody rozwiązywania i algorytmy.
Dok  torat w dziedzinie elektroniki uzyskał
(z wyróżnieniem) na Wydziale Elektroniki
Politechniki Warszawskiej w 1988 roku.

W latach 1989–1991 oraz w 1995 i 1997
roku Leszek Jan Opalski ponownie pracował
w TAMU, gdzie kontynuował prace nad mo -
de lowaniem statystycznym i optymalizacją
ukła dów scalonych, metodologiami projek -
to wania oraz symulacją behawioralną dla
potrzeb optymalizacji. Prowadził też wy kła -
dy i projekty, a także rozwijał system projek -
to wania statystycznego układów GOSSIP
(pro dukt uboczny pracy nad doktoratem), li -
cen cjonowany przez TAMU ośrodkom ba -
daw czo-rozwojowym.

Systematyczna analiza podstawowych
źródeł niepewności projektowej (niedokład-
ność procesu wytwarzania, zmienność śro -
do wiska pracy układu, starzenie, nego cjo -
wal ność specyfikacji projektowych) oraz
struktur i własności miar jakości doprowadzi -
ły do jednolitego opisu zadań projektowania
zorien towanych na jakość i metod ich roz wią -
zywania w monografii Metody i algorytmy
optymalizacji jakości układów elektronicz -
nych (habilitacja w zakresie elektroniki-opty-
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malizacji urządzeń elektronicznych, Wydział
Elektroniki i Technik Informacyjnych Poli -
tech niki Warszawskiej, 2003 rok).

Przez kilka lat był zaangażowany w te ma -
tykę symulacji szumów i niestałości w ukła -
dach w ramach współpracy z profesorem
T. Kwaśniewskim z Carleton University, w Ot -
ta wie, biorąc też udział (jako exchange visit-
ing researcher) w projekcie Strategic Micro -
elec tronics Consortium, dotyczącym projek -
to wania bezindukcyjnych generatorów dla
potrzeb telekomunikacji.

Brał również udział w projekcie dotyczą-
cym symulacji i projektowania sterowanych
przełącznikami przetworników mocy. Jest au -
 to rem nowej metody symulacji układów z ide -
al nymi przełącznikami, dokładnego algorytmu
optymalizacji globalnej dla projektowania na
najgorszy przypadek, oraz oprogramowania
do wielokryterialnej optymalizacji układów
prze łączanych SCAD.

Od 1998 roku, kiedy został głównym wy -
konawcą grantu Komitetu Badań Naukowych
Metody projektowania i symulacji mikrosys -
te mów do monitorowania środowiska, roz -
po czął aktywną działalność naukową i in ży -
nierską w obszarze projektowania systemów
i mikrosystemów pomiarowych na potrzeby
ochrony środowiska. Do 2010 roku był wy ko -
 nawcą jeszcze 4 znaczących projektów zwią -
 zanych z tą dziedziną, w tym trzech Unii
Europejskiej. W ostatnim z nich (WARMER,
FP 6) był odpowiedzialny za międzynarodo -
wy zespół realizujący zadanie badawcze De -
ve lopment of Modular Algorithms and Firm -
ware for Data Processing and Instrument
Con  trol. Opracował metodę i algorytmy do
pomiaru zawartości jonów w wodzie, wyko-
rzystując koncepcję fuzji danych pomia -
rowych pochodzących z zestawu czujników
jonoselektywnych.

Leszek Jan Opalski kształcił swoje umie -
jętności dydaktyczne od początku swojej
dzia łalności akademickiej. W latach 1992–
–2005 w ramach grantów Unii Europejskiej
badał programy i metody nauczania elektro -
niki w kilku europejskich uczelniach (w Wiel -
 kiej Brytanii, Danii, Holandii).

Na Wydziale Elektroniki (obecnie Wy -
dział Elektroniki i Technik Informacyjnych)
Opalski prowadził początkowo zajęcia po -
moc nicze do wykładów profesora Wiktora
Gol dego (z „Układów elektronicznych”) i Ma -
cieja A. Styblińskiego („Zastosowanie metod
optymalizacji do projektowania układów”,
„Ana liza i projektowanie komputerowe ukła -
dów”). Już jako adiunkt został współautorem
(i do dziś jest wykładowcą) przedmiotu „Me -

tody numeryczne” i jego kontynuacji, a także
współautorem skryptów i podręcznika aka-
demickiego. Był autorem i realizatorem kilku
przedmiotów obieralnych: „Komputerowe
pro jektowanie układów”, „Sieci TCP/IP —
pod stawy projektowania”, „Optymalizacja
pro jektów inżynierskich”. Od ponad 10 lat
pro wadzi też autorskie wykłady „Systemów
Operacyjnych” na rodzimym Wydziale Elek -
tro niki i Technik Informacyjnych, na Wy dzia -
le Matematyki i Nauk Informacyjnych Poli tech -
niki Warszawskiej i w innych uczelniach.

W 1995 roku uzyskał w Motorola Uni ver -
sity certyfikat wykładowcy przedmiotu „Za -
rzą dzanie czasem cyklu — perspektywa sys-
temowa”. Takie wykłady Leszek J. Opalski
współprowadził w 1998 roku dla kadry me ne -
dżerskiej polskich firm branży elektronicznej.

Był członkiem Wydziałowej Komisji
Akre dytacji Przedmiotów i członkiem Ze spo -
łu Programowego Komisji Kształcenia Rady
Wydziału do opracowania programu studiów
II stopnia, odpowiadając za kształtowanie
pro gramu specjalności Mikrosystemy i Sys te -
my Elektroniczne.

Od 2000 roku jest kierownikiem Zakładu
Układów i Systemów Elektronicznych. W 2006
roku został mianowany na stanowisko profe-
sora nadzwyczajnego.

Do chwili obecnej Leszek J. Opalski jest
autorem około 100 prac naukowych.

Za pracę naukowo-badawczą i dydak -
tyczną uzyskał m.in. nagrodę Ministra i sześć
nagród Rektora Politechniki Warszawskiej
oraz Srebrny Krzyż Zasługi.

W 2005 roku został członkiem Sekcji
Sygnałów, Układów i Systemów Elek tro nicz -
nych Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji
Polskiej Akademii Nauk. Jest członkiem Ins -
titu te of Electrical and Electronics Engineers
(IEEE), obecnie w stopniu senior member.

Leszek J. Opalski ukończył Szkołę Mu -
zyc zną (I stopień) w klasie skrzypiec w 1967
roku; od tego czasu częściej niż na skrzyp-
cach gra jednak na instrumentach klawiszo -
wych i gitarze. Lubi też słuchać muzyki.

Gdy tylko ma okazję, próbuje wchodzić
na wierzchołki gór, by zobaczyć — co też
znajduje się „z drugiej strony”...
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JERZY OSIOWSKI
Jerzy Osiowski urodził się 23 października
1927 roku w Warszawie. Uczył się w szko -
łach powszechnych w Drohobyczu (1934–
–1939) i we Lwowie (1939–1941). W latach
1941–1943 ukończył we Lwowie dwuletnią
Szkołę Handlową. Maturę uzyskał w 1946
roku w Miejskim Liceum Męskim im. Józefa
Piłsudskiego w Łodzi. W latach 1946–1951
studiował na Politechnice Warszawskiej
uzyskując w 1951 roku na Wydziale Łącz no -
ści stopień magistra inżyniera łączności w za -
kresie radiotechniki. W 1958 roku, na pod -
sta wie rozprawy Analiza przebiegów w ob -
wo dzie anodowym wzmacniacza rezonan -
so wego wielkiej częstotliwości klasy C (pro-
motor — profesor Stanisław Ryżko), Rada
Wy działu Łączności Politechniki War szaw -
skiej nadała mu stopień kandydata nauk
tech nicznych. W 1959 roku objął stanowisko
docenta. W 1967 roku uzyskał tytuł nauko -
wy profesora nadzwyczajnego, a w 1978 roku

tytuł naukowy profesora zwyczajnego. 26 ma -
ja 1995 roku otrzymał tytuł doktora honoris
causa Politechniki Łódzkiej. 1 października
1998 roku przeszedł na emeryturę. Obecnie
pracuje w Wyższej Szkole Informatyki Sto -
sowanej i Zarządzania jako doradca rektora.

Jerzy Osiowski rozpoczął pracę w Poli -
tech nice Warszawskiej — jeszcze jako stu-
dent — w 1948 roku, początkowo w Ka te -
drze Matematyki profesora Witolda Pogo -
rzel skiego. Następnie związał się z Zakładem
Podstaw Teleelektryki w Katedrze Podstaw
Telekomunikacji i wraz z tym zakładem
prze  szedł w 1963 roku do nowoutworzonej
na Wydziale Łączności Katedry Elek tro tech -
niki Teoretycznej „A”. W 1970 roku katedra
ta zostaje włączona do Instytutu Podstaw
Elektroniki. W instytucie tym (obecna nazwa:
Instytut Systemów Elektronicznych) Jerzy
Osiowski pracuje do dnia dzisiejszego (na
pół etatu). Równolegle z pracą w Poli tech ni -
ce Warszawskiej pracował na pół etatu w Ins -
 tytucie Matematycznym PAN (1952–1958)
oraz w Instytucie Podstawowych Problemów
Techniki PAN (1958–1963).

Początkowo zainteresowania naukowe
Je rzego Osiowskiego koncentrowały się wo -
kół zastosowań nowoczesnych metod ma te -
matycznych w teorii obwodów (rachunek ope -
 ratorowy, teoria dystrybucji, podstawy ma te -
matyczne teorii obwodów). W 1965 ro ku
ukazała się obszerna monografia jego au tor -
stwa Zarys rachunku operatorowego (WNT).

Od początku lat siedemdziesiątych, wraz
z kierowanym przez siebie zespołem nau ko -
wym, pracuje nad aktualną wówczas prob -
lematykę filtrów aktywnych RC. Liczne pu -
bli ka cje tego zespołu stworzyły podstawy do
podjęcia w latach 1975–1979, kierowanego
przez polsko-amerykańskiego programu ba -
dawczego pt. Circuit Theory and Active RC
Filters (finansowanego przez National Scien -
ce Foundation i Fundusz im. Marii Skło dow -
skiej-Curie). Program ten przyczynił się do
powstania wielu oryginalnych publikacji i re -
fe ratów zagranicznych. Wspólnie z profeso -
rem Tadeuszem Morawskim stworzył teorię
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układów quasi-odwracalnych i Q-odwracal-
nych, opublikowaną w 1979 roku za granicą
oraz przedstawioną na kilku konferencjach
międzynarodowych. W latach osiemdziesią-
tych główny nurt działalności naukowej
Jerzego Osiowskiego dotyczył metod kom-
pensacji nieidealności elementów aktyw -
nych filtrów. Wspólnie z Aleksandrem Urba -
siem stworzył teorię wzmacniaczy aktywnie
skompensowanych (composite operational
amplifiers).

Jerzy Osiowski jest autorem lub współ -
autorem 60 publikacji, w tym 6 książek. Był
pro motorem w 10 zakończonych przewo -
dach doktorskich. Od 1972 roku jest człon -
kiem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji
Polskiej Akademii Nauk (do 1990 roku rów -
nież członkiem Prezydium KEiT PAN). W la -
tach 1975–1990 był przewodniczącym Sek -
cji Układów i Systemów Elektronicznych KEiT
PAN. Był jednym ze współorganizatorów Kra -
jowych Konferencji Teorii Obwodów i Ukła -
dów Elektronicznych i w latach 1977–1990
przewodniczącym Komitetu Naukowego
tych konferencji. W ramach współpracy nau -
ko wej z Katedrą Obwodów Politechniki w Pra -
 dze (Èeské Vysoké Uèeni Technické), a póź -
niej również z Instytutem Telekomunikacji
Politechniki Budapeszteńskiej, był jednym ze
współorganizatorów serii polsko-czeskich,
a następnie polsko-czesko-węgierskich, se -
mi nariów roboczych (odbywających się do
dziś), poświęconych wspólnym tematom prac
i zainteresowań (Workshops on Circuit The -
ory and Applications). W latach 1986–1990
peł nił funkcję kierownika programu 02.14
CPBP Rozwój teorii i nowoczesnych metod
pro jektowania układów i systemów elektro -
nicz nych.

Jest członkiem komitetu naukowego kon -
fe rencji ECCTD (European Conference on
Circuit Theory and Design), a w 1980 roku był
przewodniczącym tej konferencji (ECCTD’80)
w Warszawie. Jest członkiem (senior mem-
ber) Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) i członkiem Towarzystwa
Na ukowego Warszawskiego. W latach 1993–
–1997 był członkiem Council for European
Cir cuit Society. W 1996 roku otrzymał Na gro -
dę Naukową Siemensa, za utworzenie szko ły
naukowej i wybitne osiągnięcia w kształce-
niu akademickim.

Dorobek dydaktyczny Jerzego Osiow -
skie go jest dość jednorodny. Prowadził zaję-
cia (wykłady i ćwiczenia) ze wszystkich kur sów
matematyki. W późniejszych latach wy kła dał
„Rachunek operatorowy” i „Stany nie usta lo ne”
(także poza Politechniką War szaw ską), a nas -
tępnie „Teorię obwodów” we wszyst kich
wariantach. Był laureatem „Złotej Kredy” —
wyróżnienia przyznawanego przez studen-
tów. Napisał drugi tom podręcznika Teoria
obwodów (WNT, 1971; pierwszy tom napisał
profesor Czesław Rajski). Najważniejsze
osiąg nięcie w tym zakresie stanowi, napisany
wspólnie z Jerzym Szabatinem, trzytomowy
nowoczesny podręcznik Podstawy teorii
obwodów (WNT, 1992–1995).

W latach 1963–1967 Jerzy Osiowski był
w okresie dwóch kadencji prodziekanem
Wy działu Łączności Politechniki War szaw -
skiej. W latach 1970–1978 był dyrektorem
Instytutu Podstaw Elektroniki. W 1978 roku
został powołany na stanowisko dziekana
Wy działu Elektroniki Politechniki War szaw -
skiej na kadencję 1978–1981. Funkcję tę
peł nił również w kadencji 1981–1984 w wy -
niku wyborów przeprowadzonych w 1981
roku. Był członkiem Senatu Politechniki
War szawskiej w latach 1975–1987. W ka -
den cji 1981–1984 był przewodniczącym Se -
nackiej Komisji Struktury i Organizacji Uczel -
ni, która opracowała projekt statutu Poli tech -
niki Warszawskiej. W 1990 roku powierzono
mu, w drodze wyborów, funkcję przewodni -
czącego Zespołu Ekspertów Ministerstwa Edu -
kacji Narodowej w zakresie nauk tech nicz -
nych. W kadencji 1990–1993 pełnił (z wy bo -
ru) funkcję wiceprzewodniczącego, a w ka -
den cji 1993–1996 — przewodniczącego Ra -
dy Głównej Szkolnictwa Wyższego. W stycz -
niu 1997 roku, z inicjatywy rektorów uczelni
podległych Ministerstwu Edukacji Naro do -
wej, został powołany przez Ministra Edukacji
Narodowej na przewodniczącego Zespołu
ds. Nowelizacji Ustawodawstwa Dotyczą ce -
go Szkolnictwa Wyższego. Zespół ten zakoń -
czył prace 15 lutego 1998 roku wydając
Założenia reformy prawa o szkolnictwie
wyższym (tzw. „żółta książeczka”).

Jerzy Osiowski jest żonaty i ma dwóch
synów. Dawniej uprawiał turystykę górską,
jeździł na nartach i grał w tenisa.
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TOMASZ OWCZAREK
Tomasz Owczarek urodził się 15 lutego 1969
roku w Pruszkowie. W 1988 roku, po ukoń -
czeniu Technikum Elektroniczno-Mecha -
nicznego, rozpoczął studia na Wydziale
Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Po
ukończeniu studiów w 1994 roku został za -
trudniony na stanowisku asystenta w Ins ty tu -
cie Podstaw Elektroniki. W 2003 roku uzys -
kał stopień doktora za rozprawę Algoryt -
micz na korekcja zniekształceń w systemach
próbkujących przy wykorzystaniu jakościo -
wych informacji o mierzonym sygnale.

W swojej pracy naukowej Tomasz
Owcza rek zajmuje się głównie korygo wa -
niem błędów systemów pomiarowych z prób -
kowaniem, zwłaszcza wynikających z ogra -
ni czonego pasma przepustowego tych syste -
mów. W pracy dydaktycznej zajmuje się pro -
wadzaniem zajęć z zakresu projektowania
podstawowych układów cyfrowych oraz sys-
temów mikroprocesorowych.

owczarek
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Instytutu Automatyki Politechniki Warszaw -
skiej, a w latach 1996–2005 zastępcą dyrek-
tora ds. nauki Instytutu. Współorganizował,
a następnie kierował jako pełnomocnik
Dzie kana studiami w języku angielskim na
Wy dziale Elektroniki. Od 2004 roku jest
człon kiem Rady Naukowej NASK, a od 2009
roku jej wiceprzewodniczącym.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez
Andrzeja Pacuta dotyczą różnych aspektów
modelowania niepewności. Są to m.in.: „Sto -
chas tyczna teoria sterowania”, „Mode lo wa -
nie stochastyczne”, „Identyfikacja”, „Mode lo -
wanie i prognozowanie”, „Metody sztucznej
inteligencji”, „Sieci neuronowe i ich zasto so -
wa nia” na Politechnice Warszawskiej i pro -
wa dzone w Oregon State University (1984–
–1991): „System Identification”, „Stochastic
Con trol”, „Signals and Noise”, „Nonlinear Sys -
tems”, „Adaptive and Learning Control Sys -
tems”, „Neural Networks”. Kierował wie lo ma
pra cami dyplomowymi na wszystkich po zio -
mach studiów, zarówno na Poli tech ni ce War -
szawskiej, jak i w Oregon State University.

p a c u t

ANDRZEJ PACUT
Andrzej Pacut ukończył studia na Wydziale
Elektroniki Politechniki Warszawskiej w 1969
roku, uzyskując z wyróżnieniem stopień
magis tra inżyniera elektronika o specjalności
Auto matyka i maszyny matematyczne. W 1975
roku uzyskał na tym samym wydziale stopień
doktora nauk technicznych, przedstawiając
roz prawę Model matematyczny pewnego
pro cesu uczenia. W 2000 roku uzyskał sto -
pień doktora habilitowanego na Wydziale
Elek  troniki i Technik Informacyjnych, przed-
stawiając monografię Stochastic Modeling at
Diverse Scales: From Poisson to Network
Models. W 2010 roku uzyskał tytuł profesora
nauk technicznych.

W 1969 roku Andrzej Pacut rozpoczął
pra cę nauczyciela akademickiego w Za kła -
dzie Matematyki dla Wydziału Elektroniki
Ins ty tutu Matematyki na Politechnice War -
szaw skiej. Późniejsze zmiany organizacyjne
„prze niosły go” wraz z Instytutem Ma te ma ty -
ki na Wydział Fizyki Technicznej i Ma te ma -
ty ki Stosowanej. W 1978 roku powrócił na
Wydział Elektroniki do Instytutu Automatyki,
gdzie pracuje do chwili obecnej. W latach
1980–1981 odbył roczny staż naukowy w Lef -
schetz Center for Dynamical System na Brown
University w Providence (Rhode Island, USA).
Kolejne staże naukowe odbył w latach 1984
oraz 1987–1991 na Wydziale Electrical and
Com puter Engineering w Oregon State Uni -
ver sity w Corvallis (Oregon, USA). Od 2001
ro ku pracuje równocześnie w Naukowej i Aka -
demickiej Sieci Komputerowej NASK, gdzie
kie ruje Pracownią Biometrii.

W latach 1986–1987 i 1993–1996 And rzej
Pacut był zastępcą dyrektora ds. nauczania



Badania naukowe profesora Andrzeja
Pacuta dotyczą modelowania w warunkach
niepewności. Tematyka rozprawy doktorskiej
zrodziła się ze współpracy z Instytutem
Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego
w Warszawie i dotyczyła modelowania pro -
ce su uczenia w celu zbadania wpływu
zabiegów operacyjnych i leków na dynamikę
uczenia. Staż w Brown University pozwolił
na znaczne pogłębienie wiedzy w zakresie
teorii i zastosowań procesów stochastycz -
nych i statystyki. Badania dotyczące proble -
mów pierwszego przejścia wynikały z zapro-
ponowanej przez niego metodologii analizy
eksperymentów behawioralnych (Instytut
Bio logii Doświadczalnej), badania w dzie -
dzinie analizy obrazu były związane z prog-
nozowaniem wyników przeszczepów kości
(Akademia Medyczna w Warszawie), a bada-
nia w dziedzinie sterowania adaptacyjnego
dotyczyły analizy danych doświadczalnych
odruchu oko-ruchowego i modelowania
móż dżku. Badania w dziedzinie prognozo -
wa nia procesów stochastycznych wyko-
rzystywane były do tworzenia modeli prog-
nostycznych dla systemu przesyłowego gazu
ziem nego, a także dla prognozowania prze -
pływu wody w rzece w warunkach powodzi.
Inne dziedziny prac dotyczyły metod czaso -
wo-częstotliwościowych (wykorzystane przez
Tektronix w cyfrowym analizatorze widma),
analizy statystycznej ryzyka w pewnych grach
losowych (wykorzystywane przez Gtex),
mor fologii matematycznej (system do wy -
kry wa nia uszkodzeń desek wykorzystywany
w tar takach w USA), analizy falkowej (dla
Hughes Laboratories) i sieci neuronowych.

Aktualna tematyka badań Andrzeja Pa cu -
ta związana jest z biometrią, zagadnieniami
uczenia maszynowego, modelowaniem sto -
chas tycznym i metodologią modelowania.
Pro blematyka modelowania dotyczy relacji
mo deli o różnym stopniu uśrednienia za rów -
no w czasie, jak i w „granulacji” modelu i za -
gad nień upraszczania modeli. Zajmuje się
po nadto badaniem własności probabilis tycz -
nych i modelowania błędu przetworników
ana  logowo-cyfrowych. Badania w zakresie
ucze nia maszyn dotyczą uczenia przez
wzmac nianie z zastosowaniami w technice
i biologii, a także alternatywnych modeli nie -
pew ności i ich zastosowania w podejmowa-
niu decyzji. Prace dotyczące detekcji zmian
komórkowych związanych z działaniem
środ ków chemicznych i trucizn (współpraca
z Oregon State University) zakończone zo -
sta ły zgłoszeniem patentowym w USA. Bie -
żą  ce prace dotyczą zagadnień biometrycz ne -

go rozpoznawania tożsamości na podstawie
podpisu odręcznego, obrazu tęczówki, prob-
lemów testowania autentyczności wzorców
biometrycznych oraz zagadnień zawartości
informacyjnej danych biometrycznych.

Andrzej Pacut zorganizował (w 2010
roku) i przewodniczy nowemu Komitetowi
Tech nicznemu KT309 Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego, zajmującego się zagad-
nieniami biometrii, jest również ekspertem
ISO w tym zakresie. Jest on ponadto, od 2003
roku, członkiem Komitetu Technicznego
KT182 PKN ds. Bezpieczeństwa Systemów
Teleinformatycznych. Andrzej Pacut wpro -
wa dził i rozbudował problematykę biometrii
na Politechnice Warszawskiej, m.in. organi -
zu jąc w 2001 roku laboratorium Biometrii,
obec nie znacznie rozbudowane i pełniące
ro lę zarówno badawczą, jak i dydaktyczną.
Jest promotorem 6 obronionych prac doktor -
skich (w tym 5 w zakresie biometrii) i opie -
kunem kolejnych dwu, znacznie zaawan-
sowanych prac doktorskich w tym zakresie.

Andrzej Pacut jest autorem lub współ -
autorem ponad 160 publikacji naukowych,
w tym dwu monografii, pięciu rozdziałów
w monografiach i artykułów w renomowa -
nych czasopismach. Jest autorem wydanej
w 1985 roku książki Prawdopodobieństwo —
teoria. Modelowanie probabilistyczne w tech -
nice o charakterze monograficznym w zakre-
sie modelowania probabilistycznego, oma -
wia jącej zarówno siłę, jak i słabości narzędzi
probabilistycznych. Za osiągnięcia badawcze
był dwukrotnie nagrodzony nagrodami Mi ni -
stra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Tech ni ki,
i wielokrotnie Nagrodami Rektora Poli tech -
niki Warszawskiej.

Jest wieloletnim członkiem Institute of Elec -
trical and Electronics Engineers (IEEE), a w 2002
roku został mianowany senior member IEEE.
W latach 2002–2009 pełnił wybieralne funk -
cje wiceprzewodniczącego, a następnie prze -
wodniczącego Polskiej Sekcji IEEE; bierze
również udział w działalności Komitetu Re -
gio nu 8. IEEE (obecnie: konkursy studenckie).
Uczestniczył czynnie w kilkudziesięciu kon-
ferencjach naukowych, jest recenzentem kil -
ku nastu wydawnictw zagranicznych i krajo -
wych. W 2008 roku zorganizował pierwszą
konferencję „Bio-inspired Signal and Image
Processing” BISIP’2008, a obecnie organizu-
je BISIP’2011.

INSTYTUT AUTOMATYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ

354

P



JERZY PACZYŃSKI
Jerzy Paczyński urodził się w Warszawie 15
kwietnia 1942 roku. Uczył się w szkole Woj -
ciecha Górskiego, później w XVIII Liceum
Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego
(ma tura w 1958 roku). Studiował na Wy dzia -
le Łączności Politechniki Warszawskiej na
spe cjalności Automatyka i Telemechanika.
Dyp lom magistra inżyniera uzyskał w 1964
roku. Studiował również na Studium Za ocz -
nym Matematyki Uniwersytetu War szaw skie -
go, gdzie dyplom magistra matematyki uzys -
kał w 1973 roku. W 1974 roku uzyskał tytuł
doktora nauk technicznych w dziedzinie Au -
to matyki.

Pracę zawodową rozpoczął jeszcze przed
uzyskaniem dyplomu. W latach 1963–2011
pracował na Politechnice Warszawskiej,
kolejno w Katedrze Automatyki i Tele me cha -
niki — Instytucie Automatyki — Instytucie

Automatyki i Informatyki Stosowanej, naj -
pierw ze względu na ówczesne uwarunko -
wa nia kadrowo-etatowe na różnych stano -
wis kach technicznych, później od 1975 roku
na etacie adiunkta i docenta.

Uczestniczył w pracach dotyczących
opra cowywania modeli matematycznych
róż nych przemysłowych procesów fizyko -
che micznych oraz koncepcji sterowania taki-
mi obiektami. Przedmiotem badań było rów -
nież sterowanie ruchem w wielkich sieciach
telekomunikacyjnych. W późniejszym okresie
uczestniczył w pracach związanych z opra -
co wywaniem koncepcji oraz implementacji
systemów wspomagania decyzji.

W latach 1996–2005 sprawował funkcję
zastępcy dyrektora Instytutu Automatyki i In -
for matyki Stosowanej ds. dydaktycznych.

Został odznaczony Złotym Krzyżem Za -
słu gi (1989) i medalem Komisji Edukacji Na -
ro dowej (2003).
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LECH PADÉE
Lech Padée urodził się 14 lipca 1946 roku
w Kowalówce, powiat Szczecinek. Szkołę
pod stawową ukończył w Ursusie (1960),
a Tech nikum Radiowe im. Marcina Kas prza -
ka w Warszawie (1965). Dyplom magistra
inżyniera elektronika (z wynikiem bardzo
dobrym) uzyskał w 1970 roku na Wydziale
Elektroniki Politechniki Warszawskiej. W tym
też roku został zatrudniony w Zakładzie Elek -
troniki Jądrowej i Medycznej jako stażysta,
a później asystent.

W październiku 1980 roku uzyskał dyp -
lom doktora nauk technicznych i stanowisko
adiunkta za wyróżnioną rozprawę doktorską
Metoda pomiaru grubości z jednoczesnym
oznaczaniem koncentracji składników po -
włok Sn-PB wykorzystująca zjawisko fluores-
cencji rentgenowskiej. Praca ta pod tytułem
Simultaneouos Fluorescent X-ray Method for
Measuring Thickness and Element Con cen -

trations of Alloy Coatings ukazała się w „Nuc -
lear Instruments and Methods” w 1983 roku
i spotkała się z dużym zainteresowaniem.

Działalność dydaktyczna Lecha Padée
obejmowała wszystkie formy procesu dydak-
tycznego: wykłady ćwiczenia, zajęcia la -
boratoryjne i projektowe. Prowadził zajęcia
z przedmiotów „Elektroniczna aparatura
medyczna” oraz „Medyczna aparatura ultra-
sonograficzna”. Aktywnie pracował też przy
modernizacji laboratoriów Zakładu Elek tro -
ni ki Jądrowej i Medycznej oraz przy opraco -
waniu nowych ćwiczeń. Kierował wieloma
pracami magisterskimi i inżynierskimi. W la -
tach 70. prowadził również wykład z „Elek -
tro niki przemysłowej” na Studium Kształ ce -
nia Nauczycieli.

W latach 70. i 80. brał udział w licznych
pracach naukowo-badawczych o charakte -
rze konstrukcyjnym, w tym w pracach umow -
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nych na rzecz przemysłu i obronności. Do
naj ważniejszych osiągnięć z tego okresu za -
li czyć można: integrator liniowy do radio -
metru polowego opracowanego w Instytucie
Radioelektroniki i produkowanego w Za kła -
dzie Opracowań i Wdrożeń Aparatury Ra -
dioelektronicznej (ZDAR); integrator ten jest
przed miotem patentu P160717; kieszon ko -
wy ostrzegacz przed promieniowaniem joni -
zu jącym; zasilacz impulsowy o wysokiej
spraw ności; udział w opracowaniu oprogra -
mowania dla systemu sterowania spektro met -
rem neutronów spolaryzowanych CAMAC;
uproszczony moduł CSM dla magistrali PCB
systemu Multibus II.

Za działalność naukową i dydaktyczną
Lech Padée został kilkakrotnie nagrodzony
ze  społową Nagrodą Ministra Nauki i Szkol -
nictwa Wyższego i wielokrotnie nagrodą Rek -
tora Politechniki Warszawskiej oraz na gro da -
mi resortu zleceniodawcy za prace spe cjalne.

Lech Padée w 1992 roku podjął pracę
w fir mie zaopatrującej placówki medyczne
w importowany elektroniczny sprzęt me dycz -
ny. Wiązało się to z koniecznością ogra ni cze -
nia zatrudnienia na Politechnice do 1/3 etatu.

W latach 1992–2007 Lech Padée pro wa -
dził w dalszym ciągu wykłady z „Elektro nicz -
nej aparatury medycznej” i „Aparatury ultra -
so nograficznej”.

W nowej firmie Lech Padée pracował na
stanowisku kierownika serwisu aparatury
medycznej. Do jego zadań należało m.in.
kie rowanie montażami i przeprowadzanie
po miarów akredytacyjnych instalowanej
apa ratury rentgenowskiej i ultrasonogra ficz -
nej w szpitalach i klinikach, również w pla -
ców kach akademickich. Zajmował się także
szkoleniem personelu medycznego i udzie -
laniem wszechstronnych konsultacji tech -
nicz nych.

W latach 90. Lech Padée odbył staże
kwa lifikacyjne w firmach Bennett (Nowy
Jork), Hologic (Boston) i Elscint (Hajfa).

Największą pozazawodową pasją Lecha
Padée jest żeglarstwo, w której to dziedzinie
osiągnął stopień Jachtowego Sternika Mor -
skiego.

Przebyty w 2007 roku niedokrwienny
udar mózgu wyłączył Lecha Padée z życia
naukowego, zawodowego i sportowego.
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ANDRZEJ PAJĄK
Andrzej Pająk urodził się 8 maja 1945 roku
w Stryszawie (województwo małopolskie).
W 1958 roku rozpoczął naukę w 5-letnim
Liceum Pedagogicznym w Żywcu, w którym
zdał maturę w 1963 roku. W tym samym
roku został przyjęty na studia na Wydziale
Łączności Politechniki Warszawskiej. Dyp -
lom (z wyróżnieniem) magistra inżyniera
elek tronika w specjalności Automatyka i ma -
szyny matematyczne otrzymał w marcu 1969
roku, już na Wydziale Elektroniki. Bez po -
średnio po ukończeniu studiów podjął pracę
w ówczesnej Katedrze Budowy Maszyn Ma -
tematycznych jako asystent stażysta i póź niej,
na stanowisku asystenta i starszego asysten-
ta (Katedra z czasem została przekształcona
w Ins tytut Budowy Maszyn Matematycznych,
a następnie Instytut Informatyki). W 1979

roku uzyskał stopień doktora nauk technicz -
nych przyznany przez Radę Wydziału Elek -
troniki Politechniki Warszawskiej za roz pra -
wę Niektóre problemy koordynacji współ bież -
ności w systemach rozproszonych. Po 1979
roku był zatrudniony w Instytucie Infor ma ty -
ki na stanowisku adiunkta, starszego wykła -
dowcy (w latach od 1989–2001 roku) i po -
now nie jako adiunkt do chwili obecnej.

Zainteresowania naukowe i dydaktyczne
Andrzeja Pająka dotyczą szeroko rozumia -
nych zagadnień języków i metod progra mo -
wa nia, algorytmów, struktur danych, języ ków
formalnych, modelowania i analizy syste mów
współbieżnych i rozproszonych. Ma znacz -
ny dorobek we wprowadzaniu tych zagad-
nień do praktyki dydaktycznej. Prowadzi lub
prowadził takie wykłady, jak: „Analiza algo-
rytmów”, „Techniki kompilacji”, „Pro gra mo -
wa nie obiektowe”, „Algorytmy i struktury da -
nych”, „Struktura języków programowania”,
„Oprogramowanie systemowe”, a także licz -
ne kursy programowania w językach Algol,
Fortran, Pascal, C, C++ i Java.

W 1971 roku odbył dwumiesięczny staż
za wodowy w ośrodku obliczeniowym Poli -
tech niki Helsinskiej (Helsinki Univ. of Tech -
nology). Przygotowując rozprawę doktorską
odbył w 1977 roku staż naukowy w INRIA
(Institut National de Recherche en Infor ma ti -
que et en Automatique) w Rocquencourt, Fran -
 cja. W zespole CORNAFION kierowanym
przez Profesora Claude’a Kaisera zajmował
się problemami weryfikacji poprawności pro-
tokołów komunikacyjnych w systemach roz -
proszonych. Wyniki dotyczące tej tematyki,
roz szerzone o zagadnienia badania efektyw -
ności protokołów zostały przedstawione w roz -
prawie doktorskiej.

W latach 1983–1985 w ramach urlopu
bez płatnego w Politechnice Warszawskiej
pra cował jako wykładowca w USTO (Uni -
ver sité des Sciences et Technologies d'Oran,
Algieria), prowadząc wykłady z metod nu me -
rycznych i podstaw optymalizacji dyskretnej.
Po powrocie do Instytutu angażował się w roz -
maite działania z obszaru dydaktyki i spraw
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organizacyjnych. W latach 1988–1999 peł -
nił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu ds. na -
uczania. W 1990 roku, we współpracy z Ins -
tytutem Telekomunikacji Politechniki War -
szaw skiej i sponsorującym partnerem fran -
cus kim — Institut Télésystèmes (filia France
Télécom), zorganizował Studium Po dy plo -
mo we Teleinformatyki CITCOM, a w latach
1990–1993 był kierownikiem tego Studium.
W latach 1993–1995 był członkiem Rady Pro -
gramowej Kursów Zastosowań Mate ma ty ki
Pol skiej Akademii Nauk. Uczestniczył w pra -
cach licznych komisji Rady Wydziału i ko mi -
sji powoływanych przez Dziekana. Był także
przedstawicielem Wydziału w Rektorskiej Ko -
misji ds. Informatyzacji Uczelni (1999–2002).

Uczestniczył w kilku dużych projektach
badawczych Instytutu, m.in.: w projekcie sys -
temu KRTM/GEO 20 był współautorem opro-
gramowania aplikacyjnego pod nazwą SFINX;
w projekcie SLOT był autorem biblioteki
graficznej niskiego poziomu i współautorem
oprogramowania sterującego wizualizacją
te renu dla symulatora lotu; w projekcie „Cyf -

ro wa archiwizacja zdjęć” dla PAP opracował
(wraz z M. Rudowskim) interakcyjne opro-
gramowanie obsługujące proces archiwizacji
i wyszukiwania. Wyniki tych prac były doku-
mentowane w publikacjach, na konferen -
cjach krajowych lub w raportach technicz -
nych. Był współautorem 4 publikacji książ ko -
wych: System SFINX (Wydawnictwo SIGMA,
1981; z G. Prochowskim i J. Sobolewskim),
Makrogeneratory, asemblery i konsolidatory
(PWN, 1983; z A. Wigurą), Grafika kompu -
terowa: metody i narzędzia (praca zbiorowa
pod red. J. Zabrodzkiego, WNT, 1994) oraz
Język C++: mechanizmy, wzorce, biblioteki
(Wyd. BTC, 2010; z R. Nowakiem).

W 2003 roku otrzymał Medal Komisji
Edu kacji Narodowej. Wcześniej był trzykrot-
nie wyróżniany nagrodami Ministra i kilka ra zy
nagrodami Rektora Politechniki Warszawskiej.

Jest żonaty, ma dwie córki. Zna język
fran cuski, angielski i rosyjski. Po za za wo do wo
interesuje się turystyką górską, muzyką kla -
sycz ną i gwarą góralską.
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PIOTR PAŁKA
Piotr Pałka urodził się w Rzeszowie 29 czer-
wca 1980 roku. W 2000 roku ukończył Ze -
spół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie, uzys -
kując zawód technika elektronika w specjal-
ności systemy komputerowe. W ostatnim roku
nauki pobierał stypendium ufundowane przez
Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych ucz -
niów szkół średnich. W 2000 roku roz począł
studia na Wydziale Elektroniki i Tech nik In -

for macyjnych Politechniki Warszawskiej,
któ re ukończył z wyróżnieniem 5 lat później,
uzyskując tytuł magistra inżyniera specjalno ści
Systemy informatyczne wspomagania decyzji.

W 2005 roku rozpoczął studia dokto ran -
ckie na Politechnice Warszawskiej w Insty tu cie
Automatyki i Informatyki Stosowanej w Ze spo -
le Badań Operacyjnych i Systemów Zarzą -
dza nia pod kierownictwem profesora Euge -
niu sza Toczyłowskiego. W 2009 roku uzys kał
tytuł doktora nauk technicznych za rozprawę
Analiza zgodności motywacji mechaniz -
mów wieloagentowej platformy wymiany to -
wa rowej.

Pracę w Politechnice Warszawskiej roz po -
czął w 2009 roku, jako asystent w tym sa mym
Instytucie. Niedługo potem został adiunktem.
Zajmuje się optymalizacją, zwłaszcza w pro -
blemach rynkowych, teorią mechanizmów
oraz zastosowaniem systemów wieloagen-
towych. Uczestniczył w licznych projektach
zarówno zamawianych, jak i własnych. Do
naj ważniejszych należy Opracowanie pers -
pek tywicznych rozwiązań rynku bilansują ce -
go energii elektrycznej wykonywany dla PSE
Operator S.A.

Jest autorem lub współautorem ponad 30
publikacji, z których najważniejsze dotyczą
problemów zgodności motywacji na rynkach
infrastrukturalnych w sytuacji koncentracji
(pol ski rynek energii elektrycznej), modelo -
wa nia problemów decyzyjnych za pomocą
systemów wieloagentowych oraz modelowa-
nia rynków o architekturze zarówno scentra -
li zowanej, jak i rozproszonej.

Jest żonaty i ma syna.
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GRZEGORZ
PANKANIN
Grzegorz Pankanin urodził się 20 marca
1951 roku w Bydgoszczy. Studia na Wy dzia -
le Elektroniki Politechniki Warszawskiej
ukoń czył w 1975 roku. W 1984 roku uzyskał
stopień doktora nauk technicznych za roz -
pra wę Metoda doboru parametrów prze twor -
nika pierwszego stopnia w elektronicznym
prze pływomierzu wirowym. W 2009 roku
uzys kał stopień doktora habilitowanego na
pod  stawie monografii Przepływomierz wi -
rowy — analiza zjawiska generacji wirów.
Współ czesne metody badań i wizualizacji
ścieżki wirowej von Karmana.

W latach 1996–2005 był zastępcą dyrek-
tora Instytutu Systemów Elektronicznych ds.
naukowych). Od 1984 roku pełni funkcję
kie rownika Zespołu Naukowego. Od 1999
roku jest wybieralnym członkiem Rady Wy -
dzia łu Elektroniki i Technik Informacyjnych.
W latach 1999–2005 był członkiem Komisji
Rady Wydziału ds. Badań Naukowych.

Jest członkiem wielu organizacji nauko -
wych. Posiada status senior member w Insti tu -
te of Electrical and Electronics Engineers (IEEE),
sprawując jednocześnie w Zarządzie Polskiej
Sekcji funkcję Membership Development
Officer (od 2010 roku). W latach 1986–1990
był przewodniczącym Sekcji Pomiarów Prze -
pływu Polskiego Komitetu Pomiarów, Auto ma -
 tyki i Robotyki. W Polskim Sto wa rzy sze niu
Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR
w latach 2005–2008 pełnił funkcję Wice prze -
wodniczącego Komitetu Pomiarów, a w 2008
roku został wybrany do Zarządu Sto wa rzy -
sze nia. Od 1995 roku jest sekretarzem Ko mi -

sji Czujników Pomiarowych (obecnie Sekcji
Mi krosystemów i Czujników Pomiarowych)
Ko mitetu Metrologii i Aparatury Naukowej
Pol skiej Akademii Nauk. Jest członkiem-za -
ło życielem Polskiego Towarzystwa Techniki
Sensorowej.

Jest recenzentem czasopism naukowych:
„Measurement Science &Technology IOP”,
„IEEE Trans. Instr.& Meas.”, „Sen sors & Actu -
ators A: Physical”, „IEEE Sensors, Mea su re -
ment”, „Metrology& Measurement Systems”.

W latach 1995–1998 był członkiem Ko -
mi sji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Po -
li technice Warszawskiej, a w latach (1995–
–1996) był przewodniczącym Koła przy
Instytucie Podstaw Elektroniki Politechniki
War szawskiej.

W 2003 roku został odznaczony Srebr -
nym Krzyżem Zasługi. Trzykrotnie otrzymał
na grodę Rektora Politechniki Warszawskiej
za wybitne osiągnięcia naukowe (1993 —
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P
ze   społową II stopnia, 2004 — zespołową
I stop nia, 2010 — indywidualną I stopnia).

Dorobek naukowy Grzegorza Pankanina
obejmuje ponad 75 pozycji, 2 patenty oraz
oko ło 50 raportów. W 2005 roku opubli ko -
wał w renomowanym czasopiśmie „Mea su -
re ment Science &Technology” wydawanym
przez Institute of Physics (UK) artykuł prze -
glą dowy Vortex Flow Meters — Various Me -
thods of Phenomena Investigations, obejmu -
ją cy swoją tematyką szeroki zakres zagadnień
z dziedziny przepływomierza wirowego. Arty -
kuł spotkał się z dużym zainteresowaniem (był
ściągany przeszło 500 razy w ciągu pierw -
szego roku po opublikowaniu — co oznacza
znalezienie się w grupie 3% artykułów o naj -
większym zainteresowaniu) i jest często cy to -
wa ny przez licznych autorów.

Głównym wątkiem prowadzonych prac
ba dawczych są pomiary przepływu. Pierw sze
prace obejmowały konstruowanie przepły-
womierzy turbinkowych do pomiaru małych
strumieni objętości z przeznaczeniem do
pomiaru zużycia paliwa w pojazdach samo-
chodowych. Później na bazie tych doświad-
czeń rozszerzono zakres ich zastosowań
m.in. do pomiaru przepływu cieczy żrących
w instalacjach chemicznych, a także pomia -
ru bardzo małych przepływów w stano wis -
kach probierczych.

Grzegorz Pankanin rozpoczął pionierskie
w Polsce badania nad metodą wirową po -
mia ru przepływu. Wprowadził polską termi-
nologię do tej dziedziny. Dotyczy to między
innymi nazwy przepływomierz wirowy. Obec -
nie jest ona powszechnie stosowana w litera -
turze fachowej i w materiałach promocyj -
nych. Prowadzone przeze mnie badania zja -
wiska ścieżki wirowej von Karmana obej -
mowa ły prawie wszystkie jego aspekty, ważne
z punktu widzenia jego wykorzystania w prze -
pływomierzu wirowym. Eksperymenty nau ko   -
we prowadzone z wykorzystaniem róż nych
metod badawczych pozwoliły na peł niej sze
zro zumienie zjawiska, a także od kry cie do -
tych czas nieznanych jego właściwości.

Grzegorz Pankanin może wykazać się zna -
 czącym dorobkiem konstrukcyjnym. W kie -
ro wanym przez niego zespole opracowano

m.in.: model użytkowego elektronicznego
przepływomierza małych przepływów dla
po trzeb motoryzacji, przepływomierz ma -
łych przepływów o obniżonym zakresie po -
mia rowym dla cieczy aktywnych che micz -
nie, przepływomierz cieczy aktywnych che -
micz nie o podwyższonej temperaturze
krzep nięcia, przepływomierz turbinowy do
pomiaru zużycia paliw płynnych w silnikach
wysokoprężnych, przepływomierz do po -
mia ru dawki paliwa w stanowisku probier-
czym, typoszereg przepływomierzy dla sil-
ników wysokoprężnych jednostek pływają-
cych żeglugi śródlądowej, przepływomierz
tur binowy do pomiaru przepływu w sta no -
wisku do wytwarzania pary wodnej, prototyp
agrolotniczego kalkulatora z czujnikiem LV,
serię prototypową licznika ciepła CV-2, ty po -
szereg przepływomierzy wirowych, przepły -
wo mierz wirowy do pomiaru przepływu cie -
czy ściernej dla stanowisk do polerowania
po wierzchni kineskopów, przepływomierz
wi rowy do pomiaru przepływu koncentratu
jabł kowego, mlekomierz. Ciepłomierz CV-2
uzyskał świadectwo zatwierdzenia typu wy -
dane przez PKNMiJ (obecnie GUM).

Prace w dziedzinie pomiarów natężenia
po la elektrycznego zaowocowały opracowa -
niem zestawu czujników typu „field-mill”
prze znaczonych do stałego monitoringu
natężenia pola elektrycznego w atmosferze
— w kontekście przewidywania trzęsień
Ziemi, a także realizacją anten aktywnych
dla badań zmian pola natężenia elektrycz -
nego towarzyszących doziemnym wyłado -
waniom atmosferycznym.

Grzegorz Pankanin kierował 5 projekta -
mi badawczymi Komitetu Badań Naukowych,
1 pra ca zleconą przez podmiot zagraniczny,
11 projektami zleconymi przez przemysł oraz
25 projektami badawczymi wewnętrznymi.

W ramach działalności dydaktycznej
prowadził wykłady: „Elektroniczne czujniki
prze pływu cieczy i gazów”, „Wstęp do teorii
obwodów i sygnałów elektrycznych”, „Mier -
nic two wielkości nieelektrycznych” (studia
wieczorowe). Był promotorem 14 prac dy -
plo mowych inżynierskich i 25 prac dyplo -
mo wych magisterskich.
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wpro wadzeniem nowych rozwiązań tech no -
logicznych do produkcji wyświetlaczy cie kło -
 krystalicznych, szczególnie efektu gościa-go -
spo darza. Opracował (jako autor i współ autor)
modele użytkowe i prototypy barw nych cyf -
rowych wyświetlaczy ciekłokrysta licz nych,
wyświetlacza do zastosowania w desce roz -
dziel czej samochodu i wyświetlacza do szy-
bowca PW-5 (1999–2000) opracowanego
w Po litechnice Warszawskiej.

W 1994 roku rozpoczął badania nad wy -
ko rzystaniem właściwości fotorefrakcyjnych
nematycznych ciekłych kryształów do zobra -
zo wań holograficznych. Zrealizował jako je -
den z kilku pierwszych w Polsce i na świecie
dynamiczne zapisy holograficzne z wykorzy -
staniem domieszkowanych barwnikami ciek -
łych kryształów. Zagadnienia te są obecnie
bar dzo intensywnie badane na świecie ze
wzglę du na możliwości ich zastosowania do
optycznego przetwarzania informacji oraz
w te lekomunikacji. Prace własne dotyczące
tych zagadnień są wielokrotnie cytowane

JANUSZ PARKA
Janusz Parka urodził się 10 stycznia 1952
roku w Ełku. W 1971 roku rozpoczął studia
na kierunku Fizyka Techniczna w Wojskowej
Akademii Technicznej. Ostatnie dwa lata stu -
dio wał w trybie indywidualnym, zapocząt ko -
wu jąc swoje zainteresowania ciekłymi krysz -
ta łami. Studia ukończył w 1977 roku z wy ni -
kiem bardzo dobrym, broniąc z wyróżnieniem
pracę magisterską i uzyskując tytuł magistra
inżyniera fizyki technicznej.

Po ukończeniu studiów w tym samym ro -
ku rozpoczął pracę w Wojskowej Akademii
Tech nicznej i jednocześnie rozpoczął pod
kie runkiem pułkownika profesora Józefa Żmiji
realizację pracy doktorskiej Badania możli wo -
 ści wykorzystania efektów barwnych w ciek -
łych kryształach do matrycowego zobrazo -
wa nia informacji. Pracę obronił w 1983 roku,
uzyskując stopień doktora nauk technicz -
nych. Tytuł doktora habilitowanego uzyskał
w roku 2001 za monografię Właściwości elek -
trooptycznych i zastosowania nematycznych
ciekłych kryształów domieszkowanych barw -
nikami dichroicznymi. W latach 1977–1989
prowadził badania efektów barwnych w ciek -
łych kryształach. Badał właściwości elektro -
optyczne ciekłokrystalicznych mieszanin
zło żonych z azoksyzwiązków, estrów i izo -
tio cyjanianów oraz dichroicze barwniki azo -
we, azometimowe i antrachinonowe. Zajmo -
wał się efektami dwójłomnymi, efektami typu
superskręconego nematyka oraz zjawiskiem
przejścia fazowego cholesteryk– nematyk
w ciek łych kryształach. W latach 1982–1994
uczestniczył w realizacji tematyki związanej
z zastosowaniem ciekłych kryształów do
zob razowania informacji. Pracował nad
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P
w li teraturze światowej. Obecnie kontynuuje
badania zagadnień fotorefrakcji w nematycz -
nych i smektycznych ciekłych kryształach do
dynamicznych i stałych zapisów hologra ficz -
nych. Jest współautorem monografii Displeje
ciekłokrystaliczne, fizyka, technologia, za -
sto  sowanie, wydanej przez Państwowe
Wydaw nictwo Naukowe. Uczestniczył w re -
ali  za cji wie lu grantów krajowych i mię dzy -
naro do wych.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne z fizyki
ogólnej, technicznych zastosowań fizyki,
opto elektronicznych technik obrazowania
informacji oraz zaawansowanych metod op -
tycznego przetwarzania informacji. Był kie -
row nikiem ponad 20 prac dyplomowych
inżynierskich i magisterskich oraz promo-
torem dwóch prac doktorskich.

Współpracuje z ośrodkami naukowymi
w kraju i za granicą m.in.: Politechnika Wro -
cławska (współpraca wieloletnia) oraz od kil -

ku lat z Instytutem Fizyki Ukraińskiej Aka de -
mii Nauk w Kijowie, Instytutem Elektroniki
Białoruskiej Akademii Nauk Mińsku, a ostat-
nio z Instytutem Fizyki Uniwersytetu Stano -
we go w Cleveland (USA). Uczestniczył sześ -
cio krotnie w wykładach na zaproszenie
w uni wersytetach we Włoszech, Ukrainie,
Korei, Rosji, Chinach i USA. Był wielokrotnie
uczestnikiem komitetów naukowych krajo -
wych i międzynarodowych konferencji doty-
czących tematyki ciekłych kryształów oraz
przetwarzania informacji Jest członkiem Pol -
skiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów i Pol -
skiej Sekcji SPIE.

Za osiągnięcia naukowe był ośmiokrotnie
nagradzany (nagrodą Prezesa Rady Mi nis -
trów, sześciokrotnie nagrodami rektorskimi
oraz krajowym i międzynarodowym wy róż -
nie niem za nowatorskie rozwiązania tech-
niczne.
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jektach prowadzonych w Zakładzie Telewizji
od 2003 roku.

W ramach pracy dydaktycznej Grzegorz
Pastuszak prowadził wykłady „Architektura
sprzę tu w multimediach i radiokomunikacji”
oraz laboratoria z przedmiotu „Algorytmy
i stan dardy multimedialne”. Był opiekunem
kilkunastu prac dyplomowych inżynierskich
i magisterskich.

Poza zawodowe zainteresowania obej-
mują politykę, ekonomię, historie i filozofię.
Gra na gitarze.

GRZEGORZ
PASTUSZAK
Grzegorz Pastuszak urodził się 30 kwietnia
1977 roku w Lubartowie (województwo lu -
bel skie), gdzie ukończył szkołę podstawową
(1992) oraz Liceum Ogólnokształcące (profil
matematyczno-fizyczny, 1996). Dyplom ma -
gis tra inżyniera uzyskał na Wydziale Elek -
troniki i Technik Informacyjnych Politechniki
Warszawskiej w 2001 roku (z wyróżnie-
niem). Stopień doktora nauk technicznych
uzyskał w 2006 roku za rozprawę Opti mi za -
tion of Hardware Architectures of Binary Co -
ders in Compression of Visual Data, której
pro motorem był profesor Władysław Skar bek.
Od 2006 roku pracuje w Instytucie Radio -
elek troniki jako adiunkt.

Zainteresowania badawcze Grzegorz
Pas tuszaka koncentrują się na zagadnieniach
związanych z kompresją obrazów i sekwen -
cji wideo oraz ich sprzętowych implementa -
cji w strukturach FPGA. Jest autorem lub
współ autorem ponad 40 referatów i arty ku -
łów prezentowanych na krajowych i między-
narodowych konferencjach naukowych oraz
w czasopismach. Brał czynny udział w pro-
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ANDRZEJ
PASZKIEWICZ
Andrzej Paszkiewicz urodził się w Bia łym -
stoku 2 stycznia 1957 roku. W 1976 roku
ukończył Liceum Ogólnokształcące im.
Adama Mickiewicza w Białymstoku (w klasie
matematycznej). W 1981 roku uzyskał tytuł
magistra inżyniera w Wojskowej Akademii
Technicznej na Wydziale Cybernetyki. W 1987
roku obronił doktorat na Wydziale Elek tro -
niki WAT. Równocześnie odbył studia pody-
plomowe w zakresie systemów telekomuni -
ka cyjnych na Wydziale Elektroniki Poli tech -
niki Warszawskiej.

Po ukończeniu studiów podjął pracę
w Wojskowym Instytucie Łączności w Za kła -
dzie Teletransmisji, gdzie zajmował się za gad -
nieniami kodowania i synchronizacji. W la -
tach 1986–1993 był kierownikiem pracowni
w Zakładzie Kryptologii w Wojskowym Ins ty -
tucie Łączności, a w latach 1993–1996 kie -
row nikiem Zakładu Kryptologii. W 1996
roku podjął pracę na stanowisku adiunkta
w Za kładzie Podstaw Telekomunikacji Ins ty -
tut Telekomunikacji na Wydziale Elektroniki
Politechniki Warszawskiej. W latach 1998–

–2003 był wykładowcą na Wydziale Cyber -
netyki w Wojskowej Akademii Technicznej.
Na przełomie lat 1999–2000 odbył roczny
staż naukowy na stanowisku adiunkta w Ins -
ty tucie Matematycznym Polskiej Akademii
Nauk w Zakładzie Teorii Liczb. Zajmuje się
za stosowaniami matematyki w telekomuni -
kacji i informatyce. Jest autorem ponad 40
prac naukowych z tej dziedziny. Interesuje
się ponadto teorią informacji i kodowania.

Prowadził wykłady z przedmiotów: „Ma -
te matyka dyskretna”, „Podstawy teoretyczne
kryptografii”, „Elementy ochrony informacji”,
„Obliczeniowa teoria liczb”. Ostatni przed-
miot został opracowany i wprowadzony
w spo sób autorski. Aktualnie w druku jest
ukoń  czo na rozprawa habilitacyjna Badania
własności liczb pierwszych i wielomianów
nie przy wiedlnych pod kątem zastosowania
w te lekomunikacji.

W latach 2001–2018 uczestniczył we
wspól nych pracach badawczych z Woj sko -
wym Instytutem Łączności oraz Tele ko mu -
nikacją Polską S.A. (przed zmianą statusu
włas nościowego Spółki).

Zainteresowania pozanaukowe: turysty-
ka, historia religii, dobra książka, literatura
rosyjska i niemiecka.

paszkiewicz

INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI

366



W latach 1963–1970 był kierownikiem
Ka tedry Przyrządów Elektronowych Poli tech -
niki Warszawskiej. Równolegle kierował
Zakładem Elektroniki Z-3 w Państwowym Ins -
tytucie Telekomunikacji (1945–1953), a nas -
tępnie pracował w Zakładzie Elektroniki
Instytutu Podstawowych Problemów Tech -
niki Polskiej Akademii Nauk (1953–1958).
W latach 1966–1973 był dyrektorem nowo
utworzonego Instytutu Technologii Elek tro -
no wej, a także zastępcą dyrektora ds. nau -
kowych Naukowo-Produkcyjnego Centrum
Półprzewodników (od 1970 roku). W 1977
roku powrócił do Instytutu Technologii Elek -
tronowej Politechniki Warszawskiej, a w la -
tach 1978–1986 był dyrektorem Instytutu
Fizyki na Wydziale Fizyki Technicznej i Ma -
tematyki Stosowanej.

Bohdan Paszkowski prowadził wiele
orygi nalnych i fascynujących wykładów od
„Lamp elektronowych” do „Podstaw techno -
lo gii elektronowej”, które zapełniały audytoria
słuchaczami. Był promotorem w 25 zakoń -

BOHDAN
PASZKOWSKI
(1916–2000)
Bohdan Paszkowski urodził się 28 marca
1916 roku w Lublinie, gdzie ukończył pry-
watne gimnazjum o profilu humanistyczno-
filologicznym, tzw. Szkołę Lubelską im. Ste -
fa na Batorego (1933). W tym samym roku
rozpoczął studia równocześnie na Wydziale
Matematyki i Fizyki Uniwersytetu War szaw -
skiego (2 lata) i Wydziale Elektrycznym Poli -
techniki Warszawskiej. Jako student Poli tech -
niki Warszawskiej został kreślarzem, w Ins ty -
tu cie Metalurgii i Metaloznawstwa u profesora
Jana Czochralskiego (1936), a następnie w Pań -
stwowych Zakładach Tele- i Radio tech nicz -
nych (1937). Podczas wojny pracował w Lu -
bel skich Zakładach Elektryfikacji jako tech-
nik elektryk (1940–1944); dla ruchu oporu
montował urządzenia nadawczo-odbiorcze.
Po wyzwoleniu Lublina został zastępcą szefa
departamentu Radiokomunikacji w resorcie
Poczty, Telegrafu i Komunikacji. Po powrocie
do Warszawy pracował w Katedrze Ra dio tech -
niki Politechniki Warszawskiej, której kie -
 row nikiem był profesor Janusz Grosz kow ski.
Tu uzyskał stopień inżynierski (1946), a nas -
tęp  nie przeszedł w Politechnice War szaw skiej
wszystkie stanowiska nauczyciela akade mic -
kiego do profesora nadzwyczajnego (1961)  
i profesora zwyczajnego (1969). W 1965 ro -
ku został  został członkiem korespondentem,
a w 1976 roku członkiem rzeczywistym Pol -
skiej Akademii Nauk. W 1986 roku Woj sko -
wa Akademia Techniczna przyznała Boh -
 dano wi Paszkowskiemu, godność doctora
honoris causa.

paszkowski
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czo nych przewodach doktorskich. Opra co wał
ponad sto recenzji prac doktorskich, ha bi li ta -
cyjnych i wniosków na profesora. Uwa ża ny
jest za twórcę polskiej szkoły techno logii
elek  tronowej.

Prace badawcze Bohdana Paszkowskiego
kończyły się zawsze konkretną konstrukcją,
metodą technologiczną, przyrządem oraz
pro jektami dalszych usprawnień. Do naj po -
waż niejszych osiągnięć należą: wykorzys-
tanie lampy trójelektrodowej do pomiaru
wysokich napięć w.cz. (1950), opracowanie
metody pomiaru napięcia wstecznego lamp
elektronowych (1951) oraz współautorstwo
wie lu przyrządów: magnetronu wnękowego
pracującego na fali 10 cm o mocy w impulsie
100 KW (1953), noktowizora snajperskiego
(1958) i lampy o fali bieżącej. W latach 1962–
–1963 opracował technologię złącz próż -
nioszczelnych german–szkło, german– kowar
i szafir– metal, a następnie brał udział w opra -
cowaniu i uruchomieniu lasera helowo-ne -
ono wego (1963), lasera ciała stałego na szkle
neodymowym zaprojektowanym i wytopio -
nym w kraju (1964) oraz lasera molekular ne -
go o pracy ciągłej (1968). Jest współautorem
katody cermetowej z tlenku toru wykonanej
metodą spiekania w próżni w temperaturze
2700oC, detektora podczerwieni PbTe (1963),
prototypu infraskopu (1963) oraz modelu
półprzewodnikowego wzmacniacza obrazu
(1964). Późniejsze zainteresowania naukowe
związane były z technologią włókien świa -
tłowodowych i optoelektroniką zintegro wa -
ną. Kierując programem badawczo-rozwojo -
wym CPBR 8.12 „Optoelektronika” za po cząt -
 kował w skali kraju systematyczne badania
w tej dziedzinie.

Opublikował ponad dziewięćdziesiąt
arty kułów naukowych i dwa patenty, dzie -
sięć książek, podręczników i monografii. Do
najważniejszych należą: Lampy elektronowe
(współautor, 1953), Optyka elektronowa
(1959, 1965), Electronic Universal Vade-Me -
cum (współ autor, Pergamon Press i Mc Mil lan,
1964), Electron Optics (1968) oraz Włókna
światłowodowe (1978).

Z inicjatywy Bohdana Paszkowskiego
powstały czasopisma „Electron Technology”
w 1968 roku (pierwszy redaktor) oraz „Prze -
gląd Elektroniki” (1969), wydawany od 1970
roku pod nazwą „Elektronika” (członek
Kolegium Redakcyjnego Rady Programowej).

Zainicjował i zorganizował I i II Krajowe
Narady Elektroniki (1958 i 1962), które miały
decydujący i pozytywny wpływ na rozwój
polskiej elektroniki. Był współorganizatorem
Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Pol -

skiej Akademii Nauk, członkiem Prezydium,
przewodniczącym (1981–1987), a od 1987
ro ku honorowym przewodniczącym tego Ko -
mitetu. Był również członkiem wielu ko mi te -
tów i towarzystw: Komitetu Fizyki i Komitetu
Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk,
Towarzystwa Naukowego War szaw skie go
(od 1963 roku), Polskiego Towarzystwa Fi -
zycz nego (od 1963 roku) i Polskiego To wa -
rzy stwa Elektrotechniki Teoretycznej i Sto so -
wa nej (członkiem honorowym od 1982 roku),
Institute of Electrical and Electronics Engi neers
(senior member od 1963 roku), Komitetu Na -
rodowego URSI (od 1965), SPIE (od 1987
roku), Rady Głównej Polskiego Towarzystwa
Kultury Technicznej (przewodniczącym od
1985 roku), Stowarzyszenia Elektryków Pol -
skich (od 1938 roku, wiceprezesem w latach
1978–1987, prezesem w latach 1987–1990),
Polskiego Komitetu Próżni i Technologii Próż -
niowych (przewodniczącym w latach 1981–
–1987), Naczelnej Organizacji Technicznej
(NOT, członkiem Prezydium przez 5 ka den -
cji) oraz współzałożycielem Prezydium Pol -
skiego Komitetu Optoelektroniki (1987).

Był także członkiem lub przewodniczącym
wielu rad naukowych: Instytutu Technolo gii
Materiałów Elektronicznych CEMAT (prze -
wod  niczący), Instytutu Technologii Elek tro -
no wej CEMI, Instytut Fizyki Plazmy i Lase ro -
wej Mikrosyntezy (zastępca przewodni czą -
ce go), Instytutu Fizyki Polskiej Akademii
Nauk, Instytutu Fizyki Politechniki Warszaw -
skiej, Instytutu Tele i Radiotechnicznego
(prze wodniczący), Przemysłowego Instytutu
Elek troniki (przewodniczący) i Centralnego
Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Elek tro -
nicz nego Sprzętu Powszechnego Użytku
(przewodniczący).

Był laureatem trzech nagród I stopnia Mi -
nistra Szkolnictwa Wyższego i Nauki (w la -
tach 1963–1970), nagród Ministra Obrony
Narodowej (1975) oraz zespołowej Nagrody
Państwowej II stopnia (1968). Odznaczany
Krzyżem Oficerskim (1969) i Komandorskim
(1976) Orderu Odrodzenia Polski oraz Orde -
rem Sztandaru Pracy II (1970) i I (1985) klasy.
Otrzymał również kilkanaście odznak i me -
da li resortowych i stowarzyszeniowych m.in.:
Medal Komisji Edukacji Narodowej (1984),
Medal im. Bolesława Rumińskiego nadany
przez Naczelną Organizację Techniczną, Zło -
tą Odznakę „Zasłużonego dla Politechniki
Warszawskiej” (1978).

Zmarł 13 sierpnia 2000 roku.
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tucie Matematyki Polskiej Akademii Nauk
w 1971 roku, a stopień profesora zwyczaj ne -
go matematyki w Instytucie Podstaw Infor -
matyki Polskiej Akademii Nauk w 1978 roku,
gdzie był w latach 1971–1979 zastępcą dy -
rek tora ds. naukowych. W 1983 roku został
wybrany członkiem korespondentem Pol skiej
Akademii Nauk, a w 1991 roku — człon kiem
rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. Od
1985 roku pracował w Instytucie Informatyki
Teoretycznej i Stosowanej PAN w Gliwicach.
Jednocześnie w latach 1989–1996 pracował
w Instytucie Informatyki Politechniki War -
szaw skiej (drugi pełny etat) na stanowisku
dyrektora.

W 1951 roku zaproponował nową me to -
dę generowania liczb przypadkowych, którą
opublikował w 1953 roku w prestiżowym
amerykańskim czasopiśmie naukowym. Jest
to prawdopodobnie pierwsza praca naukowa
z zakresu informatyki polskiego autora opub-
likowana za granicą. Następnie zapro-
ponował nową metodę przedstawiania liczb
w systemie pozycyjnym z ujemną podstawą

ZDZISŁAW I. PAWLAK
(1926–2006)

Zdzisław I. Pawlak urodził się 10 listopada
1926 roku w Łodzi, gdzie ukończył szkołę
powszechna w 1939 roku. W czasie oku-
pacji pracował w firmie Siemens. W 1946
roku zdał maturę jako ekstern i w 1947 roku
wstąpił na Wydział Elektryczny Politechniki
Łódzkiej, zaś w 1949 roku przeniósł się na
Wydział Łączności Politechniki War szaw -
skiej. Dyplom magistra inżyniera łączności
uzyskał w 1951 roku. Po ukończeniu stu -
diów pracował do 1957 roku w Instytucie
Ma tematyki Polskiej Akademii Nauk na sta -
nowisku asystenta. W okresie tym brał udział
w konstruowaniu pierwszego polskiego kom-
putera elektronicznego. W latach 1957–1959
pracował na Politechnice Warszawskiej,
gdzie pod jego kierunkiem została zbudo -
wana jedna z pierwszych maszyn liczących
w Polsce. Następnie w latach 1959–1963
ponownie pracował w Instytucie Matematyki
Polskiej Akademii Nauk na stanowisku adiun -
kta. W latach 1963–1969 pracował na dru -
gim pełnym etacie w Instytucie Matematyki
Uniwersytetu Warszawskiego na stanowisku
docenta. Doktorat (wówczas stopień kandy-
data nauk technicznych) uzyskał w Instytucie
Podstaw Problemów Techniki Polskiej Aka de -
 mii Nauk, w 1958 roku, na podstawie pra cy
Zastosowanie teorii grafów do syntezy de ko -
de rów, a stopień naukowy doktora habilito -
wa nego (matematyka) w Instytucie Mate ma -
tycz nym Polskiej Akademii Nauk w 1963
roku, na podstawie rozprawy Organizacja
ma  szyn bezadresowych. Tytuł profesora nad -
zwyczajnego matematyki otrzymał w Ins ty -
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(tzw. system „–2”). Praca ta wzbudziła pew ne
zainteresowanie na świecie i na jej temat uka -
 zało się sporo prac autorów krajowych i za -
granicznych. Jednocześnie według jego
projektu i pod jego kierunkiem została na Po -
li  tech nice Warszawskiej zbudowana eks pe -
ry mentalna maszyna licząca działająca w opar -
ciu o tę zasadę. Jej nowością, poza systemem
„–2”, było po raz pierwszy zastosowanie mi -
kro rozkazów. Komputer ten po pewnych zmia -
nach był produkowany seryjnie przez ELWRO.

Następnie zajmował się informatyką teo -
re tyczną, m.in. zaproponował nową klasę ję -
zy ków beznawiasowych, stanowiących uogól -
nienie beznawiasowej notacji Łukasiewicza.
Wyniki te były włączone do fundamentalne -
go dzieła Donalda Knutha The Art of Com -
puter Programming. Prace te spowodowały,
że został zaproszony do University of Illinois
(USA) przez profesora Tauba do udziału w bu -
dowie projektowanego tam w owym czasie,
pod jego kierunkiem, pierwszego na świecie
równoległego superkomputera ILLIAC IV,
jednak z powodu zatrzymania mu paszportu
wyjazd nie doszedł do skutku. W następnych
latach zajmował się różnymi aspektami infor-
matyki teoretycznej, między innymi, lingwis -
tyką matematyczną, teorią automatów, auto -
ma tycznym dowodzeniem twierdzeń i innymi.
Za ciekawsze wyniki z tego zakresu można
uznać podanie nowego modelu formalnego
maszyny liczącej, różnego od maszyny Tu -
rin ga i automatów Rabina-Scotta, który wzbu -
dził spore zainteresowanie na świecie i zo stał
w literaturze nazwany „maszyną Paw la ka”.
Zdzisław Pawlak stworzył nowy formalny
model systemów wyszukiwania informacji,
któ ry był rozwijany przez wielu badaczy na
świe cie. Interesujące wydaje się również po -
da  nie przez niego formalnego modelu ko dów
genetycznych Cricka i Watsona. Zda niem
pro fesora Salomona Marcusa (Bukareszt) był
to pierwszy na świecie model matematyczny
DNA. Stworzył nowe podejście matematycz -
ne do teorii konfliktów, mającej duże zna cze -
nie w psychologii, ekonomii, polityce i in nych.
Model ten wzbudził spore zainteresowanie
i jest rozwijany miedzy innymi na kilku uni-
wersytetach japońskich. Przez kilkanaście lat
zajmował się zaproponowaną przez niego
w 1982 roku teorią zbiorów przybliżonych,
która zdobyła sobie pewną popularność na
świe cie. Na jej temat ukazało się przeszło
2000 publikacji, w tym kilkanaście książek
(wydanych przez Springer Verlag oraz Klu -
wer Academic Publishers) oraz odbyło się wie -
le międzynarodowych seminariów i konfe -
ren cji, głównie w USA, Kanadzie i Japonii.

Zdzisław Pawlak był zapraszany ponad
100 razy na renomowane międzynarodowe
konferencje, seminaria i uczelnie (wielokrot-
nie jako honorowy przewodniczący bądź jako
tzw. keynote speaker) do wygłoszenia refera -
tów — w USA, Kanadzie, Japonii, Tajwanie,
Australii, Korei Południowej, Izraelu i więk-
szości krajów europejskich. Wielokrotnie za -
praszany jako visiting professor na uczelnie
w USA, Kanadzie i Europie, między innym
na wydział filozofii Uniwersytetu Stanforda
(1965).

Prowadził wykłady z zakresu logiki ma te -
matycznej, matematycznych podstaw infor -
ma tyki, organizacji maszyn liczących, lin -
gwi styki matematycznej i inne.

Otrzymał wiele odznaczeń i nagród, m.in.
Nagrodę Państwową zespołową II stopnia
(1973), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski (1984), Nagrodę im. Hugo Steinhausa
za osiągnięcia w zakresie zastosowań mate -
ma tyki (1989), Nagrodę Ministra Edukacji
Narodowej (1997) roku oraz Krzyż Oficerski
Orderu Odrodzenia Polski (1999).

Był członkiem różnych organizacji nau -
ko wych, w tym około 20 rad naukowych
(w kilku jako przewodniczący), członkiem
Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej w latach
1975–1988 (sekcja matematyczna i tech -
nicz na), członkiem Komitetu Informatyki Pol -
skiej Akademii Nauk, przewodniczącym
Komi sji Współpracy Akademii Nauk Krajów
Socjalistycznych w zakresie Techniki Obli -
cze niowej (1971–1979), członkiem Komitetu
Badań Naukowych (1994–2000), członkiem
Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego
i Stopni Naukowych (2000–2006), człon -
kiem Polskiego Towarzystwa Mate ma tycz ne -
go, a także członkiem oraz wiceprzewodni -
czącym (1990–1996) Polskiego Towarzystwa
Semiotycznego.

Był także członkiem redakcji kilkunastu
zagranicznych i krajowych czasopism nau ko -
wych, m.in. zastępcą redaktora naczelne go
„Biuletynu Polskiej Akademii Nauk”. Z jego
inicjatywy zostało założone znane czasopis-
mo „Fundamenta Informaticae”.

Opublikował przeszło 200 prac oraz kil -
ka książek, głównie w renomowanych wy -
daw nictwach o zasięgu międzynarodowym.

Był promotorem 30 doktorów z zakresu
informatyki i matematyki.

Interesował się filozofią, malarstwem i fo -
to grafią. W latach pięćdziesiątych otrzymał
trzecią nagrodę w międzynarodowym kon -
kur sie fotograficznym „Timesa”.

Zdzisław Pawlak zmarł 7 kwietnia 2006
roku.
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W 1934 roku, z rekomendacji Marii Skło -
dowskiej-Curie, został kierownikiem Pra -
cow ni Fizycznej Instytutu Radowego powsta-
jącego w Warszawie. Kierowana przez niego
Pracownia w krótkim czasie stała się zna -
czącym na świecie ośrodkiem naukowym.
W uzna niu zasług i w dowód przyjaźni dla
Cezarego Pawłowskiego małżonkowie Piotr
i Irena Joliot-Curie z przyznanej nagrody No -
bla ufundowali dla Instytutu Radowego duży
elektromagnes (obecnie w muzeum Marii
Skło dowskiej-Curie), a siostra Marii Skło dow -
skiej, Bronisława Dłuska, zakupiła 100 mg
radu. W pracowni kierowanej przez Ce za re -
go Pawłowskiego powstała Wzorcownia Rent -
genowska i Laboratorium Ciał Promie nio -
twór czych, zbudowano aparaturę do eks trak -
cji radonu, a preparaty radowe zostały wpro -
wadzone do terapii nowotworów. Prace nau -
kowe prowadzone wówczas przez Cezarego
Pawłowskiego dotyczyły badań promie nio -

CEZARY PAWŁOWSKI
(1895–1981)

Cezary Pawłowski urodził się w 1895 roku
w Łomży. Wyższe studia ukończył na Wy -
dzia le Matematyczno-Fizycznym Uni wer sy -
te tu w Odessie. Stopień doktora filozofii w za -
kresie fizyki (1926) i stopień doktora habili-
towanego (1933) uzyskał w Uniwersytecie
Warszawskim, a tytuł profesora (1946) w Uni -
wersytecie Poznańskim.

Do 1919 roku pracował jako asystent na
Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uni -
wer sytetu w Odessie. Po powrocie do kraju
roz począł pracę w Zakładzie Do świad czal -
nym Uniwersytetu Warszawskiego. W 1927
roku, jako stypendysta rządu francuskiego,
wyjechał do Paryża, gdzie przez kilka lat,
pod kierunkiem Marii Skłodowskiej-Curie,
prowadził badania w Laboratorium Curie
Ins tytutu Radowego. Prace badawcze wyko -
ny wane przez niego w tym Instytucie doty-
czyły zjawisk w cienkich warstwach podda -
nych działaniu promieniowania alfa, badań
protonów emitowanych ze związków wo do -
ru naświetlanych promieniowaniem alfa oraz
badań reakcji jądrowych zachodzących w lek -
kich pierwiastkach pod wpływem promie nio -
wania alfa polonu. Część z tych prac została
w 1930 roku wyróżniona przez Conceil de
L’Université de Sorbonne. Po powrocie z Pa -
ryża i uzyskaniu stopnia doktora habilito -
wanego Cezary Pawłowski został adiunktem
w Za kładzie Doświadczalnym Uniwersytetu
Warszawskiego, kierowanym przez profesora
Stefana Pieńkowskiego. Na Uniwersytecie
War szawskim prowadził wykłady z pro mie -
nio twórczości.

pawłowski
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wania beta izotopów promieniotwórczych
wytwarzanych w reakcjach jądrowych z ne -
ut ronami oraz jonizacji kolumnowej wy wo -
łanej przez ciężkie cząstki naładowane. We
wrześniu 1939 roku Cezary Pawłowski za be -
zpieczył przed okupantem cenną aparaturę
Instytutu Radowego. W czasie okupacji wy -
ko nywał pomiary promieniowania rentge -
now skiego w szpitalach i ośrodkach zdrowia
oraz prowadził konspiracyjne nauczanie
młodzieży akademickiej.

Po wyzwoleniu został mianowany profe-
sorem Uniwersytetu Poznańskiego. W 1946
roku powrócił do Warszawy i objął sta no wi -
sko profesora w Politechnice Warszawskiej.
Dzięki jego staraniom na Wydziale Elek -
trycz nym tej uczelni powstał Oddział Fizyki
Stosowanej z Sekcją Elektrotechniki Medycz -
nej, która w latach późniejszych przenie-
siona została na Wydział Łączności (obecny
Wydział Elektroniki i Technik Informa cyj -
nych). Sekcja Elektrotechniki Medycznej była
jedną z pierwszych na świecie jednostek
kształ cących w zakresie technik stoso wa -
nych w medycynie. Na Wydziale Łączności
Politechniki Warszawskiej Cezary Pawłowski
był kierownikiem Katedry Radiologii i Sekcji
Elektrotechniki Medycznej, a w latach 1951–
–1956, jednocześnie, kierownikiem Pracow -
ni Fizyki Instytutu Radowego (dziś Centrum
Onkologii) w Warszawie. W okresie tym opra -
cował technologię produkcji liczników Gei -

gera-Müllera, wprowadził do ochrony radio -
lo gicznej test — filmy rentgenowskie, badał
własności absorpcyjne i wyznaczył rów no -
waż nik pochłaniania promieniowania rent ge -
nowskiego barytu, prowadził badania fan to -
mowe rozkładów dawek przy wielo po lo wym
napromieniowaniu oraz zbudował pierwszy
w Polsce aparat do telecurieterapii — bombę
radową.

Na Politechnice prowadził wykłady z: „Ra -
diologii ogólnej”, „Radiologii przemysłowej”,
„Miernictwa radiologicznego”, „Miernictwa
ciał promieniotwórczych” i „Ochrony radio -
lo gicznej”. Na Wydziale Łączności wypro -
mo wał 6 doktorów, m.in. przyszłych profe-
sorów: Zdzisława Pawłowskiego, Adama
Piątkowskiego i Grzegorza Pawlickiego.

W latach 1954–1956 był dziekanem Wy -
działu Łączności Politechniki Warszawskiej.
Sekcją Elektrotechniki Medycznej (później
Elek trotechniki Medycznej i Jądrowej) kie ro -
wał do chwili odejścia na emeryturę w 1965
roku.

Był członkiem założycielem i członkiem
ho norowym Polskiego Towarzystwa Fizyki
Me dycznej. Tytuł członka honorowego przy -
zna ło mu również Polskie Towarzystwo Ba -
dań Radiacyjnych.

Zmarł w Warszawie 28 grudnia 1981
roku.

Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej
zostało nazwane jego imieniem.
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Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz
(w latach 1990–1992) prowadził przedmioty
obieralne „Wybrane nieliniowe układy elek tro -
niczne” i „Generatory drgań sinusoidalnych”.

Z działalnością dydaktyczną Jerzego K.
Paw łowskiego bezpośrednio wiąże się jego
działalność publicystyczna. Jest jednym z tłu -
maczy bardzo popularnego w latach sześć -
dziesiątych podręcznika Samuela Seely'ego
Układy elektroniczne (1961). Jest również
współ autorem Poradnika inżyniera ra dio -
elek tronika (1969). Napisał także 2 książki
zawierające nie tylko informacje teoretyczne
przekazywane studentom na wykładach
„Ukła dów elektronicznych”, lecz będące ich
zna czącym rozszerzeniem w kierunku ukła -
dów stosowanych w praktyce elektronicznej.
Zostały one wydane przez Wydawnictwa Ko -
munikacji i Łączności jako dwie części serii
Podstawowe układy elektroniczne o tytułach
Wzmacniacze i generatory (1975, 1980 —

JERZY KAJETAN
PAWŁOWSKI
Jerzy Kajetan Pawłowski urodził się 4 kwiet-
nia 1932 roku w Warszawie, gdzie ukończył
Publiczną Polską Szkołę Powszechną nr 80
(1944). Wykształcenie średnie zdobywał
w Pań stwowym Gimnazjum Elektrycznym
w Je leniej Górze (1945–1949) oraz w Pań -
stwo wym Liceum Radiotechnicznym Pol skie -
go Radia w Warszawie (1949–1952). W latach
1952–1958 studiował na Wydziale Łącznoś-
ci Politechniki Warszawskiej, uzyskując dy -
plom magistra inżyniera łączności. Dok to -
rem nauk technicznych został w 1965 roku,
a w 1972 roku awansował na stanowisko
docenta.

Całą karierę zawodową związał z Poli -
tech niką Warszawską. Rozpoczął ją na sta -
nowisku laboranta w Katedrze Radiotechniki
Wydziału Łączności jeszcze przed podjęciem
studiów. Jego bezpośrednim przeło żo nym
był wówczas profesor Janusz Grosz kow ski,
któ ry przyczynił się do ukształtowania pro-
filu osobowego i za¬wodowego przyszłego
naukowca i dydaktyka.

Jerzy K. Pawłowski rozpoczął działalność
dydaktyczną już w czasie studiów. Jako stu-
dent IV roku prowadził ćwiczenia audyto-
ryjne z „Teorii obwodów” i „Podstaw radio -
tech niki”. Po uzyskaniu dyplomu magister-
skiego prowadził również ćwiczenia audyto-
ryjne z „Układów elektronicznych” (od 1960
roku) oraz ćwiczenia laboratoryjne z „Pod -
staw radiotechniki” i „Układów elektronicz -
nych”. W latach 1967–1994 wykładał przed -
mio ty podstawowe dla studentów Wydziału
Elek troniki — „Układy elektroniczne I” i „Ukła -
dy elektroniczne II”. Równolegle, w latach
1986–1988, wykładał „Układy elektronicz -
ne” dla studentów nowego Wydziału Fizyki

pawłowski
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II wydanie zmienione) oraz Nieliniowe ukła -
dy analogowe (1979). Dużo pracy wło żył w ko -
lejną publikację Układy elek tro niczne, część I
— Układy wzmacniające i ge ne ra cyjne, bę -
dą ce kompendium wiedzy te ore tycz nej i prak -
tycznej o wzmacniaczach i ge neratorach,
któ ra nie została jednak wydana. Jej ma szy -
no pis, za zgodą autora, był dostępny dla stu-
dentów i współpracowników. 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 stopnia Ministra Oświa ty
i Szkolnictwa Wyższego, 2 indywidualne
Na grody Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyż -
szego i Techniki (II stopnia — w 1976 roku
i III stopnia — w 1980 roku) oraz 5 Nagród
Rektora Politechniki Warszawskiej. Został
rów nież uhonorowany w 1978 roku nagrodą
„Zło tej Kredy” przyznawaną przez studentów.

Wysoki poziom dydaktyki Jerzego K.
Paw łowskiego wiąże się nie tylko z umiejęt-
nością przekazywania posiadanej wiedzy,
ale także z bardzo dużym doświadczeniem
w konstruowaniu sprzętu elektronicznego.
W czasie izolacji Polski od światowych
osiągnięć technicznych projektował, sam
wy konywał lub kierował wykonaniem wielu
unikatowych przyrządów pomiarowych (np.
selektywne wzmacniacze rezonansowe,
wzmac niacze szerokopasmowe, korelatory,
słyn na kabina ekranująca o nazwie „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.
Pawłowskiego dotyczyły początkowo techni-
ki wykrywania i wzmacniania słabych syg-

nałów, technik korelacyjnych, a następnie
teorii i praktyki układów generacyjnych.
Kierował Zespołem Teorii Generacji. Był pro-
motorem 3 prac doktorskich poświęconych
za gadnieniom generacyjnym (1976, 1980
i 1986). Za działalność naukową i badawczą
otrzymał 6 indywidualnych i zespołową Na -
gro dę Rektora Politechniki 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 pełnił funkcję prodziekana Wydziału
Elektroniki ds. wychowawczych. W latach
1970–1971 pełnił obowiązki zastępcy dy -
rek tora Instytutu Podstaw Elektroniki, a w la -
tach 1973–1975 i 1980–1985 był zastępcą
dy rektora tego Instytutu. Ponadto był człon -
kiem wielu Komisji Rady Wydziału Elek tro -
niki. Działał również poza miejscem pracy
— był zastępcą przewodniczącego Komisji
ds. Programów i Podręczników Szkół Grupy
Elektronicznej w Instytucie Kształcenia Za -
wo dowego (1976–1978) oraz członkiem
Rady Programowej Wydawnictw Komunikacji
i Łączności (1975–1979). Nie stronił również
od działalności politycznej. Pracował w or -
ga nizacjach młodzieżowych (Związek Stu -
den tów Polskich, Związek Młodzieży Pol -
skiej) i był członkiem Polskiej Zjednoczonej
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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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
powielania ładunku w ośrodkach gazowych
stosowanych do wypełniania detektorów
pro - mieniowań jądrowych, opracowaniem
me tod i systemów do pomiarów małych
aktyw  ności izotopów promieniotwórczych,
udos konalaniem konstrukcji i technologii ga -
zowych i półprzewodnikowych detektorów
promieniowania, opracowaniem detektorów
do badań efektu Mössbauera oraz budową
sys  temów pomiarowych do spektrometrii
elek  tronów Augera. W kierowanym przez
nie  go zespole opracowany również został
spek  trometr wzbudzonej fluorescencji rent -
genowskiej do badań składu tkanek biolo -
gicz nych i aparatura do badań gęstości tka -
nek kostnych w diagnozowaniu osteoporozy.
Prowadzone były również prace z optymali -
zacji luminescencyjnych sensorów obrazów
radiograficznych.

Jest on autorem bądź współautorem po -
nad 100 prac publikowanych m.in. w: „Nuc -
lear Instruments and Methods in Physics Re -
se arch”, „Nuclear Physics”, „Physics Letters”,
„Physics Scripta”, „IEEE Transactions on Nuc -
lear Science” i „Biocybernetics and Bio me -
dical Engineering”, a także autorem lub
współ autorem 4 monografii, z detekcji pro -
mie niowań jądrowych, wydanych przez Ośro -
dek Informacji o Energii Jądrowej w War sza -
wie: Szumy układów elektronicznych sto s o -
wa nych w spektrometrii (1967), Komory im -
puls owe (1968), Eliminacja biegu własnego
detektorów i pomiary małych aktywności
(1970), Liczniki proporcjonalne — konstruk -
cja, technologia i zastosowanie (1978). Był
promotorem 13 zakończonych prac doktor -
skich, uzyskał 14 patentów. Szereg opraco -
wanych przez niego i pod jego kierunkiem
urządzeń było seryjnie produkowanych
(m.in. 2 systemy do pomiaru małych aktyw -
ności izotopów promieniotwórczych, detek -
to ry do badań efektu Mössbauera) i eks por -
towanych za granice. Za osiągnięcia w pracy
naukowej uzyskał trzykrotnie Nagrody Pań -
stwo wej Rady ds. Pokojowego Wyko rzy sta -
nia Energii Atomowej, pięciokrotnie Nagro -
dy Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego
i Tech niki oraz Nagrody Ministra Edukacji
Narodowej.

Na Politechnice Warszawskiej prowadził
wiele wykładów, m.in. z: „Detekcji i spektro -
me trii promieniowań jądrowych”, „Ra dio -
logii”, „Elektronicznej aparatury jądrowej”,
„De tekcji sygnałów jądrowych i medycz -
nych”, „Analizy danych pomiarowych w me -
dy cynie”. Wygłosił 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 kierownikiem Zakładu Elek -
troniki Jądrowej i Medycznej Instytutu Radio -
elektroniki. W zakładzie wypromował 11 dok -
 torów, z których 3 ukończyło prace habilita-
cyjne. Dzięki jego działalności rozwinęła się
na wydziale nowa specjalność Inżynieria Bio -
 medyczna. Od początku jej powstania był
kierownikiem specjalności i głównym twórcą
programów kształcenia. Przez studentów wy -
róż niony został „Złotą Kredą” (rok akademic-
ki 1979/1980) — nagrodą przyznawaną 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 -
 dycznej (1987–1990) oraz przewodniczącym
Komisji Rady Wydziału ds. Badań Nau ko -
wych (1990), przewodniczącym Dzie kań -
skiej Komisji ds. Finansowych (1990–2002).
W latach 1972–1983 był zastępcą ds. nau -
kowych dyrektora Instytutu Radioelektroniki,
a w 1974 roku pełnił obowiązki dyrektora Ins -
tytutu Radioelektroniki. Był członkiem ko mi -
sji ekspertów Pełnomocnika Rządu ds. Wy -
ko rzystania Energii Atomowej, oraz Ministra
Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia. Był
członkiem Rady Naukowej Instytutu Pro -
blemów Jądrowych (1998–2002), Komitetu
Fi zy ki Medycznej i Radiobiologii Polskiej
Aka de mii Nauk (1998–2004), jest członkiem
Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
(od 1996 roku) oraz Towarzystwa Fizyki Me -
dycznej.

Odznaczony został odznaczeniami pań -
stwowymi: Złotym Krzyżem Zasługi (1979),
Krzyżem 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.



p e r l i c k i

KRZYSZTOF
TADEUSZ PERLICKI
Krzysztof Perlicki urodził się 19 lutego 1969
roku w Szubinie w rodzinie Tadeusza i Krys -
tyny Majewskiej. Krzysztof Perlicki ukończył
Szkołę Podstawową nr 16 im. Marii Dą brow -
skiej we Włocławku (1976–1984) i Liceum
Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej we
Wło cławku (1984–1988). Studiował na Wy -
dziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej
w latach 1988–1994 i po ukończeniu stu diów
uzyskał tytuł magistra inżyniera. W 1994 ro -
ku rozpoczął studia doktoranckie w Zakła -
dzie Systemów Mikrofalowych i Optoelektro -
nicznych w Instytucie Telekomunikacji na
Wy dziale Elektroniki Politechniki War szaw -
skiej. W grudniu 1996 roku został przyjęty na
etat asystenta. W dniu 1999 roku obronił z wy -
różnieniem rozprawę doktorską Transmisja
wy korzystująca zjawisko światłowodowej
kon wersji modulacji częstotliwości na mo du -
lację amplitudy o dwupoziomowym optycz -
nym sygnale wyjściowym i otrzymał tytuł
dok tora nauk technicznych ze specjalnością
naukową: Telekomunikacja. Rozprawę dok -
tor ską napisał pod opieką profesora Jerzego
Siuzdaka. W tym samym roku został przyjęty
na etat adiunkta. W 2010 roku obronił roz -
pra wę habilitacyjną Transmisja świa tło wo do -
wa wykorzystująca polaryzację światła i otrzy -
mał tytuł doktora habilitowanego nauk tech -
nicznych.

Krzysztof Perlicki jest autorem lub współ -
au torem 70 artykułów naukowych, 2 pod -
ręcz ników akademickich oraz 1 monografii
naukowej.

Krzysztof Perlicki specjalizuje się w ba -
daniach sieci optokomunikacyjnych o du -
żych przepustowościach, a jego za in te  re -
sowa nia zawodowe dotyczą: systemów
zwie lokrotniania falowego i po la ry za cyj -
 nego, zjawisk polaryzacyjnych występują -
cych w świa tłowodach oraz przewodowych
i bez przewodowych optycznych sieci do -
 stępo wych.

Do jego najważniejszych osiągnięć za -
wo dowych należy zaliczyć: opracowanie
systemu transmisja wykorzystująca zjawisko
światłowodowej konwersji modulacji częs to -
tliwości na modulację amplitudy o dwu po -
ziomowym optycznym sygnale wyjściowym,
opracowanie nowych metod służących do
wyznaczania ilościowego rozkładu dyspersji
polaryzacyjnej w trakach światłowodowych,
opracowanie metody służącej do określania
rozkładu stanów polaryzacji na sferze Poin -
care’go, opracowanie statystycznego symu -
lator zjawisk polaryzacyjnych, opracowanie
metody odbioru sygnałów optycznych w sys -

INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI

377



temie z kluczowaniem polaryzacji opartej na
parametrach krzywej przestrzennej oraz
badania dotyczące jakości transmisji mowy
w języku polskim w sieciach pakietowych.

Krzysztof Perlicki jest członkiem orga ni -
za cji naukowych — Optical Society of Ame -
rica (od 2005 roku), World Scientific and
Engi neering Academy and Society (od 2008
roku) — i zawodowych: Federation of Tele -
com munications Engineers of the European
Community (od 2008 roku), Stowarzyszenie
Inżynierów Telekomunikacji (od 2007 roku).

Krzysztof Perlicki otrzymał: wyróżnienie
za referat Światłowodowy czujnik mętności
na II Konferencji Naukowej „Czujniki opto -
elek troniczne i elektroniczne” (1994), III na -
gro dę w konkursie im. profesora Mie czy sła -
wa Pożaryskiego za artykuł Światłowodowe
telekomunikacyjne sieci podmorskie (1996),

indywidualną Nagrodę II stopnia Rektora
Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia
naukowe w 1999 roku, indywidualną Na gro -
dę I stopnia Rektora Politechniki War szaw -
skiej za osiągnięcia dydaktyczne w 2007
roku. Jego książka Pomiary w optycznych
systemach telekomunikacyjnych została wy -
różniona w konkursie na Najlepszą Książkę
Akademicką ATENA’2003.

Krzysztof Perlicki prowadził na Wydziale
Elektroniki i Technik Informacyjnych au tor -
skie wykłady „Pomiary w optycznych sys te -
mach telekomunikacyjnych” (w latach 2004–
–2005) oraz „Systemy WDM — architektura,
projektowanie i utrzymanie” (w latach
2009–2010, 2010–2011).

Do jego zainteresowań poza za wo do -
wych należy: historia, archeologia i muzyka.
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ANDRZEJ PFITZNER
Andrzej Pfitzner urodził się 16 listopada
1951 roku w Katowicach. Dyplom magistra
inżyniera elektronika (z wyróżnieniem) uzys -
kał w 1974 roku w specjalności Elektronika
cia ła stałego na Wydziale Elektroniki Poli -
tech niki Warszawskiej. W latach 1974–1977
był słuchaczem studium doktoranckiego w Ins -
tytucie Technologii Elektronowej CEMI. Sto -
pień doktora nauk technicznych w dzie dzi -
nie elektroniki uzyskał w 1978 roku za roz -
pra wę z zakresu analizy numerycznej przy -
rządów półprzewodnikowych (promotorem
był profesor Jerzy Pułtorak). Od 1977 roku
jest zatrudniony w Instytucie Mikro elek tro ni -
ki i Optoelektroniki (wówczas Instytutu Tech -
no logii Elektronowej) na Wydziale Elekt ro -
niki i Technik Informacyjnych Politechniki
Warszawskiej jako nauczyciel akademicki
(adiunkt 1979, starszy wykładowca 1990,
pro fesor nadzwyczajny 2002). Na tym Wy -
dzia le uzyskał w 1999 roku stopień naukowy
doktora habilitowanego za rozprawę Mo del -
owanie elementów półprzewodnikowych dla
statystycznej symulacji układów scalonych
VLSI. Był stypendystą International Centre for
Theoretical Physics w Trieście (1986) oraz
od był staże w ramach programu TEMPUS
w Ins titute National des Sciences Appliquess
w Tu lu zie (1992 i 1993) i dwumiesięczny
staż nau kowy w Carnegie Melon University
w Pittsburghu (1995).

Działalność naukowa Andrzeja Pfitznera
obejmuje projektowanie i symulację przy rzą -
dów półprzewodnikowych i układów sca lo -
nych. Prace badawcze podjęte w latach sie -
dem dziesiątych dotyczyły analizy nu me rycz -
nej działania tych przyrządów. Stanowiły one

pierwsze w kraju prace w tej dziedzinie
opar te na rozwiązaniu pełnego układu rów -
nań transportu nośników ładunku. Kolejne
badania z tego obszaru koncentrowały się na
specjalnych warunkach pracy przyrządu
oraz na zwiększaniu dokładności i efek tyw -
ności obliczeniowej stosowanych algo ryt -
mów numerycznych. Od połowy lat osiem -
dziesiątych w obszarze jego zainteresowań
znalazło się komputerowo wspomagane pro -
jek towanie układów scalonych, w tym we -
ryfi kacja projektów w oparciu o symulację
statystyczną pozwalającą na uwzględnienie
losowych zaburzeń występujących w re al -
nych procesach technologicznych. W ra -
mach systemu do projektowania układów
scalonych IMiOCAD (zrealizowanego w Za -
kła dzie Metod Projektowania w Mikro elek -
tro nice) opracował koncepcję i program nad -
zorujący symulatora statystycznego SYPRUS
wraz z sekwencją operacji technologicznych
dla procesu NMOS i CMOS, a także szereg
bibliotek. Oprócz zastosowania w systemie
IMiOCAD (wykorzystywanym na kilku pol -
skich i kilkunastu zagranicznych uczelniach),



P
cjalności Mikroelektronika oraz Optoelek tro -
ni ka. Jako przewodniczący Komisji Rady
Wy działu Elektroniki i Technik Informa cyj -
nych ds. Kształcenia uczestniczył w opra co -
waniu nowych programów studiów I stopnia
oraz procedur stanowiących elementy za -
pew niania jakości kształcenia.

Za działalność naukową był nagrodzony
nagrodami Rektora Politechniki War szaw -
skiej (indywidualnymi i zespołową), a za
udział w opracowaniu systemu kształcenia
w dziedzinie mikroelektroniki — zespołową
Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej (w 1993
roku). Najbardziej ceni wyróżnienie przez
studentów „Złotą Kredą” dla najlepszego wy -
kładowcy (1979).

Od 1979 roku pełnił szereg funkcji przed -
sta wicielskich i organizacyjnych. Był wie lo -
let nim przedstawicielem grupy niesa mo dziel -
nych nauczycieli akademickich (1980–1985,
1990–1999) i NSZZ „Solidarność” (1989–
–1991) w Radzie Wydziału Elektroniki i Tech -
nik Informacyjnych. Sekretarz Rady Wy dzia -
łu (1984–1989) oraz od 1981 roku członek
wielu jej Komisji i Komisji Dziekańskich.
Przewodniczący Komisji Rady Wydziału ds.
Kształcenia (2005–2008). W Instytucie Mi -
kro elektroniki i Optoelektroniki był kie row -
nikiem Zespołu Dydaktycznego w Zakładzie
Mikroelektroniki (1979–1985), następnie za -
stępcą dyrektora Instytutu ds. dydaktycznych
(1991–1999) i dyrektorem naczelnym Ins ty -
tu tu (1999–2004). Współautor programu
modernizacji Instytutu (1994–1997). Członek
Senackiej Komisji ds. Mienia i Finansów
(2002–2005). Od 2007 roku wydziałowy
peł nomocnik ds. jakości kształcenia i czło -
nek Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształ ce -
nia. Członek komitetów naukowych kon fe -
ren cji: krajowej „Technologia Elektronowa”
oraz międzynarodowej „Mixed Design of In -
te grated Circuits and Systems”. Od 1980 roku
aktywny w NSZZ „Solidarność”, m.in. czło -
nek Prezydium Komisji Zakładowej w Poli -
tech nice Warszawskiej (od 2010 roku). Od
1990 roku działa w Społecznym Towa rzy st -
wie Oświatowym (m.in. współtwórca szkoły
podstawowej i gimnazjum, przewodniczący
jej Rady w latach 1992–2004).

Jest żonaty; ma córkę i syna. Do za in -
teresowań pozazawodowych należy historia
sztuki. Uprawia pływanie i narciarstwo
śladowe.

symulator ten był wykorzystany do diag nos -
ty ki procesu na linii technologicznej w Ins   -
tytu cie Technologii Elektronowej CEMI.
Równo legle, w latach dziewięćdziesiątych
rozwinął koncepcję symulacji statystycznej,
łączącej rozwiązania numeryczne z mo -
delami o zapisie analitycznym. Opracowana
metoda symulacji hybrydowej, wraz z mo de -
la mi półempirycznymi procesów i ele men -
tów układów, pozwoliła osiągnąć dużą do -
kład ność przy jednoczesnym wy eli mi no wa -
niu czasochłonnych obliczeń w pętli Monte-
-Carlo podczas symulacji statystycznej. Wraz
z zespołem prowadził badania dotyczące
wpływu zjawisk pasożytniczych na pracę
układów scalonych VLSI z uwzględnieniem
uwarunkowań technologicznych. Od 2006
roku jest zaangażowany w rozwijanie nowej
nanometrowej technologii VeSTIC (Vertical
Slit Transistor based Integrated Circuits) we
współpracy z twórcą jej koncepcji pro fe so -
rem Wojciechem Małym. Odgrywa wiodącą
rolę w projektowaniu konstrukcji i opra co -
wa niu modeli nowego bezzłączowego tran -
zystora polowego i innych elementów dla tej
technologii. Opublikował około dzie więć -
dzie sięciu prac. Kierował i był głównym wy -
ko nawcą szeregu projektów badawczych:
prac własnych i statutowych oraz projektów
Komitetu Badań Naukowych (1991–1993,
1994–1997, 1999–2002) i Ministerstwa Na -
uki i Szkolnictwa Wyższego (od 2010 roku).
Ponadto był kierownikiem zakończonego
grantu promotorskiego Komitetu Badań Nau -
ko wych. Promotor w pięciu przewodach
dok torskich (dwóch zakończonych w 2001
i 2008 roku).

Od 1979 roku opracował i prowadził
kilkanaście wersji wykładów z zakresu fizyki
półprzewodników, przyrządów półprze wod -
nikowych, podstaw mikroelektroniki, tech -
nologii i projektowania układów scalonych
oraz układów elektronicznych. Do najważ -
niej szych należy kilka autorskich wersji pro -
gra mowych przedmiotu „Przyrządy pół prze -
wod nikowe”. Jest głównym autorem pod ręcz -
nika multimedialnego Podstawy elektroniki
(dwa wydania — w 2002 i 2003 roku) dla
studiów na odległość (przez internet). Kie ro -
wał ponad 30 pracami dyplomowymi (w więk -
szości magisterskimi). Brał udział w utwo rze -
niu wielu wersji programów studiów i kon -
kret nych przedmiotów. Do autorskich opra -
cowań należą: Plan studiów elastycznych
magisterskich (1992). Wymagania progra -
mowe studiów II stopnia (1997) oraz Plan
wzor cowy w układzie szeregowym studiów I
i II stop nia (1998), odnoszące się do spe -
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piątkowska-janko

EWA
PIĄTKOWSKA-JANKO
Ewa Piątkowska-Janko urodziła się w 1955
roku w Warszawie. Ukończyła Liceum
Ogólnokształcące nr XVIII im. Jana Za moy -
skiego w Warszawie. Dyplom magistra in -
żyniera uzyskała w 1978 roku na Wydziale
Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Była
słuchaczem Studiów Doktoranckich w latach
1978–1981. Od listopada 1981 roku jest za -
trudniona jako nauczyciel akademicki w Ins -
tytucie Radioelektroniki Politechniki War -
szawskiej, w Zakładzie Elektroniki Jądrowej
i Me dycznej. Stopień doktora nauk tech nicz -
nych uzyskała na Wydziale Elektroniki i Tech -
nik Informacyjnych Politechniki Warszaw skiej
w 2001 roku za rozprawę Wielo wy mia rowa
analiza dyskryminacyjna w zasto so wa niu do
ba dania w dziedzinie czasu niesta bil no ści
elek trycznej serca (promotor — profesor
Zdzi sław Pawłowski, dyscyplina — elek -
troni ka, specjalność — Elektronika jądrowa
i me dyczna).

Jest współautorem kilkunastu artykułów
w czasopismach naukowych i ponad 30
wystą pień konferencyjnych. Uczestniczyła
w rea lizacji wielu prac, w tym grantów dzie -
kańskich, uczelnianych projektach badaw -
czych, grantów Komitetu Badań Naukowych,
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
dwóch projektów TEMPUS, dwóch pro jek -
tów EUREKA. Niektóre z nich to: Analiza me -
tod obrazowania MR dla uzyskania opty mal -
nej rozdzielczości kontrastowej w badaniach
serca i dużych naczyń (kierownik dr inż.
Piotr Bogorodzki, 1996–1999), Metody i urzą -
dzenia do jednoczasowej rejestracji prze twa -

rzania i analizy potencjałów przed sion ko -
wych i komorowych z jednoczesnym wspo -
ma ganiem diagnozy (kierownik prof. Adam
Piątkowski, 1997–1999), Screening of Car -
dio vascular Systems Based on Multi-pa -
rameter Analysis (EUREKA-CAVASCREEN,
kierow nik części projektu realizowanej na
Poli tech nice Warszawskiej dr inż. Ewa Piąt -
kow ska-Janko, 2003–2007), System moni to -
ro wania perfuzji podczas zabiegów chi rur -
gicznych interwencyjnych i farma kolo gicz -
nych (EUREKA 2427, kierownik dr inż. Piotr
Bogorodzki, 2001–2003), Opracowanie me -
to dyki i aparatury do klinicznych badań
czyn nościowych kory słuchowej metodą
funk cjonalnego rezonansu magnetycznego
(kie rownik dr inż. Piotr Bogorodzki, 2005–
–2007), Neuroanatomiczne korelaty per cep -
cji czasu (kierownik projektu prof. dr hab.
Elżbieta Szeląg z Instytutu Biologii Do świad -
czalnej Polskiej Akademii Nauk im. M. Nen -
ckiego, 2006–2009), Badania czynnościowe
fMRI chorych usprawnianych po udarze
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Otrzymała kilka nagród, m.in.: Nagrodę

Mi nistra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Tech -
niki (zespołową II stopnia, 1980) i Nagrody
Rek tora Politechniki Warszawskiej za osiąg -
nię cia naukowe: zespołowe I stopnia (2008,
2004, 1993), indywidualną II stopnia (2002)
i zespołową II stopnia (1997 oraz za osiąg -
nięcia dydaktyczne — zespołową II stopnia
(1999).

W 2005 roku otrzymała Srebrny Krzyż
Zasługi.

Jest opiekunem Studenckiego Koła Nau -
ko we Inżynierii Biomedycznej i Jądrowej
„Bio medyczni”. Jest również opiekunem
dydaktycznym studentów semestrów 1–5 dla
specjalności Elektronika i Informatyka w Me -
dycynie.

W 1977 roku uzyskała uprawnienia prze -
wodnika beskidzkiego studenckiego oraz
PTTK i aktywnie działała w Studenckim Kole
Przewodników Beskidzkich w Warszawie. Od
listopada 1981 roku do listopada 1982 roku
pełniła funkcję Prezesa Studenckiego Koła
Prze wodników Beskidzkich. Obecnie pełni
for malną funkcję opiekuna Studenckiego
Koła Przewodników Beskidzkich na Poli tech -
nice Warszawskiej.

Mężatka, trójka dzieci.

mózgu (kierownik dr inż. Piotr Bogorodzki,
2008–2011).

Aktywnie uczestniczy w pracach reali zo -
wa nych w Pracowni Biomedycznych i Nu -
kle onicznych Systemów Komputerowych
najpierw kierowanej przez jej ojca profesora
Adama Piątkowskiego, a po jego śmierci
w 2002 roku — przez doktora Piotra Bo go -
rodzkiego.

Główna tematyka prac prowadzonych
przez Ewę Piątkowską-Janko dotyczy od bio -
ru sygnałów biologicznych w tym wysoko -
roz dzielczego EKG oraz technik rezonansu
magnetycznego, m.in. analizy badań czyn -
nościowych fMRI i nowych środków kon tra -
stowych. Uczestniczy w pracach powstałego
w 2009 roku Naukowego Centrum Obra zo -
wania Biomedycznego przy Instytucie Fizjo -
lo gii i Patologii Słuchu. Bierze udział w pra -
cach związanych z powstaniem Centrum
Badań Przedklinicznych i Technologii CePT.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne na Wy -
dziale Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechniki Warszawskiej: wykład „Elek tro -
niczna aparatura medyczna” (EAME) i wiele
laboratoriów. Była opiekunem ponad 30 prac
inżynierskich i magisterskich.
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piątkowski
ADAM PIĄTKOWSKI
(1930–2002)

Adam Piątkowski urodził się 5 maja 1930
roku w Warszawie. W 1942 roku, po ukoń -
cze niu Szkoły Powszechnej, rozpoczął nau kę
na tajnych kompletach w Gimnazjum i Li ce -
um im Świętego Wojciecha fundacji Woj cie -
cha i Anieli Górskich.

W 1948 roku, po egzaminie maturalnym,
podjął studia na Politechnice Warszawskiej.
W 1952 roku, po zdaniu egzaminu inży nier -
skiego w sekcji Elektrotechniki Medycznej
Od działu Fizyki Stosowanej, rozpoczął stu -
dia magisterskie i pracę w Katedrze Fizyki na
Wydziale Łączności Politechniki War szaw -
skiej jako asystent, a od 1955 roku, po zło -
żeniu egzaminu magisterskiego — starszy
asystent. W 1957 roku został przeniesiony do
Katedry Radiologii. Po obronie w 1965 roku
pracy doktorskiej Analiza metod pomiaru
promieniotwórczego skażenia powietrza
przy użyciu różnych metod filtracji, został
adiunktem. W 1968 roku został powołany na
stanowisko docenta (od 1970 roku — w Ins -
tytucie Radioelektroniki Politechniki War -
szaw skiej), a w 1975 roku, po przed sta wie -
niu rozprawy Skojarzona metoda filtracji
aerozoli submikronowych, uzyskał stopień
doktora habilitowanego w zakresie techniki
jądrowej. W 1978 roku otrzymał tytuł
profesora nadzwyczajnego, a w 1990 roku
— profesora zwyczajnego.

W latach 1971–1972 odbył 9-miesięczny
staż naukowy w Centre de Physique Ato mi que
et Nucleaire na Uniwersytecie w Tulu zie. Od
1990 roku, w ramach projektu TEMPUS,
współ pracował z Instytutem Elektroniki Poli -
techniki w Grazu oraz Klinikami Radiologii:
Uniwersytetu w Grazu, Uniwersytetu w Leu -
ven (Belgia), Uniwersytetu La Sapienza w Rzy -
mie i Akademii Medycznej w Warszawie.

Zainteresowania badawcze Adama
Piątkow skiego dotyczyły dwóch dziedzin
— techniki jądrowej i elektroniki medycznej.

Prace z zakresu techniki jądrowej za po -
cząt kowała budowa aparatury, wy ko rzy sta -

nej w 1959 roku w rejsie pomiarowo-ba daw -
czym (ochrona radiologiczna) po Morzu
Śródziemnym. W latach późniejszych kie ro -
wał zespołem, który opracował i wdrożył do
produkcji w Zjednoczonych Zakładach Urzą -
dzeń Jądrowych „POLON” skompu tery zo -
wa ny spektrometr efektu Mössbauera (pro -
dukt eksportowy), a także zbudował system
sterowania spektrometrem hybrydowym
„GIBS” w Zjednoczonym Instytucie Badań
Ją drowych w Dubnej. Opracował również
prototypy mierników promieniotwórczego
ska żenia powietrza PAK1, PAK2, PKSP1.
Współpracował z Uniwersytetem w Uppsali
(Szwecja) przy projekcie prototypu zestawu
do radiochirurgii mózgu z wykorzystaniem
akceleratora liniowego i urządzeń tomografii
komputerowej. Zbudował skomputery zo wa -
ny system do pomiaru aktywności wzbu dzo -
nej dla określenia widma strumieni neutro -
nów w reaktorach atomowych WWER-400
i typu WWER-1000.

INSTYTUT RADIOELEKTRONIKI

383



P
Ra diologicznej (1970–1988), Ośrodka Ba -
daw czo-Rozwojowego Techniki Medycznej
„ORMED” (od 1974 roku), Instytutu Ele k tro -
tech niki Politechniki Białostockiej (1977–
–1988), Instytutu Badań Jądrowych (od 1984
roku przez 2 kadencje) oraz Instytutu Sys te -
mów Sterowania w Katowicach (od 1984 ro ku
przez 2 kadencje). Był także członkiem Ko -
mi tetu Fizyki Polskiej Akademii Nauk (1968–
–1990, a w latach 1974–1975 sekretarzem
tego Komitetu), Komitetu Biocybernetyki i In -
żynierii Biomedycznej Polskiej Akademii
Nauk (od 1980 roku) oraz Komitetu Me tro lo -
gii i Apa ratury Naukowej Polskiej Akademii
Nauk (1992–1996).

Był również członkiem European Stan dard
Organization for Nuclear Electronics (1986–
–1991) oraz Rad Redakcyjnych periodyków:
„Journal of Electrical Engineering” (od 1988
roku), „Revue Européenne de Technologie
Bio medicale” oraz „Innovation et Tech no lo -
gie en Biologie et Medicine” (1984–1992).

Był aktywnym członkiem licznych orga -
ni zacji naukowych i społecznych: Inter na tio -
nal Radiation Protection Association (od 1970
roku), Polskiego Towarzystwa Fizyki Me -
dycz nej (w którym był m.in. prezesem Od -
działu Warszawskiego w latach 1969–1972
i 1979–1983 oraz wiceprezesem Zarządu
Głównego – od 1983 roku przez 2 kadencje),
Stowarzyszenia Elektryków Polskich (w tym
— przewodniczącym Polskiego Komitetu ds.
Systemu CAMAC w latach 1986–1991), To wa   -
rzystwa Naukowego, Polskiego Towa rzy stwa
Inżynierii Biomedycznej oraz Sto wa rzy sze nia
Autorów „ZAIKS” (członek nad zwyczajny od
1968 roku).

Adam Piątkowski za osiągnięcia naukowe
i dydaktyczne otrzymał wiele odznaczeń i wy -
różnień, m.in.: Złoty Krzyż Zasługi (1973),
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
(1978), Medal Komisji Edukacji Narodowej
(1981), Dyplom Honorowy Polskiego Towa -
rzy stwa Fizyki Medycznej (1976), Złotą
Odznakę „Zasłużony dla Politechniki War -
szawskiej” (1979), Medal „Zasłużony dla Po -
li techniki Białostockiej” (1979), Złotą Od -
zna kę Honorową Stowarzyszenia Elektryków
Polskich (1981) oraz Złotą Odznakę Ho no ro -
wą Naczelnej Organizacji Technicznej (1986).

Ta krótka notatka to wspomnienie o czło -
wie ku, który całe życie odznaczał się nie spo -
ży tą energią poszukując możliwości współ -
pra cy między środowiskami naukowymi
tech nicznymi i medycznymi, niespożytą in -
wencją organizatorską.

Zmarł 4 sierpnia 2002 roku. Zostawił żo nę,
dwie córki, dwie wnuczki i trzech wnu ków.

Z osiągnięć naukowych z zakresu elek tro -
niki medycznej należy wymienić m.in. prace
związane z zastosowaniem wielodrutowych
komór proporcjonalnych jako urządzeń to -
po graficznych, badania nowej metody trój -
wy miarowej lokalizacji ognisk padaczki,
opracowanie metody do ciągłej niein wa zyj -
nej rejestracji sygnałów układu bodźco-prze -
wo dzącego serca (współpraca z Centre de
Tech nologie Biomedicale de Toulouse), za -
sto sowanie metod wysokorozdzielczej elek -
tro kardiografii do badania późnych poten cja -
łów komorowych i przedsionkowych (współ -
pra ca z Akademią Medyczną w Warszawie),
udział w opracowaniu i wykonaniu proto -
typu „walizki lekarza domowego” (realizacja
w Instytucie Techniki i Aparatury Medycznej
w Zabrzu), budowę laboratorium tomografii
magnetycznego rezonansu (projekt TEMPUS).

Był promotorem 18 doktorów, w tym 5 wy -
różnionych.

Jest autorem lub współautorem przeszło
100 artykułów naukowych i wystąpień kon -
fe rencyjnych. Jest autorem książki Pył pro -
mie niotwórczy (Wydawnictwo MON, 1962)
oraz współautorem (z Waldemarem Schar -
fem) książek Elektroniczne mierniki promie -
nio wania jonizującego (Wydawnictwo
MON, dwa wydania) i Aparatura radio met -
ryczna w medycynie i biologii (Państwowy
Zakład Wydawnictw Lekarskich).

Prowadził wiele oryginalnych wykładów,
m.in.: „Aparaty światłolecznicze”, „Radio lo -
gia przemysłowa”, „Ochrona radiologiczna”,
„Miernictwo radiologiczne”, „Technika sto so -
 wania izotopów”, „Miernictwo nukleo nicz -
ne”, „Zastosowania techniki jądrowej w me -
dy cynie”, „Informatyka w medycynie”, „Apa -
ra tura radiologiczna w medycynie”.

Adam Piątkowski był członkiem Senatu
Politechniki Warszawskiej (1966–1969) oraz
członkiem Zespołu Opiniodawczego ds. Ba -
dań Naukowych przy Rektorze Politechni -
ki Warszawskiej (1975–1981). Na Wydziale
Elek troniki pełnił funkcje kierownika Zakładu
Elektroniki Jądrowej i Medycznej w Ins ty tu cie
Radioelektroniki (1970–1984), a także pro -
 dzie kana (1970–1971 i 1975–1981).

Sprawował wiele funkcji organizacyjnych
po za Uczelnią. Był redaktorem naczelnym „Po -
stępów Fizyki Medycznej” (1966–1975), a tak -
że wiceprzewodniczącym Rady ds. Ato mis ty -
ki przy Państwowej Agencji Atomistyki (1984–
–1988) oraz przewodniczącym Sekcji „Tech ni -
ka w Medycynie” przy Komitecie Ba dań Nau -
ko wych (od 1990 roku przez 3 ka dencje).

Był członkiem wielu rad naukowych,
m.in.: Centralnego Laboratorium Ochrony

INSTYTUT RADIOELEKTRONIKI

384



INSTYTUT AUTOMATYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ

385

p i e ń k o s z

KRZYSZTOF
PIEŃKOSZ
Krzysztof Pieńkosz urodził się 22 września
1960 roku w Warszawie. W latach 1967–1975
uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 45,
a nas tępnie rozpoczął naukę w XIV Liceum
Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica
w Warszawie. W 1979 roku zdał egzamin
ma  turalny i rozpoczął studia na Wydziale
Elek troniki Politechniki Warszawskiej w ra -
mach specjalności Automatyka, które ukoń -
czył w 1984 roku.

Od listopada 1984 roku do stycznia 1986
ro ku był zatrudniony w Zakładzie Ste ro wa -
nia i Automatyki Instytutu Górnictwa Naf to -
we go i Gazownictwa (oddział Warszawa),
gdzie zajmował się zagadnieniami zwią za ny -
mi z analizą i symulacją przepływów w sie -
ciach gazowych. W sierpniu 1985 roku po -
wie rzono mu pełnienie obowiązków Kie -
rowni ka Pracowni w Zakładzie Sterowania
i Auto matyki.

Od lutego 1986 roku pracuje w Instytucie
Automatyki i Informatyki Stosowanej na Wy -
dziale Elektroniki i Technik Informacyjnych
Po litechniki Warszawskiej, obecnie na sta no -
wisku adiunkta. Prace naukowe i dydak tycz -
ne prowadzi w Zespole Badań Operacyjnych
i Systemów Zarządzania kierowanym przez
profesora Eugeniusza Toczyłowskiego. Zaj -
mu je się zagadnieniami optymalizacji dys -
kret nej, problemami planowania i har mo no -

gramowania procesów produkcyjnych oraz
ba daniem mechanizmów aukcyjnych i gieł -
do wych. Wykaz jego publikacji z tej dzie dzi -
ny obejmuje około 50 pozycji, w tym jedną
książkę Wybrane modele i metody opty ma  li -
zacji alokacji zasobów.

W 1992 roku Rada Wydziału Elektroniki
Politechniki Warszawskiej nadała mu stopień
doktora nauk technicznych w zakresie au -
toma tyki i robotyki, uznając jego rozprawę
dok torską Metody agregacji wyrobów w za -
da niach harmonogramowania produkcji rea -
lizowanej porcjami za wyróżniająca się.

W okresie od marca do czerwca 1993
roku przebywał na Uniwersytecie w Genui
we Włoszech (wydział DIST — Dipartimento
di Informatica Sistemistica e Telematica), gdzie
prowadził prace nad przygotowaniem wy kła -
du z zakresu planowania produkcji w elas -
tycz nych systemach wytwarzania. Od sierp -
nia 1997 roku do stycznia 1998 roku był na
stażu naukowym w Brunel University w Lon -
dynie (Department of Manufacturing and
Engi neering Systems), gdzie zajmował się
me todami rozwiązywania problemów loka li -
za cyjno-dystrybucyjnych.

Otrzymał trzy nagrody Rektora Poli tech -
niki Warszawskiej — nagrodę zespołową za
osiągnięcia naukowe w 1986 roku, nagrodę
indywidualną za osiągnięcia naukowe w 1993
roku i nagrodę zespołową za osiągnięcia dy -
dak tyczne w 1997 roku.

Jest żonaty i ma troje dzieci.



JERZY KRZYSZTOF
PIOTROWSKI
Jerzy Krzysztof Piotrowski urodził się 10 ma -
ja 1952 roku w Tomaszowie Mazowieckim,
gdzie ukończył Szkołę Podstawową nr 11,
a nas tępnie I Liceum Ogólnokształcące.
W 1970 roku rozpoczął studia na Wydziale
Elektroniki Politechniki Warszawskiej, które
ukończył w 1975 roku, uzyskując dyplom
ma gistra inżyniera elektronika ze spe cjal -
nością Technologia Elektronowa. Na tym
samym Wydziale otrzymał w 1988 roku sto -
pień doktora nauk technicznych (z wy -
różnieniem) na podstawie rozprawy Analiza
i metoda obliczania parametrów linii płet -
wowej. Od 1975 roku Jerzy K. Piotrowski jest
zatrudniony w Instytucie Mikroelektroniki i Op -
 to elektroniki Wydziału Elektroniki i Tech nik
Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
(po przednio Instytut Technologii Elek tro no wej),
kolejno na stanowiskach: asystenta, star szego

specjalisty i adiunkta. W latach 1982–1984
przebywał na półtorarocznym stypendium
Deut scher Akademischer Austauschdienst
w Tech nische Universität Braunschweig (RFN).
Odbył też kilka krótkoterminowych staży za -
wodowych w uniwersytetach technicznych
Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch. W latach
2002–2004 pracował w Technische Uni ver -
si tät Hamburg-Harburg (RFN) na stanowisku
visiting professor.

Zainteresowania naukowo-badawcze Je -
rze go K. Piotrowskiego koncentrują się wo -
kół techniki i fotoniki mikrofalowej. Jest
współ autorem ponad 50 prac, opub li ko wa -
nych w większości w czasopismach o świa -
to wej renomie i prezentowanych na mię -
dzynarodowych konferencjach.

Jerzy K. Piotrowski jest członkiem Insti tute
of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

piotrowski
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piramidowicz

RYSZARD
PIRAMIDOWICZ
Ryszard Piramidowicz urodził się 29 grudnia
1969 roku w Stalowej Woli, tam też ukoń -
czył w 1988 roku Liceum Ogólnokształcące
im. Komisji Edukacji Narodowej. W tym
samym roku rozpoczął studia na Wydziale
Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Pracę
magisterską Badanie właściwości spek tro sko -
powych kryształów laserowych domiesz -
kowanych jonami tulu obronił w 1994 roku.
W tym samym roku podjął studia dok to ran -
ckie, wynikiem, których było przygotowanie,
pod kierunkiem profesora Michała Mali now -
skiego, pracy doktorskiej Warunki wzbu dza -
nia emisji promieniowania w zakresie wi -
dzial  nym w dielektrycznych ośrodkach
laserowych domieszkowanych jonami Pr3+,
obronionej z wyróżnieniem w grudniu 2000
roku. Od marca 2001 roku jest adiunktem
w Zakładzie Optoelektroniki w Instytucie Mi -
kroelektroniki i Optoelektroniki, od września
2008 roku pełni funkcję zastępcy dyrektora ds.
naukowych Instytutu Mikroelektroniki i Op -
to  elektroniki. Dodatkowo, w latach 1991–1994
był nauczycielem matematyki w Szkole Pod -
sta wowej dla Pracujących nr 16 w War sza -
wie, a w latach 1998–2003 i 2006–2010
ko lej no specjalistą, starszym specjalistą i głów -
 nym specjalistą w Centrum Badawczo-Roz -
wo jowym Telekomunikacji Polskiej SA,
gdzie zajmował się zagadnieniami nor ma -
lizacyjnymi i uczestniczył w pracach ba daw -
czych nad nowymi rozwiązaniami w dzie -
dzinie aktywnych i pasywnych elementów
warstwy fizycznej sieci światłowodowych.

Ryszard Piramidowicz jest członkiem
wie lu krajowych i międzynarodowych orga -
nizacji technicznych i stowarzyszeń — Opti -
cal Society of America, Institute of Electrical
and Electronics Engineers, Polskiego Komi te tu
Optoelektroniki Stowarzyszenia Elek try ków
Pol skich, Polskiego Towarzystwa Nauko we go
Edukacji Internetowej oraz Komitetu Tech -
nicz nego nr 282 ds. Technik Świa tłowo do -
wych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Główne zainteresowania naukowe Ry -
szar da Piramidowicza koncentrują się na za -
gadnieniach właściwości optycznych ele -
mentów i układów fotonicznych i obejmują
w szczególności badania spektroskopowe no -
wych ośrodków aktywnych optycznie (szkieł
i kryształów objętościowych oraz nano ma -
teriałów) do zastosowań w układach laserów
i wzmacniaczy optycznych, badania laserów
światłowodowych na zakres widzialny i blis -
kiej podczerwieni, jak również zagadnienia
pro jektowania i badania elementów warstwy
fizycznej nowoczesnych sieci teleko mu nika -
cji optycznej, ze szczególnym uwzględ -
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nieniem światłowodów mikrostrukturalnych
i wzmacniaczy optycznych. Ta tematyka
została ostatnio poszerzona o zagadnienia
projektowania i badania wielofunkcyjnych
fotonicznych układów scalonych (Photonic
Integrated Circuits) do zastosowań w sys te -
mach telekomunikacji optycznej, czujni ko -
wych i metrologicznych. Niezależny wątek
za interesowań naukowych Ryszarda Pira mi -
do wicza związany jest z jego wieloletnią
współ  pracą z Ośrodkiem Kształcenia na
Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej
i dotyczy technik kształcenia z wy ko rzy sta -
niem narzędzi internetowych oraz zdalnych
systemów pomiarowych.

Wielowątkowość prac badawczych i ich
interdyscyplinarny charakter sprawia, że są
prowadzone w ramach szeroko zakrojonej
współpracy z zespołami badawczymi Insty -
tu tu Technologii Materiałów Elek tronicz nych,
Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Ba -
daw czo-Rozwojowego Telekomunikacji Pol -
skiej SA oraz Instytutu Łączności oraz licz ny -
mi ośrodkami zagranicznymi.

Efektem tej współpracy są liczne projekty
badawcze, w których był kierownikiem lub
wykonawcą oraz bogaty dorobek publi ka cyj -

ny. Ryszard Piramidowicz jest autorem i współ -
autorem ponad 120 publikacji, obej mu ją cych
wystąpienie na krajowych i międzyna ro do -
wych konferencjach naukowych i arty kuły
nau kowe w czasopismach o cyrkulacji mię -
dzy narodowej. Za osiągnięcia naukowe
Ryszard Piramidowicz był trzykrotnie na gra -
dzany przez Rektora Politechniki Warszaw -
skiej (w 2001, 2008 i 2010 roku).

Działalność dydaktyczna Ryszarda Pira -
mi dowicza skoncentrowana jest na szeroko
rozumianej optoelektronice, obejmującej za -
gadnienia z pogranicza techniki świa tło wo -
do wej i techniki laserowej. Opracował i pro -
wadzi m.in. wykłady „Wzmacniacze i lasery
światłowodowe”, „Technika laserów” oraz
„Ele menty fotoniczne”. Był opiekunem 10
prac inżynierskich i 16 magisterskich. Do dat-
kowo, od 2006 roku jest opiekunem aktyw -
nie działającego Koła Naukowego Opto elek -
troniki.

Prywatnie Ryszard Piramidowicz jest
szczę śliwym mężem i ojcem dwójki dzieci.
Jego zainteresowania i pasje pozazawodowe
obejmują dobrą literaturę, teatr i pod sta wo -
wą aktywność sportową, a w tym szcze gól nie
płetwonurkowanie.

P
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piwowarska

ELŻBIETA
PIWOWARSKA
Elżbieta Piwowarska urodziła się 9 września
1959 roku w Warszawie. Dyplom magistra
inżyniera elektronika (z wyróżnieniem) uzys -
kała w 1983 roku w specjalności technologia
elektronowa na Wydziale Elektroniki Poli -
techniki Warszawskiej. Stopień doktora nauk
technicznych w dziedzinie elektroniki uzy -
skała (z wyróżnieniem) w 1995 roku za roz -
pra wę Modelowanie połączeń wewnątrz-
ukła dowych układów VLSI CMOS, której
promotorem był profesor Wiesław Kuźmicz.
Od 1983 roku jest zatrudniona w Instytucie
Mikroelektroniki i Optoelektroniki (dawniej
Instytucie Technologii Elektronowej) Poli -
tech niki Warszawskiej. W latach 1983–1985
pracowała jako elektronik konstruktor w Za -
kładzie Elektroniki Mikrofalowej, a od 1985
roku jako nauczyciel akademicki w Za kła -
dzie Metod Projektowania w Mikro elek tro -
nice (dawniej część zakładu Przyrządów
Półprzewodnikowych), kolejno na sta no wis -
kach: asystent (1985), adiunkt (1995), docent
(2007).

Działalność naukowa Elżbiety Piwo war -
skiej obejmuje zagadnienia dotyczące pro -
jek towania układów mikro-elektronicznych
na różnym poziomie abstrakcji. W po cząt ko -
wym okresie zajmowała się metodami sy mu -
lacji procesu technologicznego układów
CMOS. W ramach systemu do projektowania
układów scalonych IMiOCAD (zreali zo wa ne -
go w Zakładzie Metod Projektowania w Mi -
kroelektronice) uczestniczyła w opra co -
waniu symulatora SYPRUS, w szczególności
programów symulacji procesów utleniania

i implantacji oraz programu symulującego
sekwencję procesów technologicznych dla
procesu NMOS i CMOS. Symulator SYPRUS
jest wykorzystywanym na kilku polskich i kil -
kunastu zagranicznych uczelniach oraz do
diagnostyki procesu na linii technologicznej
w Instytucie Technologii Elektronowej CEMI.
Od początku lat 90-tych zainteresowania
naukowe Elżbiety Piwowarskiej związane są
z analizą wpływu parametrów paso żyt ni -
czych elementów układów scalonych na
dzia łanie układu oraz metodami mode lo -
wania parametrów pasożytniczych połączeń
wewnątrzukładowych. W pracach badaw -
czych zajmuje się znaczeniem i mode lo wa -
niem indukcyjności pasożytniczej i zwią za -
ny mi z nią efektami transmisyjnymi w ukła -
dach scalonych oraz metodami projek to -
wania w mikroelektronice. Indywidualnie
lub w zespole zaprojektowała kilka wypro -
du kowanych układów scalonych. Brała
udział w szeregu projektów badawczych: prac
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P
własnych i statutowych, projektów Komitetu
Badań Naukowych projektów Unii Euro -
pejskiej, (1991–1993, 1994–1997 i od 1999
roku nieprzerwanie).

Elżbieta Piwowarska jest aktywna na polu
organizacyjnym i dydaktycznym. W latach
1999–2003 pełniła funkcję zastępcy Dyrek -
to  ra Instytutu ds. dydaktycznych. Brała ak tyw -
 ny udział w powoływaniu Ośrodka Kształ -
cenia na Odległość Politechniki War szaw -
skiej. Od momentu jego powstania w 2001
roku pełniła funkcję pełnomocnika dziekana
wydziału ds. studiów na odległość, a od
2006 roku jest dyrektorem OKNO Poli tech -
niki Warszawskiej. Bierze udział w wielu ini -
cja tywach związanych z promowaniem e-edu -
kacji i nowych technik kształcenia z wyko -
rzy staniem ICT (Information and Commu -
nica tion Technologies). Współuczestniczyła
w po wstawaniu w 2000 roku, i jest nie przer -
wanie w komitetach naukowych, corocznej
konferencji „Uniwersytet Wirtualny — mo -
del, narzędzia, praktyka”. Organizatorem
pierwszych pięciu konferencji była Poli tech -
nika Warszawska. Od 2009 roku, na mocy
porozumienia Politechniki Warszawskiej,

Uniwersytetu Warszawskiego, Polsko-Japoń -
skiej Wyższej Szkoły Technik Kompu te ro -
wych oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego, Komitet Sterujący i Programowy
konferencji tworzą cztery wymienione uczel -
nie. Od 2009 roku Elżbieta Piwowarska pełni
na wydziale funkcję kierownika największej
specjalności — Elektronika i inżynieria
komputerowa. Przygotowała wiele nowych
ćwiczeń laboratoryjnych, uczestniczyła w po -
wstawaniu kilku przedmiotów, między in ny -
mi „Podstawy mikroelektroniki” i „Pro jek to -
wanie systemów scalonych w technice VLSI”.
Opracowała i wprowadziła przedmiot „Syn -
te za sprzętowo programowa systemów cyf ro -
wych”. Prowadzi wykłady z zakresu „Ukła-
dów cyfrowych”, a w przeszłości z „Elek tro -
ni ki ciała stałego”.

Jest laureatką zespołowej i indywidualnej
Nagrody Rektora Politechniki Warszawskiej
za osiągnięcia w dziedzinie naukowej (1989,
1996) oraz 3 zespołowych Nagród Ministra
Edukacji Narodowej w dziedzinie dydaktyki
(1993, 2003, 2006).

Jest zamężna, ma syna i córkę.
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p l e s k a c z

WITOLD
ADAM PLESKACZ
Witold Pleskacz urodził się 12 października
1959 roku w Warszawie, gdzie ukończył
szkołę podstawową (1974) i XX Liceum
Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego
(1978). Dyplom magistra inżyniera elek tro -
nika uzyskał w 1983 roku w specjalności
tech nologia elektronowa na Wydziale Elek -
tro niki Politechniki Warszawskiej. Pracę ma -
gisterską dotyczącą strat ładunku w struk -
turach typu EPROM realizował w Instytucie
Technologii Elektronowej w Warszawie
(Nau kowo-Produkcyjne Centrum Pół prze -
wod ników — CEMI) pod kierunkiem
profesora Jerzego Pułtoraka. Stopień doktora
nauk technicznych w dziedzinie elektroniki
uzyskał (z wyróżnieniem) w 1995 roku za
rozprawę z zakresu analizy zaburzeń topo -
grafii układów scalonych, której promotorem
był profesor Wiesław Kuźmicz. Od 1984
roku jest zatrudniony w Instytucie Mikro elek -
troniki i Optoelektroniki Politechniki War-
szawskiej (wówczas Instytutu Technologii
Elek tronowej) na Wydziale Elektroniki i Tech -
nik Informacyjnych Politechniki Warszaw -
skiej jako nauczyciel akademicki (asystent
1984, adiunkt 1995). Na tym Wydziale uzy -
skał w 2011 roku stopień naukowy doktora
ha bilitowanego za rozprawę Analiza topo -
grafii układów scalonych VLSI pod kątem ich
produkowalności. Odbył dwa staże prze my -
sło we: ośmiomiesięczny w Zakładach Ra dio -
wych im. Marcina Kasprzaka w Warszawie
(1985–1986) oraz dwumiesięczny w Centro
Nacional de Microelectronica – Bellaterra
koło Barcelony, Hiszpania (1995). W okresie

od stycznia 1996 do czerwca 1997 roku
prze bywał na stażu naukowym jako visiting
researcher w Carnegie Mellon University,
Pitts burgh USA, gdzie współpracował z pro -
fesorem Wojciechem Małym. Po powrocie
do kraju współtworzył Centrum Kształcenia
w Dziedzinie Specjalizowanych Układów
Sca lonych — ADEC (ang. ASIC Design Edu -
cation Centre), którego misją jest pomoc w do -
stępie do zaawansowanych technologii mi kro -
 elektronicznych niesiona dla polskich przed -
siębiorstw (zwłaszcza małych i śred nich).

Witold Pleskacz zajęcia dydaktyczne i pra -
ce dyplomowe prowadzi z zakresu sze roko
rozumianej tematyki projektowania układów
scalonych wielkiej skali integracji (VLSI) i elek -
troniki ciała stałego. Dotychczas wy pro mo -
wał 22 magistrów i 6 inżynierów. W pracach
naukowych zajmuje się: analizą topografii
układów scalonych pod kątem produ ko -
walno ści i metod testowania; modelowaniem
i ana lizą uzysku produkcyjnego układów
scalonych VLSI; metodami i algorytmami
CAD (automatyzacja projektowania, mode -
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P
lowanie układów scalonych). Na początku
pracy zawodowej na Politechnice War szaw -
skiej włączył się w opracowanie opro gra mo -
wania dla symulacyjnej metody diagnostyki
procesu MOS. Następnie brał udział w pracy
zespołu nad systemem projektowania ukła -
dów scalonych z uwzględnieniem sta tys tycz -
nych cech procesu produkcyjnego. W końcu
lat 80-tych rozpoczął badania nad wpływem
zaburzeń topografii masek układów VLSI na
ich uzysk produkcyjny. Głównym celem tych
prac było opracowanie odpowiednich metod
i oprogramowania komputerowego słu żą -
cych do oceny strat uzysku produkcyjnego
spo wodowanych defektami punktowymi
oraz umożliwiających odpowiednie prze -
projektowanie topografii układu scalonego.
Opra cował oryginalny algorytm ekstrakcji
obszarów krytycznych na rozwarcia w du -
żych układach scalonych uwzględniający
obszary krytyczne dla ścieżek prze wo dzą -
cych i dla kontaktów elektrycznych. Wpro -
wa dził nowe pojęcie obszarów wrażliwych
oraz koncepcję rejonów kontaktowych dla
kon taktów typu Contact Cut i Via. Za pro po -
nował nowy model uzysku produkcyjnego
uwzględniający zjawiska nadtrawienia i nie -
do trawienia warstw występujące w opera -
cjach litograficznych. Opracował również
me todę szacowania uzysku produkcyjnego
dla skalowanych topografii układów sca lo -
nych VLSI. W 1999 roku rozpoczął prace
nad jakością testowania układów scalonych
w zakresie sposobów generacji wektorów
tes towych uwzględniających projekt topo -
grafii i statystykę występowania defektów
produkcyjnych. Rezultatem tych prac była
metoda charakteryzacji kombinacyjnych ko -
mórek standardowych i bloków funk cjo -
nalnych CMOS dla testowania napięciowego
i prądowego IDDQ opartego na fizycznym
modelu uszkodzeń.

Jest autorem lub współautorem około dzie -
więćdziesięciu prac: rozdziałów w książ -
 kach, artykułów w czasopismach naukowych
i materiałach konferencyjnych. Wygłosił 20
wy kładów i referatów zaproszonych w 8 kra -
jach UE, Rosji, Ukrainie i USA. Kierował i był
głównym wykonawcą szeregu projektów
badawczych i rozwojowych: Komitetu Ba -
dań Naukowych (1991–1993, 1994–1997,
1999–2002, 2003–2006), Narodowego Cen -
trum Badań i Rozwoju (od 2011 roku), Gran -
tów Dziekana Wydziału Elektroniki i Tech nik
Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
oraz prac statutowych. Brał udział w 8 pro -
jektach Unii Europejskiej. W projekcie IST
5th FP REASON był kierownikiem tematu

Edu cational Integrated Circuits oraz współ -
autorem 2 wdrożeń: układu scalonego
DefSim i testera pomiarowego BlueBox. Za
dzia łalność naukową i dydaktyczną był dwu -
krotnie nagrodzony nagrodami zespołowymi
Ministra Edukacji Narodowej (1993) i Mi -
nistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2006),
trzykrotnie nagrodami Rektora Politechniki
Warszawskiej (indywidualną — 1996 i ze -
społowymi — 1989, 2010) oraz Dziekana
Wy działu Elektroniki i Technik Infor ma cyj -
nych (1994). Szczególnie ceni sobie dwu -
krot ne wyróżnienie przez studentów „Złotą
Kredą” dla najlepszego wykładowcy za pro -
wadzony wykład „Elektronika ciała stałego”
(2000 i 2008).

Witold Pleskacz od 1999 roku pełni funk -
cję kierownika warszawskiego ośrodka ADEC
przy Instytucie Mikroelektroniki i Opto elek -
tro niki Politechniki Warszawskiej, a od 2008
roku pełnomocnika dyrektora Instytutu Mi -
kroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki
Warszawskiej ds. współpracy ze szkołami
ponadgimnazjalnymi. Został powołany na
człon ka Rady Programowej Wszechnicy Wy -
działu Elektroniki i Technik Informacyjnych
(kadencja 2008–2012). Bierze udział w pra -
cach 7 komitetów naukowych i pro gra mo -
wych konferencji międzynarodowych: IEEE
„Defect and Fault Tolerance”, IEEE „Design
and Diagnostic of Electronic Circuits &Sys -
tems”, „CAD Systems in Microelectronic”,
MEMSTECH, „Electronic Circuits and Sys -
tems”, DSD-SS, IEEE YOT. Recenzuje artykuły
dla czasopism naukowych: „IEEE Trans ac -
tions on Reliability”, „Journal of Micro elec -
tronic Systems Integration” (Plenum Press),
„Journal of System Architecture” (Elsevier
Science) i „Electron Technology”.

Jest żonaty, ma dwie córki i syna. Do jego
zainteresowań pozazawodowych należy
historia i muzyka klasyczna. Uprawia pły wa -
nie i turystykę pieszą.
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płatonow

ANATOLIJ
ANATOLIEWICZ
PŁATONOW
Anatolij Anatoliewicz Płatonow urodził się
18 października 1945 roku w ZSRR w Kras -
nojarsku (Syberia). W 1963 roku podjął stu -
dia na Wydziale Fizyki Moskiewskiego Pań -
stwowego Uniwersytetu (MGU) im. Michaiła
Wasiljewicza Łomonosowa. Pracę magis ter -
ską Optymalne kwantowanie w systemach
adap tacyjnych przy ograniczeniach na ilość
informacji przygotował pod kierunkiem pro -
fesora Borysa A. Griszanina. Studia ukończył
w 1969 roku z wyróżnieniem.

Po studiach został doktorantem w Kate -
drze Modelowania Elektronicznego Wydzia -
łu Fizyki MGU, gdzie w latach 1969–1972
pod kierunkiem profesora Rusłana L. Stra to -
nowicza przygotował pracę doktorską (na
sto pień naukowy kandydata nauk fizyczno-
-matematycznych) Termodynamiczna teoria
cieplnych elektrycznych fluktuacji w nie li -
nio wo przewodzących środowiskach. Sto -
pień doktora habilitowanego otrzymał w 2007
roku po przedstawieniu na Radzie Wydziału
Elektroniki i Technik Informacyjnych Poli -
tech niki Warszawskiej pracy Analityczne
me  tody projektowania analogowo-cyf ro -
wych adaptacyjnych systemów estymacji.

Pracę naukowo-dydaktyczną podjął w 1972
roku w Katedrze Cybernetyki Wydziału Ma -
tematyki Stosowanej Moskiewskiego Insty -
tutu Elektroniki i Matematyki, od stycznia
1977 roku jako docent, był zastępcą kie row -
nika Katedry. W 1980 roku otrzymał tytuł
nau kowy docenta.

W 1979 roku Anatolij Płatonow odbył
rocz ny staż naukowy w Instytucie Systemów
Elek tronicznych Politechniki Warszawskiej
pod opieką profesora Jacka Kudrewicza. Na
kur sach języka Polskiego poznał Danutę
Wasilewską, wykładowczynię Instytutu Kultury
i Ję zyka Polskiego dla Cudzoziemców „Po lo -
nicum” Uniwersytetu Warszawskiego, z któ rą
ożenił się w 1983 roku w Moskwie. W 1988
roku na zaproszenie Politechniki War szaw -
skiej przyjechał do Polski i od tego czasu do
chwili obecnej pracuje w Instytucie Sys te -
mów Elektronicznych Politechniki War szaw -
skiej, od 2009 roku na stanowisku profesora
nadzwyczajnego.

W okresie pracy w Moskiewskim Ins ty -
tucie Elektroniki i Matematyki był głównym
wy konawcą pięciu kilkuletnich projektów
ba dawczych Ministerstwa Elektroniki i Prze -
mysłu Radiowego ZSRR, dotyczących metod
identyfikacji i optymalizacji złożonych sys te -
mów przetwarzania sygnałów. Prowadził ba -
da nia nad zastosowaniem metod nieliniowej
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statystycznej termodynamiki do analizy wła -
ściwości systemów dynamicznych. Wyniki
tych badań opublikował w ponad 40 arty ku -
łach i materiałach konferencyjnych, a także
w przygotowanym przez Akademię Nauk
ZSRR cyklu czterech międzynarodowych
zbiorowych monografii poświęconych no -
wym trendom w teorii i zastosowaniach sta -
tystycznej termodynamiki.

Na początku lat 80-tych Anatolij Pła -
tonow rozpoczął badania w dziedzinie sta -
tys tycznych metod kompleksowej opt y ma -
lizacji analogowo-cyfrowych systemów esty -
macji z adaptacyjnie dostrajaną częścią ana -
logową. Opracował podstawy oryginalnej
koncepcji adaptacyjnej dopasowanej obser -
wa cji i metod jej zastosowania do opty -
malizacji analogowo-cyfrowych systemów
estymacji. Koncepcja ta dała początek cyk -
lowi badań prowadzonych do dzisiaj.

Po rozpoczęciu pracy w Politechnice,
Ana tolij Płatonow aktywnie włączył się w ba -
 dania w dziedzinie metod odpornego prze -
twarzania sygnałów prowadzone w zespole
profesora Jerzego Szabatina w Zakładzie
Teorii Obwodów i Sygnałów Instytutu Sys -
temów Elektronicznych Politechniki War -
szaw skiej. Wyniki tych badań stworzyły pod -
stawy do nawiązania roboczych kontaktów
z ze społem akademika RAN profesora J. Cyp -
ki na i podpisania w 1991 roku Umowy
o Współ pracy między Politechniką i Ins ty tu -
tem Problemów Sterowania RAN. Z kolei,
roz wój zainicjowanych przez Anatolia Pła -
tonowa badań w kierunku teorii systemów
adaptacyjnych umożliwił podpisanie w 1993
roku Umowy o Współpracy z Moskiewskim
Instytutem Lotniczym (MAI), z zespołem pro -
fesora V.A. Melnikowa. Efektem wspólnych
badań w ramach tych Umów był szereg
wspól nych i indywidualnych publikacji, w tym
w czasopismach „RAN” i „IEEE Trans actions”
oraz w materiałach wiodących mię dzy na -
rodowych konferencji i kongresów.

Od 2001 roku Anatolij Płatonow pro wa -
dzi cykl badań teoretyczno-aplikacyjnych,
które umożliwiły opracowanie zasad funk -
cjonowania i realizację w latach 2002–2004
prototypu adaptacyjnego systemu transmisji
z kanałem zwrotnym o efektywności zbli -
żonej do granicznej. Wykonał także cykl ba -
dań w dziedzinie adaptacyjnej konwersji
ana logowo-cyfrowej. W latach 2005–2008
kierował grantem Ministerstwa Nauki i Szkol -
nictwa Wyższego, w którego ramach został
opracowany i zrealizowany w technologii
CMOS AMS 0.35 prototyp adaptacyjnego
prze twornika A/C pracującego na nowych

za sadach. W latach 1988–2008 kierował albo
był głównym wykonawcą kilkunastu gran  tów
Dziekana Wydziału Elektroniki i Tech   nik In -
formacyjnych i Rektora Politechniki War -
szawskiej.

Obecnie, poza rozwojem metod kom -
pleksowej optymalizacji, badania naukowe
Anatolija Płatonowa są skoncentrowane na
metodach kompleksowej optymalizacji bez -
przewodowych systemów komunikacyjnych
i na teorii informacji. Jednocześnie, kierując
zespołem „Adaptacyjne systemy prze twa rza -
nia informacji”, kontynuuje badania w dzie -
dzinie adaptacyjnej konwersji A/C.

Dorobek naukowy Anatolija Płatonowa
składa się z ponad 160 prac naukowych,
w tym około 70 opublikowanych w ma te ria -
łach międzynarodowych konferencji i kon -
gre sów oraz w 30 artykułach m.in. w cza -
sopismach: „IEEE Transactions on Signal
Processing”, „IEEE Transactions on Instru men -
ta tion & Measurement”, „Biuletynie Polskiej
Aka demii Nauk”, „Measurement” (Elsevier),
„Me trology and Measurement Science”, cza -
so pismach RAN „Radiotechnika i Elek tro -
nika” i „Automatika i Telemechanika”.

W latach pracy w Moskiewskim Insty tu -
cie Elektroniki i Matematyki prowadził szereg
wykładów z teorii optymalnego przesyłania
i przetwarzania informacji, sterowania w sie -
ciach telekomunikacyjnych, teorii nie za wod -
ności. W Politechnice prowadził wykłady
obieralne z teorii informacji i optymalnego
przetwarzania danych, wykład „Teoria syg -
na łów i informacji”. W Moskiewskim Insty tu -
cie Elektroniki i Matematyki był promotorem
ponad 50 prac magisterskich, konsultantem
kilku prac doktorskich.

Podstawowym kierunkiem aktywności
spo łecznej Anatolija Płatonowa w Poli tech -
ni ce Warszawskiej był i pozostaje rozwój
współ pracy Wydziału i Politechniki z uni -
wer sytetami technicznymi Rosji i krajów
Wschodniej Europy. Obecnie jest pełno moc -
ni kiem Dziekana ds. Współpracy z krajami
Europy Wschodniej i Azji. Jest koor dy na to -
rem Umowy o współpracy między Poli tech -
ni ką Warszawską i Moskiewskim Pań stwo -
wym Uniwersytetem Technicznym (MGTU)
im. N.E. Baumana oraz Umowy o współ pra -
cy z Uniwersytetem Sannio-Benevento, Wło -
chy. Jest członkiem Rady Wydziału Elektro ni ki
i Technik Informacyjnych oraz Sekcji Sygna -
łów, Układów i Systemów Elektronicznych
Ko mitetu Elektroniki i Telekomunikacji Pol -
skiej Akademii Nauk. Był członkiem Mos -
kiew skiego Towarzystwa Matematycznego.
Od 1993 roku jest członkiem Polskiego Sto -
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wa rzyszenia Pomiarów, Automatyki i Ro bo -
tyki (POLSPAR), od 1991 roku — członek
Ins titute of Electrical and Electronics Engi -
neers (IEEE), od 2008 roku — senior member
IEEE.

Za działalność naukowo-badawczą i dy -
dak tyczną był nagradzany zespołowymi
nagrodami Ministerstw b. ZSRR i Rektora
Moskiewskiego Instytutu Elektroniki i Ma -
tema tyki, w Politechnice — zespołowymi
i in dy widualnymi nagrodami Rektora Poli -
tech niki Warszawskiej i Dziekana Wydziału
Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Lubi ludzi, przyrodę, sztukę, muzykę kla -
sycz ną i chóralną, literaturę. Gra na for te pia -
nie i gitarze. Interesuje się filozofią, historią,
psychologią pozytywną, literaturą science-
-fic tion. Włada biegle językami: rosyjskim,
pol skim i angielskim.

Ma dwóch synów Maxima i Sergeja i gro -
madkę wnuków.

P
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GRZEGORZ
PŁOSZAJSKI
Grzegorz Płoszajski urodził się w Warszawie
12 lutego 1946 roku. W Warszawie
uczęszczał do szkoły podstawowej i do Li -
ceum Ogólnokształcącego im. Adama Mic -
kie wicza. W 1962 roku uzyskał maturę i roz -
począł studia na Wydziale Łączności Poli -
tech niki Warszawskiej. Ukończył je w 1968
roku. Rozpoczął wtedy pracę na stanowisku
asystenta (najpierw staż asystencki) w Ka -
tedrze Elektrotechniki Teoretycznej „A” na
Wy dziale Elektroniki. Jednocześnie roz po -
czął studia zaoczne na Uniwersytecie War -
szaw skim na wydziale Matematyki i Me -
chaniki. Po studiach doktoranckich odbytych
w la tach 1970–1973 na Politechnice War -
szaw skiej uzyskał w 1974 roku stopień dok -
tora nauk technicznych i został zatrudniony
w Instytucie Automatyki Politechniki War -
szaw skiej na stanowisku adiunkta. W tymże
roku ukończył studia matematyczne na Uni -
wer sytecie Warszawskim.

Specjalizował się w badaniach opera cyj -
nych. Zajmował się też symulacją analo go wą
i cyfrową. Większość swoich zainte reso wań
poświęcił dydaktyce. Brał udział w pra cach
nad konstruowaniem sprzętu elektronicz ne go
(analogowego) do zastosowań dydaktycz nych
i opracował wiele ćwiczeń laboratoryj nych
wykonywanych na sprzęcie kompute ro wym.

W latach 1980–1981 zaangażował się
w two rzenie NSZZ „Solidarność” na Poli -
tech nice Warszawskiej i był członkiem Ko -
mi sji Zakładowej (z 12 na 13 grudnia 1981
roku miał z ramienia Komisji Zakładowej
noc ny dyżur w Gmachu Głównym Poli tech -
ni ki Warszawskiej).

W latach 1990–1991 przebywał ponad
pół tora roku w University of Manchester

Institute of Science and Technology, biorąc
udział w prowadzonych tam projektach
naukowych.

Jest autorem i współautorem pod ręcz ni -
ków dla szkół technicznych z zakresu elek -
tro niki i automatyki oraz podręcznika dla
szkół średnich z informatyki a także autorem
opracowań naukowych podręczników szkol -
nych. Brał udział w pracach na rzecz oświaty.

Od 1996 roku zaangażował się w prace
na rzecz Biblioteki Głównej Politechniki
War szawskiej. Został zastępcą dyrektora ds.
informatyzacji; zajmował się w szcze gól no -
ści digitalizacją zasobów bibliotecznych.

W 2002 roku został członkiem Komitetu
Kasy im. Józefa Mianowskiego — Fundacji
Upowszechniania Nauki (kontynuującej tra -
dy cję powstałej w XIX wieku Kasy Mianow -
skie go, która wspierała naukę polską w zabo -
rze rosyjskim i następnie prowadziła szeroką
działalność w okresie międzywojennym,
m.in. wydając podręczniki akademickie).

Od 2006 roku brał udział w pracach Ze -
spo łu ds. digitalizacji powołanego przez Mi -
ni stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Współ autor i redaktor opracowania koń co -
we go zespołu roboczego oraz opartej na nim
publikacji książkowej Standardy w procesie
digitalizacji obiektów dziedzictwa kultu ro we -
go, udostępnionej w wersji elektronicznej w Bi -
bliotece Cyfrowej Politechniki War szaw skiej.

Jest współautorem wydanej w 2009 roku
antologii literackiej Polska jest jedna.

Jest członkiem Rady Duszpasterskiej przy
Arcy biskupie warszawskim.

Został odznaczony Medalem Komisji
Edukacji Narodowej, uzyskał indywidualną
Na grodę I Stopnia Ministra Edukacji Na ro do -
wej, a także zespołową Nagrodę Ministra
Nau ki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki i in -
nymi wyróżnieniami.

Jest żonaty i ma dwóch synów.

płosza j sk i
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podgórski

ANDRZEJ
PODGÓRSKI
Andrzej Podgórski urodził się 12 marca 1951
roku w Warszawie, gdzie w 1965 roku ukoń -
czył szkołę podstawową, a w 1969 roku uzy -
skał świadectwo dojrzałości z wyróżnieniem
w Liceum Ogólnokształcącym nr 50 im. Ruy
Bartosa. W latach 1969–1975 studiował na
Wydziale Elektroniki Politechniki Warszaw -
skiej, który ukończył z wyróżnieniem. W 1975
roku został zatrudniony w Instytucie Radio -
elektroniki na stanowisku asystenta stażysty.
W grudniu 1983 roku uzyskał z wyróż nie -
niem stopień doktora nauk technicznych w
dzie dzinie elektroniki za rozprawę Za sto so -
wanie przetwarzania cyfrowego sygnałów do
odtwarzania sygnałów kalorymetrycznych.
Od 1984 roku zatrudniony jest na sta no wi -
sku adiunkta. W latach 1985–1988 prze by wał
w Al gierii, gdzie pracował jako maitre d’as -
siss tant w Instytucie Informatyki i na Poli -
tech nice w Algierze.

Dwukrotnie przebywał na Uni ver sité du
Québec à Tro is-Ri viè res (Kanada) — w 1991
ro ku cztery miesiące i w 1994 roku dwa mie -
sią ce — jako chercheur invite, realizując sys -
tem wspomagania projektowania i badania
metod odtwarzania mezurandów.

Zainteresowania badawcze Andrzeja
Pod górskiego od początku koncentrowały się
na problematyce zastosowania cyfrowego
prze twarzania sygnałów w kalorymetrii, spek -
trofotometrii, akustyce, drganiach i w in te li -
gentnych czujnikach optoelektronicznych,
sto sowanych w monitoringu środowiska na -
tu ralnego i w monitoringu przemysłowym. Na
Politechnice Warszawskiej brał udział w pra -

cach dotyczących opracowania i konstrukcji
kilku wersji Modułowych Systemów Ak wi zy -
cji Sygnałów (granty Centralnych Programów
Badań Podstawowych i Centralnych Pro gra -
mów Badawczo-Rozwojowych), auto ma ty -
za cji pomiarów fizyko-chemicznych, metod
odtwarzania wielkości pomiarowych zmien -
nych w czasie, metod dynamicznego wzor -
co wania torów pomiarowych oraz metod
interpretacji danych spek tro fo tomet rycz nych.
W 1990 roku współtworzył istniejącą do
chwi li obecnej firmę Svantek Sp. z o.o., która
zajmuje się opracowywaniem, produkcją
i sprzedażą na rynkach światowych za awan -
so wanej technologicznie aparatury i opro -
 gramo wania, przeznaczonych. do pomiaru
i ana lizy sygnałów akustycznych i drga nio -
wych. Uczestniczył w wielu mię dzy na ro do -
wych i kra jowych konferencjach naukowych
i jest współautorem kilku artykułów, m.in.
w „IEEE Transactions on Instrumentation and
Measurement” i „Measurement — Journal of
IMEKO”. Za osiągnięcia badawcze i dy dak -
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tycz ne był nagradzany przez Ministra Nauki,
Szkolnictwa Wyższego i Techniki i przez
Rek  tora Politechniki Warszawskiej.

Andrzej Podgórski brał udział w pro wa -
dzeniu następujących wykładów: „Opro gra -
mowanie systemów pomiarowych”, „Metody
i algorytmy przetwarzania sygnałów po mia -
ro wych”, „Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
pomiarowych”, „Zastosowania procesorów
syg nałowych”, „Programowanie”, „Podstawy
pro gramowania” oraz w zajęciach labo rato -
ryj nych z przedmiotów: „Systemy pomia ro -
we”, „Metody numeryczne”, „Podstawy pro -
gra mowania”, „Systemy i sygnały”, „Cyfrowa
technika pomiarowa”. Ponadto prowadzi za -
ję cia laboratoryjne z przedmiotu „Procesory
sygnałowe” na studiach wieczorowych. Jest
współautorem kilku skryptów.

Andrzej Podgórski jest członkiem Institute
of Electrical and Electronic Engineers (USA).

Jest żonaty; ma córkę, syna, synową
i wnucz kę. Włada biernie i czynnie językiem
angielskim, francuskim i rosyjskim. Interesu -
je się sportem, czynnie uprawia jazdę na
rowerze, jazdę na nartach, żeglarstwo i grę
w brydża.
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ROMAN PODRAZA
Roman Podraza urodził się 6 sierpnia 1957
roku w Mielcu, gdzie ukończył Szkołę
Podstawową nr 5 w 1972 roku. Następnie
uczęsz czał do II Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Mielcu. W 1976
ro ku został finalistą Olimpiady Fizycznej i uzy -
s kał maturę. W tym roku rozpoczął studia na
Wydziale Elektroniki Politechniki War szaw -
skiej na kierunku Informatyka. Dyplom ma -
gis tra inżyniera informatyka uzyskał w 1981
roku i podjął studia doktoranckie na Wy dzia -
le Elektroniki Politechniki Warszawskiej, gdzie
w 1986 roku uzyskał tytuł doktora nauk tech -
nicz nych na podstawie pracy O pewnej mo -
dy fikacji modelu obliczeń sterowanych prze -
pływem danych.

Od 1985 roku pracował w Instytucie In -
for matyki Politechniki Warszawskiej kolejno
na stanowisku konstruktora (1985–1986), asys -
tenta stażysty (1986), adiunkta (1987–2008)
i docenta (od 2009 roku). W latach osiem -
dzie siątych i dziewięćdziesiątych zajmował
się obliczeniami równoległymi, a w szcze -
gól ności badaniami nad zmodyfikowanym
mo delem sterownia przepływowego za pro -
ponowanym po raz pierwszy w rozprawie
doktorskiej. W latach dziewięćdziesiątych
był kierownikiem trzech grantów finan so wa -
nych przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyż -
sze go i Komitet Badań Naukowych. W pierw -
szym dziesięcioleciu XXI wieku prowadził
badania w dziedzinie analizy danych, ze
szcze gólnym uwzględnieniem auto ma tycz -
nego wykrywania danych nieprzystających.
W efekcie tych badań powstał i jest roz wi -
jany system ARES, służący do analizy danych
z wykorzystaniem metodologii zbiorów przy -

bliżonych, wzorców wyłaniających się oraz
maszyny wektorów wspierających. W tym
cza sie był kierownikiem grantu finan so wa -
nego przez Komitet Badań Naukowych. Jest
auto rem bądź współautorem około 50 prac
na ukowych, w przeważającej większości w ję -
zyku angielskim. Były one prezentowane na
wielu międzynarodowych konferencjach i wy -
dane przez renomowane wydawnictwa o za -
sięgu międzynarodowym.

Prowadził wykłady z języków progra -
mowania (Fortran, C, C++, Java), algorytmów
i struktur danych, podstaw informatyki i inne.
Od 1996 roku regularnie prowadził wykłady
w języku angielskim na Politechnice War szaw -
skiej na kierunku Electrical and Com puter
Engineering na Wydziale Elektroniki i Tech -
nik Informacyjnych oraz na kierunku Com -
pu ter Science na Wydziale Matematyki i Nauk
Informacyjnych. Był promotorem 40 prac in -
ży nierskich i 30 prac magisterskich.

W latach dziewięćdziesiątych był też
współ pracownikiem firmy Transition Tech no -
lo gies, gdzie zajmował się tworzeniem opro -
gramowania dla branży energetycznej we
współ pracy z firmą Westinghause Electric
Company.

Od początku pracy był zaangażowany
w działalność organizacyjną wydziału. Był
pełnomocnikiem Instytutu Informatyki ds.
Prak tyk Studenckich, członkiem Komisji Or -
ga nizacyjnej, członkiem Komisji Kształcenia.
Od 1994 roku pełnił nieprzerwanie funkcję
Peł nomocnika Dziekana ds. Studiów w Ję zy -
ku Angielskim i w ramach tej funkcji orga -
nizował wprowadzenie na Wydziale studiów
w języku angielskim a następie sprawował
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pie  czę na ich przebiegiem od strony orga ni za -
cyjnej. W tym czasie był też członkiem róż -
nych komisji opracowujących programy oraz
ramy organizacyjne studiów w języku an giel -
skim. W latach 2009–2010 był kie row ni -
kiem zadania 47 Programu Rozwojowego
Po litechniki Warszawskiej „Modernizacja”
finansowanego z Programu Operacyjnego
„Kapitał Ludzki”.

W 1986 roku otrzymał Brązową Odznakę
„Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej”,
a w 2010 roku zespołową Nagrodę Rektora
Politechniki Warszawskiej I stopnia za osiąg -
nię cia dydaktyczne za rok 2009.

Jest żonaty ma dwie córki. Interesuję się
mu zyką, teatrem i sportem. W latach 1976–
–1986 był członkiem sekcji tanecznej Ze spo -
łu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej.
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pogorzelska

JULITTA
POGORZELSKA
(1937–2006)

Julitta Pogorzelska urodziła się 30 lipca 1937
roku. Po uzyskaniu matury w 1955 roku roz -
po częła studia na Wydziale Łączności
Politechniki Warszawskiej, które ukończyła
w 1960 roku. W październiku 1960 roku roz -
poczęła staż przemysłowy w Państwowych
Zakładach Teletransmisyjnych na stanowisku
starszego konstruktora, a od 1 stycznia 1961
roku podjęła pracę na stanowisku asystenta
w Zakładzie Konstrukcji Teleko muni ka cyj -
nych i Radiofonii Politechniki Warszawskiej
kierowanym przez profesora Antoniego Ki -
liń skiego. Od stażu w PZT rozpoczął się jej
związek z przemysłem, kontynuowany przez
dziesięciolecia pracy w Politechnice War -
szaw skiej. Od 1 października 1968 roku po -
wie rzono Julittcie Pogorzelskiej obowiązki
asystenta naukowo-technicznego w Katedrze
Magnetyków i Dielektryków (opiekunem Ka -
te dry był profesor Antoni Kiliński). Zaj mo wa -
ła się tam niezawodnością podzespołów i urzą -
dzeń radiotechnicznych. Brała aktywny udział
w działalności dydaktycznej Katedry pro -
 wadząc zajęcia w Laboratorium Materiałów
i Pod zespołów Elektronicznych i organizując
uni ka towe Laboratorium Wytrzymałości Di -
elek trycznej.

Mając otwarty przewód doktorski z dzie -
dzi ny zjawisk starzeniowych w radio ce ra -
mi ce Julitta Pogorzelska prowadziła również
prak tyki dyplomowe krajowe i zagraniczne,
pracowała także społecznie w Radzie Od -
dzia łowej Związku Nauczycielstwa Pol skie -

go, pełniąc funkcję Sekretarza Rady Wy dzia -
łu Elektroniki.

Prace badawcze z zakresu starzenia di -
elek tryków kontynuowała w Katedrze Elek -
tro niki Ciała Stałego, a następnie Instytucie
Tech nologii Elektronowej (później Instytucie
Mikroelektroniki i Optoelektroniki).

19 czerwca 1976 roku Julitta Pogorzelska
obroniła na Politechnice Wrocławskiej pracę
doktorską Wytrzymałość dielektryczna jako
kry terium starzenia ceramiki rutylowej (pro -
mo torem był profesor Ludwik Badian).

Do końca lat dziewięćdziesiątych Zakład
Materiałów i Technologii Elektronicznych na
Wydziale Elektroniki Politechniki War szaw -
skiej, w którym pracowała doktor Julitta Po go -
rzelska działał na pograniczu dydaktyki i prze -
mysłu elektronicznego. Przemiany poli tycz no-
-gospodarcze i związany z nimi upadek tegoż
przemysłu spowodowały zmianę profilu dy -
dak tyki uprawianej przez Julittę Pogorzelską.

Od 1997 roku Julitta Pogorzelska pro wa -
dzi ła na Wydziale Elektroniki i Technik Infor -
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ma cyjnych wykłady z „Zarządzania produk -
tywnością i jakością”. W ramach warsztatów
z tego przedmiotu nawiązała kontakty z za -
kła dami przemysłowymi stosującymi no -
woczesne metody zarządzania. Współpraca
z mło dzieżą zaowocowała powstaniem Koła
Naukowego Przedsiębiorczości i In no wa cyj -
no ści przy Wydziale Elektroniki i Technik In -
formacyjnych, a Julitta Pogorzelska została
opie  kunem tego Koła. Mimo odejścia na
eme  ry tu rę w 2002 roku utrzymywała kon -
takty z mło dzieżą m.in. w prowadząc zajęcia
w Wyższej Szkole Pedagogicznej.

Julitta Pogorzelska ma w swoim dorobku
wiele artykułów naukowych i komunikatów,
ostatnie z dziedziny badania ceramiki ter mis -
to rowej (we współpracy z profesorem Boh da -
 nem Butkiewiczem i magistrem inży nie rem
Józefem Maciakiem).

Julitta Pogorzelska w trakcie pracy w Po -
li technice Warszawskiej prowadziła inten syw -
ną działalność społeczną i związkową (przez
wiele lat była prezesem RO ZNP). Za swoją
działalność w różnych obszarach otrzymała
wiele odznaczeń, m.in. Srebrny Krzyż Za słu -
gi (1977), Złotą Odznakę Związku Nau czy -
cielstwa Polskiego (1977), Srebrną Odznakę
„Zasłużony dla Politechniki” (1979). Wie lo -
krot nie otrzymywała nagrody Ministra i Rek -
to ra za sukcesy w dziedzinie badań de gra -
dacji ceramiki oraz w obszarze dydaktyki.

Przez blisko 25 lat wolny czas po świę ca -
ła uprawianiu szybownictwa (była rekordzis -
tką Polski w przelocie otwartym — wspólnie
z Adelą Dankowską).

Zmarła 7 października 2006 roku.
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porządkowski

EDMUND
PORZĄDKOWSKI
(1914–1998)

Edmund Porządkowski urodził się 31 maja
1914 roku we wsi Strzegowo, powiat Mława.
W 1936 roku ukończył gimnazjum w Gru -
dziądzu oraz wstąpił na Wydział Elektryczny
Politechniki Warszawskiej. W 1938 roku uzys -
kał tzw. półdyplom. Od 1939 roku pracował
w Państwowych Zakładach Tele trans mi -
syjnych, a następnie w Standard Electric
Com pa ny. W latach 1939–1946 przebywał
w Zwią z ku Radzieckim. Pracował tam w róż -
nych miejscowościach, zarówno w rol nic -
twie, jak i w przemyśle. Od 1944 roku był
członkiem Związku Patriotów Polskich. Od
1945 roku był przewodniczącym rejonu Tak -
mak (Kirgiska SSR), a od 1946 roku — sek re ta -
rzem rejonu. Pracę w Polsce rozpoczął w 1947
roku jako radiotechnik w Spółdzielni Pracy
„Siła i Dźwięk”. W 1949 roku wznowił studia
na Wydziale Elektrycznym Politechniki War -
szaw skiej. W 1952 roku uzyskał dyplom na
Wy dziale Łączności. Od września 1951 roku
pra cował w Katedrze Urządzeń Ra dio tech -
nicz nych na tym Wydziale, kolejno jako asys -
tent, starszy asystent, adiunkt, a od 1968 roku
— jako docent. Dziedzina, której się po świę -
cił, to zastosowanie techniki liczenia im pul -
sów elektrycznych do celów pomiarowych.
Opracował m.in. przyrządy do pomiaru cza -
su i częstotliwości, falomierze, generatory, fa -
 zomierz, miernik błędów przy transmisji te le -
graficznej. Niektóre z tych opracowań wdro -
żono do produkcji (m.in. falomierz liczący
PFL-2).

Edmund Porządkowski szczególnie za słu -
żył się w krzewieniu w kraju nowoczesnych
metod pomiaru czasu i częstotliwości. W la -
tach osiemdziesiątych jego zainteresowania
skupiły się na elektronice motoryzacyjnej,
a w szczególności na elektronicznych ukła -
dach zapłonowych. Opracował kilka ory -
ginal nych modeli układów zapłonowych,
będą cych na owe czasy rozwiązaniami no -
wa tor skimi, a ponadto — kilkadziesiąt
innych urządzeń technicznych, m.in. dla
ener getyki, górnictwa, wojska, Zakładu
Opra cowań Polskiej Akademii Nauk, Biura
Urzą dzeń Techniki Jądrowej. Był współ au to -
rem 2 książek — Licznik elektroniczny w mier -
nikach zliczających (1962) i Elektroniczne
mierniki zliczające (1965) oraz autorem lub
współautorem 23 artykułów w cza so pis mach,
4 referatów konferencyjnych, a także twórcą
4 patentów. Był promotorem jednego prze -
wo du doktorskiego.

Za osiągnięcia badawcze został na gro dzo -
 ny przez Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyż sze -
go i Techniki (1960, 1976) oraz Państwową
Radę ds. Pokojowego Wykorzystania Energii
Jądrowej (1962). Otrzymał również Nagrodę
Państwową I stopnia (1966).
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Edmund Porządkowski prowadził wy kła -

dy nie tylko na Wydziale Łączności i Wy -
dzia le Elektroniki, ale także na Wydziale
Komu nikacji, Wydziale Mechanicznym
Tech nologicznym, Wydziale Sprzętu Me cha -
nicz nego oraz Wydziale Elektrycznym. Naj -
waż niejsze z nich to: „Układy elektroniczne”
(1958–1959), „Podstawy elektroniki i auto -
ma tyki” (1956–1958), „Elektronika” (1956–
–1965), a w latach siedemdziesiątych i osiem -
dziesiątych: „Pomiary cyfrowe”, „Miernictwo
elektroniczne”, „Cyfrowe metody po mia ro we”
oraz „Pomiary czasu i częstotliwości”. Był
współ autorem 3 skryptów: Objaśnienia do
ćwi czeń laboratorium urządzeń na daw -
czych, Podstawy elektroniki (1978) oraz Wy -
bra ne zagadnienia komputerowej techniki
pomiarowej (1982).

Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej otrzy -
mał Medal Komisji Edukacji Narodowej (1976)
oraz zespołową Nagrodę Ministra Nauki,
Szkol nictwa Wyższego i Techniki (1973).

W latach 1970–1975 Edmund Po rząd -
kow ski był kierownikiem Wieczorowego Stu -

dium Zawodowego na Wydziale Elektroniki
Politechniki Warszawskiej, a w latach 1975–
–1978 prodziekanem Wydziału Elektroniki.

Był także aktywnym działaczem spo łecz -
nym Związku Patriotów Polskich (1944–1946)
oraz Polskiej Zjednoczonej Partii Ro bot ni -
czej (od 1948 roku, był m.in. I sekretarzem
Od działowej Organizacji Partyjnej na Wy -
dzia le Elektroniki), Związku Nauczycielstwa
Polskiego (od 1952 roku, był m.in. wice prze -
wodniczącym Rady Zakładowej Politechniki
Warszawskiej w latach 1969–1971) i Związ -
ku Akademickiej Młodzieży Polskiej (1950–
–1952). Za działalności społeczno-orga ni -
zacyj ną został odznaczony Medalem Dzie -
się cio lecia Polski Ludowej (1955), Złotym
Krzy żem Zasługi (1958) oraz Krzyżem Kawa -
ler skim Orderu Odrodzenia Polski (1974).

Przeszedł na emeryturę w 1984 roku, ale
jeszcze przez wiele lat czynnie uczestniczył
w życiu Instytutu Radioelektroniki Poli tech -
ni ki Warszawskiej. Zmarł w 1998 roku.
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KRZYSZTOF POŹNIAK
Krzysztof Poźniak urodził się w 1964 roku
w Warszawie. XLVII Liceum Ogólnokształcą -
ce imienia Stanisława Wyspiańskiego w War -
szawie ukończył w 1984 roku. Studia na Wy -
dziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej
ukończył w 1990 roku uzyskując dyplom
ma gistra inżyniera w specjalności Mier nic two
elektroniczne. Praca magisterska dotyczyła
opracowania i realizacji Modułowego Mikro -
pro cesorowego Systemu Laboratoryjnego,
który jest używany w Laboratorium Podstaw
Pomiarów do dnia dzisiejszego. Pracę zawo-
dową rozpoczął w 1990 roku w Instytucie
Podstaw Elektroniki (dzisiejszy Instytut Sys te -
mów Elektronicznych) jeszcze jako student.
Rozprawę doktorską z zakresu projektowania
elektronicznych systemów pomiarowo-akwi-
zycyjnych stosowanych w eksperymentach
fi zyki wysokich energii obronił z wyróżnie-
niem na wydziale Elektroniki i Technik Infor -
ma cyjnych w 1999 roku.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą
mo delowania, projektowania i eksploatacji
szyb  kich, rozległych, wielokanałowych i syn   -
chronicznych systemów pomiarowo-kontrol-
nych. Specjalizuje się w opracowywaniu sys -
te mów elektronicznych bazujących na ukła-
dach programowalnych FPGA dla dużych
akceleratorowych eksperymentów fizyki cząs -
tek oraz fizyki plazmy.

Jestem autorem ponad stu publikacji, w tym
kilkunastu zamieszczonych w zachodnich
cza sopismach naukowych („Nature Pho to -
nics”, „MST”, „NIM”, „IEEE”), kilkudziesięciu
krajowych publikacji recenzowanych (m.in.
„Kwartalniki Polskiej Akademii Nauk”, „Elek -

tronika”), kilkudziesięciu publikacji konfe-
rencyjnych opublikowanych za granicą
(m.in. SPIE, IEEE) oraz kilkunastu krajowych
publikacji konferencyjnych (m.in. KKTOiU,
KKM). Najważniejszymi publikacjami są:
Operation of a Free-electron Laser from the
Extreme Ultraviolet to the Water Window
(2007, ponad 200 cytowań), The CMS
Experiment at the CERN LHC (ponad 100
cytowań), Pi of the Sky — All-sky, Real-time
Search for Fast Optical Transients (około 50
cytowań). W 2011 roku wydał monografię
Metody diagnostyczne systemów TRIDAQ
im plementowanych w układach FPGA dla
eks perymentów fizyki wysokich energii (Se -
ria „Technika Akceleratorowa”, Oficyna Wy -
daw nicza Politechniki Warszawskiej). Za
wy niki badań naukowych otrzymał w 2006
roku zespołową Nagrodę Rektora Poli tech -
niki Warszawskiej I stopnia, a w 2009 roku
indywidualną Nagrodę Rektora Politechniki
Warszawskiej I stopnia.
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Krzysztof Poźniak był również współor-

ganizatorem ponad 20 Naukowych Sym po -
zjów Studencko-Doktoranckich pod auspi-
cjami IEEE oraz SPIE, które odbywają się dwa
razy w roku od ponad 10-ciu lat. Był także
współinicjatorem podpisania międzynarodo-
wej umowy Politechniki Warszawskiej z ośrod -
kiem badawczym DESY (Hamburg), który m.in.
zaowocował uczestnictwem Instytutu Sys te -
mów Elektronicznych (ISE) w programie FP6-
-CARE oraz podpisania umowy stowarzyszenia
ISE z eksperymentem CMS przy LHC (CERN,
Genewa).

W ramach obowiązków dydaktycznych
Krzysztof Poźniak prowadził zajęcia z przed-

miotów: „Laboratorium podstaw pomiarów”
(LPP), „Laboratorium miernictwa optoelek-
tronicznego” (LMO) oraz „Internetowe syste-
my pomiarowe” (ISYP). W 2008 roku wydał
autorski podręcznik Detektorowe systemy
pomiarowe typu TRIDAQ w eksperymentach
fizyki wysokich energii do przedmiotu ISYP.
Jest też współautorem dwóch skryptów do
przedmiotów LPP i LMO. Wypromował po -
nad 100 studentów. Za działalność dydak -
tycz ną otrzymał nagrodę III stopnia Rektora
Politechniki Warszawskiej w 2003 roku.

Interesuje się muzyką rockową, narciar-
stwem zjazdowym i biegowym oraz podró -
żo waniem.
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GRZEGORZ
PROTAZIUK
Grzegorz Protaziuk urodził się 28 lipca 1977
roku. W 1996 roku ukończył Liceum Ogól -
nokształcące im. Macierzy Polskiej Szkolnej
w Mińsku Mazowieckim i rozpoczął studnia
na wydziale Elektroniki i Technik Infor ma -
cyjnych Politechniki Warszawskiej. Po uko-
ńczeniu z wyróżnieniem studiów w specjal-
ności inżynieria oprogramowania i systemy
informacyjne w 2001 roku rozpoczął studnia
doktoranckie. Pracę doktorską Odkrywanie
wiedzy w niekompletnych zbiorach danych
obronił w 2006 roku. W 2008 roku ukończył
studia podyplomowe Zarządzenie Pro jek ta mi
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Od 2005 roku pracuje w Instytucie Infor -
matyki, początkowo na stanowisku asystenta,
a od 2006 roku na stanowisku adiunkta.

Od początku swojej działalności nauko-
wej Grzegorz Protaziuk zajmował się dzie-
dziną eksploracji danych. Początkowe prace
badawcze związane były z metodami odkry-
wania wiedzy w postaci różnego typu, a od
2006 roku prowadzone przez niego badania
koncentrują się obszarze odkrywania wiedzy
w zasobach tekstowych na potrzeby syste-
mów budowania i utrzymywania ontologii.

W trakcie swojej pracy w Instytucie Infor -
matyki Grzegorz Protaziuk był zaangażowa-
ny w realizację projektów rozwojowo-ba daw -
 czych, głównie dotyczących praktycznego
zastosowania metod eksploracji danych do
analizy dużych zbiorów danych oraz doku-
mentów tekstowych. W latach 2001–2010
realizował projekty dla takich firm jak PTC,
France Telecom, Samsung. Uczestniczył

również w realizacji projektów Europejskich
w programie FP6.

Grzegorz Protaziuk jest autorem lub
współ autorem 12 artykułów naukowych pub -
likowanych m.in. w serii „Lecture Notes on
Computer Science” wydawnictwa Springer.

Grzegorz Protaziuk prowadzi projekty i la -
boratoria z zakresu systemów baz danych,
pro jektowania systemów informacyjnych
oraz metod eksploracji danych.

Żonaty, ma córkę. Włada czynnie języ-
kiem angielskim, biernie rosyjskim. Zain te re -
so wania: szachy, filozofia.
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ARTUR
PRZELASKOWSKI
Artur Przelaskowski urodził się 1 grudnia
1965 roku w Koszalinie. W 1980 roku ukoń -
czył szkołę podstawową nr 2 w Międzyrzecu
Podlaskim, a w 1985 roku — Techniku Elek -
tryczne w Siedlcach. W latach 1985–1990
studiował na Wydziale Elektroniki Poli tech -
niki Warszawskiej, uzyskując dyplom magis -
tra inżyniera elektronika. Praca magisterska
dotyczyła algorytmów interpolacji i aproksy-
macji konturów w badaniu echokardiogra-
ficznym do oceny asynergii lewej komory.

Pracę zawodową w Zakładzie Elektroniki
Jądrowej Instytutu Radioelektroniki Poli tech -
ni ki Warszawskiej, w pracowni doktora Ma -

ria na Kazubka, rozpoczął bezpośrednio po
ukończeniu studiów. Był uczestnikiem stu -
diów doktoranckich w zakresie Elektroniki
i Telekomunikacji w latach 1992–1995.
Dyplom doktora nauk technicznych uzyskał
w 1995 roku. Promotorem rozprawy Efek -
tyw ne metody kompresji obrazów medycz-
nych był profesor Zdzisław Pawłowski. Roz -
pra wę habilitacyjną Falkowe metody kompre -
sji danych obrazowych obronił w 2004 roku.
Od 2008 roku pracuje na stanowisku profe-
sora nadzwyczajnego kierując Pracownią Te -
le medycyny Zakładu Telewizji Instytutu
Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej.

przelaskowski
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Zainteresowania naukowe Artur Prze las -
kow skiego obejmują dwa zasadnicze obszary:
inżynierię biomedyczną, przede wszystkim
w zakresie informatyki medycznej, oraz mul -
ti media. Wśród istotnych zagadnień wymie-
nić należy przede wszystkim efektywne
metody kompresji danych, koncepcję rozu-
mienia obrazów na uproszczeń reprezentacji
źródłowej, miary jakości obrazów, analiza
danych, indeksowanie zawartości multime-
diów, wspomaganie diagnostyki medycznej,
medyczne systemy informatyczne, teoria
informacji, teoria aproksymacji, teoria i za -
sto sowanie przekształceń wieloskalowych,
mo dele semantyczne, ontologie.

Artur Przelaskowski kierował trzema pro-
jektami badawczymi finansowanymi przez
Ministerstwo i brak udział w kilku innych.
Opracował 6 autorskich wykładów („Kom -
pre sja danych”, „Komputerowe wspomaganie
obrazowej diagnostyki medycznej”, „Grafika
komputerowa”, „Podstawy inżynierii dia -
gnos tyki obrazowej w medycynie”, „Systemy

informatyczne w medycynie”, „Techniki mul-
timedialne”), mając udział w opracowaniu
kilku innych. Wypromował 4 doktorów, był
opiekunem około 25 inżynierów i blisko 25
magistrów, jest aktualnie opiekunem 4 dok-
torantów. W 2006 roku otrzymał nagrodę
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za
książkę Kompresja danych: podstawy, meto-
dy bezstratne, kodery obrazów.

Artur Przelaskowski jest autorem dwóch
monografii, 3 rozdziałów w monografiach,
re daktorem specjalnego numeru zeszytów
naukowych, autorem 4 skryptów akademic-
kich, 50 prac w seriach książkowych zagra -
nicz nych i krajowych, ponad 50 artykułów
w czasopismach (w tym ponad 30 o zasięgu
międzynarodowym), ponad 60 artykułów
w ma teriałach konferencji o zasięgu między-
narodowym i krajowym, ponad 200 recenzji
artykułów w czasopismach, rozpraw doktor-
skich i habilitacyjnych, prac konferencyjnych,
raportów projektów.
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OLGIERD
PRZESMYCKI
Olgierd Przesmycki urodził się 24 listopada
1922 roku w Łodzi. W czerwcu 1939 roku
ukończył Gimnazjum im. Adama Mickie wi -
cza w Warszawie i został przyjęty do liceum
ma tematyczno-fizycznego. Od 17 do 22
wrześ nia 1939 roku służył jako ochotnik
w Woj sku Polskim w 20 Kompanii, biorca
udział w walkach z wojskami sowieckimi m.in.
w Wilnie i pod Oranami. Od końca września
1939 roku do maja 1940 roku przebywał
w No wogrodku i Baranowiczach, gdzie kon-
tynuował naukę i przedterminowo ukończył
szkołę średnią. 20 maja 1940 roku, gdy jako
repatriant wracał do Warszawy, został osa-
dzony przez Niemców w obozie w Białej
Pod laskiej, po czym wywieziono go do Nie -
miec na roboty przymusowe, gdzie przeby-
wał od 26 maja 1940 roku do chwili wyzwo-
lenia przez wojska amerykańskie (25 marca
1945 roku). Od tego dnia do 15 czerwca

1945 roku służył jako ochotnik w armii ame-
rykańskiej w kompanii 55 Q.M. 144 Co.,
biorąc udział w działaniach wojennych,
m.in. w południowej części Niemiec. Od 16
czerwca do 26 lipca 1945 roku przebywał
w obozie DP (displaced persons) w Weins -
ber gu i był zastępcą kierownika tego obozu.
Następnie przebywał w obozie Polskich Sił
Zbrojnych w Nordheim i w październiku 1945
roku rozpoczął studia na Wydziale Fizyki
Uniwersytetu Georga Augusta w Getyndze.
W lipcu 1946 roku powrócił do Warszawy,
gdzie mieszka do chwili obecnej.

W latach 1946–1952 studiował na Wy -
dziale Łączności Politechniki Warszawskiej
i uzyskał dyplom magistra inżyniera (z wy -
różnieniem). W latach 1946–1950 pracował
w Spółdzielni Grupa Techniczna w War sza -
wie jako pracownik teletechniczny, a w la -
tach 1950–1953 — na Politechnice War szaw -
skiej. W grudniu 1953 roku został przenie-
siony służbowo do Polskiej Akademii Nauk.
Następnie powrócił do pracy na Politechnice
Warszawskiej, gdzie był zatrudniony do
chwi li przejścia na emeryturę (1991). Stopień
doktora nauk technicznych otrzymał w 1973
roku. W 1974 roku został powołany na sta-
nowisko docenta w Instytucie Teleelektroniki
(obecnie Telekomunikacji) Wydziału Elek tro -
niki Politechniki Warszawskiej.

Jest znanym nie tylko w Polsce specjalistą
z dziedziny filtrów elektrycznych pasywnych
i układów pokrewnych, twórcą wielu metod
ich realizacji i projektowania, m.in. wspoma-
ganego komputerem. Na Politechnice War -
szaw skiej prowadził zajęcia dydaktyczne m.in.
z: „Miernictwa elektrycznego” (1950–1952)
„Podstaw teletransmisji”, „Filtrów i korekto-
rów” oraz „Metod numerycznych” (1952–
–1991). Analogiczne zajęcia z zakresu tele-
transmisji prowadził także w Wieczorowej
Szkole Inżynierskiej (1955–1966), na kur-
sach magisterskich zorganizowanych przy
Politechnice Warszawskiej Przez Instytut
Łącz ności (1955–1960) oraz w Instytucie Te -
le komunikacji Politechniki Warszawskiej na
Studium Podyplomowym Telekomunikacji,
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któ rego był kierownikiem w latach 1978–1982.
Był opiekunem ponad 90 prac dyplomo-
wych, z których wiele zostało wyróżnionych,
a kilka nagrodzonych. W 1976 roku otrzymał
dyplom najlepszego dydaktyka. Opracował
8 skryptów i reskryptów dydaktycznych dla
studentów, w tym 2 skrypty współautorskie
Podstawy teletransmisji. Jest autorem bądź
współautorem 5 książek naukowych i tech-
nicznych, w tym autorem obszernej mono-
grafii Filtry elektryczne (WKŁ, 1962) oraz
roz szerzonego wydania rosyjskiego Projek ti -
rowanije elektriczeskich lestnicznych filtrow
(Swiaź, Moskwa 1968). Ponadto jest autorem
lub współautorem ponad 50 artykułów nau -
kowych i technicznych, 13 publikacji popu-
laryzatorskich z zakresu programowania mi -
kro komputerów. Jest też twórcą ponad 90
programów dla komputerów, m.in. IBM PC,
w tym ponad 30 unikatowych, opartych na
opracowanych przez siebie metodach. Mię -
dzy innymi te metody prezentował na ponad
25 konferencjach, seminariach i kursach spec -
 ja listycznych. Przez wiele lat był konsul -
tantem naukowym i doradcą technicznym
w 5 jed nostkach naukowo-badawczych i pro -
dukcyjnych. W Instytucie Telekomunikacji
Politechniki Warszawskiej był kierownikiem
Pracowni Filtrów i Korektorów (1971–1991),
zastępcą dyrektora ds. nauki (1975) i ds. nau -
czania (1979–1982) oraz kierownikiem Za -
kła dy Systemów Teletransmisyjnych (1987–
–1991). W 1971 roku utworzył w Pracowni
Filtrów i Korektorów wydawnictwo publiku-
jące opracowania naukowe i techniczne pra-
cowników tej Pracowni w zeszytach serii „Pod -
stawowej” i „ETO” (od 1991 roku wydano
oko ło 70 tytułów) oraz w 1974 roku — wy -
daw nictwo Instytutu Telekomunikacji Poli tech -
 niki Warszawskiej publikujące opracowania
w zeszytach serii „Komunikaty i Referaty”. Był
promotorem 3 rozpraw doktorskich oraz re -
cen zentem i konsultantem kilkunastu takich
roz praw. Był ponadto członkiem Rady Wy -
dzia łu Elektroniki Politechniki Warszawskiej
oraz Komisji Egzaminów Doktorskich na tym
Wydziale do chwili wprowadzenia restryk -
cyj nej Ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia
12 września 1990 roku. W ramach prac nau -

ko wo-badawczych zaprojektował ponad 60
układów teletransmisyjnych (głównie filtrów
i zwrotnic elektrycznych) wdrożonych do pro -
dukcji (m.in. W Polskich Zakładach Tele -
trans misyjnych i Zakładach OMIG).

Za osiągnięcia naukowe, naukowo-ba -
daw cze, dydaktyczno-wychowawcze i po pu -
laryzatorskie otrzymał Nagrody Rektora Po -
litechniki Warszawskiej, Ministra Łączności,
Przewodniczącego Komitetu Nauki i Tech ni -
ki oraz Przewodniczącego Wydziału IV Pol -
skiej Akademii Nauk, Nagrodę Sto wa rzy sze -
nia Elektryków Polskich „za wyróżniającą się
książkę z zakresu elektryki napisaną i wyda-
ną w kraju w latach 1959–1968” (książka Fil -
try elektryczne), Nagrodę Wydawnictwa Epo -
ka za publikacje z serii „Konkrety” (1986),
a także około 10 odznaczeń, w tym: Medal
Komisji Edukacji Narodowej (1976), Złotą
Od znakę „Zasłużony dla Politechniki War -
szaw skiej” (1979), Złotą Honorową Odzna -
kę „Zasłużony Pracownik Łączności” (1976)
i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
(1989).

Przez wiele lat był przewodniczącym Koła
Stowarzyszenia Elektryków Polskich na Wy -
dzia le Elektroniki Politechniki Warszawskiej
i re daktorem naczelnym wydawnictwa Ins ty -
tu tu Telekomunikacji Wydziału Elektroniki
Po litechniki Warszawskiej. W latach 1995–
–2001 był zatrudniony na stanowisku głów-
nego specjalisty w Centrum Badawczo-Roz -
wo jowym Telekomunikacji Polskiej SA, gdzie
wykonywał na komputerach prace projekto-
we i symulacyjne związane z siecią dostępo-
wą ze stykiem „Z” central cyfrowych.

Jest żonaty, ma 3 dzieci. Interesuje się
mu zyką klasyczną i grywał na rozmaitych
ins trumentach. Ze szczególną atencją wspo -
mi na następujących swych profesorów z Uni -
wersytetu w Getyndze i z Politechniki War -
szaw skiej: profesora Pohla (fizyka ekspery men -
talna), profesora Goubeau (chemia fizycz na),
profesora Rellicha (matematyka), profesora
Kazimierza Drewnoskiego (miernictwo elek-
tryczne), profesora Witolda Pogorzelskiego
(ma tematyka) i profesora Witolda Nowic kie -
 go (teletransmisja).
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JERZY W.
PUŁACZEWSKI
Jerzy W. Pułaczewski urodził się 3 lutego
1933 roku w Warszawie. Ciężko ranny w cza -
sie oblężenia Warszawy we wrześniu 1939
roku. W 1951 roku ukończył z wyróżnie-
niem Liceum Ogólnokształcące im. Sta ni sła -
wa Staszica w Warszawie. Dyplomy inżynie-
ra łączności (1955) oraz magistra inżyniera
elektronika, specjalność Automatyka (1958),
uzyskał na Wydziale Łączności Politechniki
Warszawskiej. Od 1956 roku jest zatrudnio-
ny jako nauczyciel akademicki w Politech ni -
ce Warszawskiej, najpierw w Katedrze Auto -
ma tyki i Telemechaniki, a następnie po zmia-
nach nazwy w Instytucie Automatyki i w Ins -
tytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej.
Doktorat uzyskał na Wydziale Łączności
Poli techniki Warszawskiej w 1965 roku za
rozprawę Dobór nastaw regulatora PID na
płasz czyźnie Wyszniegradskiego w przypad-

ku obiektów z opóźnieniem. W styczniu 1973
roku został mianowany docentem.

W latach 1958–1959 odbył 8-miesięczny
staż naukowy w Moskiewskim Instytucie
Ener getycznym (MEI), w latach 1965–1966
uzys kał roczne stypendium British Council na
Uniwersytecie w Cambridge (Anglia), w la -
tach 1980–1981 przebywał jako pracownik
naukowy na Uniwersytecie w Minneapolis
(USA) oraz w laboratorium badawczym firmy
3M (St. Paul, USA).

W latach 1956–1965 zainteresowania
badawcze Jerzego W. Pułaczewskiego kon-
centrowały się na problematyce działania,
budowy i zastosowań aparatury regulacyjnej,
a zwłaszcza serwomechanizmów i regulato-
rów. Opracował on wówczas szereg prototy-
powych układów, głównie dla potrzeb labo-
ratoriów studenckich. W latach 1966–1980
w ramach prac dotyczących przemysłu cuk -
rowniczego oraz produkcji tlenku glinu, zaj-
mował się modelowaniem matematycznym
i strukturami sterowania złożonych procesów
technologicznych. Od tego czasu datuje się
za interesowanie Jerzego W. Pułaczewskiego
automatyzacją procesów przetwórczych,
zwłaszcza w przemyśle chemicznym oraz
zagadnieniami na styku automatyki i inżynie-
rii chemicznej.

Od początku lat sześćdziesiątych, Jerzy
W. Pułaczewski prowadził wykłady doty-
czące elementów i układów automatyki,
podstaw automatyki, regulatorów i serwome-
chanizmów oraz dynamiki procesów. Od
przyjazdu z USA (1981) interesuje się cyfro-
wymi algorytmami regulacji, w tym algoryt-
mami predykcyjnymi. Od 1990 roku prowa-
dzi wykład obieralny „Cyfrowe algorytmy
regulacji”.

Jerzy W. Pułaczewski był opiekunem
ponad sześćdziesięciu dyplomowych prac
magisterskich i promotorem pięciu rozpraw
doktorskich.

Jerzy W. Pułaczewski brał aktywny udział
w znaczących zespołowych pracach badaw-
czych i konferencjach naukowych. Był rów-
nież wybierany do rad naukowych różnych
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instytucji (Instytut Przemysłu Cukrow ni cze -
go, Resortowy Ośrodek Badawczo-Roz wo jo -
wy Chemoautomatyka, Przemysłowy Instytut
Telekomunikacji). Jest autorem lub współau-
torem kilkudziesięciu publikacji naukowych
oraz kilku książek naukowo technicznych,
a tak że popularyzujących technikę oraz pod-
ręczników i skryptów akademickich. Jedną
z pa sji Jerzego W. Pułaczewskiego (oprócz
sportu i turystyki) jest popularyzacja techniki.
Współpracując z Wydawnictwem Szkolnym
i Pedagogicznym opublikował kilka, cieszą -
cych się powodzeniem, podręczników dla
śred nich szkół technicznych.

Odbywając w 1965–1966 roku staż nau -
ko wy w Anglii, Jerzy W. Pułaczewski zapoznał
się ze stosowanym na Uniwersytecie w Cam -
bridge systemem oferowanych studentom
przed miotów obieralnych. Gdy więc na po -
czątku lat siedemdziesiątych zaczęto wpro -
wa dzać podobny system na Wydziale Łącz-
ności Politechniki Warszawskiej, Jerzy W.
Pułaczewski stał się aktywnym propagatorem
tego systemu. Pracując w latach 1972–1980

jako zastępca dyrektora Instytutu Auto ma ty -
ki, wkładał wiele wysiłku w sprawne funk -
cjo nowanie i ulepszanie systemu przedmio-
tów obieralnych.

W trudnych latach 1981–1987 Jerzy W.
Pułaczewski był prodziekanem Wydziału
Elektroniki, a w latach 1981–1990 pełnił także
funkcję przewodniczącego komisji progra-
mowej Rady Wydziału. W latach 1987–1990
był członkiem Senatu Politechniki War szaw -
skiej, w latach 1990–1996 członkiem Uczel -
nia nej Komisji Wyborczej, a w latach 1993–
–1996 ponownie zastępcą dyrektora Insty tutu
Automatyki. Za swą działalność dy daktycz ną
i naukowo badawczą uzyskał kilkanaście na -
gród Rektora i Dziekana oraz cztery nagrody
Ministra.

W 1998 roku Jerzy W. Pułaczewski prze-
szedł na emeryturę. Od tego czasu jest za -
trud niony w Instytucie Automatyki i Infor ma -
tyki Stosowanej, początkowo na stanowisku
naukowo badawczym a obecnie w formie
wykładów zleconych.
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STANISŁAW
JERZY PYTKOWSKI
(1930–2009)

Stanisław Pytkowski urodził się 29 sierpnia
1930 roku w Warszawie, gdzie ukończył
szko łę podstawową, a następnie Liceum Ogól -
nokształcące im. Hugo Kołłątaja. W 1949
roku rozpoczął studia na Wydziale Elek trycz -
nym Szkoły Inżynierskiej im. H. Wa wel ber ga
i S. Ro twan da w War sza wie, które kontynu-
ował na Wydziale Łączności Politechniki
War szawskiej. Dyplom magistra inżyniera
uzys kał w 1958 roku. Od 1953 roku był za -
trud niony jako nauczyciel akademicki w Ka -
te drze Radiotechniki Politechniki War szaw -
skiej. Głównymi tematami jego pracy były:
technika próżniowa i badania powierzchni
ciała stałego.

Stopień doktora nauk technicznych uzy-
skał w 1972 roku po obronie rozprawy Po -

ten cjał izolowanych powierzchni próżnio-
mierzy głowicy jonizacyjnej i jego wpływ na
parametry pomiarowe i został zatrudniony
na stanowisku adiunkta.

Specjalnością Stanisława Pytkowskiego
była technologia próżni oraz próżniowe anali -
zatory stosowane w elektronice. Był on współ -
organizatorem i współautorem dydaktyczne-
go laboratorium Techniki Próżni, wykładow-
cą przedmiotu „Podstawy Techniki Próżni”,
inicjatorem i autorem wprowadzenia do dy -
daktyki nowoczesnej tematyki z zakresu ana-
lizy powierzchni ciała stałego za pomocą
wiązek jonowych.

Stanisław Pytkowski był wieloletnim kie-
rownikiem Zespołu Badawczego Instytutu,
współinicjatorem i współorganizatorem oraz
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opiekunem Zakładu Doświadczalnego ZOPAP
przy Katedrze Wysokiej Próżni. W latach
1978–1984 był kierownikiem Zakładu Tech -
ni ki Próżni, a w latach 1984–1991 zastępcą
dyrektora do spraw nauki w Instytucie.

W 1976 roku Stanisław Pytkowski wpro-
wadza do programu badawczego nowy te -
mat — budowa spektrometrów elektronowych
do analizy powierzchni ciała stałego. Wyko -
na nie tego tematu prowadzi do zbudowania
kilku spektrometrów Augera pracujących w la -
bo ratorium dydaktyczno-badawczym Insty -
tu tu oraz w innych laboratoriach instytutów
Polskiej Akademii Nauk i szkół wyższych.
Twór cy spektrometru otrzymali nagrodę Se -
kretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk
(1986).

W 1982 roku Stanisław Pytkowski zorga-
nizował wykład kursowy pod tytułem „Me -
tody badania ciała stałego”. Do treści tego
wy kła du weszły na stałe metody analizy po -
wierzchni ciała stałego wzbogacone ćwicze-
niami laboratoryjnymi.

W 1985 roku Stanisław Pytkowski opra-
cował sprawdzoną później, w okresie 6 lat
badań, metodykę określania potencjału nau -
kowo-badawczego Instytutu. Umożliwiło to,
w zmieniających się warunkach ekonomicz-
nych i prawnych, dokładne wyznaczanie po -

zio mu optymalnego zaangażowania Insty tu tu
w pracach naukowo-badawczych.

Stanisław Pytkowski pełnił liczne funkcje
organizacyjne, był między innymi członkiem
komitetów naukowych wielu konferencji,
człon kiem Rady Naukowej OBREP, członkiem
Rady Programowej „Elektroniki”, sekretarzem
naukowym Sekcji „Technologii Elektronowej
KEiT” Polskiej Akademii Nauk, krajowym ko -
ordynatorem prac badawczych w dziedzinie
próżni, członkiem różnych Komisji Rady Wy -
działu Elektroniki Politechniki War szaw skiej.

Wyróżniony nagrodami: Ministra Szkol -
nic twa Wyższego, Przewodniczącego Ko -
mite tu Nauki i Techniki, Rektora Politechniki
War szawskiej i Dziekana Wydziału Elek tro -
ni ki Politechniki Warszawskiej.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi
(1974), Złotą Odznaką „Zasłużony dla Poli -
tech niki Warszawskiej”, Srebrną Odznaką
Ho norową Stowarzyszenia Elektryków Pol -
skich (1986).

Z żoną Anną (z domu Tarnogórską)
wychowali dwoje dzieci.

Szczególnym jego zamiłowaniem było
że glarstwo. W 1963 roku uzyskał patent ka pi -
tana jachtowego żeglugi wielkiej.

Zmarł 1 lutego 2009 roku.
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KAROL
WOJCIECH RADECKI
Karol Wojciech Radecki urodził się 1 listopada
1946 roku w Milanówku. Po ukończeniu Li ce -
um Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa
w Grodzisku Mazowieckim studiował na Wy -
dziale Elektroniki Politechniki War szawskiej.

Studia ukończył w 1970 roku uzyskując
tytuł magistra inżyniera elektronika w zakre-
sie elektroniki o specjalności radiotechnika.
Pracę magisterską Badanie wiązki atomów
cezu Cs133 wykonał w Instytucie Pod sta -
wowych Problemów Techniki Polskiej Aka -
de mii Nauk pod kierunkiem profesora Ste fa -
na Hahna i doktora Andrzeja Chachulskigo.
Wyniki pracy magisterskiej były wykorzysta-
ne przy budowie pierwszego polskiego mi nia -
turowego cezowego wzorca częstotliwości.

Karol W. Radecki pracuje w Politechnice
Warszawskiej od 1970 roku. Jest pracowni-
kiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie
Radioelektroniki, Wydziału Elektroniki i Tech   -

nik Informacyjnych. Stopień doktora nauk
technicznych otrzymał w 1978 roku.

Przedmiotem rozprawy doktorskiej Karola
W. Radeckiego była budowa spektrometru
mikrofalowego z wiązką atomową srebra,
z wy korzystaniem jednoczesnego rezonansu
atomowego dwóch stabilnych izotopów tego
pierwiastka Ag107 i Ag109. Zbudowany spek -
 trometr był unikalny w skali krajowej a w nie -
których aspektach — w skali światowej.
Spek trometry tego rodzaju nie były dotych-
czas budowane. Nowość pracy polegała na
eksperymentalnym zrealizowaniu pomiaru
tzw. linii superpozycyjnej to jest jednoczes -
nego rezonansu dwóch izotopów, w danym
przypadku izotopów srebra.

Karol W. Radecki od początku zatrudnie-
nia aktywnie uczestniczył w działalności dy -
daktycznej Zakładu Radiokomunikacji. Pro -
wadził autorskie wykłady, ćwiczenia i labo-
ratoria z zakresu radiokomunikacji na studiach
dziennych magisterskich, studiach wieczoro-
wych i podyplomowych a także wykłady na
kursach telefonii komórkowej dla pracowni-
ków PTK Centertel.

Przygotował liczne materiały pomocni-
cze do prowadzonych przez niego zajęć dy -
dak tycz nych. Jest redaktorem i współautorem
skryp tu Materiały i elementy elektroniczne,
współ  redaktorem skryptu Teoria sygnałów
i mo  dulacji. Laboratorium, współautorem
skryp  tu Systemy radiokomunikacyjne. Labo -
ra torium.

Ostatnio prowadzi wykłady z: „Sygnałów
i modulacji”, „Materiałów i elementów elek-
tronicznych”, „Radiowych systemów nawiga-
cyjnych i wzorców częstotliwości”.

Przez wiele lat pełnił funkcję kierownika
laboratoriów studenckich. Pod jego kierunkiem
zostały wykonane 54 prace dyplomowe ma -
gisterskie i inżynierskie. W 1975 roku za osiąg -
nięcia w pracy naukowo-dydaktycznej, wy -
cho wawczej i organizacyjnej otrzymał na gro -
dę Dziekana Wydziału Elektroniki, a w 1999
i 2001 roku nagrody zespołowe I stopnia
Rektora Politechniki Warszawskiej za osiąg -
nięcia dydaktyczne.
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Działalność naukowa Karola W. Ra dec -
kiego koncentruje się wokół zagadnień stabi-
lizacji częstotliwości za pomocą atomowych
wzorców częstotliwości oraz budowy elek -
tro nicznych systemów wspomagania osób
niewidomych. Prace badawcze miały przede
wszystkim charakter aplikacyjny i były pro -
wa dzone w ramach różnych projektów ba -
dawczych oraz prac własnych i statutowych.

W zakresie wzorców atomowych doty-
czyły one projektów oraz badań srebrowego
i cezowego spektrometru mikrofalowego. Ka -
rol W. Radecki był członkiem kierownictwa
zespołowego projektu Instytutu Biocyber ne -
ty ki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Aka -
de mii Nauk i Instytutu Radioelektroniki Poli -
techniki Warszawskiej Elektroniczny system
orien tacji terenowej w środowisku miejskim
dla osób niewidomych, finansowanego z fun -
duszy PHARE. Uczestniczył w projektach
badawczych dla potrzeb Państwowej Agen -
cji Radiokomunikacyjnej, Instytutu Lotnictwa
i Centrum Naukowo-Technicznego PKP.

W 1973 roku za opracowanie laborato-
ryjnego stanowiska wysokiej próżni otrzymał
nagrodę zespołową Rektora Politechniki
War szawskiej. Za działalność naukowo-ba -
daw czą otrzymał w 1979 roku nagrodę indy-
widualną III stopnia Ministra Nauki, Szkol -
nictwa Wyższego i Techniki oraz w 1982
roku nagrodę zespołową Rektora Politechniki
Warszawskiej. Jest autorem lub współauto-
rem 42 publikacji naukowych, współautorem
jednego patentu.

Obecna działalność naukowa Karola W.
Radeckiego dotyczy metod poprawy dokład-

ności cezowych wzorców częstotliwości
oraz budowy i badań radiowych układów
orientacji i nawigacji terenowej dla osób nie-
widomych.

Karol W. Radecki łączy pracę dydaktycz-
ną i naukową z działalnością organizacyjną
i społeczną. Przez kilka lat organizował i peł -
nił funkcję sekretarza seminariów naukowych
w Instytucie Radioelektroniki. Organizował
studenckie wizyty naukowo-techniczne w ra -
diowych i telewizyjnych ośrodkach nadaw-
czych, zakładach przemysłowych i labora -
toriach naukowych, był opiekunem zawodo-
wych praktyk studenckich, członkiem Wy -
dzia łowej Komisji Rekrutacyjnej. Jest człon-
kiem Krajowego Komitetu Narodowego Union
Radio-Scientifique Internationale, przewod -
ni czącym Krajowej Komisji A (Metrologii
Elek tromagnetycznej) Union Radio-Scien ti fi -
que Internationale, członkiem Komitetu Pro -
gra mowego Krajowego Sympozjum Nauk
Ra dio wych Union Radio-Scientifique Inter -
na tionale, członkiem In sti tu te of Elec tri cal
and Elec tro nics En gi ne ers (IE EE).

Przez szereg lat był przewodniczącym
Rady Programowej Radia Bogoria w Gro dzi -
sku Mazowieckim oraz członkiem Rady
Nau kowej Polskiego Związku Niewidomych.
Zo stał odznaczony Złotym Medalem za Dłu -
goletnią Służbę.

Jego zainteresowania to fotografia i turys -
tyka górska. Jest członkiem PTTK oraz Sto -
łecz nego Klubu Tatrzańskiego w Warszawie.
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DARIUSZ RADOMSKI
Dariusz Radomski urodził się 28 września
1970 roku w Warszawie. W latach 1986–1990
był uczniem klasy matematyczno-fizycznej
XVI Liceum Ognolnokształcącym im. Stefanii
Sempołowskiej. W latach 1990–1996 studio-
wał na Wydziale Elektroniki w Instytucie
Automatyki. Poznawanie metod opisywania
procesów dynamicznych oraz ich sterowania
stało się inspiracją do zainteresowania się
procesami biologicznymi, które regulują
czyn ności życiowe organizmu człowieka.
W la tach 1993–1995, równolegle ze studia-
mi na Politechnice, uczęszczał jako wolny
słuchacz na wybrane wykłady i ćwiczenia na
Wydział Lekarski Akademii Medycznej w War -
szawie. Wówczas także zaczął czynnie brać
udział w pracach kół naukowych na Aka de -
mii Medycznej, wspierając przyszłych leka-
rzy wiedzą matematyczną i techniczną. Efek -
tem tej współpracy był temat pracy dyplomo-
wej — Modelowanie i analiza dynamiki fali
tętniczego ciśnienia krwi, obronionej w 1996
roku na ocenę celującą. W latach 1996–2001
odbył studia doktoranckie w Instytucie Auto -
matyki Politechniki Warszawskiej, podczas
któ rych zajmował się modelowaniem i stero-

waniem wybranych procesów fizjologicz-
nych człowieka.

W 2001 roku obronił z wyróżnieniem
pra cę doktorską Sterowanie adaptacyjne
pompą do dożylnej iniekcji leków, przygoto-
waną pod kierunkiem doktora Andrzeja
Pacuta. Otrzymał stopień doktora nauk tech-
nicznych w zakresie automatyki i robotyki,
specjalność Biocybernetyka. Od 2002 roku
jest zatrudniony w Zakładzie Elektroniki Ją -
dro wej i Medycznej Instytutu Radio elek tro ni -
ki Politechniki Warszawskiej.

W maju 2006 obronił również pracę dok-
torską na Wydziale Lekarskim Warszaw skie -
go Uniwersytetu Medycznego Identyfikacja
czynników ryzyka torbieli endometrioidal-
nych jajników pod kierunkiem doktora Piotra
I. Roszkowskiego, otrzymując stopień dokto-
ra nauk medycznych w zakresie biologii me -
dycznej, specjalność epidemiologia repro-
dukcyjna.

Zainteresowania naukowe Dariusza
Radomskiego koncentrują się na rozwoju
me to dologii i aplikacji modelowania mate-
matycznego do rozwiązywania zarówno
pod stawowych, jak i klinicznych problemów
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medycznych związanych z układem hormo-
nalnym i procesem rozrodczym.

Jest autorem lub współautorem 37 donie-
sień konferencyjnych, 38 publikacji w recen-
zowanych czasopismach oraz 9 rozdziałów
w monografiach zbiorowych. Tematyka ostat -
nich publikacji dotyczy problematyki opty-
malizacji dawki insuliny u pacjentów z cuk -
rzycą typu I oraz badań nad bioelektryczną
aktywnością ciężarnej macicy.

W czerwcu 2009 roku odbył tygodniowy
staż naukowy w Institute of Metabolic Scien -
ce, Addenbrooke's Hospital w Cambridge
pod Londynem.

Dariusz Radomski jest aktywnym człon-
kiem 3 towarzystw naukowych: International
Society for Clinical Biostatistics, Polskiego
To  warzystwa Ginekologicznego i Polskiego
To warzystwa Seksuologicznego.

Od 2004 roku sprawuje funkcję Pełno -
mocnika Rektora Politechniki Warszawskiej
ds. osób niepełnosprawnych. Połączenie
wie dzy z zakresu zdrowia reprodukcyjnego
czło wieka z działalnością na rzecz środowi-
ska osób niepełnosprawnych zaowocowało
wprowadzeniem zagadnień rehabilitacji sek-
sualnej do programów specjalizacyjnych dla
przyszłych lekarzy seksuologów oraz specja-
listów z fizjoterapii i rehabilitacji medycznej.

Zainteresowania pozazawodowe Dariu -
sza Radomskiego to piosenka literacka i ka -
ba retowa, filozofia, literatura biograficzna.
Jest autorem ponad 50 tekstów piosenek.
Część z nich doczekała się muzyki i była pre-
zentowana w klubach studenckich.

Wolny czas lubi spędzać z przyjaciółmi
w górach.
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CZESŁAW RAJSKI
(1905–1992)

Czesław Wacław Rajski urodził się 30 kwiet-
nia 1905 roku w Kijowie. Studia na Wydziale
Elektrycznym Politechniki Warszawskiej
ukończył w 1929 roku, specjalizując się —
podług ówczesnej terminologii — w prądach
słabych. W 1952 roku uzyskał stopień dokto-
ra nauk technicznych za rozprawę Teoria
skośnego włączenia toru długiego w obwód
elektryczny. Tytuł naukowy profesora nad zwy -
czajnego otrzymał w 1956 roku, a w 1964
roku — profesora zwyczajnego. Był dzieka-
nem Wydziału Łączności Politechniki War -
szaw skiej w latach 1960–1964 i kierowni-
kiem Katedry Elektrotechniki Teoretycznej „A”
w latach 1962–1970. Od 1 października 1975
roku profesor Rajski był na emeryturze.

Do wybuchu wojny inżynier Rajski pra-
cował w Państwowych Zakładach Tele- i Ra -

diotechnicznych, najpierw jako konstruktor,
a następnie jako kierownik wydziału. Opra -
cował w tym czasie między innymi część
bar dzo na owe czasy nowoczesnej — bo
„bez sznurowej” — międzymiastowej centrali
telefonicznej dla Warszawy. Wynalazł i opa -
tentował system modulacji lampowych
nadajników telegraficznych; system ten zna-
lazł trwałe zastosowanie w produkcji. W la -
tach międzywojennych był kilkakrotnie
człon kiem delegacji polskiej na kongresach
CCIF (Comitè Consultatif International pour
les Communications Téléphoniques á Gran -
des Distances).

Po wojnie, w latach 1945–1948, był Cze -
sław Rajski naczelnym dyrektorem w Pań -
stwowych Zakładach Tele- i Radio tech nicz -
nych, a w latach 1949–1952 — dyrektorem
Centralnego Biura Konstrukcyjnego Teleko -
mu nikacji. Równolegle w 1946 roku był eks-
pertem do spraw telekomunikacji przy Pol -
skiej Misji Ekonomicznej w Waszyngtonie,
która była afiliowana przy UNRRA. W latach
1952–1962 pracował w Instytucie Mate ma -
tycznym Polskiej Akademii Nauk, gdzie zaj-
mował się zastosowaniem rachunku prawdo-
podobieństwa i statystyki matematycznej do
zagadnień przemysłowych.

W 1949 roku rozpoczął profesor Rajski
pracę dydaktyczną na Politechnice War -
szaw skiej. Początkowo prowadził wykłady
zlecone z materiałoznawstwa telekomunika-
cyjnego na Wydziale Elektrycznym, a następ-
nie już jako etatowy pracownik Wydziału
Łączności wykładał teorię obwodów, elektro-
nowe maszyny cyfrowe i teorię informacji.
Wykład teorii obwodów, wywodzący się
pier wotnie z potrzeb elektroenergetyki, opra-
cował i wykładał w zupełnie innym ujęciu,
odpowiadającym potrzebom elektroniki i te -
le komunikacji. W 1954 roku zorganizował
Zakład Podstaw Teleelektryki przy Katedrze
Podstaw Telekomunikacji, który następnie
został przekształcony w Katedrę Elektro -
techniki Teoretycznej „A”. W 1970 roku
Katedra ta weszła w skład Instytutu Podstaw
Elektroniki.
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Jako dziekan Wydziału Łączności, Cze -
sław Rajski zainicjował daleko idącą reformę
nauczania wszystkich prawie przedmiotów.
Przyczynił się do znacznego wzrostu spraw-
ności studiowania. Spowodował również
powstanie kilku nowych katedr. Przez wiele
lat był przedstawicielem Wydziału w Senacie
Politechniki Warszawskiej.

W roku akademickim 1965/1966 przeby-
wał w Ghanie, gdzie jako visiting professor
wy kładał analizę matematyczną na Uni -
versity of Science and Technology w Kumasi.
W latach 1972–1974 przebywał kilkakrotnie
w Algierii; pełnił tam funkcję konsultanta
UNESCO do spraw kształcenia kadr i prowa-
dził (w roku akademickim 1973/1974) wy -
kłady z teorii informacji w École Nationale
Polytechnique d’Alger.

Dorobek naukowy Czesława Rajskiego
obejmuje kilkadziesiąt pozycji. W 1957 roku
napisał skrypt Elektronowe maszyny cyfrowe.
Była to pierwsza publikacja zwarta, doty-
cząca urządzeń zwanych obecnie kompute-
rami. W 1964 roku ukazał się następny skrypt,
tym razem z teorii obwodów, a w 1971 roku
książka Teoria obwodów, część I, której za -
kres obejmował program pierwszego seme-
stru wykładu tego przedmiotu. Spośród pub -
likacji, które ukazały się w wydawnictwach
periodycznych trzy były szczególnie bliskie
autorowi. W 1961 roku podał on definicję
metryki w przestrzeni zmiennych losowych
dyskretnych, a w 1963 roku nową definicję
mocnego współczynnika korelacji takich
zmiennych (w obu wypadkach w oparciu
o funk cjonał entropii). W 1982 roku wyka-
zał, że dla bardzo obszernej klasy makrosko-
powych systemów dynamicznych, również
dyssypatywnych, istnieje wielkość, która w każ -
dej chwili przyjmuje dla przebiegów rzeczy-
wistych wartość stacjonarną, przeważnie
minimalną.

W trakcie swej długoletniej pracy dydak-
tycznej był promotorem ponad 20 zakończo-
nych rozpraw doktorskich, z których wiele
zostało wyróżnionych.

Czesław Rajski był członkiem założycie-
lem Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki
Teo retycznej i Stosowanej oraz członkiem
za łożycielem Polskiego Towarzystwa Cyber -
ne tycznego. Był również członkiem Pol skie -
go Towarzystwa Matematycznego oraz
człon kiem The Institution of Electrical Engi -
neers w Wielkiej Brytanii i The Association
for Symbolic Logic w USA.

W 1964 roku za swoje osiągnięcia nau -
kowe i dydaktyczne profesor Rajski został
od znaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, a w 1981 roku wyróżnio-
ny tytułem honorowym „Zasłużony Nau czy -
ciel PRL”. W 1984 roku otrzymał godność
członka honorowego Polskiego Towarzystwa
Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.

Mimo przejścia na emeryturę w 1975
roku Czesław Rajski nie zaprzestał działalno-
ści naukowej. Opiekował się również inten-
sywnie licznym gronem doktorantów promu-
jąc w latach 1975–1985 dziewięciu nowych
doktorów. Do ostatnich lat, dopóki pozwala-
ło mu na to zdrowie, kierował pracami ze -
spo łu naukowego.

Dla wychowanków i współpracowników
pozostanie zawsze wzorem człowieka i uczo -
nego. Miał niezwykłe i oryginalne poczucie
humoru, które zjednywało mu powszechną
sympatię. W przedmowie do wspomnianego
już podręcznika Teoria obwodów napisał:
„Jedną z największych liczb znanych w przy-
rodzie jest liczba podręczników z teorii ob -
wodów. Są one z reguły bardzo dobre a prze-
ważnie świetne. W tych warunkach wydanie
jeszcze jednego podręcznika z tego zakresu
wymaga usprawiedliwienia”.

Profesor Czesław Rajski zmarł w War sza -
wie w dniu 26 listopada 1992 roku.
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ZBIGNIEW W. RAŚ
Zbigniew W. Raś urodził się 17 czerwca
1947 roku w Milanówku. Szkołę licealną im.
Klementa Gottwalda (obecnie Stanisława
Staszica) ukończył w 1965 roku i w tym
samym roku przyjęty został na Wydział Ma -
tematyki i Mechaniki Uniwersytetu War -
szawskiego. Dyplom magistra uzyskał w dniu
17 czerwca 1970 roku. Jego praca magister-
ska dotycząca systemów dedukcyjnych zo -
stała wyróżniona w konkursie Polskiego To -
wa rzystwa Matematycznego nagroda im.
Józefa Marcinkiewicza.

Po ukończeniu studiów pracował przez
dwa lata jako asystent a później jako starszy
asystent w Instytucie Matematyki Uniwer -
sytetu Warszawskiego. W latach 1970–1972
prowadził badania dotyczące automatyczne-
go generowania twierdzeń rachunku predy-
katów za które uzyskał nagrodę Prezesa
Polskiej Akademii Nauk. W 1972 roku roz-
począł studia doktoranckie w Instytucie
Informatyki UW które ukończył w 1973 ro-

 ku. Pracę doktorską zatytułowaną Alge bra -
icz ne własności semi-programów w maszy-
nach adresowych stałoprogramowych napi-
sał pod kierunkiem profesora Zdzisława
Pawlaka i obronił ją w czerwcu 1973 roku.
Została ona wyróżniona przez Ministra
Edukacji Narodowej nagrodą trzeciego stop-
nia. W okresie 1974–1981 pracował na sta-
nowisku adiunkta w Instytucie Matematyki
Uni wersytetu Warszawskiego. W latach 1976–
–1978 pracował również jako adiunkt w Ins -
tytucie Informatyki Uniwersytetu Jagiel loń -
skie go w Krakowie. W tym okresie zatrud-
niony był również w Centrum Medycznym
Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
gdzie współpracował z grupą profesora Jana
Doroszewskiego w tematyce modelowania
diagnozy medycznej.

We wrześniu 1975 roku wyjechał do No -
wego Yorku gdzie pracował przez 9 miesięcy
pod kierunkiem profesora Samuela Eilen ber -
ga w Instytucie Matematyki na uniwersytecie
Columbia. Uzyskane tam wyniki dotyczyły za -
stosowania metod teorii kategorii do mode -
lowania procesów obliczeniowych. W okre -
sie tym zapraszany był na wykłady do wielu
instytutów badawczych, uniwersytetów ame-
rykańskich i kanadyjskich (IBM San Jose, Car -
ne gie-Mellon University, Simon Fraser Uni -
ver sity, University of Waterloo, University of
Montreal, University of Colorado, University
of Chicago, oraz University of Pennsylvania).
Rok akademicki 1978–1979 spędził na Uni -
versity of Florida w Gainesville gdzie praco-
wał jako visiting assistant professor pod kie-
runkiem profesora Stanisława Ulama oraz pro -
fesora Alexandra Bednarka. Uzyskane w tym
okresie wyniki badawcze dotyczyły głównie
systemów informacyjnych będących uogólnie -
niem systemu Saltona. Od września 1981 roku
pracuje cały czas na Uniwersytecie w Pół -
noc nej Karolinie w Charlotte gdzie w 1987
roku otrzymał tytuł pełnego profesora na Wy -
dziale Informatyki. Od 2001 roku jest dy -
rektorem laboratorium wydobywania wiedzy
z baz danych oraz dyrektorem „Graduate
Cer tificate in Advanced Databases and
Knowledge Discovery”.
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Od maja 1985 do sierpnia 1987 roku pra-
co wał również jako associate professor w ins -
 tytucie informatyki uniwersytetu Tennessee
w Knoxville. W okresie tym współpracował
z zespołem Mary Emrich w Oak Ridge Na tio -
nal Laboratory zajmującym się inteligentny-
mi systemami informacyjnymi. W 1986 ro -
ku wspólnie z Marią Zemankovą organizuje
w Knox ville pierwszą konferencję międzyna-
rodową sponsorowaną przez Association for
Computing Machinery Special Interest Group
on Artificial Intellgence oraz Oak Ridge Na -
tio nal Laboratory na temat podstaw systemów
inteligentnych (International Symposium on
Methodologies for Inelligent Systems, 1986).
W 2011 roku konferencja ISMIS odbędzie się
w Warszawie i jej organizatorem jest Instytut
Informatyki Politechniki Warszawskiej. Był
pro fesorem wizytującym na University of
Bonn, w Linkoping University, Consiglio Na -
zio nale delle Ricarche (w Rzymie), Uni ver -
sity Palma de Mallorca, University of Turin,
Lockheed Research Laboratory w Palo Alto,
Maebashi Institute of Technology (Japan). Od
1994 roku zatrudniony jest również w IPI
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie jako pro -
fesor zagraniczny. Prowadził wykłady z za -
kre su logiki matematycznej, podstaw infor-
matyki, systemów wyszukiwania informacji,
struktur danych, złożoności algorytmów, sys-
temów wiedzy, systemów eksploracji da nych,
baz danych, oraz sztucznej inteligencji.

Otrzymał wiele nagród na Uniwersytecie
w Północnej Karolinie zarówno za wyniki
w pracy badawczej jak również za opiekę
nad studentami i prowadzenie wykładów na
studiach magisterskich i doktoranckich (2009
Harshini V. De Silva Graduate Mentor Award,
2000 Alcoa Foundation Outstanding Faculty
Award). W 2008 roku był finalistą Bank of
America Award for Teaching Excellence. Pro -
wa dził granty jako Principal Investigator spon -
sorowane przez National Science Foun da -
tion, Department of Defense/US Army, US Na -
val Research Laboratory, Oak Ridge National
Laboratory.

W 1992 roku wspólnie z Marią Ze man -
kovą (National Science Foundation) i z Larry
Kershberg (George Mason University) założył
znane czasopismo Intelligent Information
Systems („Journal of Intelligent Information
Systems”), wydawane przez Springer — do
dnia dzisiejszego prowadzi je jako Editor-in-
-Chief, wspólnie z Marenglen Biba (University
of New York, Albania). Jest założycielem oraz
edytorem (Editor-in-Chief ) nowego czasopis -
ma Social Network Mining („International
Jour nal Social Network Mining”), wydawane-

go przez Inderscience Publishers. W latach
1994–2009 był również na stanowisku De -
pu ty Editor-in-Chief czasopisma „Funda men -
ta Informaticae”. Jest jednym z głównych edy -
torów czasopisma „International Journal of
Data Mining, Modelling and Management”.

Opublikował przeszło 200 prac w dzie-
dzinie systemów informacyjnych, eksploracji
danych i jej zastosowań w budowie syste-
mów decyzyjnych zarówno w medycynie jak
i muzyce (automatyczne etykietowanie mu -
zy ki za pomocą instrumentów muzycznych
i emocji). Był edytorem ponad 30 książek,
głównie w renomowanych wydawnictwach
(ta kich jak Springer, North Holland, IEEE Com -
puter Society) o zasięgu międzynarodowym.

Był członkiem komitetu programowego
po nad 200 konferencji międzynarodowych,
takich jak: „Practice of Knowledge Discovery
in Databases”, „Knowledge Discovery and Da -
ta Mining”, „Flexible Query Answering Sys -
tems”, „Knowledge Discovery and Infor ma -
tion Retrieval”, „International Conference on
Data Mining”, „Association of Computer and
Infor mation Science and Engineering De part -
ments at Minority Institutions”, „Data Ware -
hou sing and Knowledge Discovery”. Był Pro -
gram Committee Chair (Vice-Chair) ponad 15
konferencji międzynarodowych, takich jak
„In ter national Symposium on Methodologies
for Intelligent Systems”, „International Con fe -
ren ce on Intelligent Agent Technology”, „Web
Intelligence” (WIC), „Mining Complex Data”
(MCD), „Multi-Valued Logic” (MVL).

Był promotorem 9 doktorów z zakresu
informatyki. Aktualnie jest promotorem dwóch
prac doktorskich w Polsce i dwóch prac dok-
torskich w USA.

Ma syna (mieszkającego na stałe w Niem -
czech) oraz córkę (mieszkająca w War sza -
wie). Interesuje się muzyka, medycyną, foto-
grafią oraz poezją. W czasie swojego pobytu
na Columbia University w Nowym Yorku kil-
kakrotnie publikował swoje wiersze w lokal-
nym czasopiśmie.

Słowa kluczowe: matematyczne podstawy
informatyki, inteligentne systemy infor ma cyj -
ne, hurtownie danych, eksploracja da nych, in -
formatyka medyczna, systemy multimedialne.

R



MARIUSZ RAWSKI
Mariusz Rawski urodził się 10 czerwca 1971
roku w Lubaczowie, gdzie ukończył szkołę
podstawową i liceum ogólnokształcące.
Dyplom magistra inżyniera elektroniki i tele-
komunikacji w zakresie telekomunikacja
uzyskał w 1995 roku na Wydziale Elektroniki
Politechniki Warszawskiej z wynikiem bar-
dzo dobrym. W tym samym roku rozpoczął
pracę w Instytucie Telekomunikacji na
Wydziale Elektroniki i Technik Infor ma cyj -
nych jako nauczyciel akademicki, obecnie
jako adiunkt. Stopień doktora nauk technicz-
nych uzyskał z wyróżnieniem na Wydziale
Elek troniki Politechniki War szaw skiej w 2000
roku.

Działalność naukowo-badawcza Mariu -
sza Rawskiego obejmuje metody syntezy
układów logicznych, projektowania i opty-
malizacji systemów cyfrowych oraz kosynte-
zy sprzętowo-programowej z wykorzysta-
niem struktur programowalnych Field
Programm able Gate Array. W ramach pracy
naukowej opracował wiele metod syntezy
układów opartych na dekompozycji funkcjo-
nalnej. Prace Mariusza Rawskiego w dziedzi-
nie metod i algorytmów dekompozycji uzy-
skały znaczne uznanie na arenie międzyna-
rodowej. Wyrazem tego było między innymi
zaproszenie do wygłoszenia seminariów i pre -
 zentacji oprogramowania w Eindhoven i Gre -
noble. Wyniki prac Mariusza Rawskiego pre-
zentowane były na wielu konferencjach
międzynarodowych w Europie i USA, a także
publikowane w zbiorowych pracach mono-
graficznych w Kluwer Academic Publisher
i Springer Verlag.

Mariusz Rawski brał udział w kilku gran-
tach i projektach finansowanych m.in. przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Agency
for Science, Technology and Research (Sin -
gapur) i NATO. Aktywnie uczestniczył w pra-
cach komitetów programowych konferencji
o zasięgu międzynarodowym: „International
Conference on Computational Intelligence
and Multimedia Applications” oraz „Inter na -
tional Conference on Systems Engineering”.
W 2001 roku brał udział w organizacji w War -
szawie międzynarodowej konferencji EURO -
MI CRO „Workshop on Digital Systems Design”.

Mariusz Rawski jest autorem lub współ -
autorem ponad 80 publikacji obejmujących
artykuły, referaty i książki. Referaty wygłasza-
ne przez niego były wielokrotnie wyróżniane
nagrodami i dyplomami — „Best Paper
Award” — m.in. na konferencjach: Krajowe
Sympozjum Telekomunikacji KST'98, Int.
Conference on Advanced Computer Systems
ACS’99, International Conference Mixed
Design of Integrated Circuits and Systems
MIXDES’02, Design & Architectures for
Signal and Image Processing DASIP'07,
International Conference Mixed Design of
Integrated Circuits and Systems MIXDES’09.
W ostatnim okresie pojawiły się książki,
których jest współautorem (np. Progra mo -
wal ne układy przetwarzania sygnałów i in -
for macji, WKŁ, 2008), dotyczące różnorod-
nych aspektów komputerowego projektowa-
nia układów cyfrowych z wykorzystaniem
uniwersalnych języków HDL, w których
auto rzy wyraźnie podkreślają istotną, ale nie
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zawsze docenianą w Polsce rolę technologii
układów programowalnych.

W ramach obowiązków dydaktycznych
w latach 1995–2010 prowadził zajęcia labo-
ratoryjne i ćwiczenia oraz zajęcia projekto-
we z „Układów logicznych” i „Układów cyf -
ro wych”, zaś od 7 lat wykłady z przedmiotu
„Układy cyfrowe”. Obecnie prowadzi rów-
nież wykłady w Wyższej Szkole Informatyki
i Za rządzania pod auspicjami Polskiej Aka -
demii Nauk. Jego wykłady z „Układów cyfro-
wych” oraz — opracowane na ich podstawie
pomoce dydaktyczne i strony internetowe —
cieszą się ogromną popularnością wśród stu-
dentów i słuchaczy kursów. Jest laureatem
kon kursu „Złota Kreda” na najlepszego wy -
kładowcę Wydziału Elektroniki i Technik In for -
macyjnych. Mariusz Rawski jest promotorem
około 70 prac inżynierskich i magisterskich.

Jego działalność naukowa i dydaktyczna
została wyróżniona nagrodami zespołowymi
Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Tech -
niki oraz Ministra Edukacji Narodowej, a tak -
że nagrodami Rektora Politechniki War -
szawskiej.

Jest żonaty — żona Dorota jest nauczy-
cielką. Ma dwoje dzieci: siedmioletniego
syna i pięcioletnią córkę. Interesuje się tury-
styką. Należy do klubu nurkowego „Wanda”.
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PRZEMYSŁAW ROKITA
Przemysław Rokita urodził się 1 kwietnia 1962
roku w Warszawie. W latach 1969–1976 uczę -
szczał do szkoły podstawowej w Warszawie,
a następnie w latach 1976–1979 do szkoły
średniej w Warszawie i Paryżu. Po uzyskaniu
matury w 1979 roku rozpoczął studia wyższe
na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszaw -
skie go. W latach 1980–1985 po zmianie uczel -
ni i kierunku, kontynuował studia na Wy -
dzia le Elektroniki Politechniki Warszawskiej
w Instytucie Informatyki na specjalności
Budowa i oprogramowanie maszyn cyfro-
wych. W kwietniu 1985 roku uzyskał dyp -
lom magistra inżyniera informatyka w Insty -
tu cie Informatyki Wydziału Elektroniki Poli -
tech niki Warszawskiej. Jego praca magister-
ska Nowy program szeregujący wysokiego
poziomu dla systemu George-3 została na -
grodzona w konkursie Polskiego Towa rzy stwa
Informatycznego. Jeszcze przed ukończeniem
studiów — w grudniu 1984 roku — został
zatrudniony w Instytucie Informatyki Poli -
tech niki Warszawskiej. W czerwcu 1993 roku

uzyskał stopień naukowy doktora nauk tech-
nicznych w zakresie informatyki, nadany
przez Radę Wydziału Elektroniki Politechniki
Warszawskiej za pracę Modelowanie wybra-
nych zjawisk optycznych dla potrzeb cyfro-
wej generacji obrazów w czasie rzeczywistym.
W maju 2000 roku na podstawie monografii
Problemy łączenia obrazów generowanych
metodami grafiki komputerowej z obrazami
rzeczywistymi oraz kolokwium habilitacyj ne -
go Rada Wydziału Elektroniki i Technik Infor -
macyjnych Politechniki Warszawskiej jedno-
głośnie nadała mu stopień naukowy doktora
habilitowanego nauk technicznych w zakresie
informatyki. Od grudnia 2001 roku jest pro fe -
 sorem nadzwyczajnym Politechniki War szaw -
skiej. Od października 2001 roku pracuje rów -
nież na Wydziale Cybernetyki Wojskowej
Akademii Technicznej, gdzie jest profesorem
w Instytucie Automatyki i Teleinformatyki.

W pracy na Politechnice, poza zajęciami
dydaktycznymi, początkowo zajmował się
rozwojem oprogramowania oraz był admini-
stratorem głównego komputera Centralnego
Ośrodka Obliczeniowego Politechniki War -
szaw skiej. W okresie tym przez kilka lat zaj-
mował się również informatyczną obsługą
egzaminów wstępnych na studia w Politech -
ni ce i był członkiem Uczelnianej Komisji Re -
kru tacyjnej. W ramach zajęć dydaktycznych
prowadził m.in. laboratoria i projekty z pro-
gramowania maszyn cyfrowych, teorii ukła-
dów logicznych, struktur danych, wstępu do
informatyki. Od strony naukowej, w pierw-
szym okresie pracy zawodowej zajmował się
problemami oprogramowania dużych syste-
mów operacyjnych. Opracowany przez niego
nowy algorytm szeregowania prac i jego im ple -
mentacja na poziomie jądra systemu opera cyj -
nego George-3 znalazły zastosowanie w wielu
ośrodkach obliczeniowych (Politechniki War -
szawskiej, LOT-u, Centrum Informatycznego
Gospodarki Morskiej).

Wraz z rozpowszechnieniem się mikro-
procesorów i komputerów osobistych zmienił
się jego krąg zainteresowań naukowych —
zajął się problematyką systemów odpornych
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na uszkodzenia oraz grafiką komputerową.
W ramach prac nad systemami odpornymi
na uszkodzenia opracował nową architektu-
rę rekonfigurowalnego procesora tablicowe-
go. Niestety, skromne możliwości finansowe
nie pozwoliły na dalsze rozwijanie tego po -
mysłu. W tym okresie pracował również w ze -
spole Instytutu Informatyki Politechniki War -
szawskiej realizującym prototyp symulatora
lotu. Zespół ten, kierowany przez profesora
Jana Zabrodzkiego, w późniejszym okresie
przekształcił się w Zakład Grafiki Kom pu -
terowej Instytutu Informatyki. Wynikiem prac
Przemysława Rokity w ramach tego projektu
była specjalna szybka biblioteka procedur
graficznych niskiego poziomu.

W latach 1989–1991 odszedł z Poli tech ni -
 ki i pracował jako programista, projektant opro -
gramowania oraz kierownik zespołu w dzia le
oprogramowania eksportowego przedsię -
bior stwa zagranicznego Karen — filii amery -
kań skiej firmy Logical Design Works z Krze -
mowej Doliny w Kalifornii. Podstawową za -
le tą tej pracy — oczywiście poza aspektem
finansowym — był bardzo dobry dostęp do
najnowszego sprzętu komputerowego. Był to
okres, kiedy na Politechnice trzeba było re -
zerwować dostęp do komputera typu IBM PC
z tygodniowym wyprzedzeniem. W firmie
można było otrzymać kilka komputerów do
wyłącznej dyspozycji. W ramach zespołów,
w których Przemysław Rokita brał udział
oraz sam prowadził powstawało oprogramo-
wanie dla wszystkich obecnych w tym okre-
sie na rynku komputerów osobistych. Zre ali -
zowane oprogramowanie było dystrybuowa-
ne w USA oraz Europie zachodniej — były to
kompilatory, arkusze kalkulacyjne oraz gry
komputerowe. Z punktu widzenia wcześniej-
szych zainteresowań naukowych Prze my sła -
wa Rokity szczególnie interesująca była praca
przy realizacji komputerowych gier symula-
cyjnych (m.in. symulator wyścigów samo-
chodowych oraz strategiczna gra symulacyjna
„Solidarność”). Generowanie płynnych in ter -
aktywnych animacji na ówczesnym sprzęcie
było bardzo trudnym zadaniem, a ich realiza -
cja wymagała rozwiązania szeregu interesu ją -
cych problemów naukowych i inżynierskich
— co było bardzo ciekawym doświadczeniem.

W 1991 roku Przemysław Rokita wrócił
do pracy w Instytucie Informatyki Politech ni ki
Warszawskiej, gdzie oprócz pracy dydaktycz -
nej (m.in. poprowadził wykład z programowa -
nia w asemblerze) zajął się głębiej problematy-

ką grafiki komputerowej. Efektem tej pracy była
obroniona w 1993 roku rozprawa doktorska.

Główny obszar zainteresowań naukowych
Przemysława Rokity to grafika komputerowa,
cyfrowe przetwarzanie obrazów oraz proble-
my percepcji obrazów. Poza licznymi publi-
kacjami, efektem jego prac badawczych jest
też rozwój dydaktyki — m.in. wykłady „Prze -
twa rzanie i rozpoznawanie obrazów” oraz
„Cyf rowe przetwarzanie obrazu”. Pod jego
opieką zostały zakończone dwie prace dok-
torskie, w tym jedna z wyróżnieniem, oraz
kilkadziesiąt prac dyplomowych magister-
skich i inżynierskich. Jego praca dydaktyczna
została doceniona przez studentów — dwu-
krotnie został laureatem konkursu „Złotej Kre -
dy” organizowanego przez Wydziałową Radę
Samorządu Wydziału Elektroniki i Technik
In formacyjnych Politechniki Warszawskiej
i otrzy mał tytuł najlepszego wykładowcy.

Najistotniejsze osiągnięcia naukowe Prze -
mysława Rokity to opracowane przez niego
algorytmy: wizualizacji silnych źródeł świa-
tła, symulacji w grafice komputerowej efektów
głębi ostrości oraz akomodacji, łączenia obra -
zów komputerowych i rzeczywistych, anty-
aliasingu sekwencji animowanych. Potwier -
dze niem oraz uznaniem jego osiągnięć ze
strony środowiska naukowego są m.in. cyto-
wania, zaproszenia do recenzowania artyku-
łów dla międzynarodowych czasopism nauko -
wych (m.in.: „IEEE Computer Graphics & Ap -
pli cations”, „Real-Time Imaging”, „The Visual
Computer”, „Opto-Electronics Review”, „Ma -
chi ne Graphics & Vision”, „Journal of Imaging
Science and Technology”, „IEEE Transactions
on Circuits and Systems for Video Tech no lo gy”,
„Measurement — Journal of the International
Measurement Confederation”, „IEEE Trans ac -
tions on Multimedia”, „Journal of Virtual Reality
and Broadcasting”), zaproszenia do współ -
pra cy w komitetach programowych między-
narodowych konferencji naukowych oraz do
pracy na uniwersytetach oraz w ośrodkach
badawczych Anglii, Japonii i Niemiec (Impe -
rial College of London — 1995, Hiroshima
University — 1995/1996, University of Aizu
— 1998/1999, Max-Planck-Institut für Infor -
ma tyk — 2002).

Włada biegle językiem angielskim i fran-
cuskim. Gra na fortepianie. Jego hobby to
m.in. turystyka górska, motocykle, modelar-
stwo. Ma syna Michała i córkę Dominikę.
Żona Waleria jest muzykiem.
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RYSZARD ROMANIUK
Ryszard Romaniuk urodził się 8 maja 1952
roku w Koźminie Wielkopolskim. W 1976
roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki
Politechniki Warszawskiej, uzyskując tytuł
magistra inżyniera elektronika. W 1980 roku
obronił rozprawę doktorską Analiza dyspersji
w dielektrycznym światłowodzie włóknis -
tym, uzyskując stopień doktora nauk tech-
nicznych. W 2002 roku Rada Wydziału
Elektroniki Politechniki Warszawskiej nadała
mu stopień doktora habilitowanego w zakre-
sie elektroniki na podstawie rozprawy Studia
nad światłowodami kształtowanymi. Od
2005 roku zajmuje stanowisko profesora
nad zwyczajnego i pełni funkcję zastępcy dy -
rektora ds. naukowych Instytutu Systemów
Elek tronicznych. W 1990 roku pracował w Mi -
nisterstwie Edukacji Narodowej jako dyrektor
departamentu. W 1991 roku przebywał w USA
jako stypendysta Eisenhower Exchange Fel -
low ships.

Działalność naukowa przed uzyskaniem
stopnia doktora dotyczyła teorii i technologii
światłowodów włóknistych, i ich zastoso-
wań. Zaproponowane przez niego rozwiąza-
nia zostały wykorzystane w badaniach, nad
technologią światłowodów do celów oświe-
tleniowych w Warszawskich Hutach Szkła
Polam-Ożarów, światłowodów nietelekomu-
nikacyjnych w Instytucie Technologii
Materiałów Elektronicznych oraz w Po li tech -
nice Białostockiej i Hucie Szkła Białystok.
Jego rozwiązanie urządzeń światłowodo-
wych wykorzystano w Instytucie Dendrologii
Polskiej Akademii Nauk w Kórniku do bada-
nia mechanizmu wzrostu drzew oraz w Fab -
ry ce Płyt Wiórowych w Grajewie do budowy
systemu przeciwpożarowego. W tym czasie
był współorganizatorem Oddziału Badaw czo-
-Produkcyjnego Światłowodów Huty Szkła
Białystok-Biaglass.

W latach 1980 –1990 zajmował się zasto-
sowaniami światłowodów w medycynie,
przemyśle, ochronie środowiska i obronno-
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ści, a także podyplomowym kształceniem
inżynierów w tej dziedzinie. Powstały opra-
cowania dotyczące zastosowań światłowo-
dów dla Wojskowego Instytutu Łączności,
Instytutu Łączności, Ministerstwa Łączności.
Zostały one wykorzystane, przy podejmowa-
niu decyzji o budowie światłowodowego ka -
bla podmorskiego łączącego Koszalin z wys -
pą Bornholm. W tym okresie uzyskał on
uprawnienia Rejestrowanego Rzeczoznawcy
Stowarzyszenia Elektryków Polskich w zakre-
sie Elektroniki i Telekomunikacji oraz dyplo-
my Naczelnej Organizacji Technicznej i Mi -
nis terstwa Edukacji Narodowej, Specjalizacji
Zawodowej Inżyniera I i II stopnia, a następ-
nie tytuł EUR ING FEANI.

W latach 1990–2000 uczestniczył w re a -
li zacji projektów badawczych CPBR i Pro -
gra mów Priorytetowych z dziedziny opto -
elek troniki. Największe osiągnięcie w tej dzie -
dzinie to opracowanie, wspólnie z Janem
Doroszem, technologii unikalnych typów
światłowodów kształtowanych dla celów ins -
trumentalnych fotoniki. Światłowody te były
używane przez kilkadziesiąt laboratoriów
optoelektroniki do budowy czujników foto -
nicz nych i elementów funkcjonalnych, ta -
kich jak sprzęgacze, mieszacze modów, obra -
 zowody, kodery obrazów, soczewki. W tym
czasie opracowano wieloparametrowy świa-
tłowodowy czujnik jonów hydroniowych,
wapnia i jonów metali ciężkich w wodach
powierzchniowych i wodzie pitnej. Czujnik
był testowany we współpracy z warszawski-
mi wodociągami.

W latach 2000–2010 uczestniczył w ba -
da niach międzynarodowych. Z jego inicjaty-
wy Politechnika Warszawska podpisała
umowy z Conseil Européen pour la Recher -
che Nucléaire (CERN) w Genewie (ekspery-
ment Compact Muon Solenoid przy akcele ra -
torze Large Hadron Collider) oraz Deu tsches
Elektronen-Synchrotron (DESA) w Ham burgu
(lasery TESLA, FLASH i European X-FEL). Naj -
większy osiągnięciem w tym okresie było
zorganizowanie grupy badawczej pracującej
w Deutsches Elektronen-Synchrotron. Grupa
ta, opracowała jedno z pierwszych na świe-
cie rozwiązanie parametryzowanego syste-
mu kontrolno-pomiarowego dla liniowego
akceleratora nadprzewodzącego. To rozwią -
zanie pod nazwą SIMCON rozpowszechniło
się w laboratoriach akceleratorowych i było
stosowane, oprócz Deutsches Elektronen-
-Synchrotron także w Fermilab w Chicago,
we Francji w Commissariat à l'Energie Ato mi -
que, Anglii w Science and Technology Faci -
lities Council, w Szwajcarii w Paul Scherrer

Institut a w kraju w Instytucie Problemów
Jądrowych. Za to osiągnięcie został nomino-
wany przez partnerów z Niemiec do nagrody
Copernicus. W tym okresie był inicjatorem
i kie rownikiem, części realizowanych w kra -
ju, dwóch projektów ramowych FP6 — CARE
(Coordinated Accelerator Research in Euro -
pe, 2004–2008) oraz FP7 — EuCARD (Euro -
pean Coordination of Accelerator Research
in Europe, 2009–2013). Celem tych projek-
tów jest budowa infrastruktury badawczej.
Częścią tej infrastruktury ma być polski laser
na swobodnych elektronach.

Obecnie zajmuje się problematyką pro-
jektowania i testowania nowych rozwiązań
fotonicznych i elektronicznych systemów
kontrolno-pomiarowych dla eksperymentów
fizyki wysokich energii, techniki akcelerato-
rowej i techniki jądrowej. Jest jednym z ini-
cjatorów badań w zakresie łączenia zaawan-
sowanych technik elektronicznych wykorzy-
stujących procesory osadzone General Pur po -
se Processor (embedded ), procesory Digital
Signal Processor i Field Programmable Gate
Array oraz multi-gigabitowe sieci światło -
wodowe.

Był promotorem w dwóch przewodach
doktorskich. Jest autorem lub współautorem
ponad 500 publikacji naukowych w dziedzi-
nach optoelektroniki światłowodowej oraz
świa tłowodowych systemów kontrolno-po -
mia rowych. Z tego ponad 300 opublikowano
za granicą, a 55 w czasopismach listy fila-
delfijskiej. Jego prace są znane w kraju i za
granicą i były i są nadal często cytowane.
Bazy danych Institute for Scientific Infor ma -
tion, Scholar i Scopus podają ponad 1000 cy -
to wań. Posiada jeden z najwyższych współ -
czynników bibliometrycznych cytowań Hir -
scha na Wydziale Elektroniki i Technik Infor -
macyjnych Politechniki Warszawskiej.

Opracował i prowadził kilka przedmiotów
związanych z optoelektroniką światłowodo-
wą, fotoniką, systemami pomiarowymi i in -
ży nierią Internetu. Był także autorem inno-
wacyjnych przedsięwzięć w kształceniu
inżynierów w warunkach uczelniano-prze-
mysłowych, we współpracy z Okręgowym
Laboratorium Poczty i Telekomunikacji, Poli -
techniką Białostocką i Hutą Szkła Białystok.
Zorganizował studencko-doktorancką Grupę
Naukową Photonics and Web Engineering
Research Group, która od kilkunastu lat orga-
nizuje znane w środowisku Sympozjum
WILGA na temat Zastosowań Fotoniki i Inży -
nierii Internetu. Łącznie to sympozjum, pod
patronatem Politechniki Warszawskiej, Pol -
skiej Akademii Nauk, Stowarzyszenia Elek -
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tryków Polskich (SEP), The Society of Photo-
Optical Instrumentation Engineers i In sti tu te
of Elec tri cal and Elec tro nics En gi ne ers, Pho -
to nics Society of Poland zgromadziło ponad
4000 studentów i opublikowało ponad 1000
studenckich prac naukowych zagranicą,
głównie w USA.

Jego pozycję w środowisku naukowym
określają ponadto: mianowanie na stopień
fellow przez The Society of Photo-Optical
Instrumentation Engineers, redakcja ponad
20 tomów serii wydawniczej Proceedings of
The Society of Photo-Optical Instrumentation
Engineers, członkostwo w Kapitule Światowej
Nagrody Przemysłowej Fotoniki — The Prism
Award (USA), udział w radach programo-
wych czasopism naukowych („International
Journal of Optoelectronics”, „Photonics
Spectra”, „International Journal of Electronics
and Telecommunications”, „Opto-Electronics
Review”), pełnienie funkcji Redaktora Na -
czel  nego czasopisma „Photonics Letters of
Po land”. Pełnił też funkcję Sekretarza Nau ko -
wego w Komitecie Elektroniki i Teleko mu ni -
kacji Polskiej Akademii Nauk, wiceprzewodni-
czącego Polskiego Komitetu Optoelektroniki
Stowarzyszenia Elektryków Polskich, wice-
przewodniczącego Polskiej Sekcji In sti tu te of
Elec tri cal and Elec tro nics En gi ne ers (IE EE),
członka zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Fotonicznego.
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STANISŁAW
ROSŁONIEC
Stanisław Rosłoniec urodził się 25 czerwca
1948 roku w Ostaszewie k. Ciechanowa.
Studia na Wydziale Elektroniki Politechniki
Warszawskiej ukończył w 1972 roku uzysku-
jąc dyplom magistra inżyniera o specjalności
radiotechnika. W tym samym czasie rozpo-
czął pracę zawodową w Instytucie Radio -
elek troniki Politechniki Warszawskiej gdzie
pracuje do chwili obecnej. Stopień doktora
nauk technicznych (z wyróżnieniem) uzyskał
w 1976 roku za rozprawę doktorską Zja -
wiska nieliniowe w układach mikrofalowych
z diodami lawinowo-przelotowymi (IMPATT).
Rozprawę habilitacyjną zatytułowaną O za -
stosowaniu torów schodkowych w projekto-
waniu liniowych układów mikrofalowych
obronił w 1991 roku przed Radą Wydziału
Elektroniki Politechniki Warszawskiej. W 2001
roku uzyskał tytuł profesora nauk technicznych.

Zainteresowania naukowe Stanisława Ros -
łońca na początku jego działalności nau ko -
wej związane były z techniką mikrofalową,
głównie — z generacją drgań mikrofalowych
i metodami komputerowego projektowania
różnego rodzaju urządzeń. Wyniki tych prac
zostały opublikowane w ponad 80 artykułach
naukowych i w 7 książkach, m.in.: Algo ryt -
my projektowania wybranych liniowych ukła -
 dów mikrofalowych (WKiŁ, 1987), Metody
matematyczne w projektowaniu układów
elektronicznych o parametrach rozłożonych
(WNT, 1988), Algorithms for Computer —
Aided Design of Linear Microwave Circuits
(Artech House, Inc., Boston 1990), Liniowe
obwody mikrofalowe — metody analizy i syn -

tezy (WKiŁ, 1990), Podstawy techniki anteno -
wej (Oficyna Wydawnicza Politechniki War -
szawskiej, 2006) i Metody numeryczne z przy -
kładami zastosowań w zadaniach inżynier-
skich (Oficyna Wydawnicza Politechniki War -
szawskiej, 2002). Drugie, rozszerzone wydanie
podręcznika Metody numeryczne z przykła-
dami zastosowań w zadaniach inżynierskich
zostało wydane przez Oficynę Wydawniczą
Politechniki Warszawskiej w 2008 roku rów-
nocześnie z jego anglojęzyczną wersją Fun -
damental Numerical Methods for Electrical
Engineering opublikowaną przez Springer-
-Ver lag (Heidelberg-Berlin).

Od 1992 roku Stanisław Rosłoniec ściśle
współpracuje z Przemysłowym Instytutem Te -
le komunikacji (PIT) w Warszawie gdzie zaj mu -
je się opracowywaniem wieloelementowych,
synfazowych anten radiolokacyjnych. Kilka
z za projektowanych przeze niego anten za -
sto sowano w urządzeniach radiolokacyjnych
serii TRD-12, RST-12M, TRS-15 i CAR 1100,
które to urządzenia są wykorzystywane przez
Wojsko Polskie i kontrahentów zagranicznych.

Z przedstawioną wyżej działalnością nau -
kową, badawczą i konstrukcyjną niero zer wal -
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nie wiąże się jego działalność dydaktyczna
na rzecz Wydziału Elektroniki i Technik In -
for macyjnych (WEiTI) Politechniki War szaw -
skiej. W latach 1977–1990 prowadził wykła-
dy z przedmiotów „Podstawy techniki mikro-
falowej” oraz „Materiały i elementy radio-
elektroniczne”. Od 1991 roku prowadzi
nowo opracowane wykłady: „Analiza i syn-
teza układów mikrofalowych”, „Metody nu -
me ryczne w radioelektronice”, „Anteny” oraz
„Podstawy radiolokacji i radionawigacji”.

Dotychczas jest promotorem czterech
obronionych rozpraw doktorskich.
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WILHELM
ROTKIEWICZ
(1906–1983)

Wilhelm Rotkiewicz urodził się w 27 lipca
1906 roku w Dokszycach na Litwie. Studia
na Wydziale Elektrycznym Politechniki War -
szawskiej ukończył w 1929 roku. W la tach
1929–1939 był starszym asystentem w Ka te -
drze Radiotechniki Politechniki Warszaw -
skiej. Pracę zawodową rozpoczął, będąc je -
szcze studentem, w 1928 roku w Instytucie
Ra diotechnicznym, a następnie był radio -
tech nikiem w Laboratorium Radiotech nicz -
nym Biura Badań Technicznych Wojsk Łączno -
ści. Po ukończeniu studiów otrzymał stano wi -
sko inżyniera laboratoryjnego w Państwowej
Wytwórni Łączności, potem kontynuował
pracę w Państwowych Zakładach Tele- i Radio -
technicznych (powstałych w wyniku przy-
łączenia w 1931 roku Państwowej Wytwórni
Łączności do Państwowej Wytwórni Apa ra -
tów Telegraficznych i Telefonicznych), po -
cząt kowo na stanowisku starszego konstruk-
tora, a później — aż do wybuchu wojny —
kierownika Oddziału Odbiorników Radio wych
w Dziale Studiów. W tym okresie dał się
poznać jako niezwykle zdolny konstruktor
radiowego sprzętu odbiorczego. Skon stru -
ował m.in. nowoczesne wówczas odbiorniki
krótkofalowe z podwójną przemianą często-
tliwości o bardzo dobrych parametrach tech-
nicznych. Był też współtwórcą (opracował
część odbiorczą) konstrukcji nowego, wielce
udanego typu korespondencyjnej radiostacji
wojskowej. Jeszcze w okresie pracy w Pań -
stwo wej Wytwórni Łączności skonstruował
słynny „Detefon” — popularny, dwuzakreso-

wy odbiornik detektorowy z kryształkiem,
czym walnie się przyczynił do rozpowszech-
nienia radiofonii w Polsce. Później, już w Pań -
stwowych Zakładach Teletransmisyjnych, opra -
 cował przystosowany do „Detefonu” wzmac -
niacz z głośnikiem „Amplifon” oraz kil ka
innych, mniej znanych modeli odbior ni ków
radiofonicznych, produkowanych seryjnie.

Po wybuchu wojny w 1939 roku przedo-
stał się wraz z grupą inżynierów do Rumunii,
a następnie do Jugosławii, gdzie pracował
początkowo w zakładach wojskowo-tech -
nicz nych. Po zajęciu Jugosławii przez wojska
hitlerowskie w 1941 roku walczył w oddzia-
łach partyzanckich pod wodzą Josipa Broz-
-Tito, w sztabie 40. Dywizji Szturmowej peł -
nił funkcję oficera łączności. Za swoją dzia-
łalność został odznaczony w 1965 roku dwo -
ma wysokimi odznaczeniami jugosłowiań -
skimi: Ordenom Bratstva i Jedinstva sa Srebrim
Vencem i Ordenom Zasluge za Narod sa Sreb -
rom Zvezdom.
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Wilhelm Rotkiewicz miał w swoim do -

rob ku ponad 70 publikacji naukowo-tech -
nicz nych, zamieszczonych w różnych czaso-
pismach krajowych i zagranicznych. Był auto -
rem lub współautorem wielu podręczników
i książek. Fundamentalne znaczenia miały: 3-
to mowa Technika odbioru radiowego (WNT,
1962–1973) oraz Kompatybilność elek tro -
mag netyczna w radiotechnice (WKiŁ, 1978),
opublikowana również jako Electromagnetic
Compatibility in Radio Engineering (Elsevier,
1982).

Wilhelm Rotkiewicz otrzymał wiele od -
zna czeń, m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu
Od rodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji
Na rodowej, Srebrny i Złoty medal „Za Za -
sługi dla Obronności Kraju”, Złotą Odznakę
„Zasłużonego Pracownika Łączności”, Złotą
Odznakę „Za Zasługi dla Rozwoju Prze my -
słu Maszynowego”, Złotą Odznakę Hono ro -
wą „Zasłużony dla Politechniki Warszaw -
skiej” i taką samą odznakę Politechniki
Wrocławskiej, Złotą Odznakę Honorową
Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Srebrną
i Złotą Odznakę Honorową Naczelnej Orga -
nizacji Technicznej oraz Medal im. Prof.
Mie czysława Pożaryskiego.

Zmarł 3 grudnia 1983 roku w Warszawie.
Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Jego imię nosi Zespół Szkół numer 1
w Dzier żoniowie (tworzą go: liceum ogólno-
kształcące oraz technika: mechaniczne, me -
chatroniczne, informatyczne i elektroniczne).

Powrócił do Polski 29 sierpnia 1945 roku
i został pełnomocnikiem rządu do spraw or -
ga nizacji przemysłu teletechnicznego. W po -
czątkach 1946 roku powierzono mu zadanie
zorganizowania fabryki odbiorników radio-
wych w Dzierżoniowie na terenie byłych
niemieckich zakładów o tej samej specjalno-
ści. Jako dyrektor (do 1947 roku) Państwowej
Fabryki Odbiorników Radiowych uruchomił
produkcję pierwszych odbiorników typu AGA
na licencji szwedzkiej, a w Centralnym La bo -
ratorium Konstrukcyjnym zajął się kon struk cją
pierwszego polskiego powojennego odbior-
nika „Pionier”. Ze względu na prostotę kon-
strukcji i przystępną cenę, odbiornik ten ode-
grał wielką rolę w radiofonizacji kraju.

W latach 1948–1964 Wilhelm Rot -
kiewicz był kierownikiem Katedry Techniki
Odbiorczej na Wydziale Łączności Poli tech -
niki Wrocławskiej. W 1949 roku został pro-
fesorem kontraktowym i kierownikiem Kate -
dry Urządzeń Radiofonicznych. W 1954 ro -
ku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego,
a w 1962 roku — profesora zwyczajnego. Po
reorganizacji Wydziału Łączności i utworze-
niu Katedry Techniki Odbiorczej był jej kie -
row nikiem do 1964 roku, czyli do czasu prze -
niesienia na Politechnikę Warszawską.

Od 1964 roku pracował na Politechnice
Warszawskiej, gdzie m.in. pełnił funkcję kie-
rownika Katedry Radiologii na Wydziale Elek -
troniki. W latach 1970–1976 był kierowni-
kiem Zakładu Telewizji Instytutu Radio elek -
tro niki Politechniki Warszawskiej. Prowadził
działalność naukowo-badawczą w dziedzi-
nie radiotechniki, techniki odbioru radiowe-
go i miernictwa radiotechnicznego. Szcze -
gól nie bliska była mu problematyka kompa-
tybilności elektromagnetycznej. W tej dzie-
dzinie był autorytetem uznanym w skali mię -
dzynarodowej. W latach 1970–1980 prowa-
dził wykłady z następujących przedmiotów:
„Podstawy telewizji”, „Miernictwo radiotech-
niczne” oraz „Kompatybilność elektromag -
netyczna”.

Równocześnie utrzymywał żywe kontak-
ty z przemysłem elektronicznym. Pełnił m.in.
obowiązki doradcy technicznego w War -
szawskich Zakładach Telewizyjnych i Zakła -
dach im. Marcina Kasprzaka. Przez wiele lat
współpracował z Polskim Komitetem Norma -
lizacyjnym oraz był przewodniczącym Bran -
żowej Komisji Normalizacyjnej ds. Zakłóceń
Radioelektrycznych przy Instytucie Łączno-
ści. Był też przewodniczącym Komisji Eks per -
 tów ds. Oceny Jakości Odbiorników Radio fo -
nicznych i Telewizyjnych przy Biurze Znaku
Jakości. Interesował się również radiestezją.
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TYMON RUBEL
Tymon Rubel urodził się 15 października
1975 roku w Warszawie, gdzie też ukończył
szkołę podstawową nr 69 (1989) oraz XXVIII
Liceum Ogólnokształcące im. Jana
Kochanowskiego (1993). W 2003 roku uko-
ńczył z wyróżnieniem studia na Wydziale
Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechniki Warszawskiej, uzyskując
dyplom magistra inżyniera elektroniki ze spe-
cjalnością Elektronika biomedyczna. Stopień
doktora nauk technicznych z zakresie elek-
troniki uzyskał za rozprawę Wybrane metody
analizy danych w proteomice, obronioną z
wyróżnieniem w 2010 roku na tym samym
wydziale. Promotorem pracy był profesor
Krzysztof Zaremba.

W latach 2008–2010 zatrudniony był w
Centrum Onkologii — Instytut w Warszawie,
początkowo w Pracowni Biologii i
Gastroenterologii Molekularnej Kliniki
Gastroenterologii, a następnie w
Samodzielnej Pracowni Bioinformatyki i
Biologii Systemowej jako młodszy asystent.
Od października 2010 podjął pracę na sta-
nowisku adiunkta w Instytucie
Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej.

Działalność naukowa Tymona Rubla zwi-
ązana jest z rozwojem metod przetwarzania
wstępnego, wielowymiarowej analizy staty-
stycznej i klasyfikacji danych pochodzących
z wielkoskalowych technik pomiarowych
biologii molekularnej. Głównym obszarem
jego zainteresowań badawczych jest analiza
danych uzyskiwanych z eksperymentów
transkryptomicznych wykorzystujących
mikromacierze DNA oraz proteomiki wspo-

maganej spektrometrią mas, ze szczególnym
uwzględnieniem zagadnień związanych z
diagnostyką schorzeń nowotworowych.
Opracowane na tym polu algorytmy oraz
implementujące je oprogramowanie znalazły
zastosowanie w szeregu badań nad ekspresją
genów i białek prowadzonych we współpra-
cy z Centrum Onkologii w Warszawie oraz
Instytutem Biochemii i Biofizyki Polskiej
Akademii Nauk.

Tymon Rubel jest autorem lub współauto-
rem 15 publikacji w czasopismach nauko-
wych (w tym 11 w wydawnictwach zagra-
nicznych) i ponad 20 doniesień konferencyj-
nych. Jest również laureatem dwóch nagród
zespołowych Ministra Zdrowia (w latach
2007 i 2008) oraz nagrody Dyrektora
Centrum Onkologii w Warszawie (2006).

Działalność dydaktyczna w czasie studi-
ów doktoranckich związana była z laborato-
rium podstaw programowania, a obecnie
prowadzi również wykład „Aplikacje multi-
medialne”.
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MICHAŁ RUDOWSKI
Michał Rudowski urodził się 15 lipca 1956 ro -
ku w Warszawie. W 1975 roku został lau re a -
tem Olimpiady Fizycznej i finalistą Olim pia -
 dy Matematycznej, ukończył II Liceum Ogól -
 no kształcące im. Stefana Batorego w War sza -
wie i rozpoczął studia na Wydziale Elek tro ni ki
Politechniki Warszawskiej. Po ukoń cze  niu stu -
diów na kierunku Informatyka w 1980 ro  ku
został przyjęty na Studium Dokto  ran ckie.

Od 1978 roku współpracował z Insty tu -
tem Informatyki w zakresie oprogramowania
urządzeń mikroprocesorowych (crossassem-
blery procesorów Intel i Motorola wykorzy-
stywane w procesie dydaktycznym Instytutu),
projektowania i oprogramowania urządzeń
mikroprocesorowych (WEGA — specjalizo-
wany mikrokomputer do poszukiwania ropy
naftowej i gazu ziemnego, projekt symulato-
ra lotu), dydaktyki.

W 1984 roku rozpoczął pracę w Central -
nym Ośrodku Badań i Rozwoju Techniki Ko -
lej nictwa w pracowni Badań Operacyjnych

Zakładu Informatyki, gdzie zajmował się
między innymi optymalizacją procesów
transportowych w przedsiębiorstwie PKP,
optymalizacją organizacji pracy drużyn,
symulacją jazdy pociągów.

W 1986 roku obronił doktorat na Wy -
dziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej.
W latach 1986–1990 i 1990–1993 pracował
na stanowiskach adiunkta i Kierownika Za -
kładu Informatyki w Centrum Naukowo-Tech -
nicznym Kolejnictwa (dawniej COBiRTK)
w War szawie kontynuując wcześniejsze pra -
ce na rzecz PKP w zakresie symulacji jazdy
pociągów, optymalizacji zużycia energii na
cele trakcyjne, tworzenia wykresów ruchu
po ciągów, optymalizacji przewozów i opty -
ma lizacji procesu obsługi i utrzymania po -
jaz dów trakcyjnych.

Od 1987 roku do chwili obecnej pracuje
jako adiunkt w Instytucie Informatyki Poli -
tech niki Warszawskiej. Początkowo zajmo-
wał się zagadnieniami architektury kompute-
rów i arytmetyki komputerowej oraz grafiki
kom  puterowej. Pracownik Zakładu Grafiki
Kom puterowej od chwili jego powstania. W la -
tach 1987–1997 prowadził zajęcia z arytme-
tyki i grafiki komputerowej oraz prace magis -
terskie z tych tematów.

W 1991 roku ukończył w Paryżu studia
podyplomowe CITCOM-PW z zakresu Tele -
in formatyki i Zarządzania współorganizowa-
ne przez Instytut Telesystemes (France Telecom)
i Politechnikę Warszawską.

Od 1994 roku pracował w Centrum Infor -
ma tyki Kolejnictwa jako kierownik zespołu
ad ministratorów baz danych a od początku
2000 roku jako naczelnik wydziału odpo wie -
dzialny za zarządzanie ogólnokrajową sie cią
komputerową, systemami operacyjnymi,
bazami danych i wsparciem użytkowników
sieciowych systemów informatycznych PKP.
Od 2001 roku nadal pełni te obowiązki w spół -
ce PKP Informatyka, która powstała z Cen -
trum Informatyki Kolejnictwa w wyniku re -
struk turyzacji przedsiębiorstwa PKP.

W 1994 i 1998 roku uczestniczył w mię -
dzy narodowych konferencjach użytkowników
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systemu Oracle w San Francisco, a w 2002
roku w Kopenhadze. W latach 2001–2006
uczestniczył jako delegat PKP w międzyna-
rodowych konferencjach organizowanych
przez UIC (Międzynarodowy Związek Kolei)
w Paryżu poświęconych wykorzystaniu tech-
nik informacyjnych w kolejnictwie.

W latach 1997–2007 współpracował
z Ora cle Polska prowadząc szkolenia z za -
kre su administrowania i optymalizacji wy daj -
ności baz danych Oracle w centrum szkole -
niowym Oracle (Oracle University). Od 1997
roku prowadzi na Wydziale Elektroniki i Tech -
nik Informacyjnych autorskie przedmioty
obieralne na studiach dziennych i wieczoro-
wych studiach zawodowych z zakresu archi-
tektury i administrowania bazami danych.

W 2000 roku ukończył studia podyplo-
mowe w zakresie Organizacji i zarządzania
zasobami ludzkimi na Wydziale Transportu
Politechniki Warszawskiej. W 2005 roku
uzy skał certyfikat Oracle z zakresu admini-
strowania bazami danych. W 2007 roku ukoń -
czył studia podyplomowe w zakresie za rzą dza -
nia procesami informatycznymi na Wy dzia le
Zarządzania Uniwersytetu Warszaw skie go.
W 2008 roku uzyskał certyfikat Infor mation
Technology Infrastructure Library (ITIL) w za -
kre sie zarządzania usługami (IT Service Ma -

na gement), a w 2010 roku certyfikat PRINCE2
z zakresu zarządzania projektami.

Michał Rudowski przygotował i prowadził
wykłady i zajęcia dydaktyczne (laboratoria,
ćwiczenia, projekty) w zakresie architektury
i arytmetyki komputerów, urządzeń mikro -
pro cesorowych, programowania, grafiki kom -
puterowej, baz danych i systemów informa-
cyjnych.

Michał Rudowski jest autorem lub współ -
autorem około 30 publikowanych i około 30
nie publikowanych prac naukowo badaw-
czych i artykułów na konferencjach nauko-
wo-technicznych oraz autorem materiałów
dydaktycznych dla kilku przedmiotów. Był
opiekunem kilkudziesięciu prac magister-
skich oraz kilkudziesięciu prac inżynierskich
z zakresu arytmetyki komputerów, grafiki
kom puterowej, modelowania matematycz -
ne go i symulacji, baz danych, administrowa-
nia i zarządzania systemami informatycznymi,
eksploatacji systemów.

Recenzował projekty badawczo-rozwo jo -
we dla Komitetu Badań Naukowych z za kre -
su zastosowań informatyki w kolejnictwie.

Żonaty, ma troje dzieci.
Włada językiem angielskim, rosyjskim

i fran cuskim.
Zainteresowania: historia, sport, turystyka.

R
INSTYTUT INFORMATYKI

437



ADAM RUDZIŃSKI
Adam Rudziński urodził się 5 listopada 1980
roku w Płocku, gdzie w 1999 roku ukończył
I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława
Małachowskiego. W 2003 roku uzyskał dy -
plom inżyniera elektronika na Wydziale Elek -
troniki i Technik Informacyjnych Politechniki
Warszawskiej, a w 2004 roku — dyplom
magistra inżyniera elektronika (z wyróżnie-
niem) na tym samym wydziale (w obydwu

przy padkach promotorem prac był profesor
Paweł Szczepański), zaś w 2009 roku — dy -
plom magistra fizyki na Wydziale Fizyki Uni -
wer sytetu Warszawskiego (promotorem pracy
był profesor Krzysztof Pachucki). Rozprawę
doktorską, której promotorem był profesor
Paweł Szczepański, przygotował w Instytucie
Mikroelektroniki i Optoelektroniki, a przed-
stawił i obronił w 2010 roku, otrzymując sto-
pień doktora nauk technicznych nadany przez
Radę Wydziału Elektroniki i Technik Infor ma -
cyjnych Politechniki Warszawskiej (z wyróż -
nieniem rozprawy doktorskiej). W grudniu
2004 roku rozpoczął karierę zawodową,
w trak cie której pracował m.in. w firmach ta -
kich jak Transbit czy WB Electronics oraz
brał udział w projektach badawczo-rozwojo-
wych prowadzonych w Instytucie Radio elek -
troniki Politechniki Warszawskiej. Projek to -
wał i programował podzespoły urządzeń
elektronicznych przeznaczonych dla wojska,
a także podzespoły urządzeń z zakresu
radioelektroniki.

Zainteresowania naukowe i zawodowe
Ada ma Rudzińskiego obejmują modelowa-
nie układów elektronicznych i zjawisk fizycz -
nych w nich występujących, oddziaływanie
promieniowania elektromagnetycznego z ma -
terią oraz konstrukcje elektroniczne. Jest
autorem lub współautorem ponad 20 artyku-
łów w czasopismach (w większości z listy fi la -
delfijskiej) oraz referatów w materiałach po kon -
ferencyjnych. Prywatnie jest fanem i użyt kow -
nikiem systemu Linux, lubi muzykę (gra na gi -
 ta rze basowej) oraz prozę Kurta Vonneguta.

Jest żonaty, ma jednego syna.
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r u s i n

MAREK
CZESŁAW RUSIN
Marek Czesław Rusin urodził się 16 września
1943 roku w Warszawie. W 1960 roku uko-
ńczył Liceum Ogólnokształcące im.
Tadeusza Reytana w Warszawie. W 1965
roku ukończył (z wyróżnieniem) studia na
Wydziale Łączności Politechniki War szaw -
skiej, uzyskując dyplom magistra inżynier
elektroniki, a w 1976 roku — w tej samej
Uczelni — stopień doktora nauk technicz-
nych w dziedzinie radioelektroniki (z wy róż -
nieniem). Od 1966 roku jest nieprzerwanie
pracownikiem Politechniki Warszawskiej,
po czątkowo w Katedrze Urządzeń Radio -
tech nicznych i Telewizyjnych, a od 1970 ro -
ku w Instytucie Radioelektroniki. W latach
1966–2009 pracował na stanowiskach nau -
ko wo-dydaktycznych (od 1987 roku w wy mia -
rze pół etatu), ostatnio adiunkta, a od 2009
roku — na stanowisku docenta.

Główną dziedziną działalności naukowej
Marka Rusina jest technika odbioru sygnałów
radiowych, w szczególności telewizyjnych,
a także miernictwo układów i systemów ra -
dio komunikacyjnych. Jest autorem dwóch
monografii z serii wydawniczej „Telewizja”
— Systemy transmisji (WKŁ, Warszawa
1990, 340 str.) oraz Wizyjne przetworniki
optoelektroniczne (WKŁ, Warszawa 1991,
440 str.), a także współautorem skryptu aka-
demickiego Podstawy telewizji (Wy daw nic -
two Politechniki Warszawskiej, Warszawa
1983, 508 str.). Do największych jego osiąg -
nięć inżynierskich z tego zakresu, należy
zaliczyć kierownictwo techniczne (główny
konstruktor) pionierskiego w skali światowej

zestawu do odbioru sygnałów pierwszych sa -
telitów Ziemi (1969), wyróżnionego prezen-
tacją na światowej wystawie „Polska Nauka
i Technika” w Paryżu, zorganizowanej z oka-
zji 1000-lecia Państwa Polskiego, oraz opra-
cowanie pierwszego w Polsce profesjonalne-
go kodera sygnału telewizyjnego w standar-
dzie SECAM, który umożliwił realizację
pierwszego polskiego wozu transmisyjnego
telewizji barwnej, przez wiele lat jedynego
studia telewizji barwnej w Polsce.

Marek Rusin prowadzi intensywną dzia-
łalność dydaktyczną, którą zapoczątkował
bę dąc jeszcze studentem. Wykładał m.in.:
„Pod stawy telewizji” (1986–2011), „Tele wi -
zja” (1966–1976), „Technika odbioru telewi-
zyjnego” (1976–2000), „Wybrane zagadnienia
współczesnej telewizji” (1995–2000, 2003–
–2011). Za działalność dydaktyczną zo stał
trzy krotnie (w latach 1977, 1978 i 1979) wy -
róż niony „Złotą Kredą” dla najlepszego wy -
kła dowcy, przyznawaną przez studentów.
Był opiekunem ponad 50 prac magisterskich
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i inżynierskich, w tym kilkunastu uznanych
za wyróżniające się.

W latach 1987–1990 Marek Rusin, rów-
nolegle z pracą na Politechnice War szaw -
skiej, prowadzi działalność badawczo-wdro-
żeniową z zakresu elektronicznego sprzętu
powszechnego użytku, na stanowisku do -
cen ta — dyrektora ds. naukowych Central ne -
go Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Elek -
tro nicznego Sprzętu Powszechnego Użytku
(COBRESPU), gdzie pełnił m.in. funkcję
merytorycznego koordynatora rządowego
programu badawczo-rozwojowego — CPBR
nr 6 (1987–1989), w wyniku którego została
podjęta w Polsce produkcja pierwszego,
nowoczesnego odbiornika telewizji barwnej.

W latach 1990–2002 Marek Rusin pełnił
funkcje państwowe w centralnych organach
państwa, w tym: kierownika Ministerstwa
Łączności (1991–1992), Podsekretarza Stanu
w Ministerstwie Łączności (1990–2000), Pre -
zesa Państwowej Agencji Radioko muni ka cyj -
 nej (1991–1993) oraz zastępcy prezesa Urzę -
du Regulacji Telekomunikacji (2000–2002).
W tym okresie działalności uczestniczył,
przy współpracy z Prezesem Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji (KRRiTV), w tworzeniu
współczesnego ładu medialnego w Polsce,
a także nadzorował: implementację w Polsce
nowoczesnej gospodarki zasobami widma
częstotliwości, wdrażanie nowych technik
telekomunikacyjnych (w tym sieci telefonii
mobilnej — kolejno: NMT (1991), GSM (1995),
UMTS (1999), sieci trunkingowych, sieci sa te -
litarnych itp.) oraz proces dostosowania pol -
 skich telekomunikacyjnych regulacji praw -
 nych do standardów Unii Europejskiej (1990–
–2000). Był m.in. autorem ustawy — Pra wo
telekomunikacyjne (2000), w pełni zgod nej
z ustawodawstwem europejskim. W 1999
roku wszedł w skład Rządowego Zespołu Ne -
 go cjacyjnego w sprawie akcesji Polski do Unii
Europejskiej, w którym doprowadził do za -
koń czenia negocjacji w obu nadzorowanych
przez siebie obszarach negocjacyjnych: tele-
komunikacja i techniki informacyjne oraz
kultura i polityka audiowizualna (1999–2002).

Z racji pełnionych obowiązków Marek
Rusin uczestniczył, jako reprezentant Polski,
w działalności licznych organizacji między-
narodowych, takich jak: International Tele -
com munication Union (ITU), Universal Postal
Union (UPU, krajowy koordynator wdrażania
strategii seulskiej), World Trade Orga ni za tion
(WTO, krajowy koordynator wdrażania stra-
tegii z Seattle w zakresie urządzeń i usług
telekomunikacyjnych), Governmental Advi so -
ry Committee — Internet Corporation for Assig -

ned Names and Numbers (GAC-ICANN, akre -
dytowany przedstawiciel rządu RP), a także
międzynarodowych albo międzyrządowych
organizacji satelitarnych (INTELSAT, INMAR-
SAT, EUTELSAT, INTERSPUTNIK, INTERKO-
SMOS), pełniąc okresowo funkcje przewod-
niczących lub wiceprzewodniczących orga-
nów niektórych z nich. Wchodził w skład Rad
Naukowych: Instytutu Łączności (1991–1994),
COBRESPU (Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Elektronicznego Sprzętu Po -
wszechnego Użytku, 1990–1991), Komitetu
Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej
Akademii Nauk (1990–1992, 1996–1998),
Komitetu ds. Radia i Telewizji (1990–1993).
Po zakończeniu pracy państwowej pełnił
funkcje doradcy m.in. Prezesa Tele ko mu ni -
ka cji Polskiej SA oraz dyrektora Naukowej
Akademickiej Sieci Komputerowej).

Jest też czynnie zaangażowany w działal-
ność społeczną, od 1981 roku w Stowa rzy -
sze niu Elektryków Polskich (SEP), od 2000
ro ku w Stowarzyszeniu Inżynirów Teleko mu -
nikacji (SIT) — gdzie od 2007 roku jest skarb-
nikiem Zarządu, oraz w spółdzielczości
mieszkaniowej (od 1976 roku). W latach
1999–2010 był Prezydentem Europejskiej
Federacji Radioorientacji Sportowej.

Za swą działalność zawodową i społeczną
został odznaczony: Srebrnym (1982) i Zło -
tym (1987) Krzyżem Zasługi, Medalem Komi -
sji Edukacji Narodowej za wybitne osiągnię -
cia naukowe i dydaktyczne (2008), Złotym
Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”
(2010), Złotą Odznaką „Zasłużony dla Łącz-
ności” (2001), Złotą Odznaką Honorową
Stowarzyszenia Elektryków Polskich (1992),
Złotą Odznaką Honorową „Za Zasługi dla
Warszawy” (1983), a także wyróżniony:
Złotą Anteną Świata Telekomunikacji w kate-
gorii „Człowiek Roku 2008” za „stworzenie
podwalin dla niezależnej regulacji w Polsce”
(2009), Złotą Statuetką Stowarzyszenia Elek -
try ków Polskich z okazji Międzynarodowego
Dnia Telekomunikacji 2001 za „wybitny
wkład wniesiony w rozwój polskiej teleko-
munikacji” (2001) oraz Nagrodą Rektora Po -
lit echniki Warszawskiej za osiągnięcia dy -
dak tyczno-wychowawcze (1984).

Jest żonaty, ma dwóch synów urodzonych
w latach 1969 i 1975, oraz dwoje wnucząt.
Włada biegle językiem angielskim, biernie:
niemieckim i rosyjskim. Interesuje się muzy-
ką poważną, głównie operową, a także
poznawaniem historii innych narodów, co
wiąże się z podróżami.

R
INSTYTUT RADIOELEKTRONIKI

440



ruszczyński
ANDRZEJ
RUSZCZYŃSKI
Andrzej Ruszczyński, urodził się 29 lipca
1951 roku w Częstochowie. W 1974 roku
ukończył studia magisterskie na Wydziale
Elektroniki Politechniki Warszawskiej o spe-
cjalności Automatyka. W 1977 roku uchwałą
Rady Wydziału Elektroniki Politechniki War -
szaw skiej uzyskał stopień doktora nauk tech-
nicznych (rozprawa Metody zrównoważenia
interakcji w sterowaniu procesów rzeczywis -
tych), a w 1983 roku stopień doktora habilito -
wanego nauk technicznych (rozprawa Włas -
ności i metody rozwiązywania nieliniowych
zadań programowania stochastycznego).

Swoją aktywność zawodową związał po -
czątkowo z Instytutem Automatyki (od 1995
roku Instytut Automatyki i Informatyki Sto -
sowa nej) na Wydziale Elektroniki Politech -
niki Warszawskiej, początkowo jako asystent
(1974–1977), starszy asystent (1977–1978),
później adiunkt (1978–1987), docent (1987–
–1990), a od 1990 roku profesor nadzwyczaj -
ny. W latach 1991–1997 przebywał na urlo-
pie bezpłatnym.

W 1987–1990 był prodziekanem Wy -
dzia łu Elektroniki.

W latach 1984–1986 odbył staż w Insi tu -
te for Operations Research na Universytecie
w Zurychu w Szwajcarii. W latach 1991–1992
przebywał w Department of Civil Engi nee -
ring and Operations Research, Princeton Uni -
versity w USA. W okresie 1992–1996 kiero-
wał dużym projektem badawczym w Inter na -
tional Institute for Applied Systems Analysis,
Laxenburg w Austrii. W latach 1996–1997 zo -
stał zaproszony na cykl wykładów do Depart -
ment of Industrial Engineering, University of
Wisconsin-Madison w USA. Od 1997 roku pra -
cuje w Department of Management Science
and Information Systems, Rutgers University
w USA.

Andrzej Ruszczyński jest autorem bądź
współautorem 6 książek (w tym autorem pod -
ręcznika Nonlinear Optimization, Princeton

University Press 2006) i ponad 80 artykułów
w czasopismach naukowych, głównie ame-
rykańskich. Wypromował 9 doktorów.

Jego zainteresowania badawcze koncen -
tru ją się na problematyce badań operacyj-
nych. Ma szczególne osiągnięcia w zakresie
rozwo ju teorii i metod rozwiązywania zadań
optymalizacji w warunkach niepewności mo -
delowanej probabilistycznie — zwłaszcza
metod modelowania ryzyka, rozwoju metod
dekompozycji dla dwu- i wieloetapowych
zdań programowania stochastycznego, roz-
woju teorii ograniczeń probabilistycznych,
zastosowania do planowania finansowego.

Jest członkiem Mathematical Program ming
Society oraz Society for Industrial and Applied
Mathematics. Jest współredaktorem czaso-
pism: „SIAM Journal on Optimization”, „Ma -
the  ma tics of Operations Research”, „Annals
of Opera tions Research” i „Optimization Me -
thods and Software”.

Andrzej Ruszczyński zajął I miejsce w
Olim piadzie Matematycznej w 1969 roku. Jest
Mistrzem Międzynarodowym w problemistyce
szachowej i wielokrotnym mistrzem Polski.
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JERZY RUŻYŁŁO
Jerzy Rużyłło urodził się 27 czerwca 1947
roku w Warszawie. W 1965 roku ukończył
XIV Liceum Ogólnokształcące (obecnie
Stanisława Staszica) w Warszawie i w tym
samym roku rozpoczął studia na Wydziale
Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Po
uzyskaniu w 1970 roku tytułu magistra inży-
niera elektronika zatrudniony został na sta-
nowisku asystenta w Instytucie Technologii
Elektronowej (obecnie Instytucie Mikro elek -
troniki i Optoelektroniki) na Wydziale Elek -
tro niki (obecnie Wydziale Elektroniki i Tech -
nik Informacyjnych) Politechniki War szaw -
skiej. Tutaj też w 1977 roku uzyskał stopień
doktora nauk technicznych za rozprawę
Ana liza wpływu warunków niskotemperatu-
rowego utleniania termicznego na właściwo-
ści ultracienkich warstw SiO2 na Podłożu
Krzemowym, a następnie, w 1983 roku, dok-
tora habilitowanego za monografię Ultra -
cien kie warstwy tlenkowe w technice pół -
przewodnikowych przyrządów krzemowych.

Jako stypendysta japońskiego Minister -
stwa Oświaty Jerzy Rużyłło odbył w latach
1973–1975 staż naukowy na Uniwersytecie
Tohoku w Sendai. W 1977 roku mianowany
został na stanowisko adiunkta na Wydziale
Elektroniki Politechniki Warszawskiej. W la -
tach 1979–1980 prowadził prace badawcze na
Stanowym Uniwersytecie Pensylwanii w Sta -
nach Zjednoczonych. W latach 1981–1984
pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. nauki
w Instytucie Technologii Elektronowej (obecnie
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektronik) na
Wydziale Elektroniki Politechniki War szaw -
skiej. W 1984 roku podjął pracę na stanowi-
sku docenta (associate professor) na Wydzia -
le Elektroniki (Electrical Engineering) Stano -
wego Uniwersytetu Pensylwanii (Penn State
University). Uzyskując w międzyczasie tytuł
profesora (1992) i tytuł distinguished pro -
fessor (2010) Jerzy Rużyłło kontynuuje pracę
w tym uniwersytecie do dnia dzisiejszego.
Jednocześnie utrzymuje bardzo ścisłe kontak -
ty z Politechniką Warszawską gdzie, miedzy
innymi, pracował w ramach urlopu naukowe -
go z Penn State na wiosnę 2010 roku. W 2003
roku uzyskał w Polsce tytuł profesora. W cza -
sie swej pracy w Politechnice Warszawskiej
Jerzy Rużyłło zaangażowany był we wszyst-
kich aspektach działalności dydaktycznej i na -
ukowej, koncentrującej się na zagadnieniach
związanych z badaniem i wykorzystywaniem
zjawisk powierzchniowych w półprzewodni-
kach, jak i w szeregu aspektach działalności
administracyjnej.

Po podjęciu pracy w Penn State kontynu-
ował zakrojoną na szeroką skalę działalność
naukową w ramach której prowadził dziesi-
ątki projektów badawczych, wypromował 16
doktorów i prowadził znaczną liczbę prac
ma gisterskich. Stworzył i prowadzi Labo ra to -
rium Technologi Powierzchni Pół prze wod ni -
ków. Prowadzi wykłady z dziedziny zaawan-
sowanych technologii mikro- i nanoelektro-
nicznych oraz właściwości i zastosowań
materiałów elektronicznych i fotonicznych.
Peł nił i pełni wiele funkcji w strukturze aka-
demickiej Penn State, m.in. przewodniczące-

rużyłło
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go Komitetu Studiów Doktoranckich i Ma gis -
terskich, przewodniczącego Komisji ds. Pro -
mocji Akademickich (Promotion and Tenure),
koordynatora programu materiałów elektro-
nicznych i fotonicznych, koordunatora mię -
dzynarodowej współpracy naukowej i in -
nych. W 1993 roku doprowadził do podpisa-
nia umowy o współpracy między Penn State,
a Politechniką Warszawską.

Zainteresowania badawcze Jerzego Ru ży -
łło koncentrują się na szeregu aspektach roz-
woju nanotechnologii w tym zwłaszcza pra-
cami nad rozwojem technologii, materiałów
i przyrządów dla potrzeb przyszłych genera-
cji układów scalonych jak i metodami inte-
gracji i wykorzystania nanokropek kwanto-
wych w półprzewodnikowych przyrządach
elektronicznych i fotonicznych. Ponadto roz-
wija metody obróbki powierzchni półprzewod -
ników w fazie gazowej jak i metody monitoro -
wania procesów technologicznych w pro -
duk cji przyrządów półprzewodnikowych.

Swoją dotychczasową działalność nauko-
wą podsumował w ponad 250 pracach publi-
kowanych w czasopismach naukowych i ma -
teriałach konferencyjnych. Jednocześnie swo -
imi doświadczeniami dzielił się w kilkudzie-
sięciu referatach wygłaszanych na zaprosze-
nie instytucji akademickich i przemysłowych
w kilkunastu krajach. Jest współautorem
pięciu amerykańskich patentów jak i auto-
rem rozdziałów w kilku monografiach. Jest
również autorem stałej kolumny w wydaw-
nictwie IEEE Potentials. Jest zapraszany do
oceny projektów prac badawczych zgłasza-
nych do najważniejszych instytucji finansu-
jących prace badawcze w Stanach Zjed no -
czonych, Polsce, Belgii i Francji. Jest również
recenzentem prac zgłaszanych do czoło-
wych czasopism naukowych i technicznych
w dziedzinie techniki półprzewodnikowej.
W ostatnich latach był konsultantem szeregu
firm przemysłowych w Stanach Zjed no czo -
nych i we Francji jak i członkiem rad nadzor -
czych i doradczych niektórych z nich. W 1997

roku pracował jako zaproszony profesor w In -
teruniversity Microelectronics Center (IMEC)
w Leuven w Belgii. Działalność badawcza
Jerzego Rużyłło wyróżniana była zarówno
w Polsce (dwukrotnie nagroda Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego), jak i w Stanach
Zjed noczonych.

Jerzy Rużyłło jest członkiem komitetów
programowych i organizacyjnych wielu mię -
dzynarodowych konferencji, w tym konfe-
rencji organizowanych w Polsce (np. Sym po -
sium Diagnostics and Yield jak i Konferencja
Naukowa ELTE). W 1989 roku był inicjato-
rem, pierwszym organizatorem i edytorem
materiałów konferencyjnych serii Inter na tio -
nal Symposium on Cleaning Technology in
Semiconductor Device Manufacturing orga-
nizowanych co dwa lata w pod auspicjami
Electrochemical Society. Do chwili obecnej
organizuje konferencje z tej serii dzieląc
funkcje przewodniczącego i edytora materia-
łów konferencyjnych. W podobny sposób
za angażowany jest od 1991 roku w organi -
za cję serii międzynarodowych konferencji
Ultra Clean Processing of Semiconductor
Sur faces w Belgii.

Jerzy Rużyłło jest członkiem honorowym
(fellow) In sti tu te of Elec tri cal and Elec tro nics
En gi ne ers (IE EE) oraz członkiem honorowym
(fellow) Electrochemical Society. W ramach
Electrochemical Society pełnił szereg kierow-
niczych funkcji m.in. przewodniczącego ko -
mi sji wykonawczej Sekcji Elektroniki i Foto -
niki i przewodniczącego komisji nagrody im.
Gordona Moore’a. W 2009 roku był nomino-
wany przez radę nadzorczą stowarzyszenia
jako jednym z dwóch kandydatów na stano-
wisko prezydenta Electrochemical Society.

Jest żonaty, ma dwoje dzieci. Jego hobby
to propagowanie wiedzy o półprzewodni-
kach w internecie zaś pasją pozazawodową
narciarstwo alpejskie, które przez szereg lat
uprawiał wyczynowo, oraz tenis. W chwi-
lach wolnych gra na pianinie.
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HENRYK RYBIŃSKI
Henryk Rybiński urodził się 1 kwietnia 1946
roku. W 1964 roku ukończył Liceum w Lu bi -
nie Legnickim i rozpoczął studia na Wy dzia -
le Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Po
ukończeniu studiów w 1970 roku w specjal-
ności Automatyka został przyjęty na Studium
Doktoranckie. W 1974 roku obronił z wy róż -
nieniem doktorat. W latach 1974–1975 pra-
cował na stanowisku adiunkta w Centralnym
Ośrodku Informatyki Politechniki War szaw -
skiej. W latach 1975–1992 pracuje w Insty tu   -
cie Informacji Naukowej, Technicznej i Eko no -
micznej. W 1988 roku uzyskał stopień nau ko -
wy doktora habilitowanego na Wy dzia le Elek -
troniki za monografię Modele baz danych.

Od 1986 roku Henryk Rybiński współpra-
cuje z Instytutem Informatyki Politechniki
Warszawskiej prowadząc prace magisterskie
i wykłady dla studentów ostatnich lat. W la -
tach 1989–1992 pracował w Instytucie Infor -

ma tyki na pół etatu, zaś od 1992 roku na
pełnym etacie. W 1994 roku objął stanowi-
sko kierownika Zakładu Systemów Infor ma -
cyjnych. W latach 1978–2001 odwiedził wie -
le ośrodków naukowo-badawczych i akade -
mic kich w Stanach Zjednoczonych, Kana dzie
i w Europie Zachodniej.

Od początku swej działalności Henryk
Rybiński zajmuje się problematyką systemów
informacyjnych. Inicjatywy badawcze i pra -
ce Henryka Rybińskiego przede wszystkim
dotyczą badań nad stworzeniem wydajniej-
szych i silniejszych semantycznie i operacyj-
nie systemów baz danych. W jego działalno-
ści naukowej można wyróżnić kilka nurtów.
W pierwszym okresie (lata 1970–1982) pro-
wadził on badania w zakresie sposobów
organizowania danych w systemach informa-
cyjnych i strategii ich reorganizowania.
Opublikował wówczas wiele prac poświęco-
nych algorytmom sortowania i strategiom
organizowania zbiorów informacyjnych. Od
1983 roku zakres swoich zainteresowań
poszerza o logiczne podstawy systemów in -
for macyjnych i związki baz danych z meto-
dami sztucznej inteligencji, w szczególności
zajmuje się bazami wyposażonymi w me cha -
nizmy wnioskowania. W latach 1985–1995
zagadnienia te stanowią główny nurt jego
badań. Trzeci nurt badań, zapoczątkowany
na początku dziewięćdziesiątych, wiąże się
z zainteresowaniami w zakresie eksploracji
danych w dużych zasobach informacyjnych.
W tym nurcie mieszczą się badania nad wy -
korzystaniem teorii zbiorów przybliżonych
do opisu niepełności i niepewności informa-
cji w systemach informacyjnych oraz do
wykrywania wiedzy w systemach z niepełną
informacją. Również w tym nurcie mieszczą
się prowadzone od 2005 roku badania nad
metodami odkrywania wiedzy w zasobach
tekstowych na potrzeby systemów wyszuki-
wania i ekstrakcji informacji oraz systemów
budowania i utrzymywania ontologii.

Henryk Rybiński był zaangażowany w pro -
jekty mające na celu praktyczne wdrożenie wy -
ników prac teoretycznych. W latach 1975–
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–1985 kierował pracami nad oprogramowa-
niem dla krajowego systemu informacji
naukowej. Wyniki tych prac były wykorzy-
stywane szeroko w kraju i za granicą w wielu
ośrodkach informacyjnych. Praktyczne wyni-
ki prac prowadzonych w latach 1990–2000
związane z włączeniem tezaurusów do pro-
cesu wyszukiwania w tekstowych bazach da -
nych znalazły zastosowanie w wielu mię -
dzyna rodowych systemach informacyjnych
o świa towym zasięgu, prowadzonych przez
agendy ONZ (ds. Wyżywienia i Rolnictwa —
FAO, ds. Rozwoju Przemysłowego — UNIDO,
Program Ochrony Środowiska — UNEP, ds.
Rozwoju Rolnictwa — IFAD, ds. Oświaty, Na -
uki i kultury — UNESCO) oraz organizacje
rządowe i pozarządowe w wielu krajach, np.
w OECD, GTZ (Niemcy), CEDEFOP (Unia
Europejska), INFOTERM, TERMNET (Austria).
W latach 2005–2009 realizował projekty dla
takich firm jak France Telecom, SAMSUNG.
Kierował też dwoma projektami Euro pej -
skimi w programie FP6.

Henryk Rybiński jest autorem/współauto-
rem czterech monografii, współedytorem
trzech monografii, jest też autorem bądź
współ autorem siedmiu podręczników i mate-
riałów metodycznych. Ponadto jest autorem
po nad 100 artykułów opublikowanych w uzna -
nych czasopismach (m.in.: „ACM Trans ac -
tions on Databases”, „Information Systems”,
„Information Processing and Management”,
„Fundamenta Informaticae”, „International
Jour nal on Intelligent Information Systems”),
jako rozdziały w książkach (w seriach „Lec -
tu re Notes on Computer Science” czy „Lectu -
re Notes on AI”, w wydawnictwach North
Holland, Elsevier). Był promotorem w 9 za -
kończonych przewodach doktorskich.

Recenzował prace dla renomowanych
czasopism, m.in.: „Fundamenta Infor ma ti -
cae”, „International Journal on Intelligent
Infor mation Systems”, „European Journal of
Ope rational Research”, „IEEE TKDE”. Jest za -
praszany do komitetów programowych wielu
konferencji (m.in. International Symposium
on Methodologies for Intelligent Systems,

„Rough Sets and Current Trends in Com pu -
ting”, „Intelligent Information Systems”, Inter -
national Symposium on Knowledge Mana -
gement, „Practice of Knowledge Discovery in
Databases”, Pacific-Asia Conference on Know -
ledge Discovery and Data Mining, In ter na -
tional Symposium on Wearable Com pu ters).
W latach 1991–1994 był członkiem ko mi sji
ds. grantów Komitetu Badań Naukowych
w dziedzinie informatyki. Jest często powoły-
wany przez agendy ONZ w charakterze eks-
perta w dziedzinie systemów informacyjnych
(UNIDO, FAO, UNESCO, IFAD, UNEP).
Współ pracował w projektach ONZ przy rea -
lizacji oprogramowania takich międzynaro-
dowych baz danych jak Faolex, Ecolex, ELIS,
realizował też oprogramowanie na potrzeby
baz danych AGRIS i ASFA.

Henryk Rybiński przygotował i prowadził
wiele wykładów w zakresie systemów infor-
macyjnych, metod reprezentacji wiedzy i lo -
gicz nych baz danych. W latach 1986–1988
był zaangażowany we wprowadzanie tema-
tyki baz danych i systemów informacyjnych
do programu kształcenia na Wydziale
Elektroniki. Opracował i wprowadził w życie
nowatorski program kształcenia w zakresie
baz danych, systemów informacyjnych i me -
tod reprezentacji wiedzy. Od początku wpro-
wadzania reformy nauczania na Wydziale
Elektroniki i Technik Informacyjnych uczest-
niczy w pracach Rady Programowej. W la -
tach 2000–2005 był kierownikiem specjal-
ności Inżynieria oprogramowania i systemy
informacyjne, zaś w latach 2005–2008 był
na Wydziale odpowiedzialny za kierunki In ży -
nieria Systemów Informacyjnych dla studiów
inżynierskich i Informatyka dla studiów ma -
gis terskich. Od 2008 roku jest dyrektorem
Ins ty tutu Informatyki.

Henryk Rybiński jest członkiem głosują -
cym organizacji Association for Computing
Machinery.

Żonaty, ma dwoje synów. Włada czynnie
językiem angielskim i rosyjskim, biernie fran-
cuskim i włoskim. Zainteresowania: muzyka
klasyczna, historia, filozofia.
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MIECZYSŁAW RYDEL
(1930–2005)

Mieczysław Rydel urodził się 27 listopada
1930 roku w Woli Mieleckiej. W 1949 roku
ukończył Liceum Ogólnokształcące w Ryb -
niku. Dyplom inżyniera elektryka w specjal-
ności Teletransmisja uzyskał w 1953 roku na
Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej
w Gliwicach. Dyplom magistra inżyniera
łączności uzyskał w 1957 roku na Wydziale
Łączności Politechniki Warszawskiej. Na tym -
że Wydziale w 1965 roku uzyskał stopień
na u kowy doktora nauk technicznych za roz-
prawę Analiza teoretyczna własności niejed-
norodnych współosiowych torów teletrans -
mi syjnych. Stopień naukowy doktora habili -
to wanego w zakresie telekomunikacji uzyskał
na Wydziale Elektroniki Politechniki War szaw -
skiej w 1979 roku za monografię Analiza
syg nałów kodowych. Tytuł profesora nauk
tech nicznych został mu nadany przez Pre zy -
denta RP dnia 29 lipca 1991 roku. Zatrud nio -

ny jest w Politechnice Warszawskiej od lutego
1955 roku jako nauczyciel akademicki, po -
czątkowo w Katedrze Teletransmisji Wy dzia -
łu Łączności, a następnie — po reformach
organizacyjnych — w Instytucie Tele ko -
munikacji Wydziału Elektroniki i Technik
Informacyjnych.

Działalność badawcza Mieczysława Ry -
dla koncentrowała się wokół problematyki
to rów transmisyjnych i transmisji sygnałów
(zwłaszcza cyfrowych) oraz na związanej
z nią teorii sygnałów kodowych. Zajmował
się również projektowaniem i konstruowa-
niem aparatury pomiarowej i laboratoryjnej.
Prace aplikacyjne, których z reguły był kie-
rownikiem i współwykonawcą, były m.in.
wykonywane na zamówienia instytucji prze-
mysłowych i naukowych, takich jak fabryki
kabli w Krakowie i Bydgoszczy, Przed się bior -
stwo Budowy Linii Kablowych, Biuro Studiów
i Projektów Łączności, Centralny Ośrodek
Badań i Rozwoju Kolejnictwa, Instytut Łącz-
ności, Wojskowy Instytut Łączności, Pań stwo -
we Zakłady Teletransmisyjne. W latach 1956–
–1965 zajmował się opracowaniami przy-
rządów pomiarowych i aparatury laborato-
ryjnej oraz teorią torów współosiowych; opra -
cował metodykę wyznaczania parametrów
to rów i rozwinął teorię torów o losowych
nie jednorodnościach stosowaną przy inter -
pre tacji wyników pomiarów. W latach póź -
niejszych zajmował się zastosowaniem teorii
grafów przepływowych do analizy układów
zawierających tory transmisyjne. Rozwijał
rów nież metody obliczania zniekształceń
impulsów niemodulowanych i modulowa-
nych w torach przewodowych. W 1970 roku,
podczas stażu w Królewskim Uniwersytecie
w Sztokholmie, zajmował się teorią błędów
transmisji cyfrowej. Po 1970 roku, zajął się
teorią kodowania transmisyjnego. Jest auto-
rem oryginalnych, stosowalnych do różnych
klas kodów, modeli matematycznych kodera
i ogólnych metod opisu sygnału łańcuchami
Markowa. Rozwinął metody analizy sygna-
łów kodowych. Wyniki były wykorzystywa-
ne i rozwijane w pracach prowadzonych ze
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współpracownikami i doktorantami. M.in.
opracowano metody analizy widmowej
sygnałów z cyfrowymi modulacjami fazy
oraz przyspieszenia kątowego, metodę anali-
zy procesu fluktuacji fazowych w synchroni-
zatorze elementowym, rozwinięto teorię
detekcji błędów transmisji w regeneratorach
i w odbiorniku, rozwinięto teorię procesu
synchronizacji blokowej. Do tych zagadnień
opracowano algorytmy i programy kompute-
rowe, w tym wiele autorstwa Mieczysława
Rydla. Zbadano wiele kodów transmisyjnych,
zaproponowano szereg rozwiązań technicz-
nych urządzeń. Wyniki tych prac były wyko-
rzystywane przez projektantów systemów
cyfrowych, między innymi w Instytucie Tele -
komunikacji, przy opracowaniu pierwszego
w Polsce i jednego z pierwszych na świecie,
doświadczalnego traktu światłowodowego
PCM w Lublinie (1979) i kolejnych w Łodzi
i Poznaniu (lata osiemdziesiąte). Obecnie in -
te resuje się możliwościami zastosowań pro-
cesów chaotycznych w telekomunikacji.
Mie czysław Rydel jest autorem lub współau-
torem ponad 60 artykułów, publikowanych
w czasopismach Polskiej Akademii Nauk
„Ar chiwum Elektrotechniki” i „Rozprawy
Elek trotechniczne”, w „Zeszytach Nau ko -
wych Politechniki Warszawskiej — Elektry ka”,
„Przeglądzie Telekomunikacyjnym” i „Wia -
domościach Telekomunikacyjnych”, „Proce -
ed ings SPIE”, „AMSE Revue” oraz materia-
łach z konferencji krajowych (m.in. Pol skie -
go Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej
i Stosowanej i Krajowego Sympozjum Tele -
komunikacji) i zagranicznych (m.in. IEEE In -
ter national Symposium on Information The -
ory, Society of Photo-Optical Instrumentation
Engineers i „Association for Advancement of
Modeling and Simulation Techniques in
Enterprises”). Jest współtwórcą dwóch paten-
tów. Wyniki badań upowszechniał również
w monograficznych cyklach wykładów, do
których był zapraszany przez ośrodki nauko-
we i przemysłowe w kraju oraz w odczytach
wygłaszanych w kraju i za granicą. Był opie-
kunem naukowym i promotorem w 5 zakoń -
czonych przewodach doktorskich, w tym
trzech obronionych z wyróżnieniem i jedne-
go zagranicznego. Sprawował także opiekę
naukową nad doktorantami z ośrodków kra-
jowych i zagranicznych, odbywającymi sta -
że naukowe. Recenzował rozprawy doktor-
skie i przewody habilitacyjne, a także liczne
publikacje i granty Komitetu Badań Nau ko -
wych. Od lat 80. jest członkiem Sekcji Tele -
ko munikacji Komitetu Elektroniki i Tele ko mu -
 nikacji Polskiej Akademii Nauk, członkiem

Rady Sympozjum i Komitetu Programowego
Krajowego Sympozjum Telekomunikacji. W la -
tach 1992–2000, jako Przewodniczący Ko -
mi sji Rady Wydziału Elektroniki ds. Prze wo -
dów Doktorskich Kierunku Telekomunikacji
przeprowadził ponad 20 obron.

Jako nauczyciel akademicki prowadził
wszystkie rodzaje zajęć dydaktycznych na
wszystkich rodzajach studiów, m.in. wykła-
dy: „Postawy teletransmisji”, „Tory telekomu-
nikacyjne”, „Teoria transmisji sygnałów cyf -
ro wych”, „Introduction to Signal Trans mis -
sion”. Poza Politechniką Warszawską wykła-
dał w filii Uniwersytetu Śląskiego i w Wie -
czorowej Szkole Inżynierskiej oraz prowa-
dził szereg cykli wykładów dla pracowników
telekomunikacji. W wykładach uwzględniał
własne badania i opracowania. Jest autorem
lub współautorem 4 skryptów Politechniki
Warszawskiej i 4 książek (WKiŁ) Jako wykła-
dowca został w 1979 roku wyróżniony przez
studentów „Złotą Kredą”. Kierował ponad 60
pracami dyplomowymi. Przewodniczy jednej
z Komisji Egzaminów Dyplomowych w Ins -
tytucie Telekomunikacji. Był kilkakrotnie
członkiem Komisji Rady Wydziału związa-
nych z dydaktyką: Programowej, Rozwoju
Kadry, Organizacji Wydziału. Opracował
wie le programów przedmiotów. W Instytucie
Telekomunikacji, w latach 1972–1974, 1980–
–1984 i 1987–1990 był kierownikiem Za -
kładu Podstaw Telekomunikacji, a w latach
1972–1973 i 1978 –1980 zastępcą dyrektora
ds. nauczania.

Za osiągnięcia badawcze i dydaktyczne
Mieczysław Rydel został odznaczony: Meda -
lem Komisji Edukacji Narodowej (1976), Zło -
tą Odznaką „Zasłużony Pracownik Łączno-
ści” (1976), Złotym Krzyżem Zasługi (1977),
Złotą Odznaką „Zasłużony dla Politechniki
Warszawskiej” (1980), Złotą Honorową Od -
znaką „Zasłużony Pracownik Łączności”
(1983), Krzyżem Kawalerskim Orderu Od ro -
dzenia Polski (1987), Medalem „Zasłużony
dla Krajowego Sympozjum Telekomunikacji”
(1999).

Zmarł nagle, w pełni sił twórczych, 2 grud -
nia 2005 roku w Warszawie. Był wybitnym
nau kowcem, cenionym i lubianym nau czy -
cie lem oraz dobrym szefem. Kochał swo ją
pracę i, w każdej wolnej chwili, wypoczynek
w ukochanych Tatrach, gdzie kiedyś upra-
wiał najtrudniejsze wspinaczki, a w później-
szych latach — samotne wędrówki z apara-
tem fotograficznym.
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DOMINIK RYŻKO
Dominik Ryżko urodził się 3 stycznia 1977
roku. W 1995 roku ukończył IX Liceum
Ogólnokształcące w Warszawie i rozpoczął
studia na Wydziale Elektroniki Politechniki
Warszawskiej. W 2001 roku obronił z wy róż -
nieniem pracę dyplomową i rozpoczął studia
doktoranckie. W 2007 roku obronił doktorat.
Od 2008 roku pracuje na stanowisku adiunk-
ta w Instytucie Informatyki Politechniki War -
szawskiej, prowadzi prace inżynierskie i ma -
gisterskie oraz wykłady, projekty i laboratoria
głównie z baz danych.

W swojej pracy badawczej Dominik
Ryżko zajmuje się szeregiem zagadnień
zwią za nych z systemami informacyjnymi,
a w szcze gólności ze sztuczną inteligencją.
Do pierwszych zainteresowań należy zali-
czyć symboliczne metody uczenia maszyno-

wego, którymi zajmował się jeszcze na etapie
pracy magisterskiej. W czasie studiów dokto-
ranckich zainteresował się systemami agen-
towymi, które z czasem stały się głównym
nurtem jego badań. W szczególności w swo-
ich publikacjach zajmował się rozproszonym
wnioskowaniem oraz uczeniem się w syste-
mach agentowych. W chwili obecnej w jego
obszarze zainteresowań znajdują się również
odkrywanie i komponowanie usług, zastoso-
wanie kontekstu w inteligentnych systemach
informacyjnych, modelowanie doświadcze-
nia i procesu podejmowania decyzji przez
konsumentów oraz zjawiska emergentne.

Dominik Ryżko brał udział w wielu pro-
jektów mających na celu praktyczne zastoso-
wanie aktualnych badań w przemyśle. Do
najważniejszych należy zaliczyć projekty dla
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France Telecom związane z usługami i prze-
twarzaniem kontekstu użytkownika. Uczest -
niczył również w realizacji grantów dzieka-
ńskich i MNiSW prowadzonych na Wydziale
Elektroniki i Technik Informacyjnych. Przed
rozpoczęciem pracy w Instytucie Informatyki
brał udział w szeregu komercyjnych projek-
tów jako wdrażając głównie systemy klasy
ERP, w rolach kierownika projektu, architek-
ta, konsultanta.

Dominik Ryżko jest autorem publikacji
przy jętych na szeregu znaczących międzyna -
rodowych konferencji w dziedzinie sztucz -
nej inteligencji i systemów informacyjnych,
publikowanych w prestiżowych seriach wy -
daw niczych („Springer Lecture Notes in Com -
puter Science”, „IEEE”). Recenzował prace na
konferencjach „Rough Sets and Current Trends
in Computing 2010” i International Sym po -
sium on Methodologies for Intelligent Sys tems

2011. Był pomysłodawcą i organizatorem se -
sji specjalnej Multi-agent Systems przy „Rough
Sets and Current Trends in Computing 2010”
i sesji przemysłowej przy International
Symposium on Methodologies for Intelligent
Systems 2011. Był też przewodniczącym
komitetu organizacyjnego tego Sympozjum.

Był promotorem jednej pracy magister-
skiej i 5 prac inżynierskich. Od początku
pracy w Instytucie Informatyki prowadzi za -
jęcia z baz danych. Był inicjatorem projektu
mającego na celu poszerzenie oferty dy dak -
tycznej, która uzyskała finansowanie z Nor -
weskiego Mechanizmu Finansowego. W ra -
mach tego projektu przygotował autorski
wykład o systemach agentowych.

Żonaty, ma córkę i syna. Włada czynnie
językiem angielskim, biernie rosyjskim i nie-
mieckim. Zainteresowania: muzyka i sprzęt
hi-fi, bieganie, fotografia, turystyka górska.
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STANISŁAW RYŻKO
Stanisław Ryżko urodził się 14 stycznia 1910
roku w Stanisławowie, powiat Mińsk Mazo -
wiecki. W 1927 roku ukończył gimnazjum
im. Romualda Traugutta w Brześciu nad Bu -
giem i podjął studia na Wydziale Elek trycz -
nym Politechniki Warszawskiej. Studia ukoń -
czył w 1934 roku, z dyplomem inżyniera na
sekcji prądów słabych (tak nazywano wów -
czas teletechnikę i radiotechnikę). Pod ko -
niec studiów został zatrudniony na stanowi-
sku asystenta (a następnie starszego asystenta
i adiunkta) w Katedrze Radiotechniki. Pod -
czas wojny brał udział w tajnym nauczaniu
na Politechnice Warszawskiej oraz w walce
z okupantem.

Po wojnie uczestniczył w odbudowie Po -
li techniki Warszawskiej i Państwowego Ins ty -
tutu Telekomunikacyjnego. W Instytucie tym
kierował Zakładem Nadajników. Współ pra -
co wał też z Polskim Radiem, od 1947 roku ja -
ko członek Rady Technicznej, oraz — z prze -

mysłem jako doradca. Owocem własnych
ba dań naukowych był doktorat obroniony
w 1948 roku przed Radą Wydziału Elek trycz -
nego Politechniki Warszawskiej z profesorem
Januszem Groszkowskim jako promotorem.

Dalsze awanse naukowe to tytuł profeso-
ra nadzwyczajnego (1954) oraz profesora zwy -
czajnego (1962). Dowodem uznania jego
osiąg nięć, zarówno na polu badań jak i orga-
nizacji nauki, było powołanie w 1967 roku
na członka korespondenta Polskiej Akademii
Nauk.

Stanisław Ryżko miał istotny udział w zor -
ganizowaniu nowego Wydziału Łączności
w 1951 roku. W 1952 roku otrzymał nomi -
na cję na kierownika Katedry Urządzeń Radio -
technicznych. Ważnym etapem rozwoju Ka -
tedry było połączenie jej z Katedrą Telewizji
i zmiana nazwy na: Katedra Urządzeń
Radiotechnicznych i Telewizyjnych.

Działalność organizacyjna Stanisława
Ryż ki na rzecz środowiska akademickiego
wy kraczała daleko poza funkcję kierownika
Katedry. Zajmował on na Politechnice War -
szaw skiej następujące stanowiska: prodzie -
ka na Wydziału Łączności (1950–1951), dzie -
kana Wydziału Łączności (1951–1954), pro rek -
tora Politechniki Warszawskiej (1954–1955),
prodziekana ds. naukowych na Wydziale
Elektroniki (1966–1969). Od 1970 roku aż do
śmierci kierował Instytutem Radioelektroniki
jako jego pierwszy dyrektor.

Działał aktywnie w Radzie Wydziału Elek -
 troniki i w Senacie Uczelni. Prze wod ni czył
licznym komisjom oraz zespołom wydziało-
wym, senackim i rektorskim. Pełnił także wie -
le funkcji poza Uczelnią — był prze wod -
niczą cym Rady Naukowej Przemysłowego
Instytutu Elektroniki i Przemysłowego Insty tu -
tu Telekomunikacyjnego, członkiem rad nau -
ko wych Instytutu Łączności, Instytutu Lotnic -
twa, Instytutu Technologii Elektronowej,
Instytutu Tele- i Radiotechnicznego, Rady
Ośrodka Badań Rozwojowych Elektroniki
Próż niowej, Wojskowego Instytutu Łączno-
ści, Rady Naukowej ds. Metrologii przy Pol -
skim Komitecie Normalizacji i Miar, pełnił
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też wiele funkcji doraźnych, często na wyso-
kim szczeblu (był np. członkiem Rady
Naukowo-Technicznej przy Ministrze Łącz-
ności oraz Rady Głównej w Ministerstwie
Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki). Był
również przewodniczącym Polskiego Towa -
rzystwa Cybernetycznego.

Stanisław Ryżko wyróżniał się niezależ -
nością sądu i kompetencją. Te jego cechy
doceniono także na arenie międzynarodo-
wej. Jednym z dowodów był wybór na za -
stępcę przewodniczącego I Komisji Studiów
Międzynarodowego Komitetu Doradczego
Radiokomunikacji (Comité Consultatif Inter -
na tionale Radiocommunications — CCIR,
agenda ONZ) od 1956 roku. W tej roli
Stanisław Ryżko kilkakrotnie przewodniczył
obradom I Komisji w Genewie. Był również
przewodniczącym Komisji I Pomiarów i Wzor -
ców Komitetu Narodowego Mię dzy na ro -
dowej Unii Nauk Radiowych (Union Radio-
-Scientifique Internationale — URSI).

Przyczynił się wydatnie do budowy no -
we go Gmachu Elektroniki, do którego prze-
niósł Katedrę Urządzeń Radiotechnicznych
w 1963 roku, jeszcze przed ostatecznym
ukończeniem budowy.

Stanisław Ryżko zainicjował i włożył
wie le wysiłku w budowę oraz tworzenie
Zakładu Doświadczalnego ZDAR (Zakład
Opra cowań i Wdrożeń Aparatury Radio elek -
tronicznej), którego zadaniem było wdraża-
nie wyników badań naukowych. Dzięki jego
za angażowaniu w Instytucie Radio elek tro ni -
ki powstało m.in. kilka serii częstościomierzy
— czasomierzy elektronicznych oraz układy
roz szerzające zakres pomiarowy. Mierniki
były produkowane przez ZDAR (także przez
ZOPAN) i używane w wielu laboratoriach
w Polsce.

W latach sześćdziesiątych zespół pod kie -
runkiem Stanisława Ryżki intensywnie rozwi-
jał cyfrowe metody pomiarów, dążąc do osiąg -
nięcia coraz wyższych częstotliwości. Wyni -
ki prac nad pomiarami cyfrowymi opubliko-
wano m.in. w zbiorowej książce pod jego re -
dakcją Elektroniczne mierniki zliczające (Wy -
dawnictwa Komunikacji i Łączności, 1965).
W 1966 roku za prace nad rozwojem techni-
ki cyfrowych przyrządów pomiarowych zes -
pół ten uzyskał Nagrodę Państwową I stopnia
w dziedzinie techniki. Prace nad cyfrową sta-

bilizacją częstotliwości zostały nagrodzone
w 1973 roku zespołową Nagrodą II stopnia
Ministra Obrony Narodowej.

Stanisław Ryżko, w ścisłym związku z pro -
wadzonymi wykładami na Politechnice War -
szaw skiej i w Wojskowej Akademii Tech -
nicz nej, zajmował się rozwinięciem metod
graficznych w zastosowaniu do projektowa-
nia obwodów dopasowujących w nadajni-
kach radiowych oraz optymalizacji warun-
ków pracy lamp mocy i tranzystorów. Wyniki
tych prac przyczyniły się do wzbogacenia
dwóch podręczników. Pierwszy, Urządzenia
radionadawcze, został wydany w 2 tomach
przez Wydawnictwo Ministerstwa Obrony
Na rodowej (1953, 1956). Drugi, Wzmac nia -
cze rezonansowe i generatory mocy, którego
współautorem był Jan T. Ebert, został wydany
przez Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
(1968, drugie wydanie — 1971). Dorobek
publikacyjny Stanisława Ryżki zawiera prze-
szło 70 pozycji, w tym 20 oryginalnych arty-
kułów naukowych i 7 książek. Oddzielnym
rozdziałem jego działalności było organizo-
wanie konferencji i sympozjów naukowych.

Stanisław Ryżko ma szczególne zasługi
w kształceniu kadry. Formalne osiągnięcia
w tej dziedzinie wyrażają się liczbą 17 wy -
promowanych doktorów. Jednak liczba osób,
które wiele mu zawdzięczają, gdyż stymulo-
wał ich poczynania naukowe, jest znacznie
większa.

Za kształcenie kadry Stanisław Ryżko
uzyskał w 1973 roku Nagrodę Indywidualną
I stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyż -
szego i Techniki. Za osiągnięcia w dziedzinie
dydaktyki otrzymał w 1963 roku Nagrodę
Indywidualną II stopnia, a w 1969 roku Na -
grodę Zespołową I stopnia Ministra Nauki,
Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

Został także uhonorowany wieloma od -
znaczeniami państwowymi: Złotym Krzyżem
Zasługi, Krzyżami Kawalerskim i Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski, brązowym i srebr -
nym Medalem „Za Zasługi dla Obronności
Kraju”.

Zmarł 7 kwietnia 1974 roku, w pełni sił
twór czych.

W pierwszą rocznicę jego śmierci Wy -
dział Elektroniki Politechniki Warszawskiej
uczcił pamięć swojego profesora przez nada-
nie Jego imienia jednemu z audytoriów
w Gma chu Elektroniki.
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JANUSZ RZESZUT
Janusz Rzeszut urodził się 6 sierpnia 1954
roku w Koszalinie. W 1969 roku rozpoczął
naukę w eksperymentalnej klasie matema-
tycznej w XIV Liceum Ogólnokształcącym
im. Klementa Gottwalda (obecnie im. Sta ni -
sława Staszica) w Warszawie. W 1973 roku
uzyskał świadectwo dojrzałości i rozpoczął
studia na Wydziale Elektroniki Politechniki
Warszawskiej. Po ukończeniu studiów w 1978
roku został przyjęty do pracy w Instytucie In -
for  matyki Politechniki Warszawskiej. W 1989
roku obronił rozprawę doktorską Operacje
w przestrzeniach kolorów dla potrzeb cyfro-
wej generacji obrazu. Od 1989 roku pracuje
w Instytucie Informatyki na stanowisku
adiunkta. W latach 1990–1991 pracował
w École Polytechnique w Montrealu w Ka -
nadzie. W kadencji 2005–2008 pełnił obo-
wiązki wicedyrektora ds. dydaktycznych
w Ins tytucie Informatyki. Od 2008 roku jest

kierow nikiem Studiów Podyplomowych In -
for ma ty ki.

W działalności dydaktycznej Janusz Rze-
szut koncentruje się na zagadnieniach zwią -
zanych z konstrukcja sprzętu i grafiką kom-
puterowa. Prowadzone wykłady to m.in.:
„Cyfrowe układy scalone”, „Układy liniowe
w technice cyfrowej”, „Technika mikroproce-
sorowa”, „Urządzenia zewnętrzne systemów
mikroprocesorowych”, „Elektronika cyfrowa”
i „Computer Graphics” (wykład prowadzony
w języku angielskim). W latach 2006–2008
prowadził wykłady dotyczące układów sca -
lo nych i techniki mikroprocesorowej w Woj -
skowej Akademii Technicznej im. Sylwestra
Kaliskiego w Warszawie. Obecnie jest zapra-
szany do poprowadzenia wykładu „Com pu -
ter Graphics” (prowadzonego w języku an -
gielskim w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole
Technik Komputerowych w Warszawie).

Janusz Rzeszut był opiekunem 59 prac
dyplomowych magisterskich i inżynierskich.
Prowadzone prace uzyskiwały nagrody Pol -
skiego Towarzystwa Informatycznego, były
wdrażane w Zakładzie Doświadczalnym
Instytutu Informatyki. Były również wdrażane
do produkcji przemysłowej. Dyplomanci
licz nie byli przyjmowani na Studia Dok to -
ranckie. Dwu z nich pracuje obecnie w Insty -
tucie Informatyki.

W jego działalności naukowej można
wyróżnić dwa nurty. Pierwszy był związany
z testowaniem układów cyfrowych i cyfro-
wo-analogowych. Praca z tej dziedziny były
opublikowana w czasopiśmie „IEEE Design
& Test of Computers”. Inne były publikowane
na konferencjach zagranicznych, np. IEEE/ACM
International Conference on CAD'94. Drugi
nurt jest związany z grafiką komputerową,
a w szczególności z teorią barw i jej zastoso-
waniami. Ta tematyka była przedmiotem roz-
prawy doktorskiej. Praca z tej dziedziny zo -
sta ła opublikowana w czasopiśmie „The Vi -
su al Computer”. Bieżący stan wiedzy został
zawarty w książce Grafika komputerowa.
Metody i narzędzia w rozdziale Barwa w gra-
fice komputerowej. W dorobku znajdują się
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dwa artykuły w czasopismach zagranicz-
nych, cztery artykuły w czasopismach krajo-
wych, jedenaście artykułów na konferen-
cjach zagranicznych, szesnaście artykułów
na konferencjach krajowych, dwa seminaria
wygłoszone za granicą, siedem raportów
badawczych, dwa skrypty. A ponadto obraz
do encyklopedii PWN ilustrujący hasło „gra-
fika komputerowa”.

Janusz Rzeszut był recenzentem artyku-
łów w czasopismach krajowych i zagranicz-
nych, np. „IEEE Design & Test of Computers”
czy „Journal of Electronic Testing: Theory
and Applications”. Ponadto artykułów zgła-
szanych na konferencję „Machine Graphics
and Vision”. Recenzował również wnioski
o grant Komitetu Badań Naukowych.

Brał udział w licznych pracach na zlece-
nie przemysłu: w ramach PR-3, kierował te -
matem CPBR oraz uczestniczył w realizacji
trzech grantów Komitetu Badań Naukowych.
W latach 1995–1998 brał udział w progra-
mie TEMPUS COHERENCE grupującym uczel -
nie z czterech krajów europejskich. Ponadto
był kierownikiem trzech grantów rektorskich
oraz trzech grantów dziekańskich.

W latach 1979–1980 skonstruował
pierw szy na Wydziale Elektroniki system mi -
kro procesorowy M6800. System został wpro-
wadzony do dydaktyki. Kolejne opracowania
to Modułowy System Mikroprocesorowy,
system laboratoryjny SML. Przy współpracy

z prze  mysłem uczestniczył w konstruowaniu
programatora pamięci stałych PROG-2 i sys-
temu zbierania danych geofizycznych
WEGA-2. Do badań w ramach przygotowy-
wania pracy doktorskiej skonstruował unika-
towy w owym czasie kolorowy monitor gra-
ficzny z 18 bitami na pixel.

Janusz Rzeszut uczestniczył w pracach
komisji dziekańskich i komisji Rady Wy dzia -
łu. W kadencji 1996–1999 był przedstawi -
cie lem w Radzie Wydziału. Uczestniczył
rów nież w akcji rekrutacyjnej jako sekretarz
Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Cztery razy otrzymał Nagrodę Rektora
Politechniki Warszawskiej, dwie za realiza-
cje prac badawczych, dwie zaś za osiągnię -
cia dydaktyczno-wychowawcze. Ponadto
otrzymał zespołową nagrodę Ministra Nauki,
Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

Żonaty, ma jednego syna, obecnie stu den -
ta Wydziału Matematyki Uniwersytetu War -
szawskiego. Włada czynnie językiem angiel-
skim, biernie rosyjskim. Zainteresowania:
fotografia klasyczna barwna i czarno-biała
poczynając od małoobrazkowej poprzez
średni do dużego formatu. Kolekcjonerstwo
instrumentów dętych drewnianych, gra na fle -
cie poprzecznym i prostym altowym. A po -
nad to strzelectwo z broni pneumatycznej,
łucz nictwo, żeglarstwo — stopień sternika
jachtowego.
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KRZYSZTOF SACHA
Krzysztof Sacha jest profesorem nadzwyczaj-
nym na Wydziale Elektroniki i Technik Infor -
macyjnych Politechniki Warszawskiej. Stop -
nie doktora nauk technicznych oraz doktora
habilitowanego w dyscyplinie Informatyki
uzyskał w latach 1976 i 1996 na Politechnice
Warszawskiej. Od 1976 roku jest pracowni-
kiem Politechniki Warszawskiej, zajmując
początkowo stanowisko adiunkta, a od 2000
roku profesora nadzwyczajnego w Instytucie
Automatyki i Informatyki Stosowanej Poli -
tech niki Warszawskiej. Pracę na Uczelni
łączył ze współpracą z przemysłem, pełniąc
w latach 1987–1990 funkcje konsultanta
ds. Inżynierii Oprogramowania w Przed się -
bior stwie Automatyki Przemysłowej PNEFAL,
a w la tach 1999–2002 projektując oprogra-
mowanie sterujące inteligentnych budynków
w firmie Alerton Polska. W roku akademic-
kim 1991/1992 prowadził badania w Uni ver -
sity of Groningen (Holandia), których owocem
była monografia Real-Time Systems, wydana

przez World Scientific. Począwszy od 2002
roku prowadził audyt procesów tworzenia
wielkich systemów informatycznych, budo-
wanych w tym czasie dla administracji
publicznej kraju. W latach 2005–2009 był
Doradcą Prezesa ZUS ds. Rozwoju Kom plek -
sowego Systemu Informatycznego Zakładu.
Od 2003 roku jest również profesorem i kie-
rownikiem katedry Metod Programowania
i Sie ci Komputerowych Wyższej Szkoły Eko -
no miczno-Informatycznej w Warszawie. Wy   -
niki swoich prac opublikował w monografii
In żynieria oprogramowania, wydanej przez
Wy dawnictwo Naukowe PWN w pre sti żo wej
serii „Fundamenty informatyki” w 2010 roku.

Krzysztof Sacha jest autorem 21 książek
oraz 99 artykułów naukowych w dziedzinie
analizy, projektowania oraz wdrażania i oce -
ny oprogramowania systemów informatycz-
nych. Z tej liczby 2 książki oraz 41 artykułów
zostało opublikowanych przez wydawnictwa
międzynarodowe, takie jak Springer, World
Scientific, Kluwer itd. Czynnie uczestniczy
w pracach międzynarodowych organizacji
zawodowych International Congress for glo-
bal Science and Technology oraz Institute of
Electrical and Electronics Engineers.

Był promotorem w czterech przewodach
doktorskich, był recenzentem kilkunastu roz-
praw doktorskich oraz uczestniczył w kilku
procesach nostryfikacji zagranicznych dyplo-
mów doktorskich i habilitacyjnych. Jest też
zna nym na rynku wydawniczym popularyza-
torem nauki i techniki. Opracowane przez
nie go podręczniki dla szkół zawodowych przy -
niosły mu medal honorowy „Za szczególne
zasługi położone w dziele rozwoju polskiej
książki szkolnej”, nadany przed laty przez
Wy dawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Na
jego książkach popularyzujących technikę
mi krokomputerową wykształciło się całe
pokolenie młodzieży — późniejszych stu -
den tów i inżynierów informatyków.

W listopadzie 2010 roku został wybrany na
dwuletnią kadencję członka Rady Naro do we -
go Centrum Badań i Rozwoju, z reko men da -
cji środowisk gospodarczych i finansowych.
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KRZYSZTOF
SAPIECHA
Krzysztof Sapiecha urodził się 26 październi-
ka 1942 roku w Warszawie, gdzie też ukoń -
czył liceum ogólnokształcące im. Króla
Władysława IV (1960). Dyplom magistra
inżyniera elektronika o specjalności Maszyny
matematyczne uzyskał w 1966 roku na Wy -
dzia le Łączności (przemianowanym na Wy -
dział Elektroniki a następnie Wydział Elek tro -
niki i Technik Informacyjnych) Politechniki
Warszawskiej. W latach 1965–1989 był za -
trudniony jako nauczyciel akademicki w Ka -
tedrze Maszyn Matematycznych, a po prze-
mianowaniu — Instytucie Informatyki na
Wy dziale Elektroniki i Technik Infor ma cyj -
nych, od 1977 roku — na stanowisku docen-
ta, a w roku akademickim 1989/1990 — pro-
fesora nadzwyczajnego (drugi etat). Stopień
doktora nauk technicznych w dziedzinie
informatyki uzyskał na Wydziale Elektroniki
w 1971 roku za rozprawę Zastosowanie
pojęcia różnicy boolowskiej do analizy i syn-
tezy asynchronicznych sieci kombinacyj-
nych, stopień naukowy doktora habilitowa-
nego na Wydziale Elektroniki — w 1976 roku
za monografię Algebraiczne modele układów
przełączających i ich zastosowania w dzie-
dzinie analizy i diagnostyki struktur cyfro-
wych. Tytuł profesora otrzymał na wniosek
Ra dy Wydziału Elektroniki Politechniki War -
szawskiej w 1989 roku.

W 1981 roku uzyskał dwumiesięczne sty-
pendium naukowe na Politechnikach w Me -
diolanie i Neapolu, a w 1984 roku miesięcz-
ne stypendium naukowe Deutscher Aka de -
mi scher Austauschdienst (DAAD) na badania

na Uniwersytecie w Tubingen. W roku aka -
de mickim 1987–1988 był zatrudniony w cha -
rakterze profesora wizytującego na Uni wer -
sy tecie J.W. Goethego w Frankfurcie nad Me -
nem. W latach 1988–2010 odwiedził ponad
20 instytucji akademickich Zachodniej Euro -
py, Stanów Zjednoczonych i Japonii.

Zainteresowania badawcze Krzysztofa
Sapiechy początkowo koncentrowały się na
problematyce projektowania układów cyfro-
wych, następnie na zagadnieniach związa-
nych z testowaniem i diagnostyką systemów
cyfrowych i kosyntezą systemów miesza-
nych, a obecnie na projektowaniu systemów
rozproszonych. W latach 1972–1983 na Po -
li technice Warszawskiej kierował projekto-
waniem, wykonaniem i wdrożeniem syste-
mów cyfrowych UMB-2 i UMB-10 wyspecja-
lizowanych dla potrzeb analizy w czasie rze-
czywistym sygnału EKG. Równocześnie w la -
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„Inteligentne usługi informacyjne” (od 2009
roku). Ponadto, w Johann Wolfgang Goethe-
Universitat Frankfurt am Main (Niemcy) pro-
wadził wykład z przedmiotu „Fault Tolerant
Computing” (1987–1988). Jest współautorem
dwóch podręczników akademickich —
Elektroniczna technika obliczeniowa (WNT,
Warszawa 1981) oraz Podstawy programo-
wania maszyn cyfrowych: FORTRAN (WNT,
Warszawa 1987) oraz współautorem trzech
skryptów (1968, 1977–1980, 1983). Za osiąg -
nięcia w pracy dydaktycznej otrzymał Medal
Komisji Edukacji Narodowej (2000) oraz in -
dy widualną (1982) i zespołową nagrodę Mi -
nistra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Tech -
niki (1981).

Krzysztof Sapiecha brał udział w tworze-
niu kierunku Informatyka na Wydziale Elek -
troniki Politechniki Warszawskiej, utworzył
specjalność Informatyka techniczna, a nas -
tępnie kierunek Informatyka (studia I i II stop-
nia) na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki
i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej
oraz specjalność Inżynieria komputerowa na
Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Kom pu te -
ro wej Politechniki Krakowskiej. Współ two -
rzył także kierunek Informatyka (studia I stop-
nia) na tej uczelni. W Politechnice War szaw -
skiej był kierownikiem Zakładu (1976–1981),
wicedyrektorem Instytutu Informatyki (1981)
oraz dyrektorem Instytutu Informatyki (1987–
–1989). Jest obecnie kierownikiem Katedry
Informatyki na Wydziale Elektrotechniki, Auto -
matyki i Informatyki Politechniki Świętokrzy-
skiej oraz kierownikiem Katedry Informatyki
Technicznej na Wydziale Inżynierii Elek trycz -
nej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej
(drugi etat). Brał udział w pracach wielu se -
nac kich i wydziałowych komisji statutowych
na trzech wyżej wymienionych politechni-
kach. W 1987 roku został odznaczony Zło -
tym Krzyżem Zasługi, za dwudziestoletnią
wyróżniającą się pracę dydaktyczno-wycho-
wawczą, a w 2001 roku Krzyżem Kawaler -
skim Orderu Odrodzenia Polski.

Krzysztof Sapiecha jest członkiem Asso -
cia tion for Computing Machinery (USA), oraz
członkiem Kolegium Redakcyjnego Wy daw -
nictw Naukowych Politechniki Krakowskiej.

Jest żonaty, ma dwóch synów. Zna biegle
ję zyk angielski, a biernie francuski i rosyjski.
Jego zainteresowania pozazawodowe to czyn -
ne formy wypoczynku.

tach 1976–1989, na zlecenie PAN, prowa-
dził prace nad metodami testowania i diag -
nozowania układów i systemów cyfrowych.
Pra ce te kontynuował w Politechnice Święto-
krzyskiej oraz Krakowskiej (w ramach gran-
tów Komitetu Badań Naukowych, lata 1989–
–2000). We współpracy z University of Arizona
opracował środowisko do szybkiego prototy-
powania mieszanych systemów cyfrowych.
Po 2005 roku poświęcił się pracy nad skalo-
walnymi architekturami wielokomputerów,
architekturami zorientowanymi na usługi sie-
ciowe oraz zastosowaniami mobilnych robo-
tów. W Politechnice Świętokrzyskiej opraco-
wano pod jego kierunkiem Pracownię Mul ti -
komputerową Robotów Mobilnych w ra -
mach Laboratorium Innowacyjnych Technik
Komputerowych (Program Operacyjny „In no -
wacyjna Gospodarka”). Jest autorem dwóch
monografii: Testowanie i diagnostyka syste-
mów cyfrowych (PWN, Warszawa 1987)
oraz Szybkie prototypowanie specjalizowa-
nych systemów cyfrowych — wprowadzenie
do technik i narzędzi projektowych (Cracow
Centre for Advanced Training in Information
Engeneering, Kraków 1998) oraz autorem lub
współautorem ponad 150 prac naukowych
opublikowanych, między innymi, w takich
czasopismach, jak: „IEEE Transactions on Com -
puters”, „IEEE Computer”, „Microprocessing
and Microprogramming” i w „Springer-Verlag
LNCS”, oraz materiałach takich konferencji
nau kowych, jak: „IEEE Fault-Tolerant Com -
pu ting”, „IEEE Computer Architecture”, „IEEE
Engineering of Computer Based Systems”, „IEEE
Electronics”, „IFAC”. Był promotorem w dzie-
więciu zakończonych przewodach doktor-
skich oraz wykonał ponad 30 recenzji roz-
praw doktorskich, habilitacyjnych, o tytuł pro -
 fesora i o stanowisko profesora nadzwy czaj -
ne go i zwyczajnego. Za osiągnięcia badawcze
był nagradzany przez Ministra Nauki, Szkol -
nic twa Wyższego i Techniki (1979) i Se kre -
tarza Wydziału IV Polskiej Akademii Nauk
(1981).

Krzysztof Sapiecha prowadził wiele ory-
ginalnych wykładów, z których najważniej-
sze to: „Diagnostyka i niezawodność systemów
cyfrowych” (1976–1981), „Archi tek tura sys -
te mów komputerowych” (od 1989 ro ku), „Tes -
towanie i diagnostyka urządzeń cyfrowych”
(1991–2005), „Systemy cyfrowe tolerujące błę -
dy” (od 1995 roku), „Bazy danych” (1997–
–2005), „Algorytmy i struktury danych” (1997–
–2005), „Architektura i projektowanie syste-
mów cyfrowych” (od 1997 roku), „Tech no -
logie obiektowe” (od 2005 roku), „Inżynieria
systemów informacyjnych” (od 2007 roku),



WALDEMAR SCHARF
Waldemar Scharf urodził się 14 września 1930
roku w Warszawie. Maturę uzyskał w 1948
roku w Liceum im. Emilii Plater w Zalesiu
Dol nym, po czym rozpoczął studia na Po li -
technice Warszawskiej na Wydziale Elek -
trycz nym w Oddziale Prądów Słabych, który
już wtedy posiadał sekcję elektrotechniki
me dycznej. Jeszcze w czasie studiów rozpo-
czął pracę zawodową w charakterze asysten-
ta redakcji w Państwowym Wydawnictwie
Technicznym.

Dyplom inżyniera łączności uzyskał
w 1953 roku, na Wydziale Łączności. W tym
okresie zachorował na chorobę Heine-Me -
dina, wskutek czego ponad dwa lata spędził
w czechosłowackim sanatorium Jańskie Łaź -
nie. W 1956 roku rozpoczął pracę w Insty tu cie
Badań Jądrowych Czechosłowackiej Aka de -
mii Nauk w Pradze, gdzie objął stanowisko
kie  rownika laboratorium aparatury fizy kal -
nej. Konstruował tam aparaturę radiomet -
rycz ną i wyposażenie do badań jądrowych i do
współpracy z cyklotronem. Dodatkowym po -
kłosiem dziesięcioletniego w sumie pobytu
w Czechosłowacji było bardzo dobre opano-
wanie języka czeskiego, co zaowocowało tłu -
maczeniami kilku podręczników z dziedzi  ny
elektroniki, wydanymi potem w Warszawie.

W 1961 roku powrócił do Warszawy do
tworzonego wówczas przemysłu nukleonicz-
nego i rozpoczął pracę w Zakładzie Do świad -
czalnym POLON w charakterze kon struk -
tora. Prowadził tam pracownię wag izotopo-
wych i odpowiadał za program rozwojowy
zakładu. W tym okresie Zakład wyproduko-
wał łącznie ponad 400 wag taśmociągowych

dla przemysłów wydobywczych. Waldemar
Scharf jest autorem trzech patentów, wyko-
rzystanych do tej produkcji.

W 1970 roku rozpoczął pracę w Katedrze
Radiologii na Wydziale Elektroniki Poli tech -
ni ki Warszawskiej. Pracował tam początkowo
formalnie jako pracownik techniczny, opra -
co wując nowe wersje wag izotopowych i in -
nych urządzeń dozymetrycznych, ale jedno-
cześnie podjął obowiązki dydaktyczne i pra -
ce nad doktoratem. W tym okresie wspólnie
z profesorem Adamem Piątkowskim opraco-
wał dwa podręczniki — Mierniki promienio-
wania jonizującego (1969, wyd. drugie —
1979) oraz Aparatura radiometryczna w me -
dy cynie i biologii (1972). W 1970 roku został
redaktorem naczelnym kwartalnika „Postępy
Fizyki Medycznej”.

Następnym podręcznikiem były Spek tro -
met ry rozkładów amplitudowych, wydane
przez PWN (1973); na anglojęzyczną wersję
tej książki zakupiło licencję holenderskie
wydawnictwo Elsevier, które wydało ją pod
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tytułem Amplitude Distribution Spec tro -
meters.

Stopień doktora nauk technicznych uzy-
skał na Wydziale Elektroniki w 1977 roku; te -
ma tem pracy doktorskiej był Układ do po -
miaru masy na przenośnikach taśmowych
metodą rozpraszania promieniowania gam -
ma. Następnie objął etat adiunkta w Zakła -
dzie Elektroniki Medycznej i Jądrowej w Ins -
ty tucie Radioelektroniki Politechniki War -
szaw skiej. Oprócz realizacji obowiązków
dydaktycznych opracował w tym okresie me -
todę aktywacji powierzchniowej wiązką
przyspieszonych protonów, przeznaczoną
do badania bardzo małych stopni zużycia
elementów mechanicznych; metoda ta zosta-
ła zastosowana przez krajowy przemysł
samochodowy.

Dalszą działalność autorską skoncentro-
wał całkowicie na tematyce akceleratorowej.
W PWN wydał podręcznik Akceleratory
cząstek naładowanych i ich zastosowania
(1978). Amerykańskie wydawnictwo Gordon
and Breach przetłumaczyło go na język an -
gielski i wydało w Nowym Jorku w 1980 ro -
ku w rozszerzonej wersji dwutomowej (łącz -
nie 1050 stron) jako Particle Accelerators and
Their Uses. Podręcznik ten przez wiele lat peł -
nił rolę podstawowego podręcznika tej ga -
łęzi nauki i doczekał się drugiego wydania.

W latach 1984–1987 Waldemar Scharf
pełnił przez jedną kadencję obowiązki kie-
rownika Zakładu Elektroniki Jądrowej i Me -
dycznej.

Kolejne podręczniki dotyczyły aplikacji
praktycznych akceleratorów. W 1989 roku
PWN opublikował Akceleratory cząstek na -

ła dowanych. Zastosowania w nauce i techni-
ce. Wersja anglojęzyczna ukazała się w tym
samym roku nakładem angielskiego wydaw-
nictwa John Wiley & Sons.

Ponieważ największą liczbę — około
dziesięciu tysięcy akceleratorów — stanowią
akceleratory do radioterapii, następna mono-
grafia była poświęcona tej tematyce i ukaza-
ła się pod tytułem Akceleratory biomedyczne
nakładem PWN w 1994 roku. Równolegle
pow stała edycja amerykańska, wydana w tym
samym roku w Nowym Jorku przez Ame ri -
can Institute of Physics Press jako Biomedical
Particle Accelerators.

W 1994 roku rząd japoński przyznał
Waldemarowi Scharfowi stypendium na
rocz ny pobyt w Instytucie Fizyki Wysokich
Energii w Tsukubie (KEK). Rezultatem tego
pobytu było opracowanie zaktualizowanej
wersji Akceleratorów biomedycznych, która
w tłumaczeniu na język japoński ukazała się
w Tokio w 1998 roku nakładem wydawnic-
twa Iriou-kagaku-sha (Medical Science Pub li -
shing Co).

Ostatnią pozycją z cyklu akceleratorowego
była monografia Proton Radiotherapy Acce -
le rators wydana wspólnie z Wioletta Wie sz -
czycką w 2001 roku w New Jersey przez World
Scientific Co.

Za swoją pracę dydaktyczną i autorską
otrzymał wiele nagród Ministra Nauki i Szkol -
nictwa Wyższego oraz Państwowej Rady ds.
Energii Jądrowej. Posiada Medal Komisji Edu -
 kacji Narodowej. Po przejściu na emeryturę
w 1995 roku prowadził jeszcze przez 12 lat
w Zakładzie Elektroniki Jądrowej i Me dycz nej
wykłady z „Akceleratorów biomedycznych”.
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JERZY SIUZDAK
Jerzy Siuzdak urodził się 25 września 1955
roku w Krakowie. Rodzina bardzo szybko
przeniosła się do Warszawy, gdzie też ukoń -
czył szkołę podstawową (1970) oraz szkołę
śred nią w 1974 roku (XXVIII Liceum Ogól no -
kształcące im. Jana Kochanowskiego). Studia
wyższe ukończył na Wydziale Elektroniki Po -
litechniki Warszawskiej w 1979 roku, gdzie
uzyskał stopień magistra inżyniera telekomu-
nikacji (z wyróżnieniem). W latach 1979–1982
był uczestnikiem studiów doktoranckich, kie-
runek Elektronika i Telekomunikacja. W 1982
roku uzyskał stopień doktora nauk technicz-
nych (praca wyróżniona) i rozpoczął pracę
w Instytucie Telekomunikacji Politechniki
War szawskiej, początkowo na stanowisku
konstruktora, a następnie specjalisty i starsze-
go specjalisty. W latach 1987–1988 i 1990 pra -
cował na Uniwersytecie Technicznym w Eind -
hoven (Holandia) jako research fellow. W 1991
roku przeszedł na etat adiunkta. W 1992
roku uzyskał stopień doktora habilitowane-
go. Od 1999 roku pracuje na stanowisku pro-
fesora nadzwyczajnego, zaś w 2004 roku uzy -
skał tytuł profesora nauk technicznych.

Zainteresowania badawcze Jerzego Siuz -
daka w początkowym okresie jego działalno-
ści koncentrowały się na konstrukcji opto-
elektronicznych przyrządów pomiarowych.
Brał istotny udział w opracowaniu miernika
charakterystyk częstotliwościowych nadaw-
czych elementów optoelektronicznych. Nas -
tęp nie zajmował się konstrukcją fazomierza
pracującego w prototypie dalmierza opto-
elektronicznego DLS-2. Zaowocowało to za -
interesowaniem pomiarami fazy w obecności

zakłóceń. Zainteresowania te były kontynu-
owane przy pracy studialnej dotyczącej kon-
strukcji systemu nawigacyjnego dla bezzało-
gowego pojazdu naziemnego. W latach 1989–
–1991 zajmował się pracami nad budową
optoelektronicznego systemu pomiaru pozycji
ruchomych obiektów. System ten działał z po -
wodzeniem w ośrodku Instytutu Okrętowego
w Iławie, gdzie służył do pomiaru trajektorii
ruchu modeli statków.

Badania prowadzone przez Jerzego Siuz -
da ka w Eindhoven koncentrowały się nad
świa tłowodowymi systemami odbioru kohe-
rentnego. Rezultatem tych prac były między
innymi znaczące publikacje w „IEEE/OSA
Jour nal of Lightwave Technology”. Tematyka
badawcza światłowodowych systemów ko he -
rentnych była kontynuowana również w kraju.
W latach 1992–1994 udało mu się stworzyć
pierwszy w kraju model światłowodowego
sys temu koherentny z binarną modulacją
częs totliwości.

W dalszych latach działalność naukowa
Jerzego Siuzdaka jest związana głównie z ba -
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w renomowanych czasopismach międzyna-
rodowych (tzw. lista filadelfijska). Jerzy Siuz -
dak był promotorem sześciu obronionych
prac doktorskich. Za swoją działalność był
wielokrotnie nagradzany nagrodami Rektora
Politechniki Warszawskiej oraz nagrodą Mi -
ni stra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do wo -
dem pozycji Jerzego Siuzdaka jest zaprosze-
nie do prac w komitetach naukowych świato -
wych konferencji ECOC’09 i ECOC’10 oraz
prowadzenie sesji na tych konferencjach.

Działalność dydaktyczna Jerzego Siuz da -
ka obejmowała zarówno prowadzenie wy -
kła dów z zakresu szeroko rozumianej teleko-
munikacji, jak również opracowanie nowych
wykładów, głównie z zakresu transmisji
optycz nej. Do tych wykładów należały m.in.
„Systemy i sieci fotoniczne” oraz „Nowe
tech niki światłowodowe”, a w chwili obec-
nej „Sieci fotoniczne nowej generacji” i no -
wo przygotowywany przedmiot „Tele ko mu -
nikacja optyczna”. Równolegle Jerzy Siuzdak
prowadził kursy z pokrewnej tematyki na stu-
dium podyplomowym CITCOM. Jerzy Siuz -
dak był opiekunem kilkudziesięciu prac ma -
gis terskich i inżynierskich.

W latach 1996–1999 Jerzy Siuzdak pełnił
funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Tele ko -
mu nikacji ds. Naukowych, a od 1999 roku
jest kierownikiem Zakładu Systemów Mikro -
fa lowych i Optoelektronicznych w Instytucie
Telekomunikacji. Jest członkiem Sekcji Opto -
elektroniki oraz Sekcji Telekomunikacji Ko -
mi tetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej
Akademii Nauk.

da niami nad transmisją optyczną, w tym
transmisją światłowodową. Dotyczy to wspo-
mnianej już światłowodowej transmisji kohe-
rentnej, jak również badań nad transmisją
wykorzystującą dyspersję światłowodu (DST).
W tym nurcie mieszczą się również badania
nad metodami optycznego zwielokrotnienia
toru światłowodowego, a także badania nad
transmisją światła w wolnej przestrzeni, pod-
czas których udało się stworzyć optoelektro-
niczny system transmisyjny pracujący w opar -
ciu o zwielokrotnienie kodowe (CDMA). Od
2004 roku główną dziedziną badań Jerzego
Siuzdaka jest transmisja światła w światłowo-
dach wielomodowych i możliwości budowy
unikalnych systemów transmisyjnych bazu-
jących na tych światłowodach. W trakcie
tych badań zostały stworzone systemy trans-
misyjne wykorzystujące zwielokrotnienie
grup modowych, transmisję poza pasmem
podstawowym światłowodu wielomodowe-
go, niekoherentny system MIMO i wreszcie
przestrzenną filtrację światła przy pomocy
modulatora ciekłokrystalicznego. Badano
również możliwość stworzenia sieci pasyw-
nych bazujących na światłowodach wielo-
modowych. Powyższe prace były realizowa-
ne zarówno w ramach grantów krajowych
(KBN), jak i międzynarodowych (France
Telecom).

Owocem działalności badawczej Jerzego
Siuzdaka jest około sto sześćdziesiąt publika-
cji i referatów na konferencjach krajowych
i międzynarodowych. Wśród nich znajduje
się dwie książki oraz ponad czterdzieści prac



WŁADYSŁAW
KAZIMIERZ SKARBEK
Władysław Kazimierz Skarbek urodził się 9
grudnia 1949 roku w Kielcach, gdzie ukoń -
czył szkołę podstawową (1963) i Liceum
Ogól nokształcące im. Stefana Żeromskiego
(1967). W 1967 roku został laureatem XVI
Olimpiady Fizycznej i zdobył wyróżnienie
w Olimpiadzie Międzynarodowej z Fizyki.

Dyplom magistra inżyniera matematyki
w zakresie elektrotechniki (z wyróżnieniem)
uzyskał w 1972 roku w Studium Podsta wo -
wych Problemów Techniki utworzonym przy
Wydziale Elektroniki Politechniki War szaw -
skiej. Praca magisterska Computability of
Con tinuous Machines dotyczyła własności
efektywnej obliczalności systemów ciągłych.

Dyplom doktora nauk matematycznych
w zakresie matematycznych podstaw infor -
ma tyki uzyskał w 1977 roku w Centrum Obli -
czeniowym (obecnie Instytut Podstaw Infor -
ma tyki) Polskiej Akademii Nauk. Promo to -
rem rozprawy Sieci rejestrów przesuwnych
jako model synchronizacji procesów współ -
bieżnych był profesor Zdzisław Pawlak.

Monografię Metody reprezentacji obrazów
cyfrowych, opublikowaną w 1993 roku przez
Akademicką Oficynę Wydawniczą PLJ, zgło-
sił Radzie Wydziału Elektroniki Politechni -
ki Warszawskiej jako rozprawą habilitacyjną
i w 1994 roku uzyskał stopień doktora habi-
litowanego w dziedzinie informatyki w spe-
cjalności Przetwarzanie obrazów.

W 2003 roku uzyskał tytuł profesora nauk
technicznych w dziedzinie informatyki w spe -
cjalności Multimedia.

Zainteresowania naukowe Władysława
K. Skarbka w ciągu już prawie 40 lat pracy

badawczej dotyczyły wielu specjalności w in -
formatyce. Jako doktorant zajmował się mo -
delami obliczeń (1972–1977). Jako assistant
professor na Wydziale Computer Science na
Uniwersytecie w Trypolisie (Libia, 1981–1986)
zajmował się algorytmami kombinatoryczny-
mi i teorią relacyjnych baz danych. W latach
1987–1997 rozwijał w Instytucie Podstaw
Informatyki Polskiej Akademii Nauk nowa-
torskie w Polsce badania z zakresu obrazo-
wania medycznego, metody śledzenia pro-
mienia w grafice komputerowej, syntezy
obrazów fraktalnych i kompresji obrazów
me todą fraktalną. W tym okresie prowadził
Zespół Przetwarzania Obrazów w Instytucie
Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk.
W 1989 roku odbył 6-miesięczny staż nau -
kowy w Tokyo Institute of Technology w la -
bo ratorium Imaging Science and Technology
Laboratory, a w 1993 roku — 2-miesięczny
staż w Imperial College, na Wydziale Com -
puting. W latach 1995–1996, pracując na
kontrakcie jako badacz w RIKEN, Frontier
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spotkania grupy roboczej ISO-SC29WG11
MPEG (od 2000 roku); jest także aktywnym
uczestnikiem prac nad standardem MPEG-7
(14 kontrybucji w latach 2000–2007, w tym
przyjęty do standardu deskryptor dominu-
jących temperatur barwowych); przewodni-
czącym grupy koordynacyjnej w zakresie
przetwarzania multimediów w obszarze pro-
jektów NAVSHP 6. Ramowego programu
Unii Europejskiej (The Convenor of Media
Pro cessing Coordination Group for Net wor -
ked Audiovisual Systems and Home Plat -
forms) w latach 2004–2005. Jest aktywnym
recenzentem kilkunastu renomowanych cza-
sopism, takich jak: „Pattern Analysis and Ma -
chine Intelligence”, „Pattern Recognition Let -
ters”, „Machine Vision and Application”. Jest
też edytorem w obszarze przetwarzania ob -
ra zów czasopism „Opto-Electronics Review”
oraz „Fundamenta Informaticae”.

Otrzymał zespołowe nagrody Ministra
Edu kacji: w 1975 roku za wprowadzanie
informatyki do szkół średnich i w 2000 roku
za monografie Multimedia — algorytmy i stan -
dardy kompresji oraz Multimedia — sprzęt
i opro gramowanie wydane przez Akademicką
Oficynę Wydawniczą PLJ w latach 1998 i 1999.

Był kierownikiem wielu projektów ba -
daw czo-wdrożeniowych, w tym autorem lub
współautorem, m.in.: oprogramowania inter-
netowej sieci semantycznej — dla firmy
BMW (1998–1999), multimedialnego syste-
mu monitoringu i nadzoru M3S — dla firmy
Poli xel Polska (1999–2000), oprogramowa-
nia kodera MPEG-2 i oprogramowania trans-
kodera z MPEG-2 na MPEG-4 — dla firmy
ALVS z Izraela, oprogramowania elementów
domowej platformy multimedialnej opartego
na transmisji Bluetooth — dla firmy Arris
Interactive z USA (2000–2001), systemu roz -
po znawania tablic rejestracyjnych — dla fir -
my Alnet (2003–2004).

W ramach długoletniej (lata 2001–2010)
współpracy z Mitsubishi Visual Information
La boratory opracował dwa patenty między -
na rodowe dotyczące rozpoznawania obra-
zów twarzy.

Władysław K. Skarbek jest autorem trzech
monografii, redaktorem dwóch monografii wy -
 danych w wydawnictwach Springera, au to -
rem pięciu skryptów akademickich i kilkuna-
stu rozdziałów w książkach i monografiach,
około 90 artykułów w czasopismach między-
narodowych (w tym około 60 w renomowa-
nych wydawnictwach zagranicznych), po nad
110 artykułów w materiałach konferencyjnych
(w tym ponad 70 z konferencji zagra nicz nych)
oraz około 30 raportów technicznych (w tym
14 raportów dla grupy ISO/IEC MPEG).

Research Program (Japonia), w laboratorium
Artificial Brain Systems, opublikował wiele
prac dotyczących zastosowań sztucznych
sie ci neuronowych w przetwarzaniu obrazów,
zwłaszcza w rozpoznawaniu twarzy i pisma
ręcznego. Rozwinął w nich m.in. oryginalną
metodę lokalnej analizy składowych głów-
nych (LPCA) oraz metodę fraktalną w rozpo-
znawaniu twarzy.

Od 1997 roku jest profesorem nadzwy-
czajnym w Instytucie Radioelektroniki na
Wydziale Elektroniki i Technik Infor ma cyj -
nych Politechniki Warszawskiej. Jest kierow-
nikiem Pracowni Technik Multimedialnych,
a od 2001 roku — również kierownikiem
Zakładu Telewizji.

W ostatnich latach Władysław K. Skarbek
kierował wieloma pracami badawczymi fi -
nan sowanymi m.in. ze środków Unii Euro -
pej skiej (grant CRIT2, 1997–2000, sieć
doskonałości VISNET I, 2003–2005, NOE
VISNET II, 2006–2009), Komitetu Badań
Naukowych (1995–1997, 2001–2002) i Po -
litechniki Warszawskiej (1997–2009).

Opracował i prowadził ponad 30 tema-
tycznie różnych wykładów z zakresu infor-
matyki, w tym ostatnich 10 latach: „Analiza
semantyczna obrazu i dźwięku”, „Obiektowe
programowanie aplikacji współbieżnych i roz -
proszonych”, „Algorytmy i standardy multi -
me dialne”, „Indeksowanie multimediów”,
„Geometria stosowana”, „Adaptive Image Re -
cog nition” — na Wydziale Elektroniki i Tech -
nik Informacyjnych Politechniki Warszaw -
skiej; „Matematyka w multimediach”, „Gra -
fika 3D”, „Programowanie gier komputero-
wych” — na Wydziale Informatyki
Politechniki Białostockiej. Był opiekunem
około 40 prac inżynierskich i około 50 prac
magisterskich. Był też promotorem dziewię -
ciu zakończonych prac doktorskich.

Władysław K. Skarbek był zapraszany za
granicę do prowadzenia wykładów i semina-
riów, w tym w Tokyo Institute of Technology,
Imperial College, University of Erlangen, Tech -
 nical University of Berlin, Technical Uni ver -
sity of Porto, Riken Institute in Tokyo, Uni ver -
sity of Kiel, University of Surrey, Aristoteles
University of Thessalonik, Norway Technical
University of Trondheim, Koc University in
Istanbul.

Był lub nadal jest członkiem wielu komi-
tetów konferencji krajowych i międzynaro do -
wych, w tym: „Computer Analysis of Ima ges
and Patterns”, CAIP'93-05, RECPAD’94-’02,
ICIAR’02-06, KKRRiT (od 2001 roku); prze -
wod niczącym Zespołu Multimediów przy Pol -
skim Komitecie Normalizacyjnym (od 1999
roku); przewodniczącym delegacji polskiej na



ŁUKASZ SKONIECZNY
Łukasz Skonieczny urodził się 18 grudnia
1980 roku w Warszawie. W 1999 roku ukoń -
czył XL Liceum Ogólnokształcące im. Ste -
fana Żeromskiego w Warszawie i został przy-
jęty na studia na Wydziale Elektroniki i Tech -
nik Informacyjnych Politechniki Warszaw -
skiej. W 2004 roku uzyskał tytuł magistra
inżyniera w specjalności Inżynierii oprogra-
mowania i systemów informacyjnych. Jego
praca magisterska dotycząca grupowania
pojęciowego w eksploracji danych została
wyróżniona. Natychmiast po ukończeniu
studiów magisterskich rozpoczął naukę na
studiach doktoranckich w Instytucie Infor ma -
tyki Politechniki Warszawskiej. Jego opieku-
nem została profesor Marzena Kryszkiewicz.
W 2010 roku obronił (z wyróżnieniem) pra -
cę doktorską Odkrywanie częstych grafów
z uwzględ nianiem niespójności. W tym sa -
mym roku został przyjęty na stanowisko asys -
 ten ta w macierzystym Instytucie Infor ma tyki.

W czasie studiów magisterskich, w 2001
roku, Łukasz Skonieczny podjął pracę nau -
czy ciela informatyki w liceum ogólnokszta-
łcącym w Warszawie, którą wykonywał do
2008 roku. Jako nauczyciel prowadził klasy
z rozszerzonym programem nauczania infor-
matyki oraz klasy z nauczaniem anglo-
języcznym, prowadził koło informatyczne,
przygotowywał uczniów do matury z infor-
matyki, opiekował się szkolną siecią kompu-
terową i stroną internetową. W ramach pracy
nauczyciela ukończył kurs pedagogiczny i uzy -
skał tytuł nauczyciela kontraktowego.

W czasie studiów doktoranckich Łukasz
Skonieczny był sekretarzem seminarium Za -

kładu Systemów Informacyjnych. Pro wa dził
laboratorium z podstaw programowania, algo -
rytmów i struktur danych oraz projekty z teo-
rii kompilacji, systemów operacyjnych, pod-
staw sztucznej inteligencji, metod eksploracji
danych oraz inteligentnych systemów infor-
macyjnych. Jest autorem lub współautorem
pięciu opublikowanych artykułów naukowych
oraz jednego raportu badawczego. Pomagał
w organizowaniu konferencji RSEISP’2007
oraz ISMIS’2011. Brał też udział licznych
pro jektach naukowo-badawczych prowa -
dzo nych przy Zakładzie Systemów Infor ma -
cyjnych, takich jak: AMI-SME, FT, UNEP,
SAMSUNG, PASSIM. Był również jednym
z wy konawców w projekcie modernizacji
infrastruktury informatycznej wydziału Elek -
tro niki i Technik Informacyjnych.

W 2008 roku zawarł związek małżeński.
Ma jedno dziecko.
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ANDRZEJ SKORUPSKI
Andrzej Skorupski urodził się 27 maja 1940
roku. W 1958 roku ukończył w Warszawie
Liceum im. Tadeusza Reytana. Po maturze
przebywał w Brazylii, gdzie pracował w RCA
Victor Radio. Po powrocie do kraju w 1959
roku pracował w Państwowych Zakładach
Teletransmisyjnych. W 1960 roku rozpoczął
naukę na Wydziale Łączności Politechniki
Warszawskiej, który ukończył w 1966 roku.
W 1965 roku. rozpoczął pracę w Zakładzie
Doświadczalnym ZBMM przy Katedrze Bu -
do wy Maszyn Matematycznych. W 1966 ro -
ku. rozpoczął staż asystencki w tej katedrze.
Następnie pracował jako asystent i starszy
asys tent do 1975 roku. W tym roku obronił
dok torat na temat projektowania układów lo -
gicznych. Od tego czasu do 2008 roku. pra-
cował jako adiunkt w Instytucie Informatyki.

W latach 1978 –1981 był zastępcą
Dyrektora Instytutu Informatyki ds. dydak-

tycznych. W tym czasie brał udział w licz-
nych konferencjach dotyczących nauczania
informatyki, na których wygłaszał referaty
dotyczące nauczania techniki mikroproceso-
rowej. Był także inicjatorem wprowadzenia
do programów nauczania tej techniki. W la -
tach 1981–1987 był zastępcą Dyrektora Ins -
tytutu ds. doświadczalnych i kierował zakła-
dem doświadczalnym. W tym czasie w za -
kła dzie opracowano i wdrożono do produk-
cji wiele urządzeń związanych z techniką
mikroprocesorową. Brał udział w pracach Ko -
misji Kształcenia Rady Wydziału i i był kie-
rownikiem specjalności Budowa i oprogra-
mowanie komputerów.

W latach 1989–1990 przebywał w Ka -
nadzie gdzie na University of Regina wykła-
dał architekturę komputerów i języki progra-
mowania. Odwiedził także liczne ośrodki
naukowe w Kanadzie i USA. Pobyt ten za -
owo cował książką Podstawy budowy i dzia-
łania komputerów.

Zainteresowania zawodowe Andrzeja
Skorupskiego dotyczyły wdrażania nowych
technologii cyfrowych do praktyki inżynier-
skiej. Brał udział w wielu przedsięwzięciach
technicznych jako projektant lub konsultant.
Były to zastosowania techniki cyfrowej w ste -
ro waniu (obrabiarki elektrochemiczne), w me -
dycynie (aparatura do badań kardiologicz-
nych) itp. Praktyka inżynierska została wyko-
rzystana w pracy dydaktycznej, a rezultaty
zostały przedstawione w książkach Podstawy
techniki cyfrowej oraz Projektowanie złożo-
nych układów cyfrowych (wspólnie z M. Paw -
łowskim). W sumie jest autorem lub współ -
au torem 8 książek, ponad 70 artykułów nau -
kowych lub referatów na konferencje oraz
2 patentów.

Doświadczenie dydaktyczne wykorzysty-
wał do unowocześniania i modernizacji la -
bo ratoriów instytutowych. Andrzej Skorupski
był jednym z inicjatorów i projektantów
labo ratoryjnych systemów dydaktycznych.
W latach 60-tych opracował kilka modułów
wykorzystywanych w laboratorium dydak-
tycznym. Potem był współprojektantem dy -
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dak tycznych systemów laboratoryjnych SML-
1, SML-2, SML-3, a także MSM i DSM.
Systemy te umożliwiały zarówno efektywne
nauczanie techniki cyfrowej, jak i prototypo-
wanie nowych rozwiązań. Za te prace został
dwukrotnie wyróżniony nagrodą Ministra i wie -
lokrotnie nagrodami Rektora. Ponadto został
od znaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Me da -
lem Edukacji Narodowej i odznaką Zasłu żo -
ny dla Politechniki Warszawskiej.

Ponad 50 lat jest członkiem Stowa rzy sze -
nia Elektryków Polskich. Pełnił wiele róż nych
funkcji. Jest także rzeczoznawcą Stowa -
rzyszenia Elektryków Polskich (SEP). Jest kie -
row  ni kiem działu informatyki i weryfikatorem
w Izbie Rzeczoznawców SEP. Jest Zasłu żo -

nym Seniorem SEP. Za swą działalność został
wyróżniony odznaczeniami: Złotą i Srebrną
Honorową Odznaką Naczelnej Organizacji
Technicznej, Złotą i Srebrną Honorową Od -
znaką Stowarzyszenia Elektryków Polskich,
Zasłużony dla Łączności, Medalem im.
Grosz kowskiego i innymi.

Działalność Andrzeja Skorupskiego obej-
muje także popularyzację techniki. Pisał tek-
sty dla czasopism SEP — „Przeglądu tech-
nicznego” i „Tygodnika Powszechnego”.

Żonaty, ma czworo dzieci. Posługuje się
ję zykiem angielskim. Interesuje się muzyką:
gra na gitarze, słucha muzyki klasycznej.
Czyta książki filozoficzne i historyczne.
Uprawia żeglarstwo, narciarstwo i pływanie.

S
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STANISŁAW
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. Stanisława Staszica w Hru bie szo -
wie (1935–1939). Maturę otrzymał w 1944
roku od Państwowej Komisji Weryfikacyjnej
ds. legalizacji wyników tajnego nauczania
w Za mościu. Pierwszy rok studiów wyższych
ukończył w Oddziale Politechniki War szaw -
skiej w Lublinie (1944), a następnie studio-
wał w Politechnice Gdańskiej na Wydziale
Elektrycznym (1945–1948), gdzie w 1948
roku otrzymał dyplom inżyniera elektryka,
magistra nauk technicznych.

Stopień naukowy doktora (wówczas kan-
dydata nauk) uzyskał w 1955 roku w Ins ty tu -
cie Podstaw Problemów Techniki Polskiej Aka -
demii Nauk w Warszawie. Tytuł naukowy

profesora 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-
cował w Katedrze Radiotechniki Politechniki
Gdańskiej, zaczynając jako zastępca młodsze -
go asystenta, kończąc zaś jako adiunkt. W la -
tach 1952–1954 pracował jako starszy inży-
nier w laboratorium rozwojowym radioloka-
cji Zakładów Radiowych im. Marcina Kas -
prza ka w Warszawie. Pracę na Politechnice
Warszawskiej rozpoczął w 1954 roku jako
zastępca profesora w Katedrze Techniki Fal
Ultrakrótkich na Wydziale Łączności. W 1956
roku otrzymał tytuł docenta oraz powołanie
na stanowisko kierownika Katedry, przemia-
nowanej wkrótce na Katedrę Radiolokacji
i zlikwidowanej w 1970 roku. W latach 1960–
–1964 pełnił funkcję prodziekana a w latach
1964–1969 dziekana Wydziału Elektroniki.
W latach 1973–1978 był prorektorem Poli -
tech niki ds. nauczania, a w latach 1983–1988
dyrektorem Instytutu Telekomunikacji. W la -
tach 1971–1972 był profesorem w Uni wer sy -
tecie w Mosulu (Irak), a w latach 1979–1982
ekspertem Organizacji Narodów Zjedno czo -
nych w Oranie (Algeria). Po przejściu w 1922
roku na emeryturę pracował przez 3 lata na
stanowisku profesora w Wyższej Szkole Ofi -
cerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu.

W okresie zatrudnienia w Politechnice
War szawskiej był przez wiele lat członkiem
Senatu Uczelni, przewodniczącym kilku
komisji senackich, członkiem Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego, członkiem Cen tral -
nej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Kadr Nauko -
wych, a także członkiem bądź przewodni-
czącym kolejnych zespołów powoływanych
przez Ministerstwo Szkodnictwa Wyższego
ds. związanych z reformami studiów i pro-
gramów nauczania. Był członkiem Komitetu
Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Aka de -
mii Nauk (m.im. przewodniczącym Sekcji
telekomunikacji) oraz rad naukowych Prze -
my słowego Instytutu Telekomunikacji, Ins ty -
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tu tu Łączności, Polskiego Komitetu Nor ma -
lizacji i Miar, Wojskowego Instytutu Techniki
Uzbrojenia. Był także członkiem komitetów
redakcyjnych serii wydawniczych: „Pod sta -
wy Radiolokacji” (Państwowe Wydawnictwo
Naukowe), „Podręczniki Akademickie —
Elek tronika i Telekomunikacja” (Wy daw nic -
twa Naukowo-Techniczne), „Problemy Elek -
tro niki i Telekomunikacji” (Wydawnictwa
Komunikacji i Łączności) oraz „Monografie
Elektroniki Teoretycznej” (Polska Akademia
Nauk). Uczestniczył w organizacji kilku kra-
jowych sympozjów telekomunikacji.

Specjalizował się w dziedzinie radioloka-
cji i teorii sygnałów. Przez wiele lat wykładał

przedmioty: „Podstawy radiolokacji”, „Sys te -
my radiotechniczne”, „Teoria sygnałów” i „Cyf -
rowe przetwarzanie sygnałów”. Był opieku-
nem stu kilkudziesięciu prac dyplomowych,
promotorem 28 doktorów, recenzentem kil-
kunastu rozpraw habilitacyjnych.

Był członkiem Komitetu Uczelnianego
NSZZ „Solidarność” w Politechnice War -
szaw skiej i przewodniczącym jego sekcji ds.
etosu środowiska akademickiego. Jest człon-
kiem Towarzystwa Naukowego War szaw -
skie go i Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej.

Jest żonaty, ma córkę.

S



MIROSŁAW
SŁOMIŃSKI
Mirosław Słomiński urodził się 29 września
1952 roku w Tomaszowie Mazowieckim,
gdzie ukończył Szkołę Podstawową Nr 3
(1967) oraz I Liceum Ogólnokształcące
(1971). Dyplom magistra inżyniera teleko-
munikacji uzyskał w 1977 roku na Wydziale
Elektroniki (obecnie Wydział Elektroniki i Tech -
nik Informacyjnych) Politechniki War szaw -
skiej. Po ukończeniu Studium Dokto ran ckie -
go PW (na kierunku Elektronika i Tele ko mu -
ni kacja), Podyplomowego Studium Pedago -
gicz nego INES PW oraz stażu naukowo-dy -
dak tycznego, od września 1980 roku jest
zatrudniony w Instytucie Telekomunikacji
Politechniki Warszawskiej. Na tym Wydziale
uzyskał w 1984 roku stopień naukowy dok-
tora nauk technicznych (z wyróżnieniem) za
rozprawę Analiza procesu synchronizacji

słów w dekodowaniu kodów transmisyjnych.
W latach 1988–1991 był zastępcą dyrektora
Instytutu Telekomunikacji ds. nauki, 2005–
–2008: zastępcą dyrektora Instytutu Tele ko -
mu nikacji ds. nauczania, a od 2008 roku jest
zastępcą dyrektora Instytutu Telekomunikacji
ds. ogólnych. Od 1985 roku współpracuje
z przedsiębiorstwami telekomunikacyjnymi
w kraju i za granicą w zakresie projektowa-
nia, badań pilotażowych i wdrażania syste-
mów i sieci telekomunikacyjnych z gwaran-
towaną jakością transmisji.

Działalność badawcza Mirosława Sło miń -
 skiego początkowo koncentrowała się w za -
gadnieniach dostosowywania sygnałów cyf -
ro wych do przekazu w różnych mediach
transmisyjnych z wykorzystaniem teorii syg -
na łów kodowych. Opracował algorytmiczne
metody i programy do komputerowej analizy
sygnałów kodowych (1976–1979), detekcji
błędów transmisji i synchronizacji blokowej
(1978–1984), które wykorzystywano przy
pro jektowaniu teletransmisyjnych systemów
cyfrowych (m.in. w Instytucie Łączności,
Woj skowym Instytucie Łączności i Pań stwo -
wych Zakładach Teletransmisyjnych TELKOM-
-PZT). Za osiągnięcia w badaniach nauko-
wych w 1985 roku otrzymał Nagrodę Rek to -
ra Politechniki Warszawskiej.

W latach 1985–1989, w ramach dodat -
ko wego zatrudnienia w TELKOM-PZT, brał
udział we wdrażaniu do produkcji tele-trans-
misyjnych systemów światłowodowych oraz
systemów lokalizacji uszkodzeń w teletran-
smisyjnych traktach cyfrowych. Po reaktywa-
cji wymiany naukowo-technicznej z Francją,
na początku 1987 roku wyjechał na stypen-
dium oraz staż naukowo-badawczy (udział
w projekcie europejskim Prometheus-Pro Com)
i dydaktyczny do École Supérieure des Tele -
communications w Paryżu. Bezpośrednio po
powrocie, w latach 1988 –1991, jako wice -
dy rektor IT i pełnomocnik Dziekana ds. orga-
nizacji współpracy naukowo-dydaktycznej
z Zarządem Wyższych Szkół Teleko mu -
nikacyjnych (DEST) we Francji, bierze udział
w pracach Komitetu Organizacyjnego i Ko -
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mitetu Programowego nad utworzeniem
Francusko-Polskiej Wyższej Szkoły Nowych
Technik Informacyjnych i Teleko mu ni ka cyj -
nych w Poznaniu, Francusko-Polskiego Stu -
dium Podyplomowego („EuroMaster”) Tele -
informatyki i Zarządzania w Telekomunikacji
„CITCOM-Varsovie-PW” (zastępca kierowni-
ka Studium) oraz kieruje, wspólnie z Pro fe so -
rem B.G. Evans (University of Surrey, UK) i Pro -
fesor C. Gimenes (DEST), realizacją Projektu
Nr 0069 w Programie Europejskim TEMPUS.
Zajmuje się także projektowaniem algoryt-
mów kodowania i dekodowania informacji
prze syłanych w teletransmisyjnych systemach
światłowodowych (1988 –1991). Za osiąg -
nię cia w badaniach podstawowych otrzymuje
nagrodę Ministra Edukacji Narodowej (1989).

W 1991 roku wyjeżdża do Compu ters
& Communications Media Research Labs,
NEC Corp. w Tokio, gdzie realizuje projekt
dotyczący opracowania metodologii projek -
to wania i sterowania połączeniami wirtual-
nymi w warstwie ATM sieci BISDN (Self-Hea -
ling ATM-BISDN Networks: Design and Ope -
ration). Jest autorem oryginalnej metody
wymiarowania zasobów transmisyjnych, tra-
sowania połączeń i zunifikowanego systemu
(„Guided Restoration System”) sterowania
au tomatyczną rekonfiguracją połączeń w wie -
lousługowych sieciach telekomunikacyj-
nych. Metoda ta została wykorzystana w opra -
cowanej we współpracy z Information and
Mathematical Science Labs w Japonii (dr.
T. Hamamoto) oraz NEC’s Product Deve lop -
ment Labs (dr. H. Okazaki, dr. S. Hasegawa
i dr. B. Hirosaki) — platformie programis -
tycznej PARES. Po powrocie, jako kierownik
Pracowni Transmisji Sygnałów Cyfrowych
w Sys temach i Sieciach Telekomunikacyj -
nych w Zakładzie Podstaw Telekomunikacji
IT, kontynuował (1996–2000) prace dla NEC
w zakresie rozbudowy tej platformy o modu-
ły interaktywnego projektowania sieci korpo-
racyjnych (VPN), a także sieci aktywnych
wykorzystujących środowisko Stream Code
Engine firmy NEC. W okresie styczeń – luty
1997 roku przebywa w Centre for Broadband
Telecommunications & Networking, Austra lian
Telecommunications Research Institute (ATRI)
w Perth, jako visiting senior research fellow.

Od kilku lat Mirosław Słomiński zajmuje
się opracowywaniem narzędzi programi-
stycznych wspomagających projektowanie
szerokopasmowych, nomadycznych syste-
mów dostępu bezprzewodowego integrują -
cych standardy IEEE 802.16d (WiMAX) oraz
IEEE 802.11 (Wi-Fi), metodami doboru sieci
i rutingu w systemach Always Best Connected,

modelowaniem sieci dostępu radiowego
typu Cognitive Mesh oraz symulacją procesu
rutingu w sieciach typu Wireless Mesh Net -
works. Mirosław Słomiński jest autorem lub
współautorem ponad 100 publikacji nauko-
wych, większość z nich w języku angielskim.
Posiada cztery patenty, w tym amerykański
(Mul ti-link Type Self-healing System For
Com munication Networks). Wyniki badań pre -
zentował m.in. w monograficznych cyk lach
wykładów i seminariach za granicą (ponad 30).

Jako nauczyciel akademicki opracował
i pro wadził kilkanaście przedmiotów, m.in.:
„Metody obliczeniowe w transmisji sygna-
łów cyfrowych” (OMS), „Laboratorium z pod -
staw teletransmisji” (TT-lab), „Teoria transmisji
sygnałów cyfrowych” (TTS), „Sieci lokalne”
(SLO), „Nowoczesne sieci telekomunikacyj-
ne” (NST), „Projektowanie i konfiguracja
sieci ATM-BISDN” (PKSA), „Nowoczesne
sieci typu Self-Healing” (SHN). W wykładach
uwzględniał własne badania i opracowania.
Prowadził także wykłady m.in. na Kursach
Zastosowań Matematyki PAN („Sieci LAN”)
oraz Warsztatach Naukowych i Studium Po -
dyp lomowym Instytutu Łączności „Zarzą dza -
nie sieciami telekomunikacyjnymi” („Współ -
cze sne Sieci Tele-komunikacyjne: Systemy
Szerokopasmowe i ATM”) oraz liczne szkole-
nia z projektowania, budowy i utrzymania
sze rokopasmowych sieci dla operatorów
telekomunikacyjnych. Za osiągnięcia w dzia-
łalności dydaktycznej, otrzymał Nagrody Rek -
tora Politechniki Warszawskiej (1991, 1996).

W latach 2000–2002, Mirosław Sło miń -
ski współpracował z Wyższą Szkołą Infor ma -
tyki, Zarządzania i Administracji w War sza -
wie; jako członek Senatu brał udział w pra-
cach nad utworzeniem kierunku Informatyka
i Telekomunikacja, a następnie Wydziału In -
for matyki i Telekomunikacji. Od 2005 roku jest
członkiem Rady Wydziału Elektroniki i Tech -
nik Informacyjnych; pracuje w Komisji ds. Fi -
nan sowych, Komisji ds. Badań Naukowych,
Komisji ds. Prac Badawczych; w poprzedniej
kadencji pracował w Komisji ds. Finan so -
wych, Komisji Kształcenia i Komisji ds. Nau -
cza nia. Od 2009 roku jest członkiem Kole -
gium Dziekańskiego.

Jest żonaty (z absolwentką Wydziału Elek -
troniki i Technik Informacyjnych), ma dwo je
dzieci. Jego hobby to turystyka indywidual-
na, film amatorski i taniec towarzyski.
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WALDEMAR
TOMASZ SMOLIK
Waldemar Tomasz Smolik urodził się 5
kwiet nia 1966 roku w Otwocku. Edukację
roz począł w Szkole Podstawowej nr 1 w Jó -
ze fowie, kontynuował w Szkole Pod sta -
wowej nr 126 na warszawskiej Pradze. Jest
absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Batorego (matura w 1985 roku).
Studiował na Wydziale Elektroniki Poli tech -
niki Warszawskiej. Uzyskał dyplom magistra
inżyniera o specjalności Aparatura elektro-
niczna w Instytucie Radioelektroniki. W la -
tach 1991–1997 był uczestnikiem studiów
doktoranckich na tym wydziale jak również
w Instytucie Wysokich Energii w Brukseli
(Interuniversity Institute for High Energies,
Free University of Brussels). Doktorat z nauk
technicznych obronił w 1997 roku (na Wy -
dzia le Elektroniki i Technik Informacyjnych
Po litechniki Warszawskiej). Jego promotorem

był Kierownik Zakładu Elektroniki Jądrowej
i Medycznej prof. dr. hab. inż. Zdzisław Paw -
łowski. Od 1998 roku jest zatrudniony na
sta nowisku adiunkta w Zakładzie Elektroniki
Jądrowej i Medycznej w Instytucie Radio -
elek troniki Politechniki Warszawskiej.

Waldemar Smolik rozpoczął swoją dzia-
łalność naukową od informatyki medycznej
i prac nad komputerowym systemem dla me -
dy cyny nuklearnej NMS (Nuclear Medicine
System) tworzonym pod kierunkiem doktora
Romana Szabatina i doktora Piotra Brzes kie go.
System NMS został opracowany dla wspo -
ma gania procesu diagnostycznego w me dy -
cy nie nuklearnej, obsługiwał akwizycję, wi -
zu alizację i analizę obrazów scyntygraficz-
nych i tomograficznych SPECT. System NMS
został zainstalowany w ponad 20 Zakładach
Medycyny Nuklearnej (głównie w Aka de -

smolik
INSTYTUT RADIOELEKTRONIKI

470



miach Medycznych i Szpitalach Wojewódz -
kich). Rozprawa doktorska Waldemara Smo -
lika dotyczyła algorytmów rekonstrukcji
obra zów w tomografii SPECT.

W latach 2002–2011 Waldemar Smolik
zajmował się elektryczną tomografią pojem-
nościową w zespole docenta Romana Sza ba -
tina. Brał udział w opracowaniu i wdrożeniu
Elektrycznego Tomografu Pojemnościowego
ET3 do wizualizacji rozkładu przenikalności
dielektrycznej. W opracowanym tomografie
zastosowano nową oryginalną technologię
pomiaru femtofaradowych pojemności o trój-
dekadowej dynamice. Tomograf ET3 znalazł
za stosowanie w laboratoriach w kraju i za
gra nicą (Manchester, UK; New Castle, Au stra -
lia) do wizualizacji przepływów. Opracował
system ECTsim do modelowania i rekonstruk-
cji obrazów w elektrycznej tomografii po -
jem nościowej. System, zrealizowany jako
pa  kiet do środowiska MATLAB, umożliwia
modelowanie sond tomograficznych (roz -
wią zanie problemu w przód) jak i rekon -
struk cję obrazów (rozwiązanie problemu
odwrotnego) za pomocą algorytmów nieli -
nio wych. Waldemar Smolik opublikował
wiele prac o tej tematyce w renomowanych
czasopismach.

Waldemar Smolik brał udział w kilku -
dzie sięciu konferencjach naukowych, opub -
likował wiele artykułów w czasopismach,
w tym kilkanaście w czasopismach z tzw. li -

sty filadelfijskiej. Jest współautorem rozdzia-
łu książki poświęconej elektrycznej tomogra-
fii pojemnościowej. Brał udział w kilkunastu
projektach badawczych i rozwojowych. Był
kierownikiem kilku projektów badawczych.
Za działalność naukową otrzymał wiele na -
gród: w 1993 roku — nagrodę zespołową
Mi nistra Edukacji Narodowej za „opracowa-
nie systemu do akwizycji, wizualizacji i ana li -
zy obrazów dla medycyny nuklearnej” i trzy -
krotnie — nagrody zespołowe Rektora Po li -
techniki Warszawskiej (w 2003 roku za „elek -
tryczny tomograf pojemnościowy”, w 2005
roku za „osiągnięcia naukowe w 2004 roku”
i w 2008 roku za „działalność naukową w la -
tach 2006–2007”).

W ramach działalności dydaktycznej na
Wydziale Elektroniki i Technik Infor ma cyj -
nych Waldemar Smolik prowadzi zajęcia ze
studentami z różnych specjalności: Elek tro -
nika i informatyka w medycynie, Inżynieria
kom puterowa i Inżynieria biomedyczna.
Obec nie prowadzi wykłady z „Pro gra mo wa -
nia obiektowego”, „Języków programowania”
i „Tomografii komputerowej”. Prowadził wy -
kła dy z „Oprogramowania systemów me dycz -
nych” i „Technik multimedialnych”. Wal de -
mar Smolik zaangażowany był w rozwój la -
bo ratorium tomografii komputerowej. Dzię ki
jego zaangażowaniu laboratorium to zo sta ło
wyposażone w rentgenowski tomograf kom-
puterowy i przeszło kolejne modernizacje.
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ADAM
KAROL SMOLIŃSKI
(1910–1996)
Adam Karol Smoliński urodził się 1 paździer-
nika 1910 roku w Radziechowie koło Lwo -
wa. Gimnazjum typu klasycznego ukończył
ze złotym medalem w Katowicach w 1928
roku. Mając 22 lata ukończył studia na Wy -
dziale Elektrycznym Politechniki War szaw -
skiej w zakresie radiotechniki i elektrotechni-
ki wojskowej i za pracę dyplomową otrzymał
nagrodę Rady Wydziału Elektrycznego. Swą
pierwszą rozprawę naukową na temat filtrów
oporowo-pojemnościowych napisał będąc
jeszcze studentem. W 1945 roku obronił roz-
prawę doktorską Teoria wzmacniaczy klasy AB
pracujących z lampami 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 kon-
struktora do dyrektora technicznego włącz-
nie. W okresie przedwojennym zaprojekto-
wał i skonstruował szereg nowatorskich
urzą dzeń nagłaśniających i radiokomunika-
cyjnych, wymagających nowych opracowań
teoretycznych, których wyniki opublikował
w 15 artykułach. Na początku 1945 roku
jako dyrektor techniczny Państwowych Za -
kła dów Tele- i Radiotechnicznych 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 -
łalność 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 latach 1947–1952 pełni obowiąz-
ki kierownika Oddziału Telekomunikacji
Wydziału Elektrycznego. W 1949 roku otrzy-
muje tytuł profesora nadzwyczajnego i jest
współorganizatorem Wydziału Łączności
stworzonym w 1950 roku, jego prodzieka-
nem i dziekanem do 1952 roku.

Adam Smoliński od 1949 roku kierował
utworzonymi przez siebie Katedrami Pod -
staw Telekomunikacji i Układów Elek tro nicz -
nych, a następnie był kierownikiem Zakładu
Układów Elektronicznych i Zakładu Ukła dów
i Aparatury Mikrofalowej w Instytucie Pod -
staw Elektroniki Politechniki War szaw skiej.
Był również organizatorem i pierwszym opie -
kunem Katedry Magnetyków i Dielektryków
na naszym Wydziale.

Równolegle do działalności dydaktycznej
prowadził w latach 1949–1952 prace nad
ma teriałami magnetycznymi w Prze my sło -
wym Instytucie Telekomunikacyjnym, które
następnie kontynuował w zorganizowanym
przez siebie Zakładzie Materiałów Mag ne -
tycz nych w Instytucie Podstawowych Pro ble -
mów Techniki Polskiej Akademii Nauk (w la -
tach 1963–1966 pełnił funkcję zastępcy
dyrektora ds. naukowych). W 1962 roku Adam
Smoliński został wybrany członkiem kores -
pondentem, a w 1973 roku członkiem rze -

s m o l i ń s k i
INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH

472



czy wistym Polskiej Akademii Nauk. Jego dzia -
łalność naukowa została bardzo wysoko oce -
nio na i w 1964 roku otrzymuje wraz z naj bliż -
 szymi współpracownikami Nagrodę Pań stwo -
wą II stopnia. W tym czasie ukończył też czte -
rotomową monografię Zasady wzmacniania.

W kierowanym przez siebie Zakładzie
Ukła dów i Aparatury Mikrofalowej zainicjo-
wał prace badawcze i pomiarowe nad pro -
jek towaniem i technologią mikrofalowych
ukła dów scalonych. Napisał monografię Mi -
kro falowa elektronika ciała stałego (Osso li ne -
um, Wrocław 1973), był organizatorem i prze -
wodniczącym komitetu naukowego I Kra jo -
wej Konferencji Mikrofalowej Elektroniki
Cia ła Stałego (Zakopane 1968), konferencji,
która zapoczątkowała serię periodycznie or ga -
 nizowanych, aż do dni dzisiejszych, kon fe -
ren cji międzynarodowych pod nazwą MICON.
Jednocześnie (1973–1979) był wiceprze-
wodniczącym Zarządu Europejskich Konfe -
ren cji Mikrofalowych (EuMC — Londyn).

Profesor był pionierem elektroniki świa -
tło wodowej w kraju. W lutym 1971 roku zor ga -
nizował pierwsze seminarium na temat świa -
t łowodów. Był autorem pierwszej w kraju
po ważnej rozprawy naukowej na ten temat
opublikowanej w „Rozprawach Elek tro tech ni -
ki” (1976). Napisał książkę Światłowody i ich
zastosowania (Ossolineum, Wrocław 1980).
Napisał 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
International Society of Optical Engineerin
zorganizował 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-
lowej elektroniki ciała stałego i techniki
świa tłowodowej. Wypromował 31 doktorów
nauk technicznych. Za osiągnięcia w kształ -
ceniu awangardowej kadry otrzymał profe -
sor tytuł honorowy „Zasłużony Nauczyciel”,
w uzna niu zasług dla polskiej elektroniki
Wojskowa Akademia Techniczna nadała mu
tytuł doktora honoris causa tej uczelni oraz
uzyskał cztery nagrody I stopnia Ministra
Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

Jako członek rzeczywisty Polskiej Aka de -
mii Nauk brał czynny udział w pracach licz-
nych komitetów, zespołów, sekcji i instytutów
naukowych Akademii. W latach 1954–1960
był członkiem Prezydium Komitetu Łączno-

ści Polskiej Akademii Nauk i przewodni-
czącym Sekcji Materiałoznawstwa, w latach
1960–1986 członkiem Prezydium Komitetu
Elektroniki i Telekomunikacji, wiceprzewod-
niczącym Komitetu (1975–1980), przewod-
niczącym Zespołu Problemowego Mikro fa -
lowej Elektroniki Ciała Stałego (1969–1980),
przewodniczącym Zespołu Problemowego
Tech niki Światłowodowej (1975–1980) i prze -
wodniczącym Sekcji Optoelektroniki (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 Technicznych (1967–
–1974), członkiem Komitetu Narodowego
ds. Międzynarodowej Rady Unii Naukowych
ICSU (1974–1986), członkiem Polskiego Ko -
mitetu ds. UNESCO, Komisja Nauk Ścisłych
i Przyrodniczych (1974–1986), brał udział
w obradach II (1973) i III (1985) Kongresu
Nauki Polskiej i na obydwa te Kongresy opra-
cowywał referaty problemowe. Był też człon-
kiem rad naukowych: Instytutu Pod sta wo -
wych Problemów Techniki (1960–1978), Ins -
tytutu Maszyn Matematycznych (1962–1963),
Instytutu Fizyki (1966–1972) i Instytutu Tech -
nologii Elektronowej (1966–1969).

Znana i bardzo owocna dla kraju była
działalność Adama Smolińskiego na arenie
międzynarodowej, w latach 1956–1986 był
członkiem International Union of Radio
Science, przewodniczył Polskiemu Komi te -
towi Narodowemu (1972–1980), był wice-
przewodniczącym i przewodniczącym komi-
sji Radiotechniki URSI, a w latach 1978–1983
wiceprezydentem URSI. Jako wieloletni czło-
nek (life fellow) IEEE (Institute of Electrical
and Electronics Engineers) założył Polską Sek -
cję IEEE i był jej przewodniczącym przez dwie
kadencje. Należał też do współzałożycieli i był
pierwszym przewodniczącym Polskiego Od -
działu SPIE (International Society for Optical
Engineers).

Za swoje zasługi profesor Adam Smo liń -
ski został odznaczony Złotym Krzyżem Za -
słu gi, Krzyżami Oficerskim i Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski, Sztandarem Pra -
cy II i I klasy oraz 36 innymi medalami i od -
znaczeniami. Profesor zmarł 29 lutego 1996
roku, prowadząc merytoryczne konsultacje
ze swoimi byłymi współpracownikami do
ostat nich swoich dni.
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KAMIL SMOLIRA
Kamil Smolira urodził się 26 listopada 1978
roku w Staszowie (woj. świętokrzyskie).
W 1997 roku zdał egzamin dojrzałości w Li -
ceum Ogólnokształcącym im. Bolesława
Pru sa w Skierniewicach. W tym samym roku
pod jął studia na wydziale Elektroniki i Tech nik
Informacyjnych Politechniki War szaw skiej
na makrokierunku Informatyka, Auto ma tyka
i Ro botyka, Elektronika i Tele ko mu ni ka cja.
Pra cę magisterską w dziedzinie informatyki
obronił w czerwcu 2003 roku z wynikiem
celującym.

Bezpośrednio po uzyskaniu tytułu magis -
tra inżyniera rozpoczął studia doktoranckie
w Instytucie Automatyki i Informatyki Sto so -
wanej Politechniki Warszawskiej Stosowanej
w Zespole Badań Operacyjnych i Systemów
Zarządzania pod kierownictwem profesora
Eugeniusza Toczyłowskiego. Rozprawę dok-
torską Analiza mechanizmów bilansowania

na rynkach czasu rzeczywistego obronił z wy -
różnieniem w styczniu 2009 roku.

W maju 2009 roku rozpoczął pracę w Ins -
tytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej
na stanowisku adiunkta. Zajmuje się bada-
niami operacyjnymi i optymalizacją, głównie
w obszarze mechanizmów i procesów bilan-
sowania rynków infrastrukturalnych. Uczest -
niczył w licznych projektach badawczych
zarówno zamawianych, jak i własnych zwią -
zanych z rynkiem energii elektrycznej.

Wykaz jego publikacji obejmuje ponad
20 pozycji. Dotyczą one głównie projekto -
wa nia oraz analizy procesów i mechanizmów
dla rynków z istotnymi ograniczeniami tech-
nicznymi.

Za osiągnięcia naukowe w 2009 roku
otrzy mał nagrodę indywidualną II stopnia
Rek tora Politechniki Warszawskiej.

Jest żonaty i ma syna.

smolira
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s n o p e k

KAJETANA
MARTA SNOPEK
Kajetana Marta Snopek urodziła się 30 maja
1966 roku w Sosnowcu. Do szkoły podsta-
wowej (1972–1980) i Liceum Ogól no kształ -
cącego im. Leona Kruczkowskiego (1980 –
–1984) uczęszczała w Tychach. Po pomyśl-
nym zdaniu egzaminów wstępnych na Poli -
technikę Śląską z powodów rodzinnych wy -
jechała do Tunezji, gdzie studiowała przez
dwa lata w École Nationale d’Ingénieurs de
Gabès na wydziale Génie Civil (Inżynieria
Lą dowa). W 1986 roku wróciła do Polski i roz -
poczęła studia na Wydziale Fizyki Tech nicz -
nej i Matematyki Stosowanej Politechniki
Warszawskiej ze specjalnością Matematyka
stosowana.

W 1991 roku ukończyła studia uzyskując
ocenę bardzo dobrą za pracę zatytułowaną
Testy zgodności oraz tytuł magistra inżyniera
podstawowych problemów techniki. Swoją
pierwszą pracę podjęła na stanowisku nau -
kowo-technicznym w Instytucie Radio elek -
tro niki Politechniki Warszawskiej w listopa-
dzie 1991 roku. W 1997 roku, po powrocie
z urlopu wychowawczego, rozpoczęła studia
doktoranckie na Wydziale Elektroniki i Tech -
nik Informacyjnych pod kierunkiem profeso-
ra Stefana Hahna.

W 2002 roku obroniła z wyróżnieniem
rozprawę doktorską zatytułowaną Rozkłady
klasy Cohena sygnałów wielowymiarowych
i ich zastosowania uzyskując tytuł doktora

w za kresie elektroniki. W tym samym roku
objęła stanowisko adiunkta w Zakładzie
Radiokomunikacji Instytutu Radioelektroniki,
gdzie pracuje do dnia dzisiejszego. W 2003
roku otrzymała indywidualną Nagrodę Rek -
tora Politechniki Warszawskiej II stopnia za
osiągnięcia w dziedzinie naukowej za pracę
doktorską wyróżnioną przez Radę Wydziału
Elektroniki i Technik Informacyjnych Poli tech -
 niki Warszawskiej uchwałą z 21 czerwca
2002 roku.

Działalność naukowa Kajetany Snopek do -
 tyczy teorii sygnałów zespolonych i hiper ze -
spo lonych oraz czasowo-częstotliwościo-
wych metod analizy sygnałów. W latach
1999–2004 była członkiem zespołu realizu-
jącego projekty badawczo-naukowe Komite -
tu Badań Naukowych zatytułowane: Wielo -
wy miarowe rozkłady Wignera i funkcje nie -
oz naczności dla sygnałów analitycznych.
Rozwinięcie teorii oraz zastosowania oraz
Po dwójnie-wymiarowe rozkłady klasy Co -
hena. Badania własności oraz zastosowań.
W okresie od sierpnia do grudnia 2006 roku
była kierownikiem grantu dziekańskiego pt.
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Czasowo-częstotliwościowe właściwości sze -
rokopasmowych sygnałów telekomunikacyj-
nych i ich wykorzystanie w znakowaniu wod -
nym i steganografii. Badania prowadzone były
ponadto w ramach prac statutowych w Ins ty -
tucie Radioelektroniki. Wyniki badań zostały
opublikowane w czasopismach naukowych
oraz konferencyjnych oraz raportach wew -
nętrz nych Instytutu Radioelektroniki. Kaje ta na
Snopek jest autorką i współautorką 23 pub -
likacji naukowych, w tym 6 w czasopismach
krajowych (m.in. „Electronics and Tele com -
mu nications Quaterly” i „Przegląd Tele ko -
mu nikacyjny”) i zagranicznych („IEEE Trans -
ac tions on Signal Processing”, „World Sien -
tific and Engineering Academy and Society
Transactions on Computers”). Jest ponadto
współautorką podręcznika Sygnały i systemy
— zbiór zadań (Oficyna Wydawnicza Po li -
tech niki Warszawskiej, 2010).

Kajetana Snopek jest członkiem In sti tu te
of Elec tri cal and Elec tro nics En gi ne ers (IE EE).

W ramach działalności dydaktycznej pro-
wadzi wykłady i ćwiczenia na studiach dzien -
nych i wieczorowych (WSZ i USM) w zakresie
przedmiotów: „Sygnały i modulacje” (SMRM),
„Sygnały i systemy” (SYGSY), „Sygnały, mo -
dulacje i systemy” (SYMSE), „Metody nume -
rycz ne” (MNW). Opracowała również kilka
ćwiczeń laboratoryjnych do wymienionych

przedmiotów. Za swoje osiągnięcia dydaktycz -
ne otrzymała w 1999 roku zespołową Na gro -
dę Rektora Politechniki Warszawskiej I stopnia.

Kajetana Snopek była promotorem 16 prac
inżynierskich i magisterskich zarówno na stu-
diach dziennych, jak i wieczorowych. Aktu al -
 nie jej opieką jest objętych kilku studentów.

Do grudnia 2002 roku pełniła funkcję
sekretarza seminarium w Zakładzie Radio ko -
munikacji Instytutu Radioelektroniki. Od
paź dziernika 2005 roku jest pełnomocnikiem
dziekana Wydziału Elektroniki i Technik In -
for macyjnych Politechniki Warszawskiej ds.
Uzupełniających Studiów Magisterskich —
Elektronika i Telekomunikacja. Była człon-
kiem komitetów organizujących Krajową Kon -
ferencję Radiokomunikacji, Radiofonii i Tele -
wi zji w Warszawie w 2004 i 2008 roku oraz
obchody 35-lecia i 40-lecia istnienia Ins ty tu tu
Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej
w 2005 i 2010 roku.

Lubi aktywnie spędzać czas wolny od pra -
cy zawodowej i innych obowiązków. Waż ne
miejsce w jej życiu zajmuje aktywność
fizyczna — taniec, wycieczki piesze i rowe-
rowe oraz basen. Miejscem relaksu jest też
własny ogród, a prawdziwą przyjemnością
fotografowanie natury. Chętnie podróżuje po
kraju i za granicą.



sobas zek

ANDRZEJ
MICHAŁ SOBASZEK
Andrzej Michał Sobaszek urodził się 22 paź -
dziernika 1933 roku w Poznaniu. Czas nie -
miec kiej okupacji spędził z rodziną w War -
szawie. Po wojnie powrócił do Poznania,
gdzie w 1951 roku zdał maturę w Liceum
Ogól nokształcącym im. Karola Mar cin kow -
skie go. Po maturze studiował dwa lata na
Wydziale Elektrycznym Szkoły Inżynierskiej
w Poznaniu, po czym jesienią 1953 roku
przeniósł się do sekcji elektroniki medycznej
i techniki radiacyjnej Wydziału Łączności
Politechniki Warszawskiej, gdzie ukończył
studia pierwszego stopnia i w 1955 roku uzy-
skał dyplom inżyniera.

W grudniu 1955 roku podjął prace jako
asystent w Katedrze Fizyki A Politechniki War -
 szawskiej u profesora Wacława Szy ma now -
skie go, równocześnie kontynuując studia na
kursie magisterskim. W tym okresie opaten-
tował (patent nr 40772) układ termometru
termistorowego.

W 1959 roku otrzymał dyplom magistra
za pracę eksperymentalną polegającą na po -
miarze współczynnika samodyfuzji siatkowej
srebra metodą Kriukowa i Żuchowickiego
z wy korzystaniem izotopu promieniotwór-
czego srebra Ag110, wykonaną w Katedrze
Radiologii Wydziału Łączności u profesora
Cezarego Pawłowskiego. W tej katedrze za -
trudnił się jako asystent od 1960 roku. W 1965
roku zakończył przewód doktorski. Tytuł pra -
cy ustalony przez promotora, profesora Ce -
za rego Pawłowskiego, brzmiał: Opra co wa -
nie nowej metody pomiaru współczynnika
dyfuzji własnej wzdłuż granic ziaren w meta-

lu opartej na pomiarach promieniowania
beta śladowych ilości izotopu promienio -
twór czego wprowadzonego do tego metalu.
Po uzyskaniu stopnia doktora na Wydziale
Elektroniki Politechniki Warszawskiej awan-
sował na stanowisko adiunkta i był opieku-
nem trzech prac magisterskich. W latach
1961–1970 opublikował sześć artykułów sa -
modzielnych oraz był współautorem trzech
publikacji zamieszczonych w „Zeszytach
Na u kowych Politechniki Warszawskiej —
Elek tryka”, „Nukleonice” oraz „Physica Sta -
tus Solidi”. Równocześnie był autorem bądź
współautorem doniesień na zjazdach i sym-
pozjach, m.in. na I Krajowym Sympozjum
Zastosowań Izotopów w Technice (Rogów
1960), XVII Zjeździe Fizyków (Gdańsk 1961),
III Krajowym Sympozjum Zastosowań Izo to -
pów w Technice (Szczecin 1966), Sympo -
zjum Radionuklidy w Badaniach Naukowych
(Spała 1967).

W 1970 roku opuścił Wydział Elektroniki
i przeniósł się do Instytutu Fizyki Politechniki
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Warszawskiej. W 1975 roku habilitował się
w Instytucie Podstawowych Problemów
Techniki Polskiej Akademii Nauk. Tytuł roz-
prawy habilitacyjnej, liczącej 47 stron, to Li -
nio we równania różniczkowe kinematyki
sta tystycznej dla ciał stałych. Recenzentami
byli profesor Szczepan Szczeniowski, profe-
sor Henryk Zorski i profesor Maciej Radwan.
W 1977 roku został mianowany docentem.
Był członkiem Polskiego Towarzystwa Fizyki
Medycznej, przez jedną kadencję wicepre-
zesem zarządu oddziału warszawskiego.
Prowadził wykłady z fizyki ogólnej, podstaw
radiologii i termodynamiki procesów nieod-
wracalnych dla studentów Instytutu Trans -
por tu oraz Mechatroniki. W latach siedem-
dziesiątych brał udział w pracach doświad-
czalnych dotyczących dyfrakcji neutronów
przy kanale nr 6 reaktora EWA w Świerku.

Za najważniejsze swoje prace uważa:
A. So baszek, L. Adamowicz, Solution of the
Dif ferential Equation of Statistical Kinematics
(„Physica B 192”, 1993, pp. 291–302) i A. So -
baszek, L. Adamowicz, The Influence of the
Transmission Coefficient of the Boundary on
the Diffusion in a Solid Surrounded by Va -
cuum („J. Mathem. Chemistry 21”, 1007, pp.
413– 434).

Z uwagi na wiek i chorobę zakończył
pra ce w Politechnice Warszawskiej z koń -
cem grudnia 1999 roku na stanowisku profe-
sora nadzwyczajnego.

W latach 1980–2000 należał do związku
zawodowego „Solidarność”.

S
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s o c h a c k i
MARIUSZ SOCHACKI
Mariusz Sochacki urodził się 25 lutego 1977
roku w Warszawie, gdzie ukończył XXV Li -
ceum Ogólnokształcące im. Józefa Wy bic -
kie go uczęszczając do klasy o profilu mate-
matyczno-fizycznym (1996). W tym samym
roku rozpoczął studia na Wydziale Elek tro ni -
ki i Technik Informacyjnych Politechniki War -
szawskiej, gdzie uzyskał tytuł inżyniera w 2000
roku na specjalności Mikroelektronika i opto-
elektronika oraz tytuł magistra i stopień dok-
tora nauk technicznych z wyróżnieniem na
spe cjalności Elektronika odpowiednio w 2002
oraz 2007 roku. W 2000 roku był współzało-
życielem Koła Naukowego Mikroelektroniki
i Nanoelektroniki Politechniki Warszawskiej,
w którego pracach uczestniczy aktywnie do
dnia dzisiejszego. W latach 2007–2010 pra-
cował w Instytucie Mikroelektroniki i Opto -
elek troniki na stanowisku starszego specjali-
sty ds. realizacji projektów badawczych i był
jed nym z głównych współwykonawców
kilku podprojektów realizowanych w ramach
projektu badawczego zamawianego Nowe
technologie na bazie węglika krzemu i ich
za stosowania w elektronice wielkich często -
tli wości, dużych mocy i wysokich temperatur,
w ramach którego powstały pierwsze w Pol -
sce demonstratory przyrządów mocy na pod -
ło żu SiC. Brał udział i uczestniczy obecnie
jako wykonawca w kilku projektach 6. i 7. Pro -
gramu Ramowego Unii Europejskiej w zakre-
sie opracowania czujników promieniowania
rentgenowskiego na bazie warstw diamento-
wych wykorzystywanych w radioterapii me -
dycznej, opracowania technologii montażu
układów elektronicznych typu BGA w opar-
ciu o kulki o średnicy poniżej 100 μm oraz
identyfikacji podrabianych układów półprze-
wodnikowych przy użyciu technik rentge -
now skich. W tym samym okresie powołany
zo stał na członka Sekcji Technologii Elek tro -

no wej i Materiałów Elektronicznych Ko mi te tu
Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akade -
mii Nauk. Od 2010 roku jest zatrudniony na
stanowisku adiunkta naukowego jednocześnie
w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelek tro -
ni ki Politechniki Warszawskiej oraz w Ins ty tu -
cie Technologii Materiałów Elek tro nicz nych
w Warszawie. Podstawowym obszarem jego
zainteresowania jest technologia przyrządów
mocy na podłożach z węglika krzemu od po -
ziomu modelowania charakterystyk elek -
trycz nych i procesów technologicznych do
poziomu ich wytwarzania i charakteryzacji.
Do chwili obecnej był współautorem 17 arty-
kułów naukowych, w tym 8 w renomowanych
czasopismach międzynarodowych z tzw. li -
sty filadelfijskiej, opiekunem naukowym 3 prac
dyplomowych, recenzentem kilkunastu arty-
kułów naukowych w pismach: „Micro elec -
tro nics Reliability”, „Thin Solid Films”, „Solid
State Electronics”, „Elektronika”. W 2010 ro -
ku był jednym z głównych organizatorów mię -
dzynarodowej konferencji naukowej „5th Wide
Bandgap Materials — Progress in Synthesis and
Applications” skupiającej międzynarodowe
grono specjalistów zajmujących się techno-
logią półprzewodników szerokopasmowych.



JANUSZ SOSNOWSKI
Janusz Sosnowski urodził się 9 czerwca 1946
roku w Setropiu. W 1963 roku ukończył
Liceum Ogólnokształcące im. Władysława
Jagiełły w Płocku. Dyplom magistra inżynie-
ra elektronika — w specjalności Automatyka
i maszyny matematyczne — uzyskał w 1969
roku na Wydziale Elektroniki Politechniki
Warszawskiej. Stopień doktora nauk tech-
nicznych uzyskał w 1976 roku, doktora habi-
litowanego w 1993 roku, a tytuł profesora
w 2006 roku. Od 1969 roku jest zatrudniony
w Instytucie Informatyki jako nauczyciel aka-
demicki (od 1995 i 2008 roku odpowiednio
na stanowisku profesora nadzwyczajnego
i zwy czajnego).

Działalność naukowa Janusza Sosnow -
skie go w latach 1970 –1990 obejmowała
prze de wszystkim problematykę syntezy lo -
gicz nej oraz testowania, architektury kompu-
terów i interfejsów komunikacyjnych. Ba da -
nia te były wykorzystane przy projektowaniu
specjalizowanych i uniwersalnych systemów
komputerowych dla potrzeb przemysłowych

między innymi dla zastosowań geodezyj-
nych i biomedycznych. Kierował projektem
dużego systemu rozproszonego dla nadzoru
procesów technologicznych w kopalniach
siarki oraz zestawu aparatury testującej dla
tego systemu. Opracowany system był prze-
znaczony do pracy ciągłej w trudnym środo-
wisku przemysłowym. Miał oryginalne roz-
wiązania autodiagnostyki i tolerowania błę -
dów. Od 1980 roku Janusz Sosnowski pro wa -
 dził badania teoretyczne i praktyczne z dzie -
dziny testowania i diagnostyki układów cyf -
rowych. Były one również wykorzystane przy
opracowywaniu testów produkcyjnych dla
CEMI. Tematyka ta jest intensywnie rozwija-
na od 1990 roku z dużym sukcesem. Janusz
Sosnowski nadal prowadzi badania z zakresu
interfejsów i architektury komputerów (w tym
problemy wydajności). W ostatnich latach
rozwija badania nad efektami błędów
(sprzętu i oprogramowania) oraz metodami
ich detekcji i tolerowania. Wyniki prac (au -
tor skie i współautorskie) Janusza Sos now skie -
go były opublikowane w trzech książkach,
jednej monografii oraz jako artykuły w cza -
so pismach naukowych i rozdziały w książ -
kach zagranicznych (40), artykuły w czaso -
pismach i rozdziały w książkach wydanych
w kra ju (28), artykuły w materiałach konfe-
rencji międzynarodowych (95 — w tym IEEE
ITC, IOLTS, FTCS, Delta, ISSRE, EDCC, Euro -
mi cro, SAFECOMP) i krajowych (16). Więk -
szość tych prac była opublikowana przez re no -
mowane wydawnictwa, takie jak: IEEE Com -
puter Society, Springer Verlag, North Hol land,
Pergamon Press. Ponadto Janusz Sosnowski
był autorem i współautorem 3 patentów oraz
wielu raportów badawczych. Stworzył uznaną
w kraju i za granicą szkołę naukową z dzie -
dziny wiarygodności systemów komputero-
wych (liczne publikacje, cytowania, udział
w komitetach programowych konferencji
mię dzynarodowych itp.).

Do najważniejszych osiągnięć nauko-
wych można zaliczyć: metody analizy hazar-
dów w układach cyfrowych, detekcja i tole-
rowanie błędów przemijających, testowanie

sosnowski
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pamięci, modele testowania funkcjonalnego
mikroprocesorów (deterministyczne i pseu -
do przypadkowe), strategie testowania syste-
mowego, eksperymentalne metody analizy
efek tów błędów w systemach komputero-
wych oraz techniki monitorowania wydajno-
ści. Osiągnięcia te spotkały się z uznaniem
w śro dowisku naukowym. Znalazło to po -
twier dzenie w cytowaniach prac oraz w za -
pro szeniach do wygłoszenia ponad 30 semi-
nariów w znanych ośrodkach USA, Kanady
i Eu ropy Zachodniej. Janusz Sosnowski był
członkiem wielu komitetów programowych
konferencji międzynarodowych (w tym prze-
wodniczył wielu sesjom, był zapraszany do
dyskusji panelowych, był wspólorganizatorem
EWDC9, DSD2001 i Euromicro 2001 w Pol -
sce). Recenzował prace dla renomowanych
czasopism międzynarodowych (wiodące ty -
tu ły: „IEEE Comp. Society”, „JETTA”, „Journal
of Systm Architecture” itp.) oraz organizacji
za granicznych (NSF, USA). Za działalność
naukową był wielokrotnie nagradzany: 2 na -
gro dy Sekretarza Naukowego Wydziału IV Pol -
skiej Akademii Nauk, 3 nagrody ministerialne,
5 nagród Rektora Politechniki Warszawskiej.

Janusz Sosnowski prowadził wiele wykła-
dów dla studentów Wydziału Elektroniki, mię -
dzy innymi: „Pamięci i urządzenia zewnętrz-
ne”, „Organizacja przesyłania informacji w sys -
temach cyfrowych”, „Współpraca z urządze-
niami zewnętrznymi w systemach cyfrowych”,
„Struktury urządzeń cyfrowych”, „Inter con -
nec tion Networks for Digital Systems”, „Fault
Tolerant Computing”, „Urządzenia zewnętrz-
ne i interfejsy”, „Wiarygodność systemów
kom puterowych” oraz „Architektura kompu -
te rów” (dla studentów innych uczelni). Jest
współ autorem dwóch podręczników akade-
mickich — Zespoły i urządzenia cyfrowe
(WNT) i Organizacja przesyłania informacji
w systemach cyfrowych (PWN), jednego
skryp tu Półprzewodnikowe układy techniki
cyf rowej (Wydawnictwa Politechniki War -
szaw skiej) oraz obszernej monografii Tes to wa -
nie i niezawodność systemów komputerowych
(Exit). Ponadto opracował 80 haseł do słow-
nika Comprehensive Dictionary of Elecctrical

Engineering (CRC Press, 1999). W latach
1970 –1984 aktywnie uczestniczył w tworze-
niu nowych systemów i stanowisk laborato -
ryj nych (systemy SML1, SML2, MSM i inne).
Czynnie uczestniczył w modernizacji progra-
mów nauczania dla kierunku Informatyka.
Peł nił funkcję koordynatora klasy przedmio-
tów sprzętowych, funkcję zastępcy dyrektora
instytutu ds. nauczania i nauki (1983–1986),
był kierownikiem specjalności Budowa i opro -
gramowanie komputerów (1993–1996), był
człon kiem rad programowych itp. Za osiąg -
nię cia w pracy dydaktycznej otrzymał 4 na -
gro dy zespołowe Ministra Szkolnictwa Wyż -
sze go i Techniki oraz 2 nagrody Rektora Poli -
techniki Warszawskiej. Otrzymał również Złoty
Krzyż Zasługi.

Janusz Sosnowski ma również duży doro-
bek w działalności organizacyjnej. Pełnił funk -
cje zastępcy dyrektora Instytutu Informatyki
ds. nauczania i nauki (1984–1987), zastępcy
dyrektora tego Instytutu ds. nauki (1987–1988)
oraz dyrektora Instytutu Informatyki (1995–
–2008). Od 1997 roku jest kierownikiem Za -
kła du Architektury Komputerów i Opro gra -
mo wania. Ponadto działał aktywnie na rzecz
Wydziału Elektroniki i Technik Infor ma cyj -
nych (sekretarz Rady Wydziału, przewodni-
czący, członek wielu komisji itp.) Od 2006
roku jest członkiem Komitetu Informatyki
Pol skiej Akademii Nauk. Aktywnie działał
w or ganizacjach technicznych krajowych,
takich jak: Komisja Racjonalizacji i Wy na laz -
czości SEP NOT, komitet doradczy ds. systemu
CAMAC, oraz międzynarodowych: ITG/DDI/
VDE-GMA Fachgruppe Fehlertolerierende
Rechensysteme, IEEE (Computer Society, Re -
lia bility Society, Test Technology Technical
Council); członek Euromicro Board of Di rec -
tors oraz członek korespondent. Był kie -
rowni kiem wielu prac badawczych (w tym
5 gran tów ministerialnych), konstrukcyjnych
i wdrożeniowych.

Jest żonaty, ma jednego syna. Zna biegle
język angielski, francuski i biernie rosyjski.
Interesuje się językami naturalnymi (posiada
bogatą kolekcję słowników). Lubi jazdę tere-
nową na rowerze.
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ANDRZEJ SOWIŃSKI
(1922–1996)
Andrzej Sowiński urodził się 17 lipca 1922
roku w Warszawie, w rodzinie o tradycjach
kolejarskich i PPS-owskich. Tu ukończył
szkołę podstawową, a w 1939 roku średnią,
uzyskując świadectwo dojrzałości. Dalsze
plany pokrzyżował wybuch wojny. Po wybu-
chu II wojny światowej młody Andrzej
Sowiński walczył jako ochotnik w kampanii
wrześniowej. Po kapitulacji wrócił do
Warszawy i w 1940 roku rozpoczął działal-
ność konspiracyjną w Związku Walki
Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej, stając
się jednym z współtwórców batalionu har-
cerskiego „Zośka”. Podjął również naukę w
Państwowej Wyższej Szkole Technicznej,
działającej na terenie Politechniki Warszaw -
skiej. Trzeba tu nadmienić, że mimo zaleceń
niemieckiego Wydziału Nauki, realizowany
program nauczania stał na wysokim pozio-
mie, tak samo, jak to było przed wojną, labo-
ratoria i wykłady były prowadzone zgodnie z
programami przedwojennymi, natomiast stu-
denci mieli podwójne notatki. Dla wykona-
nia określonych zadań konspiracyjnych
Andrzej Sowiński podjął równolegle pracę w
zakładach „Philipsa”. W 1944 roku uczestni-
czył w Powstaniu Warszawskim dowodząc
plutonem, za co został odznaczony Krzyżem
Walecznych. Był pięciokrotnie ranny. We
wrześniu 1945 roku ujawnił się przed
Komisją Likwidacyjną AK.

Po wojnie rozpoczął studia na Wydziale
Elektrycznym Politechniki Warszawskiej oraz
pracę w Biurze Odbudowy Stolicy, a następ-
nie w Polskim Radiu (w Ośrodku Badawczo-

Rozwojowym). Studia ukończył w grudniu
1948 roku, uzyskując dyplom magistra inży-
niera elektryka ze specjalnością Radiotech -
nika. Pracę dyplomową wykonał pod kierun-
kiem profesora Janusza Groszkowskiego. W
kilka dni później, 3 stycznia 1949 roku,
został aresztowany i osadzony w X Pawilonie
Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Po
intensywnym śledztwie za działalność kon-
spiracyjną w Związku Walki Zbrojnej i AK
skazano go na 15 lat więzienia. Był więziony
do 6 listopada 1954 roku. W 1957 roku
został całkowicie zrehabilitowany.

Po odzyskaniu wolności kontynuował
pracę w starym zakładzie („Philips”) o nowej
nazwie im. Róży Luksemburg, a następnie
w Zakładzie Elektroenergetyki Politechniki
Wrocławskiej z siedzibą w Warszawie.
Objął tam stanowisko głównego inżyniera,
a z chwilą przekształcenia w samodzielny
Zakład Opracowań i Produkcji Aparatury
Naukowej (ZOPAN) został jego pierwszym
dyrektorem.

W 1958 roku rozstał się z ZOPAN-em i
rozpoczął pracę w Instytucie Tele- i Radio -
tech nicznym organizując pracownię mier-
nictwa cyfrowego. W Instytucie tym kolejno
aż do 1971 roku pełnił funkcje kierownika
zakładu, sekretarza naukowego, dyrektora
naukowego i p.o. dyrektora Instytutu.
Pełnienie tych obowiązków łączył z pracą
naukową. W 1963 roku został powołany na
stanowisko samodzielnego pracownika na -
ukowo-badawczego. Zainteresowania nauko -
we Andrzeja Sowińskiego koncentrowały się
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głównie na metrologii i wykorzystaniu w tej
dziedzinie (nowatorskiej na ówczesne czasy)
techniki cyfrowej. Pod jego kierunkiem wy ko -
nano modele i prototypy woltomierzy i omo -
mierzy cyfrowych oraz przetworników ana-
logowo-cyfrowych i komutatorów. Powstał
system urządzeń automatyzujących pomiary
cyfrowe w wielu kanałach oraz rejestrację
wyników. Powiązanie badań z przemysłem
umożliwiło wykorzystanie wyników prac w
Zakładach TELPOD, a woltoomomierz cyfro-
wy wdrożono do małoseryjnej produkcji
w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Tele-
i Radiotechnicznego we Wrocławiu.

Od 1961 roku prowadził zajęcia na Wy -
dziale Łączności Politechniki Warszawskiej.
W 1966 roku obronił na Wydziale Łączności
Politechniki Warszawskiej pracę doktorską,
której tematem była ocena przyrządu cyfro-
wego i całego toru pomiarowego na podsta-
wie pomiaru strumienia przesyłanej przezeń
informacji. W 1967 roku opublikował ksi-
ążkę Cyfrowa technika pomiarowa, pierwszą
krajową monografię na ten temat. Jedno -
cześnie z tymi pracami koordynował działa-
nia z zakresu miernictwa numerycznego, a
także angażował się we współpracę między-
narodową oraz stowarzyszeniową w Sto -
warzyszeniu Elektryków Polskich (SEP).

W 1971 roku został powołany na stano-
wisko dyrektora Przemysłowego Instytutu
Elektroniki. Praktycznie było to tworzenie
Instytutu od nowa, w ramach Naukowo-Pro -
dukcyjnego Centrum Półprzewodników CEMI.
Kierując Instytutem nie ograniczył swoich
osobistych zainteresowań, lecz je rozszerzył
na urządzenia testujące dla mikroelektroniki
i komputerowe systemy pomiarowe. Pod
jego kierunkiem wykonano w Instytucie
wiele urządzeń pomiarowych i technologicz-
nych na potrzeby produkcji półprzewodni-
kowych podzespołów dyskretnych i układów
scalonych. Były to m.in. unikalne testery
tranzystorów i stabilistorów oraz układów
scalonych analogowych i cyfrowych małej,
średniej oraz wielkiej skali integracji.
Większość testerów była eksploatowana w
zakładach CEMI w Warszawie i Koszalinie.
Opracowania były wielokrotnie nagradzane,
m.in. w konkursie „Mistrz Techniki”. W 1991
roku została opublikowana monografia
Automatyczne testowanie w mikroelektroni-
ce, której autorem był Andrzej Sowiński. W
czasie pracy w PIE był redaktorem naczel-

nym „Prac PIE” oraz „Elektronizacji”. W
1989 roku Andrzej Sowiński rozpoczyna
pracę w Instytucie Łączności w Mie dze szy -
nie, gdzie do 1992 roku pełni funkcję sekre-
tarza naukowego.

Przez ponad 25 lat Andrzej Sowiński był
silnie związany z Politechniką Warszawską,
gdzie najpierw na Wydziale Łączności, a nas -
tępnie Elektroniki prowadził wykłady z mier -
nictwa cyfrowego oraz konstrukcji aparatury
pomiarowej, kierował szeregiem prac dyplo-
mowych inżynierskich i magisterskich oraz
wypromował wielu doktorów. W 1976 roku
otrzymał tytuł profesora nauk technicznych.
Wyniki swoich prac badawczych opubliko-
wał w około 80 artykułach i referatach kon-
ferencyjnych oraz w 6 monografiach.

Poza działalnością naukowo-badawczą
działał w wielu stowarzyszeniach zawodo-
wych. Był członkiem Komitetu Elektroniki
i Te lekomunikacji oraz Komitetu Metrologii
i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii
Nauk. Od 1946 roku był członkiem Sto wa -
rzy szenia Elektryków Polskich (SEP), gdzie
był członkiem Prezydium Zarządu Głów ne -
go, wieloletnim przewodniczącym Sekcji
Auto matyki i Pomiarów oraz Komitetu Elek -
tro nizacji i Informatyzacji. Był delegatem
Pol ski do Międzynarodowej Federacji Po -
mia rów IMEKO. Od 1972 roku był człon-
kiem In sti tu te of Elec tri cal and Elec tro nics En -
gi ne ers (IE EE) i członkiem założycielem Pol -
skiej Sekcji IEEE. W latach 1975–1979 został
jej wiceprzewodniczącym, a w okresie 1979–
–1983 — przewodniczącym. Wkład An drze -
ja Sowińskiego w rozwój Polskiej Sekcji IEEE
został nagrodzony nadaniem mu „The IEEE
Centennial Medal”.

Andrzej Sowiński był wieloletnim współ -
pra cownikiem, a następnie redaktorem na -
czel nym miesięcznika „Radioelektronik Audio
hi-fi video”.

Za swój wkład w rozwój elektroniki w Pol -
sce Andrzej Sowiński otrzymał liczne wy róż -
nienia i odznaczenia, w tym Złotą Honorową
Odznakę Stowarzyszenia Elektryków Pol -
skich (dwukrotnie), Złotą Honorową Odzna -
kę Naczelnej Organizacji Technicznej (dwu-
krotnie), Medal im. profesora Mieczysława Po -
żaryskiego, Medal im. profesora Janusza Grosz -
kowskiego, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Ofi -
cer ski Orderu Polonia Restituta.

Andrzej Sowiński zmarł 14 kwietnia 1996
roku w Warszawie.
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ANDRZEJ
STACHURSKI
Andrzej Stachurski urodził się 14 września
1952 roku w Jaroszewicach Rychwałskich
we wschodniej Wielkopolsce w rodzinie
chłopskiej. W czerwcu 1967 roku ukończył
ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rych wa -
le, w latach 1967–1971 kontynuował naukę
w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza
Kościuszki w Koninie. W 1971 roku podjął
studia na Politechnice Warszawskiej na
Studium Matematyczno-Technicznym. W
1976 roku obronił pracę magisterską
Uogólniona metoda siecznych w zastosowa-
niu do rozwiązywania zagadnień dwugra-
nicznych, przygotowaną pod opieką doktora
Zenona Fortuny. Ukończył z wyróżnieniem
studia, uzyskując dyplom magistra inżyniera
podstawowych problemów techniki na
Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki
Stosowanej, specjalność matematyka stoso-
wana ze specjalizacją automatyka teoretycz-
na (w trakcie jego studiów Studium Ma te-ma -

tyczno-Techniczne po licznych zmia nach
zostało przekształcone w Wydział Fizyki
Tech nicznej i Matematyki Stoso wa nej).

W latach 1976–1979 kontynuował naukę
na Studium Doktoranckim Politechniki War -
szawskiej na kierunku Automatyka i Infor ma -
tyka. W czasie studiów doktoranckich przy-
gotował pod kierunkiem profesora Andrzeja
Wierzbickiego z Instytutu Automatyki Poli -
tech niki Warszawskiej rozprawę doktorską
Analiza metod quasi-newtonowskich jako
sku tecznych algorytmów optymalizacji nieli-
niowej, którą obronił w 1980 roku na
Wydziale Elektroniki Politechniki Warszaw -
skiej, uzyskując tytuł doktora nauk technicz-
nych. Współpracował jednocześnie z człon-
kami zespołu prof. Wierzbickiego w pracach
programistycznych, opracował implementa-
cję metody sympleks do rozwiązywania
zadań programowania liniowego małej i
średniej skali, która została wykorzystana w
opracowanym pakiecie do rozwiązywania
zadań optymalizacji liniowej. Prace te były
przez zespół kontynuowane w następnych
latach, po odejściu Andrzeja Stachurskiego
do pracy w Polskiej Akademii Nauk. W 1986
roku zostały nagrodzone nagrodą naukową
Rektora Politechniki Warszawskiej.

W latach 1979–1992 Andrzej Stachurski
pracował w Instytucie Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk, najpierw na stano-
wisku starszego asystenta, później adiunkta.
Naj pierw przez wiele lat w zespole zajmu-
jącym się modelowaniem gospodarki naro-
dowej, kierowanym przez doktora Krzysztofa
Cichockiego, później w zespole docenta
Jana Sokołowskiego. Z ważniejszych prac
orga nizacyjnych pełnionych w tym okresie
warto wymienić funkcję sekretarza III Sym -
pozjum Polsko-Fińskiego „Methodology and
Applications of Decision Support Systems”,
które odbywało się w Gdańsku-Sobieszewie,
w dniach 26–29 września 1988 roku oraz
pełnioną w latach 1986–1990 funkcję kie-
rownika I Podproblemu (tytuł podproblemu
— Podstawy teoretyczne i metody kompute-
rowego modelowania systemów) w Pro ble -
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mie Badań Podstawowych CPBP 02.15 Roz -
wój badań systemowych i ich priorytetowych
zastosowań, koordynowanym przez Instytut
Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.

Od 1992 roku do dzisiaj Andrzej Sta -
churski jest pracownikiem naukowo-dydak-
tycznym Instytutu Automatyki i Informatyki
Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Pro -
wa dził wiele wykładów na studiach dzien-
nych w języku polskim, m.in.: „Podstawy
Opty malizacji”, „Programowanie 2”, „Teoria
opty malizacji”, na uzupełniających wieczo -
ro wych studiach magisterskich — „Metody
optymalizacji” oraz na studiach w języku
angielskim „Programming 2” i „Parallel Nu -
me rical Methods”. Obecnie prowadzi na Wy -
dziale Elektroniki i Technik Informacyjnych
wy kłady: „Podstawy optymalizacji”, „Prog -
ram ming 2”, „Parallel Numerical Methods”.
Pod jego kierunkiem zostało zrealizowanych
i obronionych kilkadziesiąt prac dyplomo-
wych inżynierskich i magisterskich. W 1998
roku zajmował się organizacją funkcjonu-
jącego do dzisiaj Laboratorium Opty ma li -
zacji i Wspomagania Decyzji. Do 2010 roku
pełnił funkcję jego kierownika.

Andrzej Stachurski odwiedził wiele insty-
tucji akademickich w zachodniej i wschod-
niej Europie, najpierw podczas pracy w Ins -
ty tucie Badań Systemowych Polskiej Aka de -
mii Nauk w ramach wymiany bezdewizowej
oraz stypendium Japan Society for the Pro -
mo tion of Science (6 miesięcy na Uni wer sy -
te cie w Osace, w Japonii na przełomie 1988
i 1989 roku), następnie w ramach programu
TEMPUS (4 miesiące na Politechnice Duń -
skiej w Lyngby w 1992 roku). W czasie pracy
na Politechnice Warszawskiej w latach dzie-
więćdziesiątych również przebywał na krót-
szych, jednomiesięcznych pobytach w ra -

mach programu TEMPUS na Uniwersytetach
w Cosenzy we Włoszech, Aachen i Siegen w
Niemczech oraz w Birmingham w Wielkiej
Brytanii.

Zainteresowania naukowe Andrzeja Sta -
churskiego koncentrują się wokół zagadnień
optymalizacji nieliniowej, metodach aprok-
symacji kwadratowych i ich zastosowań.
Wiele z zastosowań wiązało się z zagadnie-
niami identyfikacji parametrów występują -
cych w modelach w sposób nieliniowy (upla-
stycznienie materiału poddanemu kierunko-
wemu rozciąganiu) oraz nieliniowych ukła-
dów równań. Zastosowania były często in -
spi racją do podejmowania badań o charakte-
rze teoretycznym. Jednym z najważniejszych
wyników było przeprowadzenie dowodu
lokalnej zbieżności z szybkością Q-superli-
niową metod wypukłej klasy Broydena z kro-
kiem stałym, równym jedności. Prowadzone
badania zaowocowały opublikowaniem po -
nad czterdziestu prac, w tym dwóch pod -
ręcz ników do przedmiotu Podstawy Opty -
ma lizacji, których był współautorem albo sa -
modzielnym autorem. Pierwszy z nich: A. Sta -
churski, A.P. Wierzbicki, Podstawy optymali -
za cji (Oficyna Wydawnicza Politechniki War -
 szawskiej, 1999), został nagrodzony Na gro -
dą Rektora Politechniki Warszawskiej II stop-
nia za osiągnięcia dydaktyczne w 1999 roku,
a drugi, istotnie poszerzony i uzupełniony:
A. Stachurski, Wprowadzenie do optymaliza-
cji (Oficyna Wydawnicza Politechniki War -
szaw skiej, 2009), również uzyskał Nagrodę
Rektora Politechniki Warszawskiej za osiąg -
nięcia dydaktyczne — tym razem I stopnia.
Obecnie kończy rozprawę habilitacyjną na
temat metod aproksymacji kwadratowych
w opty malizacji nieliniowej.
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TOMASZ STARECKI
Tomasz Starecki urodził się 27 listopada
1964 roku w Warszawie. W 1983 roku jako
finalista Olimpiady Matematycznej ukończył
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Klementa
Gottwalda (obecnie Stanisława Staszica). Nie
zdecydował się jednak na Wydział Ma te ma -
tyki Uniwersytetu Warszawskiego, wycho-
dząc z założenia, że ciekawsza jest możli-
wość praktycznego wdrażania wszelkich
wysiłków umysłowych, i rozpoczął studia na
Wydziale Elektroniki Politechniki War szaw -
skiej. Tytuł magistra inżyniera w specjalności
Aparatura elektroniczna za pracę dyplomo-
wą Blok programowanych układów wejścia/
wyjścia do systemu pomiarowego zintegrowa -
nego z komputerem personalnym klasy IBM
PC/XT/AT uzyskał we wrześniu 1988 roku.

Około pół roku przed ukończeniem stu-
diów, w marcu 1988 roku, rozpoczął pracę
w charakterze konstruktora w zespole dokto-
ra Wojciecha Nowakowskiego w Instytucie
Maszyn Matematycznych, gdzie przygotował
do wdrożenia do produkcji zaprojektowany
w ramach swojej pracy dyplomowej moduł
automatycznego systemu pomiarowego. Była
to dla niego pierwsza okazja do bezpośred-
niego kontaktu z przemysłem i produkcją.
Dzię ki temu zebrał cenne doświadczenia
praktyczne, które mógł później wykorzysty-
wać zarówno w opracowaniach konstrukcyj-
nych, jak i w działalności dydaktycznej. Prze -
łom lat 80. i 90. nie był jednak najlepszym
okresem dla polskiego przemysłu elektro-
nicznego — przy okazji przemian ustrojo-
wych kolejne duże zakłady elektroniczne
bankrutowały lub radykalnie ograniczały
działalność, toteż po powrocie ze służby
wojskowej musiał szukać nowego miejsca
pracy. Po zaledwie półrocznej próbie dalszej
pracy jako konstruktor — w firmie Vigo —
doszedł do wniosku, że zdecydowanie lep-
sze warunki do dalszego rozwoju będzie
miał na macierzystej uczelni.

W kwietniu 1990 roku Tomasz Starecki
został zatrudniony w Instytucie Podstaw Elek -
troniki, początkowo jako asystent-stażysta,
po roku jako asystent. Pierwszy rok pracy na
uczelni poświęcił w znacznej mierze na in -
tensywną naukę języków obcych (angielski,
francuski, hiszpański, japoński). Równolegle
rozpoczął prace nad doktoratem, zaś jako
dziedzinę badań naukowych obrał fotoaku-
stykę, o której pierwszy raz usłyszał od... ko -
legi, z którym pracował w firmie Vigo. W 1992
roku rozpoczął prowadzenie wykładów „Mi -
kro kontrolery jednoukładowe i ich zastoso-
wania”, które cieszyły się olbrzymim powo-
dzeniem studentów przez wiele lat. W 1993
roku opublikował swój pierwszy zagraniczny
artykuł (w „Review of Scientific Instruments”)
i wyjechał na blisko roczny pobyt do Japonii.
Stopień doktora nauk technicznych uzyskał
w czerwcu 1995 roku za rozprawę Analiza
porównawcza modeli komory Helmholtza do
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przyrządów pomiarowych typu PAS. W 1996
roku ukazała się jego pierwsza, blisko 600-
stronicowa monografia Mikrokontrolery jed-
noukładowe rodziny '51, której cały nakład
5000 egzemplarzy sprzedał się w ciągu zale-
dwie dwóch lat. W okresie od początku lipca
1996 do końca czerwca 1997 roku Tomasz
Starecki przebywał jako visiting associate pro -
fesor w National Institute of Multimedia Edu -
cation w Makuhari w Japonii. W 1999 roku
opracował konspekt przedmiotu i rozpoczął
zajęcia z „Microprocessor Systems” na stu-
diach anglojęzycznych prowadzonych na
Wy dziale Elektroniki i Technik Infor ma cyj -
nych. Pod koniec lat 90. zainteresował się me -
todyką zarządzania projektami, co za owo co -
wało jego współpracą z firmą IBM, dla której
przez kilka lat, głównie w okresie 2000–
–2005, opracowywał materiały dydaktyczne
i prowadził liczne szkolenia z tej tematyki.
W 2002 roku ukazała się jego kolejna mo -
nografia Mikrokontrolery 8051 w praktyce.
W paź dzierniku 2002 roku objął funkcję kie-
rownika Zespołu Aparatury Impulsowej i Cyf -
 rowej w Instytucie Systemów Elektro nicz -
nych, a od 2005 roku został zastępcą dyrek-
tora instytutu ds. dydaktycznych. W 2009
roku opracował przedmiot i rozpoczął pro-
wadzenie zajęć z „Wprowadzenia do za rzą -
dzania projektami”. W tym samym roku wy -
szła drukiem jego kolejna książka. Była to
po zycja Wybrane aspekty optymalizacji
przyrządów fotoakustycznych, którą przedło-
żył jako rozprawę habilitacyjną. Stopień
naukowy doktora habilitowanego uzyskał w
grudniu 2009. W 2010 wyjechał na kolejny
roczny pobyt w Japonii, poświęcony głównie

na opracowywanie kolejnych monografii.
Tomasz Starecki wielokrotnie uzyskiwał

nagrody Rektora Politechniki Warszawskiej za -
równo za działalność dydaktyczną, jak i na -
ukową. Owocem jego działalności zawodo-
wej, oprócz wspomnianych już monografii
jest także kilkadziesiąt publikacji (głównie z
zakresu fotoakustyki i elektroniki sprzęto-
wej), liczne opracowania inżynierskie sprzę -
towe i programowe (z ciekawszych można
wymienić np. generator impulsowy o czasie
narastania i opadania zboczy poniżej 50 ps,
edytor czcionek TrueType z obsługą forma-
tów czcionek dalekowschodnich czy kom-
pletny system do wielojęzycznego katalogo-
wania zbiorów i obsługi biblioteki dla Ja po -
nistyki Uniwersytetu Warszawskiego), zgło-
szenia patentowe oraz ponad czterdziestu
wypromowanych dyplomantów.

Zainteresowania Tomasza Stareckiego nie
ograniczały się wyłącznie do elektroniki.
Przez cały okres studiów oraz kilka następ-
nych lat był aktywnym członkiem Zespołu
Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej,
bio rąc przez ten czas udział w kilkuset kon-
certach Zespołu w kraju i za granicą. Niemal
od zawsze był też zafascynowany kulturą
innych krajów, a zwłaszcza Japonii, co zna-
lazło odzwierciedlenie m.in. w jego udziale
w pracy zbiorowej Japonia okresu Meiji. Od
tradycji do nowoczesności, do której napisał
rozdział Sumo narodowym sportem Japonii.
Jest żonaty, ma troje dzieci. Usiłuje znaleźć
złoty środek pomiędzy pracą naukową, inży-
nierską, dydaktyczną, czasem poświęconym
rodzinie i przyjaciołom oraz czerpaniem
radości z życia.
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HENRYK STELMASIK
(1942–1996)

Henryk Stelmasik ukończył studia na Wy -
dziale Łączności Politechniki Warszawskiej,
na sekcji Maszyny Matematyczne, w 1965
roku. Rozprawę doktorską obronił z wy -
różnieniem w 1971 roku.

W latach 1964–1989 był pracownikiem
Instytutu Informatyki (poprzednio Katedra i
Zakład Budowy Maszyn Matematycznych)
Politechniki Warszawskiej. Jako nauczyciel
akademicki był kolejno asystentem, starszym
asystentem oraz adiunktem (od 1972 roku).
Przygotował i prowadził kilka nowych
przed miotów i wykładów, wnosząc istotny
wkład merytoryczny w rozwój dydaktyki na
kierunku Informatyka. Jego zaangażowanie

w procesie kształcenia studentów zawsze
znacz nie wykraczało poza zwykłe obowiązki
dydaktyczne nauczyciela akademickiego, co
znalazło potwierdzenie w wyróżnieniach przy -
znanych przez dziekana Wydziału i Rek tora
Politechniki Warszawskiej a także stu den tów.
Był opiekunem ponad 20 prac magisterskich.

W pracy badawczej i naukowej koncen-
trował się na zagadnieniach organizacji
maszyn cyfrowych, badaniach nad językami
i systemami programowania, systemami
prze  twarzania danych i technikami transla-
cji. Był autorem kilkunastu publikacji i refe-
ratów na konferencjach. Był kierownikiem
zespołów, które wykonały translatory dwóch
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języków symbolicznych. Opracowywał pro-
gramy dla maszyn UMC-10 i Odra 1305.
Wiele prac, w których uczestniczył bądź któ -
ry mi kierował, zostało wykorzystanych w pro -
jektach wdrożonych systemów komputero-
wych w Politechnice Warszawskiej. System
przetwarzania danych do obsługi rekrutacji
kandydatów na studia wyższe, opracowany
wspólnie z doktorem Włodzimierzem Zuber -
kiem był przez wiele lat wykorzystywany w
Po litechnice Warszawskiej.

Henryk Stelmasik brał udział w wielu pra-
cach organizacyjnych na terenie Uczelni i po -
za nią. Brał udział w pracach Zespołu Dy dak -
 tyczno-Wychowawczego Informatyki i w Ra -
dzie Ośrodków Informatyki przy Mini ster -
stwie Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Był
wieloletnim członkiem Uczelnianej Komisji
Rekrutacyjnej, Rektorskich Komisji ds. Infor -
matyki, kierownikiem Studiów Podyp lo mo -
wych „Systemy Mikrokomputerowe”. W la -
tach 1977–1980 był Kierownikiem Ośrodka
Obliczeniowego. W latach 1981–1987 peł -
nił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu In -
formatyki ds. ogólnych. W latach 1987–1989

był na urlopie bezpłatnym w związku z
pracą w RFN za pośrednictwem PHZ Pol -
service. We wrześniu 1989 roku nastąpiło
rozwiązanie stosunku pracy za zgodą stron,
na wniosek Henryka Stelmasika. W później-
szych latach pracował jako inżynier w fir-
mach niemieckich.

Za działalność w Politechnice War szaw -
skiej Henryk Stelmasik otrzymał trzy zespo-
łowe nagrody Ministra Nauki Szkolnictwa
Wyż szego i Techniki oraz liczne nagrody
Rek tora Politechniki Warszawskiej. Był od -
zna czony Złotym Krzyżem Zasługi i Złotą
Od znaką „Zasłużony dla Politechniki War -
szawskiej”.

Charakteryzując sylwetkę Henryka Stel -
masika nie sposób pominąć jego silnego za -
angażowania w prace społeczne. Na począt-
ku lat siedemdziesiątych był członkiem
Komisji Pracy i Płacy Rady Zakładowej ZNP
Politechniki Warszawskiej. W późniejszych
latach był bardzo silnie zaangażowany w
działalność Związku „Solidarność”, zarówno
w Politechnice, jak i poza nią.
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CEZARY STĘPIEŃ
Cezary Stępień urodził się w 1950 roku w War -
szawie. W 1969 roku ukończył naukę w Tech -
nikum Mechaniczno-Elektrycznym nr 2 w War -
szawie i rozpoczął studia na Wydziale Elek -
tro niki Politechniki Warszawskiej. W 1975 ro -
ku rozpoczął pracę w Politechnice War szaw -
skiej. W 1983 roku obronił doktorat. Od tam-
tej pory pracuje w Instytucie Informatyki Poli -
techniki Warszawskiej na stanowisku adiunkta.

W latach 1975–1989 specjalizował się w
konstrukcji urządzeń cyfrowych. Kierował
zespołem, który zbudował urządzenie do
poszukiwania ropy naftowej (1984). W 1986
roku skonstruował modułowy system grafiki
kolorowej COLPIX ze sterownikiem 7220.

Brał też udział w pracach studialnych,
których celem było skonstruowanie systemu
graficznego do symulatora lotu. Był kierow-

nikiem Studiów Podyplomowych „Systemy
mikroprocesorowe” (1986).

Uczestniczył w programie Unii Euro pej -
skiej TEMPUS, w ramach którego w wyniku
współpracy wiodących uczelni polskich, bry-
tyjskich i portugalskich powstało 40 lekcji
multimedialnych z zakresu podstaw techniki
cyfrowej, grafiki komputerowej, przetwarza-
nia obrazów i sieci komputerowych.

Obecnie w ramach działalności w Za kła -
dzie Grafiki Komputerowej Instytutu Infor ma -
tyki zajmuje się abstrakcyjnymi i geomet -
rycz nymi modelami roślin do zastosowań
w grafice komputerowej oraz modelowa-
niem i animacją obiektów trójwymiarowych.

Jest współautorem jednego patentu.
Jest autorem bądź współautorem kilku-

dziesięciu publikacji z dziedziny grafiki
kom puterowej, systemów mikroprocesoro-
wych i arytmetyki maszyn cyfrowych.

Jest również współautorem dwóch ksią -
żek, jednej z zakresu grafiki komputerowej i
drugiej dotyczącej budowy mikroproceso-
rów. W czasie pisania tej ostatniej pełnił
funk cję redaktora naukowego.

Ponadto przełożył z angielskiego dwie ksi-
ążki na temat edycji obrazów wektorowych.

Był uczestnikiem międzynarodowych i kra -
jowych konferencji naukowych.

Pod jego opieką naukową powstało kilka-
dziesiąt prac dyplomowych inżynierskich i
magisterskich.

Był kierownikiem dwóch projektów ba -
dawczych Komitetu Badań Naukowych oraz
grantu rektorskiego.

Był recenzentem projektów badawczych
Komitetu Badań Naukowych w ramach pro-
cedur kwalifikacyjnych i rozliczeniowych.

Od wielu lat jest członkiem advisory bo ard
międzynarodowego czasopisma nau ko we go
„Ma chine Graphics & Vision”. Po nad to re cen -
 zował prace naukowe dla „Inter national Jour -
nal of Applied Mathematics and Com puter
Science” i dla konferencji „Euro graphics”.

Współpracuje z wydawnictwami nauko-
wymi w zakresie składu książek. Jest autorem
kilku okładek.
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Okazjonalnie udziela się jako konsultant
z dziedziny grafiki komputerowej dla WKiŁ,
PWN, GFX i „Świata Nauki”.

Od 1994 roku jest także wykładowcą na
Studiach Podyplomowych „Informatyka dla
Nauczycieli”.

Był kierownikiem tych Studiów w latach
2000–2006.

Był też kierownikiem zawodowych kursów
doskonalących, organizowanymi przez Ins -
tytut Informatyki Politechniki Warszaw skiej
na zlecenie Centrum Kształcenia Prak tycz -
nego i Doskonalenia Nauczycieli w Miel cu.

Jest współautorem programu Studiów Po -
dyplomowych „Informatyka” dla dwóch spe-
cjalizacji — nauczycielskiej i doskonalącej.

Otrzymał: Nagrodę Ministra Edukacji Na -
ro dowej za współautorstwo książki Grafika
komputerowa — metody i narzędzia (1995),
zespołową Nagrodę Rektora Politechniki
War szawskiej II stopnia za osiągnięcia dy -
daktyczne oraz opracowanie lekcji multime-
dialnych w ramach programu TEMPUS (1998),
zespołową Nagrodę Rektora Politechniki
War szawskiej I stopnia za osiągnięcia dydak-
tyczne (2002).

Cezary Stępień przygotował i prowadził
wykłady z zakresu arytmetyku maszyn cyfro-
wych, układów cyfrowych i analogowych,
przygotowania tekstów do druku, grafiki
komputerowej, w tym modelowania.

Przez jedną kadencję był członkiem
Wydziałowej Komisji Wyborczej.

Cezary Stępień był autorem lub współau-
torem następujących publikacji: Stępień C.,
Modelowanie wybranych obiektów trójwy-
miarowych za pomocą elastycznych struktur
drzewiastych dla potrzeb animacji w grafice
trójwymiarowej (sprawozdanie z realizacji
projektu badawczego KBN nr 8T11C03309,
ICS Research Rep. 21/98, Inst. of Computer
Science, Warsaw University of Technology,
War szawa 1998); Stępień C., Gracki K., Chab -

ko K., Modelling of Botanical Trees Taking
Ac count of Static Loads (ICS Research Rep.
6/98, Inst. of Computer Science, Warsaw Uni -
versity of Technology, Warsaw 1998); Re giń -
ski M., Stępień C., The Method of Animation
of a Growing Spruce with Seasonal Model
Chan ges („Machine Graphics & Vision”, vol. 7,
nos 1/2, pp. 15–26, 1998); Stępień C., Geo -
metryczny model procesu wzrostu dla grafiki
komputerowej (II Krajowa Konferencja „Me -
to dy i systemy komputerowe w badaniach
naukowych i projektowaniu inżynierskim”,
AGH, Kraków 1999, ss. 97–102); Stępień C.,
Gracki K., Chabko K., Modelowanie roślin
z uwzględnieniem obciążeń statycznych dla
potrzeb grafiki komputerowej (II Krajowa
Konferencja „Metody i systemy komputero-
we w badaniach naukowych i projektowaniu
inżynierskim”, AGH Kraków, 25–27 paź -
dzier nika 1999, ss. 103–108); Stępień C., Wy -
znaczanie pudełkowego i pojemnościowego
wymiaru fraktalnego za pomocą metod prze-
twarzania obrazów (ICS Research Report
2/2000, Warsaw, March 2000); Stępień C.,
Self-congruency of Geometric Models of
Plants (VI National Conference on Appli ca -
tion of Mathematics in Biology and Medi -
cine, AGH, Zawoja, 12–15 września 2000,
ss. 126–131); Stępień C., Self-congruency of
Models of Branched Plants (VII National
Conference on Application of Mathematics
in Biology and Medicine, AGH, Zawoja,
25–28 września 2001, ss. 161–166); Stępień
C., Zastosowanie pewnej klasy powierzchni
zmiennych w czasie do modelowania roślin
w grafice komputerowej (III Krajowa Kon fe -
ren cja „Metody i systemy komputerowe w ba -
daniach naukowych i projektowaniu inży -
nier skim”, AGH, Kraków, 19–21 listopada
2001, ss. 81– 86).

Zainteresowania: geografia Polski, turys -
ty ka, twórczość satyryczna.
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WITOLD STEFAN
STRASZEWICZ
(1919–1998)

Witold Stefan Straszewicz urodził się 1 listo-
pada 1919 roku w Warszawie, w rodzinie od
dwóch pokoleń związanej z Politechniką
Warszawską — dziadek Zygmunt był pierw-
szym rektorem, ojciec Stefan, profesor mate-
matyki, pełnił funkcję prorektora.

W 1938 roku Witold S. Straszewicz ukoń -
czył Liceum im. Stefana Batorego, a po zda-
niu egzaminu na Wydział Elektryczny Poli -
techniki Warszawskiej odbył szkolenie woj-
skowe w Szkole Podchorążych Rezerwy Łącz -
 ności w Zegrzu. Zamiast rozpocząć studia, w
1939 roku 20-letni podchorąży stanął do
walki z najeźdźcą. Brał udział w walkach na
froncie południowym (Rzeszów, Przemyśl,
Lwów), a po kapitulacji natychmiast zaanga-
żował się w konspirację (Związek Walki

Zbrojnej, Armia Krajowa), czego konsekwen-
cją był udział w Powstaniu Warszawskim. Po
upadku Powstania działał nadal jako radiote-
legrafista, aż do momentu aresztowania w
styczniu 1945 roku. Dzięki ucieczce z kon-
woju, uniknął śmierci.

Oprócz działalności niepodległościowej
kontynuował naukę na tajnych studiach na
Politechnice, które zakończył już po wojnie
(w 1950 roku) obroną pracy magisterskiej na
Wydziale Elektrycznym, otrzymując dyplom
inżyniera elektryka i magistra nauk technicz-
nych. Stopień doktora nauk technicznych
uzyskał w 1965 roku po obronie rozprawy
Pewne kryterium zniekształceń nieliniowych
na Wydziale Łączności, a stopień naukowy
doktora habilitowanego — na Wydziale Elek -
troniki w 1974 roku za pracę Analiza geo -
met ryczna właściwości pola akustycznego
w ob szarach ograniczonych.

Pracę zawodową na Politechnice rozpo-
czął pod koniec 1949 roku, jeszcze przed
ukoń czeniem studiów — na stanowisku asys -
tenta na Wydziale Elektrycznym, potem był
zatrudniony w Katedrze Elektroakustyki
Wydziału Łączności, a następnie, na stano-
wisku docenta w Zakładzie Elektroakustyki
Ins tytutu Radioelektroniki, pełniąc funkcję
kie  rownika Zakładu w latach 1970 –1975
i 1982–1989.

Jako ceniony specjalista pracował okreso-
wo lub jako konsultant w Polskim Radio i Te -
lewizji (w Biurze Projektów i Studiów) oraz
w innych instytucjach związanych z akusty-
ką (m.in. w Państwowym Instytucie Tele ko -
mu nikacyjnym i w Filmowym Ośrodku Do -
świadczalno-Usługowym).

Działalność naukowo-badawcza Witolda
S. Straszewicza związana była głównie z
akus tyką wnętrz. Jego prace teoretyczne
dotyczyły właściwości pola akustycznego —
zwłaszcza nowego podejścia do metody
geometrycznej, na której zbudowano później
algorytmy programów symulacyjnych w aku-
styce wnętrz, a opracowania badawcze były
poświęcone tematyce akustyki sal i jej po -
miarom (około 25 publikacji, 3 patenty), a prze -
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de wszystkim — praktycznej weryfikacji teo-
retycznych wyników analiz w postaci zreali-
zowanych projektów akustyki sal koncerto-
wych, operowych i obiektów wielofunkcyj-
nych. Wyniki pomiarów i — co ważniejsze
— subiektywne oceny akustyki wszystkich
sal wykonanych według projektów Witolda
S. Straszewicza są bardzo dobre, co potwier-
dza trafność i przydatność jego pracy nauko-
wo-badawczej.

Największe zbudowane sale, których akus -
tykę (kształt, materiały i ustroje wykończe-
niowe) projektował, to: Filharmonia Pomor -
ska im. Ignacego Paderewskiego w Byd go -
szczy, Filharmonia w Częstochowie, sala
koncertowa w Uniwersytecie Muzycznym
im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Teatr
Wiel ki w Łodzi, Filharmonia im. Antoniego
Ma lawskiego w Rzeszowie, Studio Kon cer -
towe im. Witolda Lutosławskiego Polskiego
Radia w Warszawie. Oprócz tych najbardziej
znanych warto wymienić obiekty, których
pro jekty akustyki współtworzył lub konsulto-
wał — obiekty sportowe, kościoły, sale tea -
tral ne, sale wielofunkcyjne (np. adaptacja Hali
Sportowej w Katowicach, Teatr i Opera w Byd -
goszczy, Filharmonia i Teatr w Lublinie).

Za osiągnięcia w pracy badawczo-inży-
nierskiej był wielokrotnie nagradzany (Na -
gro dy Ministra Budownictwa — 1960, 1966,
1967; Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyż sze -
go i Techniki — 1975, Rektora Politechniki
Warszawskiej — 1992, Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa — 1992) i uho-
norowany nagrodami władz samorządowych
(Częstochowa, Łódź).

Dbałość Witolda S. Straszewicza o precy-
zję i jednoznaczność sformułowań wyrażała
się w aktywnej działalności normalizacyjnej.
Brał udział w pracach Międzynarodowej Ko -
misji Elektrotechnicznej (International Elec -
tro nical Comission — IEC) i Mię dzy naro do -
wej Organizacji Normalizacyjnej (Inter na tio -
nal Standard Organization — ISO) oraz Pol -
skie go Komitetu Normalizacji. Był współau -
to rem Słownika Telekomunikacji, pracował
nad słownikiem akustycznym.

Był znakomitym, cenionym i lubianym
przez studentów dydaktykiem, potrafiącym
zainteresować przedstawianymi problema-
mi, czego dowodem jest kilkadziesiąt prac
magisterskich wykonanych pod jego kierun-
kiem. Najważniejsze wykłady prowadzone
przez niego na Wydziale Elektroniki Po li -
tech niki Warszawskiej, to: „Akustyka mu zycz -
na”, „Akustyka psychofizjologiczna” i „Akus -
tyka architektoniczna” (także na Wydziale
Ar chi tektury) oraz „Akustyka wnętrz” na
Akademii Sztuk Pięknych i Akademii Mu -
zycz nej. Jego współpraca ze studentami,
opar ta merytorycznie na relacji mistrz-uczeń,
była nie tylko nauką metodologii rozwiązy -
wa nia problemów, rzetelności naukowej, lo -
gi ki i precyzji formułowania myśli, wyrażała się
także w oddziaływaniu całej jego osobowości.

Witold S. Straszewicz był członkiem Ko -
mi tetu Akustyki oraz Komisji Akustyki Ko -
mitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej
Aka demii Nauk, Polskiego Komitetu Nor ma -
li zacyjnego (akustyka, budownictwo), Sto wa -
rzy szenia Elektryków Polskich (założyciel
Ko misji Akustyki) oraz Stowarzyszenia Inży -
nie rów Mechaników Polskich. Znajdował
tak że czas na działalność społeczną. Bardzo
aktyw nie zajmował się ochroną przed hała-
sem, wykonując wiele ekspertyz i działając
w Lidze Walki z Hałasem (przez jedną ka -
den cję był jej prezesem). Pracował w Komisji
Rewizyjnej Związku Nauczycielstwa Pol -
skiego, był członkiem Związku Bojowników
o Wolność i Demokrację oraz Związku Żoł -
nierzy Armii Krajowej.

Został uhonorowany m.in. Medalem „Za -
służony dla Politechniki Warszawskiej” (1981)
i Warszawskim Krzyżem Powstańczym (1983).
Znane było jego zamiłowanie do aktywności
sportowej — uprawiał narciarstwo, grał w te -
nisa, jeździł na rowerze, wiosłował. Był człon -
kiem Warszawskiego Towarzystwa Wio ślar -
skiego, któremu prezesował przez jedną ka -
dencję.

Witold S. Straszewicz przeszedł na eme -
ry turę w 1989 roku, bynajmniej nie kończąc
działalności zawodowej.

Zmarł 27 lipca 1998 roku w Warszawie.

S
INSTYTUT RADIOELEKTRONIKI

493



MACIEJ
ANDRZEJ STYBLIŃSKI
Maciej Andrzej Stybliński, urodził się 7 lipca
1942 roku w Sosnowcu; tam też ukończył
Szkołę Podstawową nr 5 (1956) oraz Liceum
Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica
(1960). Studia magisterskie na Wydziale
Łącz ności Politechniki Warszawskiej (w 1966
roku przemianowanym na Wydział Elek tro -
ni ki) ukończył w 1967 roku, a pracę (jako
asystent, a potem adiunkt) rozpoczął w Ka te -
drze Układów Elektronicznych Wydziału
Elektroniki (przekształconej w 1975 roku w
Za kład Układów Elektronicznych). Na kieru-
nek rozwoju naukowego Macieja A. Styb liń -
skiego silny wpływ wywarła tematyka badań
prowadzonych przez profesora Andrzeja Fi -
lipkowskiego (a później cały Zespół Ukła -

dów Analogowych). Szybki rozwój elektroni-
ki w latach siedemdziesiątych, a zwłaszcza
wprowadzanie układów scalonych, stwarza-
ło duże zapotrzebowanie na nowe metody
analizy i projektowania układów. Zespół
Układów Analogowych zajmował się zagad-
nieniami związanymi ze zmniejszaniem
wpływu rozrzutów technologicznych na
uzysk produkcyjny i inne miary rozrzutów.
W 1974 roku Maciej A. Stybliński uzyskał
dok  torat za pracę Analiza i projektowanie
wzmacniaczy wielkiej częstotliwości z zasto-
sowaniem metod wrażliwościowych i statys -
tycznych. W okresie 1975–1976 przebywał
na stażu w Stanach Zjednoczonych w Wayne
State University (Detroit), oraz w University
of California (Berkeley).

W latach 1976–1981 Zespół Układów
Analogowych realizował ważny projekt ba -
dawczy Tolerance Analysis and Yield Opti -
mi zation in Active Networks, kierowany
przez A. Filipkowskiego, a finansowany z Fun -
duszu Marii Skłodowskiej-Curie. Projekt ten,
prowadzony w ścisłej współpracy z Uni ver -
sity of Arizona w Tucson, dał początek sze-
rokiej współpracy z zespołami w Stanach
Zjednoczonych.

Głównymi zagadnieniami badawczymi
tego okresu były: analiza rozrzutów funkcji
układowych metodami mało- i wielkoprzyro-
stowymi, analiza najgorszego przypadku,
szacowanie i optymalizacja uzysku produk-
cyjnego. Wyniki prac zostały uhonorowane
w 1980 roku naukową zespołową Nagrodą
Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Tech -
 niki II stopnia.

Zespół pracował nad ważnymi zagadnie-
niami tamtych lat w kontakcie z czołówką
światową również dzięki wyjazdom zagra-
nicznym Macieja A. Styblińskiego, jak w
1979 do Berkeley, czy w 1980 roku do
University of Essex w Wielkiej Brytanii.
Tematyka prac badawczych oraz kontakty z
zagranicznymi ośrodkami akademickimi
wydały też owoce dydaktyczne. Maciej Styb -
liński wprowadził do dydaktyki Wydziału
tematykę analizy i projektowania komputero-
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wego w postaci wykładów „Projektowanie
układów z wykorzystaniem metod optymali-
zacji” oraz „Analiza i projektowanie ukła-
dów z uwzględnieniem rozrzutów parame-
trów”.

W 1981 roku M.A. Stybliński uzyskał na
Wydziale Elektroniki Politechniki War szaw -
skiej habilitację za pracę Metody analizy i
op ty malizacji statystycznej układów elektro-
nicznych. W tym samym roku ukazała się
również monografia Metody analizy i opty-
malizacji tolerancji układów elektronicznych
(WNT, Warszawa) — nagrodzona przez Mi -
nistra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Tech -
niki indywidualną nagrodę dydaktyczno-wy -
chowawczą.

Jeszcze w tym roku Maciej A. Stybliński
wyjechał do Texas A & M University w
College Station (Texas, USA) i tam, po paru
latach, osiadł na stałe. W Department of
Elec trical Engineering przeszedł drogę od
associate do full professor. Już po kilku latach
pracy został kierownikiem samodzielnej pra-
cowni — Laboratory for Intelligent Design
Systems (LIDS), w której bardzo aktywnie
kontynuował i rozwijał badania naukowe w
szeroko rozumianej dziedzinie projektowa-
nia układów z uwzględnieniem jakości, nie-
zawodności i produkowalności. Metody i al -
gorytmy opracowane w LIDS przez Macieja
A. Styblińskiego oraz jego współpracowni-
ków (w tym również z Polski), studentów i
doktorantów były testowane w systemie pro-
jektowania GOSSIP, opracowanym i rozwija-
nym w LIDS. System ten był licencjonowany
za pośrednictwem Texas A & M University
dla laboratoriów badawczych firm półprze-
wodnikowych, stanowiąc też swoistą promo-
cję naukowych propozycji Macieja A. Styb -
lińskiego i jego Laboratorium. Popu la ryzacji
osiągnięć naukowych w przemyśle służył też
np. kurs „SRC Technology Transfer Course:
Statistical IC Design for Quality”, opracowa-
ny i prowadzony przez niego i LIDS w 1995
roku. Maciej A. Stybliński był oczywiście
rów nież wykładowcą, promotorem rozpraw
doktorskich. Za swą działalność dydaktyczną

w 1992 roku otrzymał Lockheed Excellence
in Teaching Award.

Maciej Stybliński był aktywny również
poza LIDS. Na terenie Texas A & M Uni ver -
sity był np. okręgowym koordynatorem CFL
(Center for Fuzzy Logic, Robotics and
Intelligent Systems) — odpowiedzialnym za
wykorzystanie metod logiki rozmytej w pro-
jektowaniu komputerowym układów. Był też
członkiem grupy roboczej In sti tu te of Elec tri -
cal and Elec tro nics En gi ne ers (IE EE) zajmu-
jącej się językami klasy VHDL-AMS. W 1991
roku pracował w Catholic University w Lou -
ven (Belgia) nad wykorzystaniem technik ana -
 lizy symbolicznej do optymalizacji jakości.
Współpracował ze swym dawnym Ze spo łem
Układów Analogowych w Wa r sza wie.

W ciągu 16 lat pracy w Texas A & M Uni -
ver sity opublikował wiele istotnych artyku-
łów dotyczących optymalizacji jakości ukła-
dów, głównie w czasopismach IEEE. Ukazała
się też książka: J.C. Zhang, M.A. Styblinski,
Yield and variability optimization of integra-
ted circuits (Kluwer Academic Publishers,
1995).

Pasją zawodową Macieja A. Styb liń skie -
go była niewątpliwie optymalizacja układów.
Za „wkład w rozwój teorii, algorytmów i na -
rzędzi komputerowych do wspomagania
pro jektowania statystycznego układów ze
wzglę du na jakość, niezawodność i produko-
walność” w 1995 roku otrzymał tytuł IEEE
fellow. W 1996 roku za osiągnięcia naukowe
otrzymał również nagrodę Halliburton
Foundation.

Miał też inne zainteresowania i pasje o
których nie wszyscy znający Macieja A.
Styb lińskiego wiedzą, takie jak teatr (jeszcze
w liceum), czy muzyka. Bardzo lubił grać
jazz na perkusji czy gitarze, ale również tek-
saskie country. Uprawiał narciarstwo zjazdo-
we, windsurfing. Był pełnowymiarowym,
dobrym człowiekiem.

Maciej A. Stybliński zmarł nagle i przed-
wcześnie 16 listopada 1997 roku w swoim
domu w College Station.
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MAREK SUTKOWSKI
Marek Sutkowski urodził się w Warszawie 31
października 1972 roku. W latach 1987–1992
uczył się w Technikum Elektroniczno-Me -
cha nicznym im. Marcina Kasprzaka w War -
szawie. Naukę zakończył uzyskaniem dyplo-
mu zawodowego z tytułem technik elektro-
nik o specjalności urządzenia elektroniczne
oraz dyplomu dojrzałości.

W 1992 roku podjął studia magisterskie
na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej (obecnie
Mechatroniki). Tytuł magistra inżyniera na
kierunku Mechanika i Budowa Maszyn w za -

kre sie inżynierii sprzętu precyzyjnego i elek-
tronicznego uzyskał w 1997 roku.

Od 1997 roku był doktorantem Wydziału
Mechatroniki Politechniki Warszawskiej.
Uchwałą Rady Wydziału z 19 listopada 2003
roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych
w zakresie budowy i eksploatacji maszyn.

W latach 2003–2006 pracował w Agen -
cji Reklamowo-Wydawniczej Foto-Kurier na
stanowisku zastępcy sekretarza redakcji/kie-
rownika laboratorium testowego.

Od 2006 roku jest zatrudniony na stano-
wisku adiunkta w Politechnice Warszawskiej
w Zakładzie Przetwarzania Obrazu Instytutu
Mikroelektroniki i Optoelektroniki (IMiO),
prze kształconym obecnie w Zakład Fotoniki
Obrazowej i Mikrofalowej IMiO.

Jest autorem książki Nikon. System trady-
cyjny i cyfrowy, autorem lub współautorem
kilkuset artykułów popularno-naukowych
(m.in. w czasopismach „Foto-Kurier”, „Ma ga -
zyn Fotograficzny”, „Wiedza i Życie”) oraz
publikacji naukowych (w tym m.in. w: „Op -
to-Electronics Review”, „Optics & Lasers in
Engi neering”, „Molecylar Crystals and Liqiud
Crystals”, „Elektronika”).

W 2006 roku został laureatem III
Nagrody Fundacji Wspierania Rozwoju Ra -
diokomunikacji i Technik Multime dialnych
przyznanej w ramach V Sympozjum Techniki
Przetwarzania Obrazu 2006.

Od 2010 roku jest opiekunem naukowym
Obrazowego Koła Naukowego „O-KO”,
dzia łającego przy Zakładzie Fotoniki Obr a -
zo wej i Mikrofalowej Instytutu Mikro elek tro -
niki i Optoelektroniki. W tym samym roku
został członkiem Polskiego Towarzystwa
Cie kłokrystalicznego działającego przy Ins 
w Kra kowie.

su tkowsk i
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JERZY SZABATIN
Jerzy Szabatin urodził się 29 maja 1942 roku
w Kowlu. Po ukończeniu szkoły podstawo-
wej w Warszawie (1955) i uzyskaniu świa-
dectwa dojrzałości w warszawskim IV Li ce -
um Ogólnokształcącym im. Adama Mic kie -
wicza (1959) podjął studia na Wydziale
Łącz ności Politechniki Warszawskiej, które
ukończył z wyróżnieniem w 1965 roku, uzy-
skując dyplom magistra inżyniera elektronika
w dziedzinie maszyn matematycznych. W
latach 1965–1967 studiował na Wydziale
Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Pracę zawodową rozpoczął w 1965 roku
jako asystent w Katedrze Elektrotechniki
Teoretycznej Wydziału Łączności, która —
wraz ze zmianą nazwy Wydziału na Wydział
Elektroniki — została przekształcona w
Zakład Teorii Obwodów Instytutu Podstaw
Elektroniki. Od 2000 roku jest zatrudniony
na stanowisku profesora nadzwyczajnego w
Za kładzie Teorii Obwodów i Sygnałów Ins ty -
tu tu Systemów Elektronicznych. W 1972
roku uzyskał stopień doktora nauk technicz-
nych na podstawie rozprawy Macierzowe
metody minimalizacji liczby stanów maszyn
sekwencyjnych, a w 1999 roku — stopień
naukowy doktora habilitowanego na podsta-
wie rozprawy Odporne i silnie zgodne meto-
dy i algorytmy identyfikacji sygnałów.

W 2009 roku otrzymał tytuł profesora
nauk technicznych.

W 1964 roku Jerzy Szabatin odbył prakty-
kę dyplomową w zakładach Hornyphon,
będących wiedeńską filią zakładów Philipsa.
W latach 1982–1983 odbył długoterminowy
staż naukowy w Institut für Statistik und Wirt -
schaftsmathematik, Technische Hochschule

w Akwizgranie, a w 1990 roku — staż krót-
koterminowy w Institut für Netzwerk- und Sig -
naltheorie, Technische Hochschule Darmstadt.

W działalności naukowo-badawczej Je -
rze go Szabatina można wyróżnić dwa okre-
sy. Początkowe jego zainteresowania nauko-
we koncentrowały się wokół teorii nieza-
wodności układów logicznych, teorii infor-
macji, teorii obwodów, a przede wszystkim
teorii automatów i lingwistyki matematycz-
nej z ukierunkowaniem na teorię automatów
stochastycznych. W ramach problematyki
niezawodnościowej brał m.in. udział w pra-
cach nad analizą i optymalizacją niezawod-
nościową przestrzennych koncentratorów
abonenckich K 60/8 i K 512/64 pierwszych
krajowych cyfrowych central telefonicznych
systemu E 10 oraz analizą niezawodności
bloków systemu CAMAC. Prowadził także
badania dotyczące symulacji ruchu abo-
nenckiego i uszkodzeń w urządzeniach tele-
komunikacyjnych. W latach 1966–1982
zainteresowania naukowe Jerzego Szabatina
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S
skupiały się przede wszystkim na teorii auto-
matów i lingwistyce matematycznej. Był
współinicjatorem i współorganizatorem se -
mi narium Teoria automatów i lingwistyka
matematyczna, funkcjonującego w latach
1966–1971 pod auspicjami Instytutu Mate -
ma tyki Polskiej Akademii Nauk, Katedry Bu -
do wy Maszyn Matematycznych Politechniki
Warszawskiej oraz Centrum Obliczeniowego
Polskiej Akademii Nauk. Jego prace z tego
okresu dotyczą głównie zagadnienia mini-
malizacji liczby stanów automatów stocha-
stycznych, zastosowania automatów stocha-
stycznych do analizy niezawodnościowej
sieci logicznych oraz teorii tzw. wyrażeń
regularnych opisujących języki formalne
generowane przez automaty skończone. Od
1983 roku zmieniał stopniowo swój profil
badawczy, coraz ściślej wiążąc go z szeroko
pojętą dziedziną teorii sygnałów. W latach
osiemdziesiątych, w ramach współpracy z
Przemysłowym Instytutem Telekomunikacji i
Zakładami RAWAR, prowadził m.in. badania
nad filtracją podetekcyjną sygnałów radiolo-
kacyjnych oraz zastosowaniem filtrów pre-
dykcyjnych i interpolacyjnych do tłumienia
ech stałych w systemach radiolokacyjnych.
Ostatnie 15 lat jego działalności naukowej
obejmuje badania nad metodami i algoryt-
mami cyfrowego przetwarzania sygnałów, w
tym m.in. nad jednoczesną estymacją i
detekcją sygnałów, metodami adaptacyjnymi
w przetwarzaniu sygnałów oraz odpornymi
metodami wnioskowania statystycznego w
zastosowaniu do przetwarzania sygnałów
niegaussowskich. Na dorobek publikacyjny
Jerzego Szabatina składa się 95 prac publiko -
wa nych m.in. w: „IEEE Transactions on In -
stru mentation and Measurement”, „Biu lety -
nie Polskiej Akademii Nauk”, „Wissen schaft -
li che Hefte TH Aachen”, czasopismach Ro -
syj skiej Akademii Nauk „Avtomatika i Tele -
me chanika” oraz „Radiotiechnika i elektroni-
ka”, a także w materiałach wiodących konfe-
rencji zagranicznych. Jest autorem dwóch
mo nografii — Zarys abstrakcyjnej teorii auto-
matów skończonych (1972) i Podstawy teorii
sygnałów (5 wydań). Jest także współautorem
3 patentów. W latach 1990–1994 był współi-
nicjatorem i organizatorem współpracy mię -
dzy Instytutem Systemów Elektronicznych a
Ins ty tutem Problemów Sterowania Rosyjskiej
Akademii Nauk. W latach 1993–1998, w
ramach umowy o wzajemnej współpracy w
dziedzinie naukowo-badawczej między
Politechniką Warszawską a Moskiewskim
Instytutem Lotniczym, prowadził wspólne
badania z Katedrą Radioelektroniki Aparatów

Latających oraz Katedrą Orientacji i Na wi ga -
cji MIL. W latach 1993–2004 kierował czte-
rema obszernymi grantami Komitetu Badań
Naukowych. Za osiągnięcia naukowo-ba -
dawcze otrzymał nagrody Ministra Nauki,
Szkol nictwa Wyższego i Techniki (1973, 1983),
Ministra Edukacji Narodowej (2000) i pięcio-
krotnie Rektora Politechniki War szaw skiej.

W ramach obowiązków dydaktycznych
Jerzy Szabatin prowadził wykłady z przed-
miotów: „Teoria obwodów”, „Teoria informa-
cji”, „Teoria sygnałów i informacji”, „Teoria
syg nałów i modulacji”, „Optymalne przetwa-
rzanie sygnałów” oraz „Adaptacyjne prze-
twarzanie sygnałów”. W latach 1973–1976
prowadził wykłady z „Teorii automatów” dla
studentów Wydziału Matematyki i Mecha ni -
ki Teoretycznej Uniwersytetu Warszaw skie -
go. Jest współautorem trzytomowego pod -
ręcz nika akademickiego Podstawy teorii ob -
wo dów (7 wydań), autorem podręcznika
Prze twarzanie sygnałów (przeznaczonego
dla studentów studiów internetowych na od -
ległość) oraz autorem lub współautorem licz-
nych skryptów i pomocy dydaktycznych. Za
działalność dydaktyczną był nagradzany
przez Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego
i Techniki (1976), Ministra Edukacji Naro do -
wej (1996) i sześciokrotnie przez Rektora Po -
li techniki Warszawskiej. Był także 6-krotnie
nagradzany przez studentów w konkursach o
„Złotą Kredę”.

W latach 1977–1981 Jerzy Szabatin był
przedstawicielem młodszych pracowników
nauki w Senacie Politechniki Warszawskiej.
Był członkiem Senackich Komisji: ds. Struk -
tu ry i Organizacji Uczelni oraz ds. Rozwoju
Kadry. Był także członkiem wielu Komisji
Rady Wydziału Elektroniki. Jest członkiem
In sti tu te of Elec tri cal and Elec tro nics En gi ne -
ers (IE EE) Information Theory Society, człon-
kiem Sekcji Teorii Obwodów, Układów i Syg -
nałów Komitetu Elektroniki i Teleko mu ni ka -
cji Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem
Polskiego Towarzystwa Informatycznego. W
latach 2000–2008 pełnił funkcję kierownika
Zakładu Teorii Obwodów i Sygnałów Insty -
tutu Systemów Elektronicznych, zaś od 2005
pełni funkcję dyrektora Instytutu Systemów
Elektronicznych.

Jest żonaty, ma dwie córki. Włada biernie
i czynnie językiem niemieckim i rosyjskim;
bier nie — angielskim. Jego zainteresowania
po zazawodowe to literatura (głównie histo-
ryczna i biograficzna) oraz muzyka klasycz-
na. Uprawia czynnie tenis. Wolny czas spę -
dza przy pielęgnacji ogrodu.
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ROMAN
MICHAŁ SZABATIN
Roman Szabatin urodził się 11 stycznia 1946
roku w Warszawie. Szkołę podstawową uko-
ńczył w Warszawie podobnie jak Liceum
Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza.
Dyplom magistra elektronika (z wynikiem
bardzo dobrym) uzyskał w 1971 roku Wy -
dziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej.
W 1973 roku został zatrudniony w Zakładzie
Elektroniki Jądrowej Instytutu Radio elektro -
niki w charakterze asystenta. W 1982 roku
obronił pracę doktorską i zatrudniony został
w charakterze adiunkta, a w 2008 roku został
docentem.

Poza podstawowymi obowiązkami dy -
daktycznymi bierze aktywny udział w pra-
cach badawczych, wykonywanych na rzecz
instytucji naukowych i przemysłowych w
kra ju i za granicą, za które został wyróżnio-
ny nagrodami rektora i ministra. Opra co wa -
ny przy znacznym jego współudziale system
NMS do akwizycji i obróbki danych dla urzą -
dzeń medycyny nuklearnej — gamma-kamer
i scyntygrafów — został zainstalowany w bli-
sko 30 placówkach na terenie kraju. Za opra-
cowanie i wdrożenie systemu NMS Roman
M. Szabatin otrzymał dwukrotnie nagrodę
Ministra w 1987 i 1993 roku.

W ostatniej dekadzie pod jego kierun-
kiem rozpoczęto w Zakładzie Elektroniki Ją -
dro wej i Medycznej prace nad Tomografią
Elektryczną. Od 2003 roku kieruje trzema
pro jektami badawczymi finansowanymi
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyż   szego oraz dwoma Uczelnianymi Pro -
gra mami Badawczymi o łącznym budżecie

ponad 3 mln. zł. Ponadto w latach 2003–2006
kierował projektem badawczym w ramach
British-Polish Research Partnership Prog ram -
me wspólnie z profesorem Wuqiang Yangiem
z University of Manchester.

Opracowane pod jego kierownictwem
Pojemnościowe Tomografy Procesowe zosta-
ły wdrożone do prac badawczych w Ka te -
drze Informatyki Stosowanej Politechniki
Łódz kiej i w University of Newcastle w Au -
stra lii. W 2006 roku pod jego kierunkiem
zor ganizowana została międzynarodowa
konferencja „IVth International Symposium
on Process Tomography in Poland”, na którą
przyjechali naukowcy z 20 krajów świata.
Opracowanie Elektryczny Tomograf
Procesowy ET3 zostało wyróżnione wieloma
nagrodami, w tym złotym medalem na
Międzynarodowej Wystawie Wynalazków
IWIS w 2007 roku i zespołową Nagrodą I
stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej w
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2008 roku. Roman M. Szabatin otrzymał też
złoty medal „Brussels EUREKA 2005” za
„Application of electrical tomography for
analysis and diagnosis of the dynamic pro-
cess within a silo”. W ostatnich 5 latach był
współautorem 10 artykułów naukowych
opublikowanych m.in. w czasopismach z
tzw. „listy filadelfijskiej”. Jest też współauto-
rem rozdziału w książce Electrical Capa -
citance Tomography. Theoretical Basis and
Applications (Wydawnictwo Książkowe IEL,
Warszawa 2010).

Roman M. Szabatin, opracował kilka
nowych wykładów i wiele ćwiczeń laborato-
ryjnych z takich przedmiotów, jak: „Detekcja
i spektrometria promieniowania jonizujące-
go”, „Elektroniczna aparatura medyczna”,
„Techniki medycyny nuklearnej”. Był opieku-
nem ponad 30 studenckich prac dyplomo-
wych, głównie magisterskich.

W latach 1990–1993 pełnił funkcję pro-
dziekana Wydziału Elektroniki i Technik In -
for macyjnych ds. organizacyjnych a w latach

2005–2008 i w obecnej kadencji 2008–2012
pełni zaszczytną funkcję prodziekana Wy -
działu Elektroniki i Technik Informacyjnych
ds. studenckich. Bierze aktywny udział w
roz  woju ruchu studenckiego zarówno nau -
ko wego — opieka nad kołami naukowymi
jak i kulturalnego — opieka nad wydziało-
wym klubem „Amplitron”. Zakres obowiąz-
ków prodziekana ds. studenckich obejmuje
również sferę socjalną studentów. Roman M.
Szabatin wielokrotnie wspomagał, osobiście
interweniował, inicjował różnoraką pomoc
socjalną dla studentów wydziału, w tym w
szczególności zamieszkujących w domach
studenckich. Z jego inicjatywy powstała
Pracownia Elektroniczna w domu studenc-
kim Ustronie, wyposażona w używany sprzęt
pomiarowy pozyskany z instytutów a także
nowy oscyloskop, zakupiony ze środków
dziekana Wydziału Elektroniki i Technik
Informacyjnych. W 2005 roku Roman M.
Szabatin uhonorowany został przez
Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.
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szczepański

PAWEŁ SZCZEPAŃSKI
Paweł Szczepański urodził się 13 październi-
ka 1957 roku w Warszawie, gdzie też uko-
ńczył szkołę podstawową (1972) i liceum
ogólnokształcące (1976). Dyplom magistra
inżyniera elektronika uzyskał w 1981 roku
broniąc (z wyróżnieniem) pracę magisterską
na Wydziale Elektroniki Politechniki
Warszawskiej. W tym samym roku rozpoczy-
na stacjonarne studia doktoranckie w Po lit -
echnice Warszawskiej o kierunku Elektronika
i Telekomunikacja. W 1986 roku zostaje za -
trudniony w Instytucie Mikroelektroniki i Opto -
elektroniki Politechniki Warszawskiej (ów -
czes nym Instytucie Technologii Elek tro no -
wej) na etacie naukowo-technicznym. Pracę
doktorską broni z wyróżnieniem w 1988
roku i przechodzi na etat nauczyciela akade-
mickiego, uzyskując w 2000 roku stanowiska
profesora nadzwyczajnego. Stopień nauko-
wy doktora habilitowanego uzyskał na Wy -
dziale Elektroniki w 1994 roku za monogra-
fię Rola przestrzennego rozkładu pola w ge -
ne racji promieniowania w laserze, a w 2000
roku tytuł profesora nauk technicznych. 1 lu -
te go 2008 roku został mianowany na stano-
wisko profesora zwyczajnego Politechniki
Wa rszawskiej. W latach 2004–2008 pełnił
funkcję zastępcy dyrektora Instytutu ds.
naukowych, a od 1 września 2008 roku do
chwili obecnej jest dyrektorem naczelnym
Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki
Politechniki Warszawskiej.

W 1988 roku Paweł Szczepański na za -
proszenie strony szwajcarskiej, przebywał na
sta żu naukowym w Instytucie Elektroniki
Kwan towej Eidegenossische Technische Hoch -
 schule w Zurychu, gdzie jako „gość aka de mic -

ki”, brał udział w pracach nad laserami z roz-
łożonym sprzężeniem zwrotnym. W 1991
roku odbył staż naukowy w Instytucie Tele -
ko munikacji Królewskiej Politechniki w Sztok -
holmie, gdzie prowadził badania nad bista-
bilnością optyczną oraz nad realizacjami
optycznych układów logicznymi.

Zainteresowania badawcze Pawła Szcze -
pańskiego od początku koncentrowały się na
zagadnieniach z dziedziny fizyki laserów,
zwią zanych z modelowaniem generacji pro-
mieniowania laserowego i obejmowały w za -
sadzie trzy podstawowe grupy tematyczne.
Pierwsza z nich była poświecona optymali-
zacji sprawności energetycznej laserów róż -
nego typu (a w szczególności, laserów pla-
narnych z rozłożonym sprzężeniem zwrot-
nym oraz zwierciadłem braggowskim, lase-
rów włóknowych, laserów falowodowych,
la serów ze zwierciadłem gaussowskim itd.).
Bar dziej znaczącym efektem prac prowadzo-
nych w tym zakresie było stworzenie uniwer-
salnego, przybliżonego oryginalnego półkla-
sycznego modelu generacji promieniowania
(zweryfikowanego eksperymentalnie) oparte-

INSTYTUT MIKROELEKTRONIKI I OPTOELEKTRONIKI

501



S
go na bilansie mocy, pozwalającego na opty-
malizację sprawności energetycznej różnego
typu laserów. Druga grupę tematyczną stano-
wiły zagadnienia związane z analizą dyna-
miczną pracą laserów, a w szczególności
poszukiwania możliwie rzeczywistego opisu
drgań relaksacyjnych oraz zachowania się
pasma modulacji w różnego typu strukturach
laserowych (w szczególności pracujących w
optycznych torach przesyłania informacji).
Działalność na tym polu zaowocowała opra-
cowaniem ogólnego modelu pracy dyna-
micznej uwzględniającej wpływ rzeczywi-
stych parametrów struktury laserowej oraz
efektu nasycenia wzmocnienia na drgania
relaksacyjne oraz pasmo modulacji obserwo-
wane w danej strukturze laserowej. Model
ten pozwala między innymi na optymaliza-
cję konkretnych struktur laserowych pod ką -
tem uzyskania maksymalnego pasma modu-
lacji. Trzecia grupa zagadnień dotyczyła pro-
blemu nadmiarowego szumu kwantowego,
będącego bezpośrednią konsekwencją nie-
ortogonalności mocowej modów laserowych
i determinującego koherencję generowanego
promieniowania. Jeden z ciekawszych efek-
tów prac prowadzonych w tym zakresie było
stworzenie modelu umożliwiającego śledze-
nie koherencji generowanego promieniowa-
nia w funkcji rzeczywistych parametrów w
różnego typu strukturach laserowych. Aktu -
alnie prowadzi prace z zakresu fotoniki krze-
mowej i układów zintegrowanych. Jest auto-
rem i współautorem 320 publikacji, w tym
75 artykułów opublikowanych w takich cza-
sopismach naukowych, jak: „IEEE Journal of
Quantum Electronics”, „Journal of Lightwave
Technology”, „Jouranl of Applied Physics”,
„Applied Optics”, „Journal of Optical Society
of America B”, „Optics Letters”, „Optics Com -
munications”, „Journal of Modern Optics”,
„Applied Physics B”. Był promotorem w dzie-
więciu zakończonych przewodach doktor-
skich. Za osiągnięcia badawcze był nagra-
dzany przez Rektora Politechniki War -
szawskiej (1983, 1995), Ministra Edukacji
Narodowej (1990) oraz Sekretarza Wydziału
IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii
Nauk (1995).

Paweł Szczepański prowadził wiele ory-
ginalnych wykładów, z który do najważniej-
szych można zaliczyć: „Podstawy optoelek -
tro niki zintegrowanej” (1988 –1995), „Op tycz -
 ne układy logiczne” (1991–1996), „Fizyka la -
serów I” (od 1995 roku), „Fizyka laserów II”
(od 1996 roku), „Półprzewodnikowe elemen-
ty optoelektroniczne”, (od 1996 roku), „Za -
awan sowane podstawy fizyczne optoelektro-

niki” (od 1997 roku), „Zintegrowane układy
op tyczne i logiczne” (od 1997 roku). Od
1993 roku jest również wykładowcą w odby-
wającej się corocznie międzynarodowej
szkole letniej „International Summer School
on Optoelektronics and Microwaves” (1993
— Guildford, 1995 — Praga Czeska,1996 —
Warszawa, 1997 — Bratysława, 1998 —
Chemnitz, 1999 — Rzym, 2000 — Moskwa,
Rosja, 2001 — Madryt, 2002 — Mińsk, 2003
— Frankfurt, 2004 — Brno, 2005 — l’Aquila,
2006 — Warszawa, 2007 — Pforzheim,
2008 — Praga, 2009 — Rzym, 2010 —
Metz). Jest współautorem podręcznika aka -
de mickiego o charakterze monografii Lasery
— podstawy fizyczne (Wydawnictwa Poli -
tech niki Warszawskiej, Warszawa 1999).

W latach 1994–1995 był sekretarzem
Rady Wydziały Elektroniki i Technik Infor ma -
cyjnych. Prowadził jako kierownik sześć pro-
jektów badawczych Komitetu Badań Nau ko -
wych. Od 1999 roku jest redaktorem naczel-
nym czasopisma „Journal of Telecom mu ni -
cations and Information Technology” (Ins ty -
tut Łączności, Warszawa).

Paweł Szczepański jestem członkiem
Sek cji Optoelektroniki Komitetu Elektroniki i
Te lekomunikacji Polskiej Akademii Nauk,
Pol skiego Komitetu Optoelektroniki Sto wa -
rzyszenia Elektryków Polskich (SEP) oraz Op -
ti cal Society of America. Od 1998 roku zo -
stałem wciągnięty na oficjalną listę recenzen -
tów Optical Society of America z dziedziny
fi zyki laserów i optoelektroniki.

Jest żonaty, ma dwoje dzieci. Włada czyn -
nie językiem angielskim i rosyjskim. Inte re -
suje się historią sztuki i muzyka klasyczną.
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szczepański

ZBIGNIEW
SZCZEPAŃSKI
Zbigniew Szczepański urodził się 25 paź -
dziernika 1938 roku w Trojanowie pow. So -
chaczew, gdzie ukończył szkołę podstawo-
wą i liceum im. Fryderyka Chopina. W 1956
roku podjął studia na Wydziale Mecha nicz -
no-Technologicznym Politechniki Warszaw -
skiej, które ukończył w 1962 roku. W tym
samym roku rozpoczął pracę na Wydziale
Łączności Politechniki Warszawskiej w cha-
rakterze asystenta a w 1964 roku starszego
asystenta w Zakładzie Konstrukcji Teleko mu -
nikacyjnych i Radiofonii. W 1971 roku obro-
nił z wyróżnieniem swoją pracę doktorską
dotyczącą wymiany ciepła w urządzeniach
elektronicznych i został powołany na stano-
wisk adiunkta w Katedrze Technologii Sprzę -
tu Elektronicznego, a po reorganizacji uczel-
ni w Instytucie Technologii Elektronowej.

Od tego czasu jego zainteresowania za -
wodowe zaczęły koncentrować się na tech-
nologiach mikroelektronicznych, w szczegól -
ności technologii cienkowarstwowej i gru -
bowarstwowej, pod kątem ich zastosowania
w mikrofalowych układach scalonych. Ak tyw -
 ność zawodowa w tym obszarze znalazła
uzna nie i potwierdzenie w przyznaniu mu wie -
lu nagród, wyróżnień i patentów, w szczegól -
ności wyróżnienia Wiceprezesa Rady Mi nis t -
rów (1987), za szczególne osiągnięcia w dzie -
dzinie nauki i wdrażania postępu technicz -
ne go. Zbigniew Szcze pań ski był autorem wie -
lu oryginalnych rozwią zań technologicznych
jak: opracowanie zmo dyfikowanej technologii
grubowarstwowej do zastosowań w mikrofalo -
wych hybrydowych układów scalonych, tech -

nologii grubowarstwowych zminiaturyzowa-
nych podzespołów biernych czy niezawod-
nej technologii montażu bezdrutowego dla
mikrosystemów elektronicznych. Jego bardzo
duża ak tyw ność i zainteresowani zaawanso-
wanymi tech nikami mikromontażu (uczest-
nictwo w za  granicznych kursach do kształca -
ją  cych) zao wo cowały tym, że stał się znanym
i ce nionym fachowcem w dziedzinie tzw.
elec tronic pack aging technology, która w ostat -
nich latach na brała szczególnego znaczenia,
zyskując ran gę tematu strategicznego dla
konstruktorów i technologów mikroukładów
i mikrosystemów elektronicznych.

Zbigniew Szczepański opublikował po -
nad 125 artykułów naukowych i dwa paten-
tów nie licząc wielu publikacji popularno
naukowych. Uzyskał wiele nagród i wyróż -
nień za osiągnięcia naukowe, obejmujące
wy różnienia na międzynarodowych kon -
feren cjach naukowych oraz przyznane na -
grody Rektora (1979, 1981, 1987, 2008).

Już na początku swojej działalności dy -
dak tycznej Zbigniew Szczepański dał się po -
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znać jako wyróżniający się nauczyciel aka-
demicki, bardzo lubiany przez studentów i
ce niony przez nich za bardzo duże zaanga-
żowanie w wykonywaną pracę, sposób pro-
wadzenia zajęć i serdeczny stosunek do stu-
dentów. Opracował i prowadził kilka orygi-
nalnych wykładów i laboratoriów, jak np.:
wykład monograficzny z „Wybranych zagad-
nień z technologii układów scalonych”
(1974–1976), wykład z „Wybranych zagad-
nień mikromontażu i hermetyzacji” (1976–
–1982), wykład z „Technologii materiałów i
ma teriałoznawstwa elektronicznego” (1973–
–1980), wykład i laboratorium z „Podstaw
technologii elektronowej” (1990–1996), wy -
kład i laboratorium z „Hybrydowych ukła-
dów scalonych” (1998–2004) oraz wykład i la -
boratorium z „Grubowarstwowych czujni-
ków pomiarowych” (1999–2004). Dzięki
swo im dużym zdolnościom organizacyjnych
i współpracy z przemysłem zdołał zorgani-
zować w trudnym okresie finansowania
uczelni technicznych laboratorium technolo-
giczne, wyposażone w urządzenia nieodpłat-
nie przekazane z przemysłu. Umożliwiło to
zainicjowanie nowego kierunku kształcenia,
jakim jest mikroelektronika hybrydowa, w
miejsce wykładanych wcześniej zagadnień
związanych z technologią mechaniczną.
Laboratorium to dzięki staraniom Zbigniewa
Szczepańskiego zostało w ostatnim okresie
wy posażone w nowoczesne urządzenia tech -
nologiczne, unowocześniając w ten sposób
za równo bazę laboratoryjną jak również
stwa rzając dodatkowe możliwości w realizacji
czujników pomiarowych i mikrosystemów.

Opracował osiem skryptów akademic-
kich jeden podręcznik Technologia materia-
łów i materiałoznawstwo dla elektroników
(2007). Był kierownikiem 48 prac magister-
skich i inżynierskich, z których 20 zostało
oce nionych na bardzo dobrze. Za swoją pra -
cę dydaktyczną był wielokrotnie nagradzany
nagrodą Rektora Politechniki Warszawskiej
(1973, 1975, 1983, 1987, 1989, 1994) oraz

Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż -
szego (1974, 1979). Został również odzna-
czony Złotym Krzyżem Zasługi za 20 letnią
wyróżniającą się pracę pedagogiczną (1982),
Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2009)
oraz Odznaką „Zasłużony dla Politechniki
Łódzkiej” (2010), gdzie od wielu lat prowa-
dzi wykłady z „Konstrukcji i technologii hy -
brydowych układów scalonych”, pomagając
jednocześnie w organizacji nowych zajęć dy -
daktycznych i dzieląc się jednocześnie swoim
bogatym doświadczeniem zawodowym.

Zbigniew Szczepański przejawiał też bar-
dzo duże zdolności organizacyjne, kierując
przez wiele lat zespołem dydaktycznym i ba -
dawczym jak również uczestnicząc w gre-
miach pozauczelnianych, spośród których
moż na wymienić aktywny udział w między-
narodowych organizacjach naukowych
(International Society for Hybrid Mic ro elec -
tronics, International Microelectronics and
Packaging Society), uczestnictwo z nomina-
cji Ministra w komisji odbioru prac naukowo
badawczych, objętych Centralnym Pro gra -
mem Badań Rozwojowych (1987, 1988,
1989), jako przewodniczący podkomisji ds.
urządzeń technologicznych. Przez wiele lat
brał czynny udział w komitetach naukowych
i organizacyjnych międzynarodowych konfe-
rencji naukowych: International Society for
Hybrid Microelectronics, International Mi cro -
 electronics and Packaging Society, Inter na -
tional Seminar in Precision and Electronic
Technology oraz International Sympozjum
on Microelectronics and Microsystems, na
których wielokrotnie przewodniczył sesjom
tych konferencji. W latach 1997–1998 pełnił
funkcję wiceprezydenta polskiej sekcji
International Society for Hybrid Mic ro elec -
tronics.

Jego zainteresowania pozazawodowe to
narty, podróże, fotografia i film. Jest żonaty,
ma dwóch synów i trzy wnusie. Posiada czyn -
ną znajomość języka angielskiego i niemieckie -
go oraz bierną hiszpańskiego i rosyjskiego.
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s zewczyk

JERZY SZEWCZYK
Jerzy Szewczyk urodził się 2 listopada 1927
roku. W latach 1954–1961 pracował w
Polskim Radio przy projektowaniu, budowie
i uruchamianiu nowych rozgłośni radio-
wych, szczególnie Rozgłośni Festiwalowej
oraz rozgłośni dla zagranicy. Jednocześnie w
latach 1959–1961 pracował w Instytucie
Elektrotechniki w Międzylesiu przy wdroże-
niach maszyn cyfrowych. W 1961 roku roz-
począł pracę w Zakładzie Doświadczalnym
ówczesnej Katedry Konstrukcji Teleko mu ni -
kacyjnych i Radiotechnicznych. Początkowo
był kierownikiem laboratorium badawczego,
od 1963 roku został zastępcą kierownika ka -
tedry ds. zakładu doświadczalnego, w 1973
roku mianowany zastępcą dyrektora Instytutu
Informatyki i kierownikiem Zakładu Do świad -
czalnego. Promotorem jego doktoratu był
pro fesor Antoni Kiliński z dziedziny techniki
cyfrowej.

Był współkonstruktorem maszyny cyfro-
wej UMC-1, a następnie brał bezpośredni
udział przy uruchamianiu we Wrocławskich
Za kładach ELWRO produkcji przemysłowej
tych maszyn. Przez 20 lat kierował całością
prac przy budowie cyfrowych urządzeń
budowanych w Zakładzie Doświadczalnym
Budowy Maszyn Matematycznych, stanowi-
ącym część Instytutu Informatyki. Należały
do nich m.in. maszyny cyfrowej UMC-10,
ANOPS (nagrodzona w 1966 roku I Nagrodą
w prestiżowym wówczas konkursie Mistrza
Techniki), GEO-1, a później — system mini-
komputerowy UMC 20 (GEO 20).

Był autorem koncepcji zastosowania kon-
strukcji wielkopłytowej, umożliwiającej zmi-
nimalizowanie liczby połączeń stykowych,

co znacznie zwiększało niezawodność tych
maszyn. Oprócz prowadzenia prac badaw-
czych wiele wysiłku i pasji włożył w kiero-
wania procesami projektowania i konstru-
owania, koordynacją prac nad opracowywa-
niem oprogramowania i sprzętu i współpracą
z przyszłymi użytkownikami.

W 1980 roku odszedł z Politechniki i ob -
jął funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowych
w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej.

Był rzeczoznawcą i konsultantem w Pań -
stwowej Komisji Oceny Maszyn Cyfrowych,
Rządowego Systemu Informatycznego PESEL
oraz CENPLAN, Zespołu ds. Jednolitego Sys -
temu Maszyn Cyfrowych RWPG, Metronexu
oraz Izby Rzeczoznawców Stowarzyszenia
Elek tryków Polskich (SEP).

Posiada w swym dorobku ponad 20 pub -
likacji oraz jest autorem lub współautorem
sześciu opatentowanych wynalazków. Był
dzia łaczem Stowarzyszenia Elektryków Pol -
skich pełniąc tam wiele różnych społecz-
nych funkcji. Za tą działalność został odzna-
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S
czony Złotą Honorową Odznaką Sto wa -
rzyszenia Elektryków Polskich (SEP).

Za swą działalność zawodową i społecz-
ną był wielokrotnie nagradzany, między in -
nymi: Krzyżem Polonia Restituta, Złotym Krzy -
żem Zasługi, Odznaką „Zasłużony dla Poli -
techniki Warszawskiej”, Odznaczeniem „Za
Zasługi w Dziedzinie Geodezji i Kartografii”,
oraz nagrodami Przewodniczącego KNiT, Mi -
nistra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Tech -
niki i Ministra Przemysłu Maszynowego oraz
wielokrotnie nagrodami Rektora Politechniki
Warszawskiej.

Jerzy Szewczyk zmarł w1983 roku.
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szeżyńska
MAGDALENA
MARTA SZEŻYŃSKA
Magdalena Marta Szeżyńska urodziła się 1
kwietnia 1955 roku w Warszawie. Studia na
Wydziale Elektroniki Politechniki War szaw -
skiej ukończyła w 1978 roku, w specjalności
aparatura elektroniczna. W 1989 roku uzy-
skała stopień doktora nauk technicznych za
rozprawę Podstawy teoretyczne, realizacja
i wy brane zastosowania procesorów systemu
zapisu resztowego.

Bezpośrednio po ukończeniu studiów
pod jęła pracę na Wydziale Elektroniki, w Ins -
ty tucie Podstaw Elektroniki, wchodząc do
two rzonej przez magistra Leonida Karola
Bułhaka Samodzielnej Pracowni Systemów
Mikroprocesorowych w Zakładzie Układów
Elektronicznych. W latach 1978 –1980 brała
udział w charakterze wykładowcy w zaję -
ciach Zimowej Szkoły Mikroprocesorowej od -
 bywających się w regionalnych Zakładach
Elektronicznej Techniki Obliczeniowej (ZETO)
i promujących na terenie Polski nową wów -
czas technikę mikroprocesorową. W latach
1978 –1993 wykładała na Wydziale Elektro -
ni ki technikę cyfrową i systemy mikroproce-
sorowe, prowadząc jednocześnie (podsumo-
wane w rozprawie doktorskiej) prace badaw-
cze dotyczące możliwości wykorzystania
zapisu resztowego do realizacji w systemach
cyfrowych obliczeń dokładnych na liczbach
niewymiernych. W 1999 roku, powracając
na uczelnię po sześcioletniej przerwie, do łą -
czyła do Zespołu Systemów Cyfrowych i Cyf -
ro wego Przetwarzania Sygnałów w Za -
kładzie Układów i Systemów Elektronicz nych
w Ins tytucie Systemów Elektronicznych kon-
centrując się początkowo na zagadnieniach
z zakresu kryptografii i ochrony danych, a nas -
tępnie wprowadzając do programu studiów
bezpieczeństwo informacji oraz informatykę
śledczą odpowiednio na wydziałach Elek tro -
niki i Technik Informacyjnych oraz Mate ma -
ty ki i Nauk Informacyjnych.

Jest kierownikiem merytorycznym szkoleń
z zakresu audytu informatycznego i bezpie -
czeń stwa informacji prowadzonych w Insty -
tu cie Systemów Elektronicznych.

Jest certyfikowanym audytorem systemów
informatycznych (Certified Information Sys -
tems Auditor), członkiem międzynarodowego
stowarzyszenia ISACA.

Poza uczelnią funkcjonuje jako audytor
sys temów informatycznych, niezależny kon-
sultant ds. PKI (infrastruktury klucza publicz-
nego), specjalista ds. bezpieczeństwa i planów
awaryjnych oraz konsultant ds. zgodności z re -
gulacjami prawnymi. Uczestniczyła w licznych
projektach dotyczących centrów certyfikacji
(kwalifikowanych, komercyjnych oraz kor -
po racyjnych). Konsultowała i współtworzyła
liczne polityki bezpieczeństwa informacji,
brała udział w wielu złożonych projektach
integrujących infrastrukturę informatyczną i or -
ganizacyjną w kluczowych działach gospo -
dar ki i w administracji.
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JAN SZMIDT
Jan Szmidt urodził się 3 grudnia 1952 roku
w Biłgoraju, gdzie ukończył szkołę podsta -
wo wą i w 1971 roku Liceum Ogólno kształ -
cą ce. Jest absolwentem Wydziału Elektroniki
Politechniki Warszawskiej. Dyplom magistra
inżyniera elektronika uzyskał w 1976 roku
i w tym samym roku rozpoczął pracę w Ins -
ty tucie Technologii Elektronowej (noszącym
obec nie nazwę Instytutu Mikroelektroniki
i Op toelektroniki), w którym pracuje po dziś
dzień, aktualnie na stanowisku profesora
zwy  czajnego.

W 1985 roku uzyskał stopień doktora
nauk technicznych z wyróżnieniem za roz -
pra wę Właściwości elektrofizyczne warstw
węglowych z azotku boru wytwarzanych
me todą reaktywno-impulsowo-plazmową na
pod łożu krzemowym. Stopień doktora habili-
towanego uzyskał w 1995 roku na podstawie
monografii Diamentopodobne warstwy wę -

glo we wytwarzane metodami plazmowymi
na potrzeby mikroelektroniki.

W latach 1985–2002 kierował zespołem
dydaktycznym oraz zespołem laboratoriów
„Przy rządy Półprzewodnikowe” w Zakładzie
Mikroelektroniki. W 1984 roku odbył prakty-
kę zawodową w Naukowo-Produkcyjnym
Cen trum Półprzewodników CEMI w War sza -
wie, a w 1990 roku — w Carnegie Mellon
Uni versity (USA).

Jego zainteresowania badawcze dotyczą
zastosowania technik plazmowych w szero-
ko rozumianych procesach technologicznych
struktur półprzewodnikowych. Przez wiele lat
koncentrowały się one na wytwarzaniu na -
no krystalicznych i amorficznych warstw ma -
teriałów na bazie węgla oraz azotków i tlen-
ków. Wszechstronna charakteryzacja ich
wła ściwości elektrofizycznych, pozwoliła
mu na konstrukcję przyrządów półprzewod-
nikowych (kondensatorów, tranzystorów
MIS, bipolarnych przyrządów mocy i foto-
ogniw) z udziałem tych warstw. Do jego ory-
ginalnych osiągnięć zaliczyć można: do -
miesz kowanie nanokrystalicznych warstw
diamentowych i azotków; analizę wpływu
różnych rodzajów plazmy w procesach czy -
szczenia powierzchni i nakładania warstw
na stan fizykochemiczny obszaru przejścio-
wego warstwa– podłoże i samej warstwy;
współudział w opracowaniu technologii wy -
twarzania biokompatybilnych pokryć z na -
nokrystalicznego diamentu na różnych pod -
łożach, w tym na wszczepy i implanty me -
dyc zne; pierwsze działające konstrukcje
tranzystorów z udziałem warstw diamento-
wych i z azotku boru.

Odrębnym obszarem jego zainteresowań
sta ła się nowa generacja podłoży dla mikro -
elek troniki i optoelektroniki (SiC, GaN),
w szcze gólności modyfikacja ich powierzchni,
głębokie trawienie, a przede wszystkim plaz -
mo we wytwarzanie warstw dielektrycznych,
pasywujący i zabezpieczających dla przy-
rządów wytwarzanych w tych materiałach.

Zespół badawczy, którym kieruje, wyko-
rzystuje jego doświadczenie technologiczno-
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-konstrukcyjne do wytwarzania struktur, przy-
rządów i układów na potrzeby techniki sen -
so rowej i mikrosystemowej, zarówno w tech-
nologii monolitycznej jak i hybrydowej. Do -
tyczy to prac związanych z projektowaniem,
wytwarzaniem i badaniami czujników, mat -
ryc czujników, głowic pomiarowych zarów-
no mikroelektronicznych jak i optoelektro -
nicz nych, zwłaszcza pracujących w trud-
nych i nietypowych warunkach oraz w zasto -
so waniach biomedycznych.

Jan Szmidt był inicjatorem, kierownikiem
i koordynatorem projektu badawczego za -
ma wianego Nowe technologie na bazie węg -
lika krzemu i ich zastosowania w elektronice
wielkich częstotliwości, dużych moce i wy -
so kich temperatur, realizowanego w latach
2007–2010 przez 19 ośrodków naukowych
z ca łej Polski. Aktualnie współpracuje on z Ins -
tytutem Technologii Materiałów Elek tro nicz -
nych, Instytutem Technologii Elektronowej,
Ins tytutem Tele- i Radiotechnicznym, Ins ty tu -
tem Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Insty tu -
tem Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
oraz z zespołami naukowymi kilku polskich
politechnik.

Jest współautorem i autorem dwóch mo -
nografii i dziesięciu rozdziałów w książkach
polsko- i anglojęzycznych, wydanych przez
NATO ASI Series, Kluwer Academic Pub li -
shers i Elsevier, oraz ponad 400 publikacji nau -
kowych, z czego ponad 100 artykułów w ta -
kich czasopismach, jak: „Diamond Related
Ma terials”, „Thin Solid Films”, „Journal of
Cry stal Growth”, „Chaos Solu tions & Frac -
tals”, „Solid State Electronics”, „Applied Phy -
sics Letters” i „Surface Science” oraz prawie
200 referatów na międzynarodowych konfe-
rencjach naukowych.

Brał udział w realizacji kilku międzynaro -
do wych projektów badawczych. Jest współ -
autorem lub autorem 11 zgłoszeń patento-
wych oraz ponad 50 raportów z realizacji pro -
jektów badawczych. Był członkiem komitetów
organizacyjnych i programowych kilkunastu
konferencji naukowych. Jest promotorem 8 roz -
praw doktorskich oraz opiekunem naukowym
kolejnych kilku doktorantów. Za działalność
naukową był nagrodzony nagrodą Wydziału
IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk
(1997) oraz wieloma nagrodami Rektora Po -
li techniki Warszawskiej za działalność na u -
kową, dydaktyczną lub organizacyjną; otrzy-
mał także nagrody na targach innowacji i wy -
 nalazków w Pittsburgu, Londynie, Bu da pesz -
cie i Damaszku. Był recenzentem ponad 20
roz praw doktorskich i habilitacyjnych, oraz
szeregu wniosków awansowych w uczelniach
technicznych całej Polski.

Jest autorem lub współautorem programów
oraz wykładowcą takich przedmiotów, jak:
„Podstawy elektroniki półprzewodników”,
„Elek tronika ciała stałego”, „Fizyka ciała sta -
łe go”, „Przyrządy półprzewodnikowe”, „Tech   -
nologia struktur GaAs”, „Za awan so wa ne
tech nologie mikroelektroniczne i op toelek -
troniczne”, „Nanotechnologie” oraz „Na no -
struk tury i nanosystemy”. Prowadził także
wykłady z zakresu technologii mikroelektro-
nicznych w Politechnice Łódzkiej. Był inicja-
torem i jest opiekunem naukowym Koła Nau -
kowego Mikroelektroniki i Nanoelektroniki.

Od 1993 roku jest członkiem Sekcji Mi -
kroelektroniki Komitetu Elektroniki i Tele -
komunikacji Polskiej Akademii Nauk, a od
1996 roku — członkiem tego Komitetu i jego
Sekretarzem Naukowym, od 2003 roku prze-
wodniczącym Sekcji Technologii Elek tro -
nowej i Materiałów Elektronicznych tego
Komi te tu. Był członkiem kilku komisji Senatu
Poli techniki Warszawskiej, wielokrotnym
peł nomocnikiem Rektora Politechniki War -
szaw skiej, prodziekanem Wydziału Elek tro -
niki i Technik Informacyjnych (2002–2005),
a od 2008 jest dziekanem tego Wydziału.

Nauczycielami i wzorami naukowymi
Jana Szmidta byli: profesor Andrzej Jaku bow -
ski, który jest jego szefem przez cały czas
pracy zawodowej, oraz profesor Aleksandra
Sokołowska, z którą realizował większość swo -
ich planów naukowych. Wspólnie z nią i pro -
fesorem Stanisławem Miturą stworzyli inter-
dyscyplinarny zespół pracujący nieprzerwanie
od ponad 25 lat.

W latach 1976–1980 był członkiem ZNP,
a następnie członkiem i organizatorem NSZZ
„Solidarność” w Politechnice Warszawskiej.
W latach 1980 –1981 był jednym z założy-
cieli Spółdzielni Mieszkaniowej PSM „Ideal -
ne Mieszkanie”, działającej w środowisku pra -
cowników Politechniki Warszawskiej i był jej
prezesem przez 21 lat.

Jest odznaczony Złotą Odznaką SZSP,
Złotą Odznaką Centralnego Związku Bu -
dow nictwa Mieszkaniowego, Brązowym,
Srebr nym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz
Me da lem Edukacji Narodowej, a także Zło -
tym Medalem Kapituły Akademii Polskiego
Suk ce su.

Jego hobby to aktywność oraz wszelkie
dostępne sporty. Interesuje się historią Polski
i historią naturalną. Grał na saksofonie i z upo -
 dobaniem śpiewa. Jest żonaty, ma troje dzieci.
Kocha przyrodę, a szczególnie leśne ostępy
wybrzeża Bałtyku.
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PIOTR SZOTKOWSKI
Piotr Szotkowski studiował na Wydziale
Elektroniki i Technik Informacyjnych Poli -
tech niki Warszawskiej w latach 1998–2010,
otrzymując kolejno tytuł magistra inżyniera
(2004) oraz stopień doktora nauk technicz-
nych w dziedzinie telekomunikacja (2010).
W 2010 roku rozpoczął w Instytucie Tele -
komunikacji Politechniki Warszawskiej pra -
cę zawodową jako asystent naukowo-dydak-
tyczny; od 2011 roku jest zatrudniony na sta-
nowisku adiunkta w Zakładzie Podstaw
Telekomunikacji Instytutu Telekomunikacji
Po litechniki Warszawskiej.

Głównym osiągnięciem naukowym Pio -
tra Szotkowskiego jest opracowana w rozpra-
wie doktorskiej metoda symbolicznej de -
kompozycji funkcjonalnej automatów skoń -
czonych dla celów implementacji w ukła-
dach FPGA. W przeciwieństwie do istnie-
jących metod, implementujących automaty
skończone poprzez zakodowanie stanów do
wartości binarnych i odwzorowywanie w ko -
mórkach FPGA tak powstałej funkcji binar-
nej, metoda symbolicznej dekompozycji
funkcjonalnej zachowuje symboliczny cha-
rakter zmiennej stanów i dostosowuje jej czę -
ściowe kodowanie do kolejnych etapów
dekompozycji automatu. W trakcie studiów
doktoranckich opublikował też szereg arty-

kułów w czasopismach międzynarodowych
oraz brał udział w międzynarodowych kon-
ferencjach, gdzie zdobył nagrody za najlep-
szy artykuł i prezentację.

W działalności pozanaukowej od 2001
roku współpracuje z szeregiem fundacji i or -
ganizacji pozarządowych (m.in.: Fundacja
im. Stefana Batorego, Fundacja „Otwarty Kod
Kultury”, Bank Drugiej Ręki, Fundacja Tech -
Soup), gdzie stworzył system zarządzania i
pub likacji treści w internecie oraz prowadził
warsztaty dla redakcji czasopism kultural-
nych. Od 2005 roku jest też współtwórcą sys -
temu zarządzania kontaktami dla organiza -
cji pozarządowych oraz koordynuje comie -
sięcz ne spotkania organizacji pozarządowych
z branżą IT.

Zainteresowania Piotra Szotkowskiego
obej mują także kompilowane i skryptowe ję -
zyki programowania (występował z prezen -
ta cjami na międzynarodowych konferencjach
dotyczących języka Ruby), aplikacje in ter ne -
towe, tworzenie wolnego i otwartego opro -
gra mowania, kwestie praw autorskich, licen-
cjonowania i dostępność oprogramowania,
publikacji naukowych i dzieł kultury, kwestie
adopcji technologii w organizacjach poza-
rządowych, a także fotografię i lingwistykę.
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s z p i g l e r

ZENON SZPIGLER
(1906–1985)

Zenon Szpigler urodził się w 1906 roku w Czę -
stochowie. Szkołę średnią ukończył w 1926
roku w Ostrowcu Świętokrzyskim, a studia
wyższe odbył na Politechnice Warszawskiej,
uzyskując w 1935 roku dyplom inżyniera
elektryka prądów słabych.

Zgodnie ze specjalizacja uzyskaną przy
wykonywaniu pracy dyplomowej w zakresie
kablowych linii telekomunikacyjnych, w 1935
roku rozpoczął pracę w Biurze Kablowym
Ministerstwa Poczt i Telegrafów. Prowadził
tam samodzielnie prace badawcze doty-
czące najodpowiedniejszych w warunkach
polskich systemów teletransmisyjnych dla
sieci okręgowych. Opracował m.in. projekty
kabli dla węzłów warszawskiego, wileńskie-
go i lwowskiego. Zaprojektował i kierował
budową linii kablowej Zakopane – Kasprowy
Wierch. W 1937 roku zorganizował i kiero-
wał laboratorium pomiarowo-badawczym
kabli dalekosiężnych.

We wrześniu 1939 roku byt delegatem
Ministerstwa Poczt i Telegrafów przy Do -
wódz twie Obrony Warszawy. Organizował
wte dy zarówno łączność w obrębie War sza -
wy, jak i łączność stolicy z pozostałymi
częściami kraju i walczącymi armiami. Za
udział w obronie Warszawy został odzna-
czony Krzyżem Walecznych.

W latach okupacji pracował m.in. w La -
boratorium Miernictwa Elektrycznego Fa bry -
ki Kabli w Ożarowie. Aresztowany w 1942
roku, przeszedł męczeńską drogę przez Paw -
iak, Oświęcim, Gross-Rosen, Dachau, Mau -
thausen i Sachsenhausen.

Po powrocie do kraju w 1946 roku roz-
począł pracę w Ministerstwie Poczt i Te le -
grafów, w dalszym ciągu zajmując się tema-
tyką kablową. W pierwszych latach powo -
jen nych kierował odbudową i uruchomie-
niem zdewastowanej sieci kabli dalekosi-
ężnych. W latach 1948 –1951 opracował
nowe konstrukcje i technologie kablowe,
m.in. linie dwukablowe przystosowane dla
systemów telefonii 12- i 24-krotnej. W 1952
roku zespołowi kierowanemu przez Zenona
Szpiglera została przyznana Nagroda
Państwowa III stopnia.

W 1950 roku powierzono mu zorganizo-
wanie, a także kierownictwo Centralnego
Biura Kabli Międzymiastowych. Na tym sta-
nowisku zorganizował centralne i terenowe
laboratoria pomiarowe. W 1953 roku został
powołany na stanowisko dyrektora general-
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nego w Ministerstwie Łączności, a w 1955 ro -
ku na stanowisko podsekretarza stanu w tym
Ministerstwie.

W 1958 roku objął stanowisko dyrektora
Instytutu Łączności. Przez kilkanaście lat zaj-
mował się rozwojem nauki i techniki teleko-
munikacyjnej. Za swoje osiągnięcia nauko-
we uzyskał uprawnienia samodzielnego pra-
cownika naukowo-badawczego, a w 1967
roku Rada Państwa przyznała mu tytuł profe-
sora nadzwyczajnego nauk technicznych.

W 1970 roku Zenon Szpigler przeszedł
do pracy naukowej w Instytucie Teleko mu -
nikacji Politechniki Warszawskiej. Zajął się
tam problematyką telekomunikacji światło-
wodowej, a zwłaszcza zagadnieniami kabli
światłowodowych. Stał się inicjatorem zasto-
sowania tej nowej techniki w polskiej sieci
telekomunikacyjnej.

Zenon Szpigler byt aktywnym działaczem
Stowarzyszenia Elektryków Polskich, działał
ponadto w Polskiej Akademii Nauk, gdzie do
1984 roku przewodniczył Sekcji Tele komu -
ni kacyjnej Komitetu Elektroniki i Tele komu -
ni kacji. Był także wieloletnim członkiem
Rady Naukowo-Technicznej przy Ministrze
Łączności.

Za działalność naukowa, zawodowa i spo -
łeczną został uhonorowany wieloma odzna-
czeniami. Otrzymał Złoty Krzyż Zasługi,
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
oraz Ordery Sztandaru Pracy II i I klasy. Był
odznaczony złotą odznaką „Zasłużony Pra -
cow nik Łączności”, „Zasłużony dla woje -
wódz twa lubelskiego”, „Za zasługi dla War -
szawy”, a ponadto złotymi odznakami hono-
rowymi Stowarzyszenia Elektryków Polskich
i Naczelnej Organizacji Technicznej.
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PAWEŁ SZULKIN
(1911–1987)

Paweł Szulkin urodził się w 1911 roku w
Smor goniach na Wileńszczyźnie. Do gimna-
zjum uczęszczał w Wilnie, maturę zdał w
Paryżu, tam też ukończył studia w renomo-
wanej École Supérieure d’Électricité, a w
1936 roku uzyskał doktorat z fizyki na Sor -
bonie. Po powrocie do Wilna pracował od
1936 roku w firmie „Elektrit”, produkującej
odbiorniki radiowe, jako główny konstruktor.

Wywieziony w 1939 roku w głąb Rosji,
znalazł się w obozie dla naukowców opra-
cowujących wojskowe systemy łączności, a
w 1941 roku został profesorem Akademii
Łączności w Moskwie. Do Polski wrócił jako
major I Armii Wojska Polskiego. W 1944
roku organizował Wydział Elektryczny
Politechniki Warszawskiej z tymczasową sie-
dzibą w Lublinie i był jego dziekanem. Pro -
wadził wykłady, m.in. z „Matematyki” i „Pod -
 staw elektrotechniki”, a także — z „Fizyki”
na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skło dow -
skiej. Wiosną 1945 roku, jako dyrektor tech-
niczny Polskiego Radia, kierował odbudową
radiostacji w Raszynie.

W październiku tego samego roku, od
utworzenia sekcji radiotechniki na oddziale
prądów słabych Wydziału Elektrycznego,
rozpoczął działalność na Politechnice Gdań -
skiej. Wykładał na tej uczelni w latach 1945–
–1948 i 1949–1951, w latach 1949–1951
był jej rektorem. Zainicjował stworzenie Wy -
działu Łączności i budowę Gmachu Łączno-
ści. Utworzył również Przedsiębiorstwo Pań -
stwowe Morska Obsługa Radiowa Statków,
którym kierował do 1948 roku.

W 1948 roku Paweł Szulkin został prze-
niesiony służbowo do Warszawy obejmując
Katedrę Radiolokacji na Politechnice War -
szawskiej, jednocześnie powołano go rów-
nież na stanowisko wicedyrektora Pań stwo -
wego Instytutu Telekomunikacyjnego. Po
krót kiej kadencji rektorskiej w Gdańsku,
powrócił do Warszawy pracując nie tylko na
Wydziale Łączności Politechniki War szaw -
skiej, ale także w Zakładach Radiowych im.
Marcina Kasprzaka i w Zakładzie Elek tro -
tech niki Teoretycznej Instytutu Pod sta wo -
wych Problemów Techniki Polskiej Akademii
Nauk, który utworzył i którym kierował od
1952 roku.

W 1952 roku Paweł Szulkin został człon-
kiem korespondentem Polskiej Akademii
Nauk, na członka rzeczywistego wybrano go
w 1961 roku, a w latach 1961–1962 pełnił
również funkcję zastępcy sekretarza nauko-
wego Polskiej Akademii Nauk. Był również
jednym z założycieli Polskiego Towarzystwa
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Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.

Lata pięćdziesiąte i początek lat sześć-
dziesiątych to okres sukcesów polskiej radio-
lokacji — rozwijającej się w dużym stopniu
dzięki jego wiedzy, energii i zdolnościom
organizacyjnym. To również okres szybkiego
wzrostu potencjały kadrowego tej dziedziny,
i w tym przypadku z jego ogromnym udzia-
łem — jako promotora doktoratów oraz opie-
kuna licznych prac magisterskich i inżynier-
skich.

W latach sześćdziesiątych wieku Paweł
Szulkin pracował wykładał na uczelniach w
Paryżu (m.in. na Sorbonie) i w Algierze (był
pierwszym rektorem tamtejszej politechniki),
kierował również paryską stacją Polskiej
Akademii Nauk. Od 1966 roku pełnił, jako
przedstawiciel Polski, funkcję dyrektora
Departamentu ds. Nauki UNESCO. W tym
okresie ukazały się też jego dwie monografie

— Podstawy teorii pola elektromagnetyczne-
go (współautor — S. Pogorzelski, WNT,
1964) i Statystyczna optymalizacja systemów
liniowych o wielu zmiennych (Instytut
Podstawowych Problemów Techniki Polskiej
Akademii Nauk, 1967).

Odwołany ze stanowiska w UNESCO po
wydarzeniach 1968 roku, nie uzyskał zgody
na powrót na Politechnikę Warszawską i nie
przyjął wcześniejszej emerytury. Pozostał we
Francji, w latach siedemdziesiątych wykła-
dał m.in. w szkole średniej (École Centrale)
w Lyonie.

Zmarł w Lyonie w 1987 roku i został
pochowany na cmentarzu Père-Lachaise
w Paryżu.

Jego syn Piotr, reżyser filmowy, jest profe-
sorem nadzwyczajnym w Państwowej Wyż -
szej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Te at ral -
nej im. Leona Schillera w Łodzi.
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PIOTR SZWEMIN
(1940 –2008)

Piotr Szwemin urodził się 30 lipca 1940 roku
w Warszawie. Po uzyskaniu dyplomu magistra
inżyniera elektronika w 1964 roku na Wy -
dzia le Łączności Politechniki Warszawskiej,
pracował początkowo w Katedrze Wysokiej
Próżni kierowanej przez profesora Janusza
Groszkowskiego, a od 1970 roku w Insty tu -
cie Technologii Elektronowej (obecnie Insty -
tut Mikroelektroniki i Optoelektroniki, Wy -
dzia łu Elektroniki i Technik Informacyjnych)
Politechniki Warszawskiej, na kolejnych sta-
nowiskach naukowo-dydaktycznych od asy-
stenta do profesora nadzwyczajnego. Tutaj
uzy skał doktorat nauk technicznych w 1975
roku (promotorem był profesor Janusz Grosz -
kowski) i stopień doktora habilitowanego
w 2004 roku za rozprawę Modelowanie prze -
pływu gazu w układach wzorców wysokich
próżni.

Odbył dziesięciomiesięczny staż naukowy
u profesora Denisa A. Degrasa w Section d’ Étu -
des des Interaction Gas-Solides (Centre d’Étu-
des Nucléaire w Sacley we Francji) (1972–
–1973). Dodatkowo pracował jako adiunkt
na pół etatu w Instytucie Fizyki Politechniki
Łódzkiej (1977–1982).

W twórczości naukowej Piotra Szwemina
można wyróżnić trzy główne obszary zainte-
resowań: miernictwo próżniowe, badania
po wierzchni ciała stałego i wspomagane
kom puterowo projektowanie układów próż -
niowych, w tym modelowanie przestrzen-
nych rozkładów koncentracji gazu rozrze -
dzo nego. Jego badania nad różnymi wersja-
mi głowic jonizacyjnych próżniomierzy

pozwoliły zwiększyć ich czułość i zakres po -
miarowy. Wraz z zespołem doprowadził do
uruchomienia małoseryjnej produkcji spek-
trometrów Augera do badań powierzchni
cia ła stałego oraz zrealizowania modelu lam -
py rentgenowskiej o dużej gęstości mocy do
spektrometru XPS. Projektując aparaturę
próżniową (m.in. spektrometrów) rozwijał
sy mulacyjne metody wyznaczania przewod-
ności elementów instalacji próżniowej. Opra -
cował algorytmy komputerowego wspoma-
gania projektowania tej aparatury oparte na
metodzie Monte-Carlo i do perfekcji doprowa -
dził metodykę badań symulacyjnych. Stwo -
rzone ze współpracownikami programy wy -
ko rzystywane są przez wyższe uczelnie w kra -
ju, a ponadto ośrodki naukowe i uniwer sy te -
ckie w Niemczech, Włoszech, USA, Ja po nii
i na Tajwanie.

Opracował metodę odzwierciedlenia
wpływu wszystkich elementów wzorca ciś nie -
nia i zjawisk dotychczas nieuwzględnianych
na niepewność skalowania próżniomierzy

INSTYTUT MIKROELEKTRONIKI I OPTOELEKTRONIKI

515



S
w zakresie wysokiej i bardzo wysokiej próż -
ni. Metoda ta pozwoliła określić współczyn ni -
ki korekcyjne zmniejszające te niepewności
bli sko dziesięciokrotnie, bądź optymalizować
nowe konstrukcje wzorców. Pro ble matyka ta
była przedmiotem rozprawy habilitacyjnej
(2004).

Dorobek naukowy Piotra Szwemina obej-
muje sto kilkadziesiąt pozycji, w tym ponad
50 publikacji o zasięgu międzynarodowym
oraz 4 patenty. Wyrazem uznania tego do -
robku w środowiskach metrologów, zwłasz-
cza związanych z Międzynarodową Unią
Nauki, Technologii i Zastosowań Próżni
(IUVSTA), są liczne cytowania publikowa-
nych prac, referaty zamawiane przez organi-
zatorów międzynarodowych konferencji,
zaproszone wykłady, recenzje artykułów w
czasopismach zagranicznych oraz aktywna
współpraca nawiązana z czołowymi ośrod-
kami metrologicznymi w Europie.

O pozycji naukowej profesora Piotra
Szwemina świadczy też udział w licznych to -
warzystwach i komitetach naukowych. Jako
delegat Polskiego Towarzystwa Próżniowego
do Sekcji Techniki Próżni (VSD) przy Mię -
dzynarodowej Unii Nauki, Techniki i Za sto -
so wań Próżni (IUVSTA) wybrany został dwu-
krotnie przez to forum do Prezydium Sekcji
(1995–2001). Był wielokrotnie członkiem
ko mi tetu programowego Europejskiej Kon fe -
rencji Próżni EVC, Konferencji Technologii
Elektronowej ELTE oraz Krajowych Konfe ren -
cji Techniki Próżni.

Piotr Szwemin był wychowawcą wielu
pokoleń inżynierów elektroników i kadr nau -
kowych. W ciągu 43 lat pracy jako nauczy-
ciel akademicki uczestniczył we wszystkich
formach działalności dydaktycznej. Opraco -
wał i prowadził wykłady z podstaw techniki
próżniowej, z projektowania i konstrukcji
aparatury próżniowej, z metod badania ciała
stałego oraz zastosowań metody Monte-
Carlo w elektronice, uruchamiał i prowadził
laboratoria z tego zakresu. Wypromował
około 50 inżynierów i magistrów na Wy -
dziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.
W swojej specjalności był uznanym i cenio-
nym dydaktykiem, o czym świadczyć może
zlecenie mu wykładów z zakresu fizyki i tech -
niki wysokiej próżni także przez Politechnikę
Łódzką. Był pomysłodawcą tematów i bez-
pośrednim opiekunem w czterech ukończo-
nych przewodach doktorskich. Ostatni z dok -
torantów został przez niego formalnie wy -
pro mowany w 2006 roku.

Piotr Szwemin był niezwykle aktywnym
i utalentowanym organizatorem. Należał do

grupy członków-założycieli, najpierw Pol -
skiego Komitetu Techniki Próżni i Tech no -
logii Elektropróżniowych (1981–1992), a nas -
tępnie Polskiego Towarzystwa Próżniowego
(od 1992 roku). W obu tych stowarzysze-
niach przewodniczył Sekcji Techniki Próżni
i przez kilka kadencji był członkiem Pre -
zydium bądź członkiem Zarządu. Począwszy
od 1993 roku był też przewodniczącym ko mi -
sji konkursu prac dyplomowych i doktorskich
o Nagrodę im. Janusza Groszkowskiego.

Do najważniejszych działań profesora
Piotra Szwemina na rzecz szerokiego środo-
wiska należy organizacja konferencji nauko-
wych. Wystąpił z inicjatywą reaktywowania
cyklu Krajowych Konferencji Techniki Próżni
i zorganizował trzy kolejne konferencje z tego
cyklu w latach 1996, 1999 i 2002, a także
Konferencje Technologii Elektronowej ELTE
w latach 1994 i 2004.

Był członkiem (z wyboru) Rady Wydziału
Elektroniki i Technik Informacyjnych Poli -
tech niki Warszawskiej (1987–2002). Przez
wiele kadencji Piotr Szwemin był członkiem
licznych komisji dziekańskich i Rady Wy -
działu, a także pełnomocnikiem dziekana ds.
informacji (1975–1984), sekretarzem komi-
tetu powołanego przez Radę Wydziału Elek -
tro niki dla utrwalenia pamięci Janusza Gros -
zkowskiego (1986–1988 i 1998).

W Instytucie Mikroelektroniki i Opto -
elektroniki kierował zespołami dydaktyczny-
mi (1981–1984,1997–2000) i badawczymi
(1984–1994), Pracownią Techniki Próżni
(2000–2008). Pełnił obowiązki kierownika
Zakładu Techniki Próżni (1984–1991). Jako
zastępca dyrektora Instytutu ds. Naukowych
(1991–2004) w znacznym stopniu przyczy-
nił się do bardzo wysokiej pozycji Instytutu
w ocenach działalności naukowej.

Współtworzył i prowadził Sekcję Służb
podziemnej struktury NSZZ „Solidarność”
w Po litechnice Warszawskiej, a także nieza-
leżną oficynę fonograficzną „ARKA”.

Wyrazem uznania dla osiągnięć nauko-
wych, dydaktycznych i organizacyjnych Pio -
tra Szwemina były 3 nagrody Ministra Edu ka -
cji Narodowej, nagroda Przewodniczącego
Komitetu Nauki i Techniki, 15 nagród Rek to -
ra Politechniki Warszawskiej oraz liczne od -
znaczenia, w tym Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski.

Pracował do ostatnich chwil. Zmarł po
dłu giej i ciężkiej chorobie 9 stycznia 2008
ro ku. Pozostawił żonę i córkę.
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JACEK
SZYMANOWSKI
Jacek Szymanowski urodził się 10 sierpnia
1934 roku w Warszawie. W 1955 roku uko-
ńczył Wydział Mechaniczny Technologiczny
Politechniki Warszawskiej uzyskując tytuł
zawodowy inżyniera mechanika. Studia
magisterskie ukończył w 1962 roku na Wy -
dziale Łączności Politechniki Warszaw skiej.
W czasie studiów rozpoczął pracę w Ka -
tedrze Fizyki Ogólnej Politechniki War szaw -
skiej jako asystent (1954–1958). Od 1955
roku pracował równocześnie w Centralnym
Biurze Konstrukcji Obrabiarek w Pruszkowie
jako starszy konstruktor. W 1959 roku prze-
niósł się do Instytutu Maszyn Mate ma -
tycznych w Warszawie gdzie pracował kolej-
no na stanowiskach: starszego konstruktora,
kierownika pracowni, kierownika zakładu i za -
stępcy dyrektora.

W 1968 roku zaczął pracować w Ka te -
drze Automatyki i Telemechaniki na Wy dzia -
le Łączności (ostatnio Instytut Automatyki
i Informatyki Stosowanej Politechniki War -
szawskiej) zajmując kolejno stanowiska:
adiunkta, docenta i profesora nadzwyczajne-
go. W latach 1975–1978 pełnił funkcję pro-
dziekana Wydziału Elektroniki ds. studenckich.

W 1966 roku obronił na Wydziale Łącz-
ności pracę doktorską, a w 1983 roku Rada
Wydziału Elektroniki nadała mu stopień
naukowy doktora habilitowanego za mono-
grafię Realne wieloiteracyjne metody progra-
mowania matematycznego.

W pierwszym okresie pracy na Wydziale,
działalność naukowo-dydaktyczna Jacka
Szymanowskiego koncentrowała się głównie

w dwu dziedzinach: sterowanie i symulacja
procesów oraz metody optymalizacji statycz-
nej i dynamicznej.

W okresie od 1969 do 1972 roku wraz
z profesorem Władysławem Findeisenem
prowadził temat badawczy Opracowanie
modeli matematycznych procesów składo-
wych metody Bretsznajdera otrzymywania
tlenku glinowego, w ramach problemu resor-
towego Tlenek Glinu, a od 1971 do 1975
roku temat badawczy Algorytmy sterowania
układów wielopoziomowych w ramach pro-
blemu węzłowego 06.1.2.

W latach 1975–1981 Jacek Szymanowski
był kierownikiem tematu badawczego Me to -
dy obliczeniowe optymalizacji, prowadzo -
ne go w Instytucie Automatyki w ramach mię -
dzyresortowego problemu badań podstawo-
wych I.2.03 Metody i środki projektowania
automatycznego, a od 1978 do września
1981 roku był krajowym koordynatorem tego
problemu. Wśród prac które zostały wykona-
ne w ramach tematu warto wymienić Bi blio-
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tekę Procedur Optymalizacji, która najpierw
została opublikowana w raportach proble-
mu, a następnie została wydana przez PWN
w 1984 roku w książce Metody optymaliza-
cji w języku FORTRAN. Biblioteka ta jest sto-
sowana do dzisiaj w wielu ośrodkach nauko-
wych w kraju i za granicą.

W 1978 roku Jacek Szymanowski został
zaproszony przez Computer Science Depart -
ment at University of Minnesota (USA), do
wygłoszenia jako visiting professor cyklu
wykładów nt. „Special Topics in Nonlinear
Programming”.

We wrześniu 1981 roku w ramach współ -
pracy naukowej i kulturalnej pomiędzy Al -
gie rią i Polską Jacek Szymanowski wyjechał
na sześcioletni kontrakt do Algierii, gdzie zo -
stał zatrudniony na Uniwersytecie w Tlem -
cen na stanowisku profesora. W czasie poby-
tu na tym Uniwersytecie prowadził szereg
wykładów z takich przedmiotów, jak: „Opti -
misation en electronique, Mathématiques ap -
pliquées en energetique”, „System Asservis et
Automatique, Microprocesseurs et microor-
dinateurs”, „Techniques de recherche”. Obok
działalności dydaktycznej na Uniwersytecie
w Tlemcen brał udział w seminarium „Théo -
rie du Contrôle et Optimisation”, prowadzo-
nym przez Uniwersytet w Oranie. Nawiązał
także współpracę z Laboratoire d'Auto ma ti -
que, École Nationale Supérieure de Méca ni -
que de Nantes (obecnie École Centrale de
Nantes), kierowanym przez profesora Ro ma -
na Mezenceva. W Tlemcen Jacek Szyma -
now ski sprawował opiekę indywidualną nad
10 studentami, był kierownikiem 7 prac dyp -
lomowych magisterskich oraz promotorem
dwóch prac doktorskich których obrony
odbyły się w 1988 i 1989 roku.

W 1987 roku Jacek Szymanowski praco-
wał w charakterze professeur associé w La -
bo ratoire d'Automatique (École National
Supérieure de Mecanique), gdzie prowadził
wykład pt. „Optimisation Mathématique”.

Do pracy w Instytucie Automatyki Jacek
Szy manowski wrócił we wrześniu 1987 roku.
W okresie 1987–1990 kierował tematem
badawczym Struktury procesów decyzyjnych
i na rzędzia optymalizacji w ramach Pro gra -
mu RP.I.02., zaś w 1991 roku prowadził pra -
cę badawczą Rozwój narzędzi do realizacji
rozproszonych i współbieżnych systemów
wspomagania decyzji działających pod kon-
trolą systemu operacyjnego UNIX. W tym
cza sie działalność naukowo-dydaktyczna Ja -
cka Szymanowskiego wzbogaciła się o takie
dziedziny, jak systemy operacyjne, roz pro -

szo ne systemy operacyjne oraz systemy
nawigacji.

W 1993 roku otrzymał czteroletni kon-
trakt rządu francuskiego na prowadzenie
wykładów i badań naukowych w Laboratoire
d'Automatique de Nantes w charakterze pro-
fesseur associé. W czasie kolejnych pobytów
prowadził tam wykład z pracownią projekto-
wą „Commande Opimale” oraz opracował
do niego skrypt. Jacek Szymanowski uczest-
niczył w pracach dotyczących modelowania,
symulacji i optymalizacji sygnałów fraktal-
nych związanych z tematami badawczymi
tego laboratorium. Wyniki tych prac zostały
opublikowane w raportach wewnętrznych
Laboratoire d'Automatique de Nantes.

W 1999 roku Jacek Szymanowki przesze-
dł na emeryturę. Nie zaprzestał jednak dzia-
łalności naukowo-badawczej i zaczął praco-
wać w Przemysłowym Instytut Tele ko mu ni -
kacji jako konsultant, gdzie zajmował się sys-
temami nawigacji inercjalnej. Wyniki tych
prac były przedstawione na konferencjach
zagranicznych, zostały także opublikowane
w raportach wewnętrznych PIT i czasopis -
mach krajowych. Pracę w PIT Jacek Szy ma -
nowski zakończył w 2010 roku.

Po 1999 roku nie zaprzestał także dzia-
łalności dydaktycznej. W latach 1998–2003
był w Olsztyńskiej Wyższej Szkole Infor ma ty -
ki i Zarządzania jako profesor nadzwyczajny
Kierownikiem Katedry Informatyki i Symu la -
cji, a w latach 2006–2010 pracował na sta -
no wisku profesora nadzwyczajnego w Wyż -
szej Szkole Handlowej w Radomiu.

Na dorobek naukowy Jacka Szyma now -
skiego składa się około 80 pozycji, w tym 48
artykułów opublikowanych w czasopismach
polskich i zagranicznych oraz materiałach
mię dzynarodowych konferencji naukowych,
wiele referatów na konferencjach w Polsce,
kilka skryptów na poziomie studiów podyp -
lo mowych i doktoranckich, współautorstwo
dwóch książek oraz rozdziały w Poradniku
In żyniera — Automatyka i w Poradniku Inży -
niera — Matematyka, kilkanaście opracowań
naukowo-badawczych oraz kilkanaście pro jek -
 tów dotyczących konstrukcji i oprogramowa -
 nia komputerów zakończonych wdrożeniem.

Jacek Szymanowski kierował około 70
pra cami magisterskimi, był opiekunem 15
dok torantów, z których 8 obroniło prace dok-
torskie.

Jest żonaty, ma 3 dzieci i pięcioro wnuków.
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BOŻENNA ELŻBIETA
ŚWIDZIŃSKA
Bożenna Elżbieta Świdzińska urodziła się
w 1950 roku w Białymstoku. Liceum Ogól -
no kształcące im. Zygmunta Modzelewskiego
ukończyła z wyróżnieniem w 1967 roku. Roz -
poczęła studia na wydziale Studium Ma te -
ma tyczno-Techniczne (poprzednik wydziału
SPPT, Fizyki Technicznej i Matematyki Stoso -
wa nej, aktualnie Matematyki i Nauk Infor ma -
cyj nych) Politechniki Warszawskiej, które
ukoń czyła w 1972 roku uzyskując dyplom ma -
gistra inżyniera matematyki w specjalności
elektrotechnika. Jej praca magisterska doty-
czyła algorytmów numerycznych rozwiązy-
wania zagadnienia brzegowego dla równań
róż nicz kowych. W 1972 roku rozpoczęła
studia doktoranckie na Wydziale Elektroniki.
Roz prawę doktorską poświęconą analizie
nu merycznej układów nieliniowych obroniła
w 1976 roku. W tym samym roku rozpoczęła
pracę zawodową w Zakładzie Teorii Obwo -
dów Instytutu Podstaw Elektroniki (później-
szy Instytut Systemów Elektronicznych).

Jej zainteresowania naukowe koncentro -
wa ły się głównie wokół zagadnień dotyczą -
cych analizy układów nieliniowych, chaosu,
algorytmów genetycznych, kompresji obra-
zów i fraktali. Prowadziła zajęcia dydaktycz-
ne z teorii obwodów, teorii informacji, układów
nieliniowych i teorii fraktali. Jest autorem
pod ręczników akademickich Wprowadzenie
w świat fraktali i Fraktale w grafice kompute -
ro wej, współautorem skryptów studenckich
Te oria obwodów (współautorstwo i redakcja),
Obwody i sygnały oraz Zbiór zadań z teorii
sygnałów i teorii informacji. Współ orga ni zo -
wa ła laboratorium z teorii obwodów. Pro wa -
dziła ponad 10 prac inżynierskich i magister-
skich. Uzyskała 9 indywidualnych grantów
dziekańskich i rektorskich.

Autorka około 60 artykułów, głównie
angielskojęzycznych z zakresu obwodów
nie liniowych, metod numerycznych, kom-
presji obrazów i zastosowań fraktali. W 2000
roku wygłosiła referat zaproszony Fractal In -
ver se Problem: Background, Applications, and
Solutions (10-12.11.2000, JCE, The 4th Ja -
panCentral Europe Joint Workshop on Energy
and Information in Non-Linear Systems,
Brno, Czechy).

Przez około 20 lat była odpowiedzialna
w Instytucie za współpracę z Politechniką Bu -
dapesztańską oraz Politechniką Praską. Współ -
organizowała kilku workshopów polsko-cze-
sko-węgierskich i redagowała materiały kon-
ferencyjnych. W 1998 została odznaczona
Srebr nym Krzyżem Zasługi. Za działalność
dy daktyczną i naukową kilkakrotnie otrzy ma -
ła nagrodę dziekańską. Interesuje się ma lar -
stwem, uprawą ogrodu, genealogią — współ -
autorka książki Dzieje rodu Naruszewiczów
od Montygerda do Jana i Zuzanny.
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ALFRED ŚWIT
(1928–1999)

Alfred Świt urodził się 1 grudnia 1928 roku
w Po znaniu. Podczas okupacji przez 3 mie-
siące był więziony w obozie w Kon stan ty -
nowie koło Łodzi (1941), i pracował nie -
wolni czo w niemieckich warsztatach samo-
chodowych (do 1945 roku). Maturę uzyskał
w 1948 roku. Studiował na Wydziałach Elek -
trycznych: Politechniki Łódzkiej (przez rok)
i następnie Politechniki Warszawskiej (Od dział
Telekomunikacji). Dyplom inżyniera łącz no -
ści w zakresie radiotechniki otrzymał w 1952
roku, a magistra inżyniera w 1956 roku.

Po roku pracy w Zakładach Radiowych im.
Kasprzaka, w 1952 roku został asystentem
w Katedrze Radiotechniki Politechniki War -
szaw skiej. W 1963 roku obronił pracę dok -
tor ską Półprzewodnikowy przetwornik pro -
mie niowania podczerwonego na widzialne,

wykonaną pod promotorstwem profesora
Janusza Groszkowskiego. Stopień doktora
ha bilitowanego uzyskał w 1966 roku na Wy -
dzia le Elektroniki za pracę Pomiary efektyw-
nej długości dyfuzji nośników mniejszościo-
wych w cienkich płytkach półprzewodniko-
wych. W 1970 roku otrzymał tytuł naukowy
profesora nadzwyczajnego, a w 1976 roku
profesora zwyczajnego.

Działalność naukowa Alfreda Świta zwią -
zana była z elektroniką półprzewodnikową
i mikroelektroniką. W wyniku tych prac
powstały konkretne użytkowe metody badań
lub przyrządy metrologiczne oraz kilkadzie-
siąt publikacji.

Najwcześniej zajmował się wraz z zespo-
łem badawczym półprzewodnikowymi przy-
rządami fotoelektrycznymi, czego efektem
było opracowanie struktury detektora pod-
czerwieni typu PbTe i w oparciu o nią pół -
prze wodnikowego przetwornika obrazu —
typu noktowizor, utworzenie laboratorium
do pomiaru tych przyrządów, opracowanie
wzorca ciała doskonale czarnego powielane-
go dla innych laboratoriów w kraju. Na prze-
łomie lat 50 i 60. rozpoczął prace nad zjawi-
skami transportu nośników w cienkich płyt-
kach półprzewodnikowych. Powstały orygi-
nalne dwie metody pomiaru długości drogi
dyfuzji w cienkich płytkach półprzewodniko-
wych i metoda pomiaru czasu życia nadmia-
rowych nośników ładunku, umożliwiająca
wyznaczanie ambipolarnego współczynnika
dyfuzji. W wyniku badań prowadzonych nad
złączem p-n, a szczególnie nad zagadnieniem
pojemności złącza i metodą jej pomiaru, po -
wstały mierniki admitancji o parametrach na
poziomie światowym, których kolejne edycje
pracują do dziś. Podobnie badania dotyczą -
ce zjawiska przebicia wtórnego w tranzysto-
rach bipolarnych zakończyły się opracowa-
niem przyrządu do badań tranzystorów
mocy, który został przekazany do przemysłu.

W połowie lat sześćdziesiątych Alfred
Świt skierował swoje zainteresowania na me -
tody projektowania tranzystora w taki sposób
by wychodząc z parametrów móc określić
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jego konstrukcję i procesy technologiczne
wytwarzania parametry te zapewniające.
Zabiegi o stworzenie możliwości rozwiązy-
wania takich problemów na Uczelni, w tym
o skomputeryzowanie Instytutu, doprowadzi-
ły do powstania zespołu badawczego zajmu-
jącego się projektowaniem układów scalo-
nych. Inny przewidziany przez Alfreda Świta
ważny kierunek badań dotyczy struktur MIS
(ba dania mechanizmów przewodnictwa
w krze mie pokrytym ultra cienką warstwą
dwutlenku krzemu).

Od 1956 roku Alfred Świt prowadził na
ówczesnym Wydziale Łączności Politechniki
Warszawskiej pierwsze wykłady z elektroniki
półprzewodnikowej. Dopiero w lat siedem-
dziesiątych kolejne wykłady zaczęli prowa-
dzić jego uczniowie. Uruchomił i kierował
laboratorium przyrządów półprzewodniko-
wych oraz był edytorem skryptu do tego la -
bo ratorium. Jest autorem podręcznika Przy -
rządy półprzewodnikowe (1968) i współau-
torem jego kolejnych wersji i wznowień. Kie -
rował ponad 100 pracami magisterskimi,
wypromował 11 doktorów.

Od 1966 roku kierował Zakładem
Przyrządów Półprzewodnikowych w Ka te -
drze Przyrządów Elektronowych. Następnie
był kierownikiem Katedry Elektroniki Ciała
Sta łego (1968–1970) i Zakładu Mikro elek -
troniki (do 1984 roku). Był głównym twórcą
i dyrektorem Instytutu Technologii Elek tro no -
wej (obecnie Instytut Mikroelektroniki i Opto -
elektroniki) w latach 1970–1978 i 1984–1999.
Wspierając cenne inicjatywy i jak najszyb-
ciej usamodzielniając swoich uczniów reali-
zował swój główny cel – stworzenie licznej i li -
czącej się nie tylko w kraju kadry naukowej.
Trzej jego wychowankowie są profesorami
w znanych uniwersytetach amerykańskich.

Alfred Świt był prodziekanem (1966–1969)
i dziekanem Wydziału Elektroniki (1969–1970)
a ponadto prorektorem ds. ogólnych (1970–
–1973), prorektorem ds. nauki (1978–1981)
oraz przez trzy miesiące pełnił obowiązki
rektora Politechniki Warszawskiej (1981).

Był członkiem lub przewodniczącym sze-
regu rad i komitetów naukowych: Rady Nor -
ma lizacyjnej przy Komitecie Normalizacji
i Miar (dwie kadencje od 1972 roku), Cen -
tral nej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Kadr Nau -

ko wych (kilka kolejnych kadencji od 1973
roku), Komitetu Nagród Państwowych (1975–
–1987), Komitetu ds. Nauki i Postępu Tech -
nicznego (jedna kadencja od 1985 roku),
Rady Naukowo-Technicznej ds. Radia i Te le -
wizji (przewodniczący), Rady Naukowo-Tech -
nicznej przy Ministerstwie Przemysłu (za stęp -
ca i następnie przewodniczący) oraz Rady
Naukowej Instytutu Technologii Elektro no -
wej NPCP (doradca naukowy i przewodni -
czą cy). W latach 1972–1975 był członkiem
Zarządu Głównego i wiceprezesem Sto wa -
rzy szenia Elektryków Polskich. Od 1972 ro -
ku członkiem Rady Programowej czasopisma
Elektronika. Był też członkiem (senior mem-
ber) In sti tu te of Elec tri cal and Elec tro nics En -
gi ne ers (IE EE).

W Polskiej Akademii Nauk rozpoczął
swoją działalność w 1969 roku jako członek
Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji. W la -
tach 1972–1974 był zastępcą przewodniczą -
cego tego Komitetu, a w latach 1974–1981
i od 1996 roku jego przewodniczącym. Od
1996 roku przewodniczył Radzie Pro gra mo -
wej Kwartalnika Elektroniki i Teleko mu ni ka -
cji. Był również członkiem Komitetu Badań
Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (od
1978 roku) oraz członkiem Rad Naukowych
Ins tytutów Biocybernetyki i Inżynierii Bio me-
dycznej oraz Podstaw Informatyki Polskiej
Aka demii Nauk.

W 1976 roku został członkiem korespon-
dentem Polskiej Akademii Nauk, a w 1989
roku — członkiem rzeczywistym. W latach
1987–1990 był Sekretarzem Wydziału IV Nauk
Technicznych Polskiej Akademii Nauk.

Otrzymał Nagrodę Naukową Wydziału
IV Polskiej Akademii Nauk (1965), 9 nagród
Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Tech -
niki i kilkanaście nagród Rektora Politechniki
Warszawskiej oraz liczne odznaczenia, w tym:
Krzyż Kawalerski (1973) i Komandorski (1980)
Orderu Odrodzenia Polski, medale „Za Za -
sługi dla Obronności Kraju”, Medal Komisji
Edukacji Narodowej (1977) oraz Złote Ho no -
rowe Odznaki: „Za zasługi dla Warszawy”,
Naczelnej Organizacji Technicznej i Sto wa -
rzyszenia Elektryków Polskich.

Wolny czas poświęcał turystyce samo -
cho dowej, żeglarstwu i nartom.

Zmarł 15 kwietnia 1999 roku.

Ś
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HALINA TARASIUK
Halina Tarasiuk urodziła się w 1972 roku.
Sto   pień naukowy magistra inżyniera w dzie -
dzi nie informatyki uzyskała w 1996 roku
w Instytucie Informatyki Politechniki Szcze -
cińskiej. Stopień doktora nauk technicznych
w dziedzinie telekomunikacji uzyskała w 2004
roku w Instytucie Telekomunikacji Politech -
ni ki Warszawskiej (z wyróżnieniem). Od 1998
roku jest członkiem Zespołu Technik Sie cio -
wych. W 2003 roku, jako członek zespołu
uzy skała Nagrodę zespołową stopnia I za
osiąg nięcia naukowe przyznaną przez Rek to -
ra Poli techniki Warszawskiej. Od 2004 roku
jest adiunktem w Instytucie Telekomunikacji
Po li techniki Warszawskiej. W latach 1999–
–2003 współpracowała z Centrum Badaw -
czo-Rozwojowym Telekomunikacji Polskiej. 

Halina Tarasiuk od początku pracy w ze -
spo le aktywnie uczestniczy w międzyna ro -
do wych projektach COST oraz projektach
Programów Ramowych Unii Europejskiej.
Uczest niczyła w projektach COST 257,
COST 279 i IST-AQUILA (2000-2003, PR-5),
IST-EuQoS (2004–2008, PR-6). W projektach
tych pracowała nad tworzeniem i badaniem
usług sieciowych w sieciach IP QoS. Jest wy -
konawcą wielu projektów naukowo-badaw-
czych wspieranych zarówno przez Komitet
Badań Naukowych, jak i operatorów sieci
tele komunikacyjnych. Obecnie bierze udział
w projekcie krajowym Inżynieria Internetu
Przyszłości, w którym odpowiada za prace
nad Równoległym Internetem IPv6 QoS oraz
pracuje nad architekturą dla Internetu Przysz -
łości. W ramach tej ostatniej działalności ak -

tyw nie uczestniczy w spotkaniach grupy Fu -
tu re Internet Assembly, w tym Future Internet
Architecture.

Zainteresowania naukowe Haliny Tara -
siuk obejmują zagadnienia tworzenia archi-
tektur sieciowych dla sieci następnej i nowej
generacji, sygnalizacji w sieciach z gwaran-
cją QoS, mechanizmów szeregowania, teorii
kolejek, algorytmów przyjmowania nowych
wywołań, wirtualizacji. Halina Tarasiuk jest
autorem lub współautorem około 30 publika-
cji w tym, w czasopismach, artykułów konfe-
rencyjnych, rozdziałów w książkach. 

Zajmowała się organizacją konferencji
międzynarodowych: „Architectures for Qua -
li ty of Service in the Internet” (ArtQoS) —
War  szawa 2003 oraz „Towards the Quality
of Service Internet” (ToQoS) — Coimbra
2006. Współprzewodniczyła konferencji
„International Workshop on the Evaluation of
Quality of Service through Simulation in the
Future Internet” (QoSim) — Marseille 2008.
By ła członkiem komitetów programowych
kon ferencji: „Towards the Quality of Service
Internet” (2006), „International Symposium on
Computer and Information Sciences” (2010,
2011), „ACM Symposium on Applied Com -
pu ting” (2010, 2011). Recenzje w czasopis -
mach: „European Transactions on Tele com -
mu nications”, „Computer Communications”,
„Journal of Communications and Network”,
„Journal of Telecommunications and Infor -
mation Technology”, „Journal on Wireless
Networks”.
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PIOTR TATJEWSKI
Piotr Tatjewski urodził się 12 października
1949 roku w Warszawie w rodzinie inteli-
genckiej. Ukończył Szkołę Podstawową nr
36 w Warszawie (1963) i Liceum Ogól no -
kształ cące nr VI im. Tadeusza Reytana (1967).
W 1972 roku ukończył studia na Wydziale
Elektroniki Politechniki Warszawskiej uzy-
skując dyplom magistra inżyniera elektronika
(z wyróżnieniem), w specjalności Auto ma ty -
ka. Dnia 1 października 1972 roku podjął
pracę jako nauczyciel akademicki w Insty tu -
cie Automatyki Politechniki Warszawskiej
(od 1994 roku Instytut Automatyki i Infor ma -
ty ki Stosowanej), kolejno jako asystent, adiunkt,
docent, profesor nadzwyczajny (1993) i pro-
fesor zwyczajny (od 2006 roku). W 1976 roku
decyzją Rady Wydziału Elektroniki Politech -
niki Warszawskiej uzyskał stopień naukowy
doktora nauk technicznych w dziedzinie
automatyki, promotorem w przewodzie dok-
torskim był profesor Władysław Findeisen. W
1988 roku uchwałą tejże Rady Wydziału
uzyskał stopień naukowy doktora habilitowa-
nego nauk technicznych w dziedzinie auto-
matyka i robotyka, publikując monografię
pod tytułem Hierarchiczne metody rozwi-
ązywania niewypukłych zadań optymalizacji
i sterowania stanem ustalonym złożonych
procesów. W 2003 roku Prezydent RP nadał
mu tytuł profesora nauk technicznych.

Pracę naukowo-badawczą i dydaktyczną
w latach 1972–1991 Piotr Tatjewski prowa-
dził w ramach zespołu naukowo-badawcze-
go zajmującego się hierarchicznymi metoda-
mi optymalizacji i sterowania złożonych pro-
cesów, kierowanego przez profesora Włady-
sła  wa Findeisena i następnie profesora Krzy -
sztofa Malinowskiego. Od 1991 roku kieruje
Zespołem Technik Sterowania (do 2006 roku
Zespół Sterowania Procesów), zajmując się
głównie zagadnieniami sterowania zaawan-
sowanego i optymalizacji bieżącej procesów
typu przemysłowego. W 1978 roku odbył
półroczny staż w Institut für Regelung s tech -

nik, Technische Universitaet Hannover finan-
sowany przez DAAD (Deutscher Akade mi -
scher Austauschdienst), w 1984 roku praco-
wał trzy miesiące w Technische Universitaet
Darmstadt. W 1986 roku prowadził przez
sześć miesięcy prace badawcze z zakresu op -
ty malnego sterowania warstwowego w Con -
trol Engineering Centre, City University, Lon -
dyn w ramach grantu indywidualnego uzy-
skanego od Science Engineering and Re se -
arch Council. W roku akademickim 1992–
–1993 przebywał jako visiting professor w
University of Birmingham w ramach progra-
mu TEMPUS. Odbył wiele krótkich wizyt w
szeregu technicznych uczelni europejskich,
wygłaszając seminaria.

W latach 1976–1985 Piotr Tatjewski
uczestniczył w pracach nad sterowaniem
systemów wodno-gospodarczych w ramach
programu rządowego PR-7, w tym kierując
tematem dotyczącym koncepcji i algorytmów
sterowania w systemie pilotowym (1983–
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Działalność dydaktyczna Piotra Tatjew -
skiego związana była początkowo głównie
z la boratorium „Techniki systemów automa-
tyzacji” (kierownik w latach 1974–1978).
W pracy dydaktycznej prowadził następnie
kilkanaście wykładów kursowych i obieral-
nych na studiach dziennych, podyplomo-
wych, anglojęzycznych, dotyczących głów-
nie struktur i algorytmów sterowania i regula-
cji, metod numerycznych, metod optymali-
zacji. Aktualnie prowadzi wykłady: „Metody
numeryczne”, „Numerical Methods” (studia
w języku angielskim), „Podstawy automaty-
ki”, „Technika automatyzacji procesów”. Au -
tor dostępnych w internecie preskryptów i ma -
teriałów dydaktycznych do tych przedmiotów. 

W latach 1987–1991 Piotr Tatjewski
pełnił obowiązki zastępcy dyrektora Instytutu
Automatyki ds. nauczania. W roku akade-
mickim 1988–1989 był Sekretarzem Rady
Wy działu Elektroniki. Brał udział w pracach
nad wprowadzeniem elastycznego, dwustop-
niowego systemu studiów na Wydziale Elek -
troniki i Technik Informacyjnych (do 1994
roku Wydział Elektroniki), m.in. jako członek
specjalnej Komisji Dziekańskiej, a następnie
kierownik specjalności Komputerowe systemy
sterowania (1994–1996). W latach 1996–2008
był dyrektorem Instytutu Automatyki i Infor -
ma tyki Stosowanej, od 2006 roku kieruje Za -
kładem Automatyki i Inżynierii Opro gramo -
wania. W latach 1993–1997 kierował, jako
koordynator i kontraktor, dużym 3-letnim
projektem TEMPUS Information Technology
for Control and Decision Support, grupu-
jącym 4 polskie wyższe uczelnie techniczne
(Politechnika Warszawska, Akademia Gór ni -
czo-Hutnicza, Politechnika Śląska, Poli tech -
nika Rzeszowska) i 12 partnerów z uczelni
Unii Europejskiej (Wielka Brytania, Niemcy,
Włochy, Francja, Dania, Hiszpania).

Piotr Tatjewski jest członkiem (z wyboru)
Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej
Akademii Nauk od 2003 roku, od 2007 roku
przewodniczy Sekcji Układów i Systemów
Au tomatyki tego Komitetu. Wice prze wod ni -
czą cy Sekcji Automatyki Polskiego Stowa -
rzysze nia Pomiarów Automatyki i Robotyki
(POLSPAR). Aktualnie członek komitetów
technicznych IFAC (International Federation of
Automatic Control): TC 5.4 (Large Scale Com -
 plex Systems) i TC 2.1 (Control Design), od
2007 roku członek i reprezentant Polski
w EUCA Administrative Council (EUCA —
Euro pean Union Control Association). 

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi,
Me dalem Komisji Edukacji Narodowej. Żo -
na ty, ma troje dzieci i trzy wnuczki.

–1985). W latach 1986 –1990 brał udział
w pracach Resortowego Programu Badaw -
czo-Rozwojowego MEN RP.I.02 Teoria stero-
wania i optymalizacji ciągłych układów
dynamicznych i procesów dyskretnych. Po
1990 roku kierował wieloma dużymi zespo-
łowymi projektami badawczymi Komitetu Ba -
dań Naukowych i Ministerstwa Nauki i Szkol -
 nictwa Wyższego. W latach 1994–1999
uczestniczył w pracach międzywydziałowe-
go Programu Automatyki, Technik Infor ma -
cyjnych i Automatyzacji (PATIA) Politechniki
Warszawskiej, współprowadząc (z profesorem
Janem M. Kościelnym z Wydziału Mecha tro -
niki Politechniki Warszawskiej) temat semi -
na ryjny „Komputerowe układy sterowania
procesami” oraz stowarzyszone z semina-
rium międzywydziałowe tematy ba daw cze.
W latach 2007–2009 kierował podzespołem
w dużym, międzyuczelnianym pro jekcie roz-
wojowym, w którego ramach opracowano
prototyp informatycznego systemu diagno-
styki i sterowania zaawansowanego DiaSter.

Aktualne zainteresowania badawcze Pio -
tra Tatjewskiego koncentrują się wokół za -
awansowanego sterowania procesów, w tym
w szczególności sterowania warstwowego,
algorytmów regulacji predykcyjnej liniowej
i nieliniowej, struktur i algorytmów bieżącej
optymalizacji punktów pracy, wykorzystania
w sterowaniu technik soft computing oraz
wokół zagadnień optymalizacji i sterowania
systemów złożonych. Piotr Tatjewski jest
autorem lub współautorem ponad 45 artyku-
łów naukowych w czasopismach, głównie
zagranicznych i ponad 70 referatów opubli-
kowanych w materiałach konferencji, głów-
nie międzynarodowych. Jest współautorem
wydanej przez J. Wiley monografii Control
and Coordination in Hierarchical Systems, za
którą autorzy uzyskali w 1981 roku Nagrodę
I stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyż -
sze go i Techniki za osiągnięcia w dziedzinie
badań naukowych. Za osiągnięcia w tym ob -
szarze Piotr Tatjewski uzyskał też Nagrodę
indywidualną Ministra (1988). Jest autorem
mo nografii Sterowanie zaawansowane
obiek tów przemysłowych, struktury i algoryt-
my (2002), współautorem (z Mieczysławem
Brdy siem) monografii Iterative Algorithms of
Multi layer Optimizing Control (World Scien -
ti fic, 2005) oraz autorem monografii Advan -
ced Control of Industrial Processes (Springer
Verlag, 2007). W latach 2003, 2006 i 2008
otrzymał Nagrody Ministra za działalność
naukową, był wyróżniany wielokrotnie na -
gro dami Rektora Politechniki Warszawskiej.
Był promotorem w 9 zakończonych przewo-
dach doktorskich.
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EUGENIUSZ
TOCZYŁOWSKI
Eugeniusz Toczyłowski urodził się 13 wrze-
śnia 1950 roku w Ełku, gdzie ukończył szko-
łę podstawową. W liceum ogólnokszta-
łcącym, które ukończył w Oleśnicy Śląskiej
(1968), został laureatem ogólnopolskiej olim-
piady fizycznej. Dyplom magistra inżyniera
elektronika uzyskał w 1973 roku na Wy -
dziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej.
Stopień doktora nauk technicznych otrzymał
w 1976 roku na podstawie rozprawy
Dekompozycja obliczania złożonych syste-
mów, stopień naukowy doktora habilitowa-
nego — w 1989 roku za monografię Metody
strukturalne optymalizacji do sterowania w
dyskretnych systemach wytwarzania, tytuł
profesora uzyskał w 2004 roku. Od 1976
roku jest zatrudniony w Instytucie Auto ma ty -
ki i Informatyki Stosowanej Wydziału Elek -
tro niki i Technik Informacyjnych Politechniki
Warszawskiej, obecnie jest profesorem zwy-
czajnym i kierownikiem Zakładu Badań
Ope  racyjnych i Systemowych.

Podstawowe zainteresowania badawcze
Eugeniusza Toczyłowskiego mieszczą się w
obszarze rozwoju metodologii badań opera-
cyjnych i systemowych, w tym modelowania
i optymalizacji złożonych procesów decyzyj-
nych w różnorodnych klasach systemów dys-
kretnych i ciągłych. W latach 1973–1982
zajmował się głównie rozwojem metod ana-
lizy strukturalnej złożonych zadań optymali-
zacji zawierających wiele zmiennych decy-
zyjnych powiązanych dużą liczbą ograni-
czeń, w tym metod rozwikływania wielkich
układów równań algebraicznych i algebra-

iczno-różniczkowych oraz rozwojem do -
kład nych i przybliżonych metod programo-
wania całkowitoliczbowego i dyskretnego.
Od 1980 roku zajmował się rozwijaniem
me todologii analizy strukturalnej do rozwią -
zywania złożonych zadań decyzyjnych w
róż norodnych klasach zagadnień harmono-
gramowania i zarządzania procesów dyskret-
nych, formułowanych głównie podczas pro-
jektowania systemów informatycznych za -
rzą dzania i sterowania. Badania te były ściśle
powiązane z rozwiązywaniem praktycznych
problemów logistyki i zarządzania w takich
przedsiębiorstwach jak RSW Prasa, Ursus,
Unitra-Cemat, PSE, oraz w korporacjach mię -
dzynarodowych Unilever i Lucas Aerospace.
W rezultacie badania te doprowadziły do
opracowania dokładnych i przybliżonych
metod strukturalnych optymalizacji dla wielu
trudnych klas problemów optymalizacji dys-
kretnej oraz pozwoliły na opracowanie ogól-
nej metodologii analizy i wykorzystania cech
strukturalnych złożonych problemów decy-
zyjnych. Po 1989 roku obszar badań został



T
INSTYTUT AUTOMATYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ

526

Science and Technology. W latach 1995–2011
prowadził szereg prac badawczych na rzecz
PSE i PSE-Operator związanych z projekto-
waniem, wdrażaniem i rozwojem rynku
energii elektrycznej. Jest członkiem Spo łecz -
nej Rady Narodowego Programu Redukcji
Emisji oraz przewodniczącym zespołu ds.
rynku energii.

Działalność dydaktyczna Eugeniusza
Toczyłowskiego splata się z jego działalno-
ścią naukową. Opracował i prowadził kilka-
naście wykładów dla słuchaczy studiów
dzien nych oraz studiów doktoranckich. Te -
ma tyka obejmowała takie dziedziny jak mo -
dele procesów dyskretnych, badania opera -
cyj ne, zarządzanie i harmonogramowanie pro -
cesów oraz optymalizacja dyskretna i sieciowa.

Był pełnomocnikiem dziekana ds. kom-
puterowego systemu ERES (1990), prodzieka-
nem ds. ogólnych m.in. odpowiedzialnym za
organizację i wdrożenie elastycznego syste-
mu studiowania oraz nowego systemu ukła-
dania zajęć (1990–1993), przewodniczącym
dziekańskiej komisji ds. lokalowych, prze wod -
niczącym komisji Rady Wydziału ds. elas -
tycznego systemu studiowania (1991–1993).
W latach 1993–1999 był przewodniczącym
Rektorskiej Komisji ds. Komputeryzacji Ucze -
lni, W latach 1994–2005 był kierownikiem
spe cjalności Systemy informacyjno-decyzyjne.

poszerzony o prace projektowe z dziedziny
projektowania systemów informatycznych
do zarządzania i sterowania w warunkach
konkurencji rynkowej, metod zarządzania
procesem dydaktycznym w warunkach ela-
stycznego studiowania, w tym metod harmo-
nogramowania zajęć i rozdziału zasobów,
opra cowania modeli i metod harmonogra mo -
wania pracy jednostek wytwórczych na hur -
towym rynku energii elektrycznej z uwzględ -
nieniem różnorodnych ograniczeń technicz-
nych, przesyłowych i systemowych warun-
ków bezpieczeństwa. W latach 2000–2002
zostały przez niego opracowane teoretyczne
modele rynkowego obrotu wielotowarowego
w warunkach występowania istotnych ogra-
niczeń, będące podstawą projektowania roz-
proszonych struktur zarządzania z wykorzy-
staniem procesów aukcyjnych. Obecnie te
modele są wykorzystywane w ramach rozwi-
jania standardu M3 i stosowane np. w ener ge -
tyce i teleinformatyce. Jest autorem lub wspó -
łautorem ponad 300 publikacji naukowych,
w tym trzech monografii. Był promotorem
w 13 zakończonych przewodach doktorskich.

W latach 1984–1986 był konsultantem
naukowym projektu badawczego realizowa-
nego dla międzynarodowej korporacji Uni -
lever. W 1987 roku przebywał na rocznym
kontrakcie badawczym w Control Systems
Centre, University of Manchester, Institute of



PAWEŁ
TOMASZEWICZ
Paweł Tomaszewicz urodził się 19 grudnia
1970 roku we Włocławku. Tam też ukończył
szkołę podstawową oraz technikum elek-
tryczne. Jest absolwentem Wydziału Elek -
troniki Politechniki Warszawskiej, gdzie uzy-
skał tytuły i stopnie: w 1995 roku — magistra
inżyniera elektroniki i telekomunikacji w za -
kresie telekomunikacja i w 2001 roku —
dok tora nauk technicznych w dyscyplinie
telekomunikacja. Recenzentem pracy zatytu-
łowanej Samotestowanie układów FPGA
realizujących funkcję użytkownika był profe-
sor Andrzej Kraśniewski.

Od 1997 roku był asystentem w Ins ty -
tucie Telekomunikacji Politechniki War -
szawskiej a od 2001 roku jest pracownikiem
Instytutu Telekomunikacji Politechniki War -
szawskiej na stanowisku adiunkta. Jego doro-
bek naukowy to autorstwo i współautorstwo
3 książek oraz ponad 40 publikacji.

Od początku swojej pracy zajmował się
problematyką testowalności układów oraz

realizacji algorytmów przetwarzania infor-
macji w układach programowalnych przez
użytkownika w Zakładzie Podstaw Tele ko -
munikacji. 

W początkach swojej działalności dydak-
tycznej prowadził zajęcia laboratoryjne i ćwi -
czenia oraz zajęcia projektowe z: „Aryt me -
tyki komputerowej”, „Układów logicznych”,
„Układów cyfrowych”, „Projektowania wia-
rygodnych systemów cyfrowych”, „Syntezy
i optymalizacji układów cyfrowych”, a ostat-
nio prowadzi zajęcia projektowe i wykład
„Projektowanie programowalnych układów
scalonych”. Prowadzi także wykład i zajęcia
projektowe z „Systemów cyfrowych” w ra -
mach studiów przez Internet OKNO Poli -
tech niki Warszawskiej. Był opiekunem 29 prac
dyplomowych inżynierski i magisterskich. Za
osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej otrzy-
mał Nagrodę Zespołową Rektora Politechniki
War szawskiej I stopnia i II stopnia (dwukrotnie).

Oprócz działalności dydaktycznej zajmu-
je się wdrażaniem nowego oprogramowania
i sprzętu naukowo-badawczego w ramach
Laboratorium Układów Cyfrowym ZPT peł niąc
funkcję kierownika.

tomaszewicz
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TOMASZ TRACZYK
Tomasz Traczyk urodził się w Warszawie (14
maja 1960 roku), syn Wiesława, późniejszego
profesora Politechniki Warszawskiej. Maturę
otrzymał w XVIII Liceum Ogólnokształcącym
im. Jana Zamoyskiego w Warszawie, następ-
nie studiował na specjalności Automatyka na
Wydziale Elektroniki Politechniki War szaw -
skiej, który ukończył z wyróżnieniem w 1984
roku. Doktorat Wielowarunkowe algorytmy
regulacji predykcyjnej, przygotowany pod
kierunkiem docenta Jerzego Pułaczewskiego,
obronił z wyróżnieniem w 1992 roku, także
na Wydziale Elektroniki Politechniki
Warszawskiej.

Od 1984 roku jest pracownikiem Insty tu -
tu Automatyki Politechniki Warszawskiej
(obec nie Instytut Automatyki i Informatyki
Stosowanej), początkowo na stanowisku
technicznym (gdyż ówczesne władze komu-
nistyczne zlikwidowały studia doktoranckie);
od 1987 roku jest nauczycielem akademic-
kim (adiunkt od 1992 roku, docent od 2008
roku). Od 2005 roku pełni funkcję wicedy-
rektora Instytutu Automatyki i Informatyki
Sto sowanej Politechniki Warszawskiej ds.
nauczania.

W 1992 roku przebywał na stażu nauko-
wym w Laboratoire d’Analyse et d’Archi tec -
ture des Systèmes (LAAS CNRS) w Tuluzie
(Fran cja). Od 2000 roku współpracował
z CERN w Genewie (Szwajcaria), będąc
członkiem tzw. międzynarodowej współpra-
cy (kolaboracji) ALICE, budującej, a od 2010
roku także eksploatującej detektor ALICE
(A Large Ion Collider Experiment ) — jeden
z głównych eksperymentów akceleratora LHC.

Działalność zawodowa Tomasza Traczy -
ka początkowo dotyczyła cyfrowej regulacji
automatycznej. Od 1988 roku zajmuje się
zastosowaniami baz danych i projektowa-
niem systemów informacyjnych. Obecne
zainteresowania zawodowe obejmują: pro-
jektowanie i eksploatację systemów informa-
cyjnych, zastosowania baz danych, język XML
i jego zastosowania, metody projektowania
systemów informacyjnych, programowanie
generatywne, metody handlu elektroniczne-
go B2B, metody archiwizacji długotermino-
wej danych cyfrowych. Jest autorem ponad
50 publikacji i referatów na konferencjach
naukowych oraz przemysłowych.

Od 1992 roku prowadzi wykłady z dzie-
dziny baz danych na Wydziale Elektroniki
i Tech nik Informacyjnych Politechniki War -
szawskiej (5 wykładów) i przejściowo na
Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki
Warszawskiej (1 wykład). Był współtwórcą
Studiów Podyplomowych „Zarządzanie za -
so   bami IT: architektury, procesy, standardy,
jakość” i kierownikiem ich pierwszej edycji,
a także współtworzył Studia Podyplomowe
„Inżynieria systemów informatycznych za -
rządzania i wspomagania decyzji”, którymi
kieruje od ich utworzenia; jest też autorem
3 wykładów na tych studiach. Za osiągnięcia
dydaktyczne został dwukrotnie wyróżniony
nagrodami Rektora Politechniki War szaw -
skiej oraz nagrodą Dziekana Wydziału Elek -
tro niki i Technik Informacyjnych. Poza Po -
litech niką Warszawską prowadził wykłady
z dzie  dziny technologii internetowych w Pol -
sko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Kom -
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puterowych. Był też wiele lat instruktorem
w warszawskim centrum szkoleniowym fir -
my Oracle.

Tomasz Traczyk jest także aktywnym pro-
jektantem i konstruktorem systemów infor -
ma tycznych dla przemysłu (metalurgia, tele-
komunikacja, energetyka, motoryzacja), nau -
ki (CERN) i szkolnictwa wyższego. Uczest -
nic zył m.in. w pracach nad elastycznym sys-
temem kształcenia na Wydziale Elektroniki
i Technik Informacyjnych oraz był projektan-
tem i współtwórcą systemów informatycz-
nych, wspierających proces studiowania
oraz internetową rekrutację na studia na Wy -
dziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. 

Od czasów studenckich Jego pozazawo-
dowe zainteresowania dotyczą krajoznaw-
stwa, zwłaszcza terenów Beskidu Niskiego;
jest uważany za eksperta w tej dziedzinie.
Był współtwórcą i wieloletnim opiekunem
schro niska studenckiego w Ropiance (pow.
Du kla), które nadal chętnie odwiedza. Był pre -
zesem Oddziału Międzyuczelnianego PTTK
w Warszawie, obecnie jest członkiem To wa -
rzystwa Karpackiego. Uprawia turystykę pie-
szą (głównie górską) i rowerową oraz żeglar-
stwo. Grywa też na instrumentach klawiszo-
wych i gitarze.

Tomasz Traczyk jest żonaty, ma dwóch
synów.
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WIESŁAW TRACZYK
Wiesław Traczyk urodził się 9 listopada 1935
roku w Grębkowie i tam też ukończył szkołę
podstawową (1948). W 1952 roku uzyskał
maturę i dyplom „Przodownika nauki i pracy
społecznej” w Liceum Ogólnokształcącym
w Mrozach, co dawało wolny wstęp na wyż -
szą uczelnię. Wybrał Wydział Łączności Poli -
techniki Warszawskiej. W czasie studiów,
w 1957 roku, zaproponowano mu asystentu-
rę w Katedrze Automatyki i Telemechaniki.
W tej instytucji, o różnych nazwach (obecnie
— Instytut Automatyki i Informatyki Sto so -
wanej) pracował aż do 2011 roku. Dyplom
magisterski uzyskał, po stażu zagranicznym,
w 1959 roku, stopień doktora nauk technicz-
nych — w 1964 roku, a stopień doktora habi -
li towanego — w 1969 roku (za pracę Synteza
automatów asynchronicznych). Tytuł profe -
so ra nadano mu w 1983 roku. Stanowisko
pro fesora zwyczajnego w Politechnice War -

szaw skiej łączył w latach 1997–2007 z funk-
cją profesora w Instytucie Łączności w Mie -
dzeszynie. 

Roczny staż przemysłowy odbył w Za kła -
dach ASEA w Szwecji (1958–1959), a kilku-
miesięczne staże naukowe w ZSRR (Le nin -
gradz ki Instytut Elektrotechniki — 1963,
Mos kiewski Instytut Energetyczny — 1966).
W 1974 roku prowadził przez jeden trymestr
wykłady w Uniwersytecie w Minneapolis
(USA), a przez trzy lata (1984–1987) wykładał
w Uniwersytecie w Port Harcourt (Nigeria).

Przez wiele lat głównym kierunkiem za -
interesowań badawczych Wiesława Tra czy -
ka były układy i systemy cyfrowe, a w szcze-
gólności projektowanie układów z elemen-
tów przekaźnikowych, NOR i NAND, układy
asynchroniczne, synteza blokowa i mikro-
programowanie. Tym zagadnieniom poświ-
ęcone były książki: Elementy i układy auto-
matyki przekaźnikowej (WNT, 1964), Pro jek -
to wanie tranzystorowych układów prze-
łączających (WNT, 1966) oraz Układy cyfro-
we automatyki (WNT, 1974, 1976, tłumacze-
nie rosyjskie — Energia — 1978, wersja elek -
tro niczna — 2007). Kierowana przez Wie -
sława Traczyka grupa badawcza wdrożyła
kilka zaprojektowanych przez siebie syste-
mów cyfrowych i komputerowych, głównie
dla potrzeb energetyki, kolejnictwa i Mini -
ster stwa Obrony Narodowej. Za osiągnięcia
badawcze Wiesław Traczyk uzyskał dwie in -
dy widualne Nagrody Ministra Nauki, Szkol -
nictwa Wyższego i Techniki.

W ciągu ostatnich lat działalności nauko-
wej Wiesława Traczyka związana była ona
głównie z inżynierią wiedzy, sztuczną inteli-
gencją i logicznymi metodami wspomagania
de cyzji. Tej tematyki dotyczy kilkanaście pub -
likacji, redagowana przez niego książka Pro -
blemy sztucznej inteligencji („Wiedza i Ży cie”,
1995) oraz dwa (wykonane pod jego kierun-
kiem) projekty finansowane przez Komitet Ba -
dań Naukowych. Zwieńczeniem tej dzia łal no -
ści jest książka Inżynieria wiedzy (Exit, 2010).

Prace prowadzone w Instytucie Łączności
związane były z inżynierią wiedzy, wspoma-
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ganiem decyzji i problemami odkrywania
wiedzy.

Przez wiele lat Wiesław Traczyk prowa-
dził podstawowe przedmioty wprowadza-
jące do techniki cyfrowej, takie jak: „Teoria
automatów”, „Układy logiczne”, „Układy
cyfrowe”, „Systemy cyfrowe” i „Architektura
komputerów”. Jest autorem podręcznika Ukła -
dy cyfrowe (WNT, 1982, 1986). Od lat osiem -
dziesiątych wykładał „Inżynierię wiedzy”
oraz „Metody sztucznej inteligencji”.

Wiesław Traczyk wypromował trzynastu
doktorów (w tym dwóch cudzoziemców),
recenzował 28 rozpraw doktorskich i 12 prac
habilitacyjnych.

Ważniejsze funkcje pełnione przez Wie -
sła wa Traczyka to: prodziekan Wydziału Elek -
troniki (1971–1975), zastępca dyrektora ds.
nauki Instytutu Automatyki (1975–1981), dy -
rektor Instytutu Automatyki (wybrany przez
pra cowników, 1981–1984), kierownik Za kła du
Optymalizacji i Wspomagania Decyzji (1997–
–2002). Dwukrotnie (1981 i 1984) był wy -
bie rany do Senatu Politechniki Warszaw -
skiej, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego
Komisji Budżetu i Finansów.

Przewodniczył kilku komisjom wydziało-
wych i jednej komisji rektorskiej.

Jest żonaty, ma jednego syna (pracownika
Politechniki Warszawskiej) i dwóch wnuków.
Interesuje się muzyką klasyczną i fotografią,
odpoczywa przy pracach na działce rekre-
acyjnej.
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WŁODZIMIERZ
WOJCIECH TRZOCH
Włodzimierz Trzoch urodził się 26 marca
1948 roku w Warszawie, gdzie ukończył
szkołę podstawową (1962) i Technikum
Radiowe im. Marcina Kasprzaka (1967). Dy -
plom inżyniera elektronika uzyskał w 1973
roku, a następnie, w 1976 roku, magistra in -
żyniera elektronika na Wydziale Elek troniki
Politechniki Warszawskiej. Zatrudniony w Ins -
tytucie Technologii Elektronowej (obecnie
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki —
IMiO Politechniki Warszawskiej) początko-
wo na stanowisku inżynieryjno-technicznym,
a od 1977 roku — w charakterze nauczyciela
akademickiego — starszego asystenta; od 1983
do 1992 roku — na stanowisku adiunkta.

Stopień doktora nauk technicznych uzy-
skał w 1983 roku na Wydziale Elektroniki Po -
li techniki Warszawskiej za rozprawę Metoda
pomiaru wysokiej próżni próżniomierzem jo -

nizacyjnym o modulacji sinusoidalnej prądu
kolektora, której promotorem był profesor
Janusz Groszkowski.

Od 1983 roku pełnił funkcję kierownika
Zespołu Badawczego „Aparatura do Badań
Powierzchni Ciała Stałego”, w Instytucie Mi -
kroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki
Warszawskiej.

Zainteresowania badawcze Włodzimie -
rza Trzocha koncentrowały się na metodolo-
gii pomiaru wysokiej i bardzo wysokiej
próżni oraz na poszukiwaniu rozwiązań
technologicznych i konstrukcyjnych umożli-
wiających budowę aparatury przeznaczonej
do badań różnorodnych materiałów w środo-
wisku bardzo wysokiej próżni.

Badania, w jakich brał udział, ukierunko-
wane były w szczególności na następujących
zagadnieniach: rozszerzaniu zakresu pomia-
rowego jonizacyjnych przetworników stoso-
wanych do pomiaru wysokiej próżni przez
stosowanie metod modulacyjnych prądu
kolektora, technologii i konstrukcji dział
elek tronowych oraz analizatorów energii
elek tronów stosowanych w spektrometrii
powierzchni ciała stałego, konstrukcji specy-
ficznych układów elektronicznych umożli-
wiających realizację metod modulacyjnych
pomiaru wysokiej próżni oraz sterownych
kom puterowo systemów pomiarowych, pro-
blematyce konstrukcji układów elektronicz-
nych narażonych na szokowe działanie
wyładowań elektrycznych oraz pomiaru syg -
nału użytecznego znajdującego się poniżej
po ziomu szumów, opracowywaniu algoryt-
mów przetwarzania danych umożliwiają -
cych automatyzację procesów pomiarowych
i identyfikację składu chemicznego na po -
wierzchni ciała stałego.

Największym sukcesem kierowanego
przez niego zespołu badawczego było skon-
struowanie i wykonanie w latach osiemdzie-
siątych XX wieku spektrometru do badań po -
wierzchni ciała stałego wyposażonego w kom -
puterowe sterowanie, akwizycję i przetwa rza -
nie danych. Zastosowano w nim opraco wa ne
przez zespół unikalne oprogramowanie.

trzoch
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Wśród licznego grona współpracowni-
ków uczestniczących w tym projekcie, istot-
ny wkład w jego realizację wnieśli: doktor
Stanisław Pytkowski, doktor Piotr Szwemin.
magister Marek Oleksowicz (układy elektro-
niczne) i Piotr Karwański (mechanika precy-
zyjna). Kod programu na bazie założeń opra-
cowanych przez Włodzimierza Trzocha
napisali głównie Andrzej Pietrucha, Marek
Sze lągowski i Wojciech Świderski, którzy
współ pracę przy projekcie rozpoczynali jesz-
cze w okresie studiów. Opracowane przez
zespół urządzenia spektrometryczne, kom-
pletne lub we fragmentach, zostały wykona-
ne w Politechnice Warszawskiej i wdrożone
do pracy w kilku placówkach naukowo-
badawczych w Polsce (Instytut Mikro elek tro -
ni ki i Optoelektroniki Politechniki Warszaw -
skiej — wyposażenie laboratorium dydak-
tycznego, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej
Aka demii Nauk, Instytut Fizyki i Chemii Me -
ta li Uniwersytetu Śląskiego, Ośrodek Badaw -
czo-Rozwojowy Elektroniki Próżniowej) i jed -
nej placówce za granicą (Instytut Elektroniki
Bułgarskiej Akademii Nauk w Sofii).

W działalności dydaktycznej, Włodzi -
mierz Trzoch zajmował się głównie prowa -
dze niem laboratoriów podstawowych i prob le -
mowych, projektów, opieki indywidualnej nad
studentami i pracami dyplomowymi. 

Współautor ćwiczeń laboratoryjnych rea -
lizowanych w obszarze miernictwa próżnio-
wego i badania powierzchni ciała stałego.
Opiekun kilku prac dyplomowych.

Jest współautorem dwóch patentów i kilku -
dziesięciu publikacji prezentowanych w ma -
teriałach konferencyjnych oraz kilku — w cza -
sopismach. 

Otrzymał zespołową Nagrodę trzeciego
stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyż sze -
go i Techniki (1981), Sekretarza Naukowego
Polskiej Akademii Nauk (1986) kilkakrotnie
nagrodzony przez Rektora Politechniki War -
szawskiej za Wybitne Osiągnięcia Naukowe. 

Przez większość okresu działalności na Po -
litechnice Warszawskiej Włodzimierz Trzoch
pracował pod bezpośrednim zwierzchnic-
twem doktora Stanisława Pytkowskiego, który
był jego nauczycielem, wprowadzał go w świat
nauki i inspirował kierunki działalności. 

Od początku pracy znajdował się w krę -
gu bliskich współpracowników ogromnego
auto rytetu naukowego profesora Janusza
Groszkowskiego. 

Pracę na Politechnice Warszawskiej za -
kończył w 1992 roku i rozpoczął działalność
w obszarze bankowości, gdzie przez więk-
szość czasu z dziesięcioletniej pracy zajmo-
wał stanowiska menedżerskie. Organizował
i tworzył produkty bankowe oparte o karty
plastikowe i magnetyczne oraz współuczest-
niczył w budowie systemów akceptacji kart
bankowych. Zarządzał też obszarem gospo-
darki własnej banku i był szefem projektu in -
formatycznego do obsługi tego obszaru dzia-
łalności banku. 

Jest żonaty, ma córkę i syna.
Uprawia narciarstwo, windsurfing, żeglar -

 stwo. Z przyjemnością zasiada do stolika
brydżowego. Lubi turystykę i fotografię.
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JAROSŁAW
TURKIEWICZ
Jarosław Turkiewicz uzyskał tytuł magistra
inżyniera na Wydziale Elektroniki i Technik
Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
W 2006 roku uzyskał tytuł Ph.D. na
Technische Universiteit Eindhoven (TU/e),
Holandia. W latach 2006–2007 pracował w
firmie The Boston Consulting Group. W 2007
roku rozpoczął pracę w Instytucie Tele ko -
munikacji Politechniki Warszawskiej. Opra -
co wał i przebadał add/drop multiplexer
OTDM o przepływności 160 Gbit/s, konwer-
ter długości fali i transmultiplexer 1310 nm-
-na-1550 nm, transmisję o wysokiej prze-
pływności i pojemności w oknie transmisyj-
nym 1310 nm. Jako pierwszy na świecie zre-
alizował transmisję 4 ×25 Gbit/s w oknie
1310 nm, która została wykorzystana w tech-
nologii 100 G Ethernet. Jarosław Turkiewicz
jest autorem lub współautorem ponad 50
recenzowanych artykułów naukowych w ta -
kich czasopismach, jak: „Nature Photonics”,
„IEEE Photonics Technology Letters”, „IEEE

Jour nal of Lightwave Tehcnology”, „IEE Elec -
tronic Letters” oraz konferencjach European
Conference and Exhibition on Optical Com -
mu nication i Optical Fiber Conference. Jest
recenzentem: „IEEE Photonics Technology
Let ters”, „IEE Proceedings of Opto elec tro -
nics”, „IEE Electronics Letters”, „Optica Apli -
cata” i Narodowego Centrum Badań i Roz -
wo ju. W 2005 roku otrzymał prestiżową
nagrodę IEEE Laser & Electro-Optics Society,
a w 2009 i 2011 roku stypendium Centrum
Studiów Zaawansowanych Politechniki War -
szawskiej. Do jego zainteresowań badaw-
czych zaliczamy systemy i sieci światłowo-
dowe o bardzo wysokich przepływnościach
i pojemnościach, czysto-optyczne przetwa-
rzanie sygnałów, techno-ekonomiczne anali-
zy technologii telekomunikacyjnych, rozwój
społeczeństwa informacyjnego i jego infra-
struktury oraz zarządzanie innowacyjnością
i transferem technologii.
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tyszka-zawadzka

ANNA
TYSZKA-ZAWADZKA
Anna Tyszka-Zawadzka urodziła się 26 lipca
1966 roku w Warszawie, gdzie też ukończy-
ła XXV Liceum Ogólnokształcące im. Józefa
Wybickiego (1985). W 1985 roku rozpoczęła
studia na Wydziale Elektroniki Politechniki
Warszawskiej. Studia ukończyła w 1991 ro -
ku w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelek -
tro niki Politechniki Warszawskiej. Tematem
jej pracy dyplomowej z dziedziny elektroniki
kwantowej, wykonywanej w Zakładzie Opto -
elektroniki Instytutu Mikroelektroniki i Opto -
elektroniki były Warunki stabilności generacji
promieniowania w falowodowych laserach
z rozłożonym sprzężeniem zwrotnym. Od
marca 1992 do lutego 1996 roku była stu-
dentką studiów doktoranckich na Wydziale
Elektroniki i Technik Informacyjnych Poli tech -
niki Warszawskiej na kierunku Elektronika i Te -
lekomunikacja. W kwietniu 1994 roku została
nagrodzona w konkursie na „Najlepszą Pra -
cę Młodego Naukowca” z dziedziny opto -
elek troniki na V Konferencji Naukowej „Tech -
nologia Elektronowa” ELTE’94. W 1995 roku
otrzymała roczne stypendium z Fundacji na
Rzecz Nauki Polskiej. Od kwietnia 1996 roku
jest zatrudniona w Zakładzie Optoelektroniki
Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki,
najpierw na stanowisku asystenta, a od listo-
pada 1996 roku na stanowisku adiunkta.
Roz prawę doktorską Wpływ nadmiarowego
szumu na warunki generacji laserów z rozło-
żonym sprzężeniem zwrotnym oraz laserów
z rezonatorem Fabry-Perot, obroniła z wy -
róż nieniem w czerwcu 1996 roku. W grud-
niu 1997 roku otrzymała nagrodę Prezesa
Ra dy Ministrów za wyróżnioną rozprawę
doktorską.

W latach 2006–2008 była członkiem Ze -
społu ds. Standardów Kształcenia powołanego
przez Komisję Rady Wydziału ds. Kształcenia.

Jest współautorką wykładów „Laser Tech -
ni ques” dla studentów Programu Erasmus
Mun dus oraz „Laser Physics and Semi con duc -
tor Optoelectronics” dla studentów studiów
III stopnia. Jest także autorką projektów do
wykładów „Lasery — kurs podstawowy” oraz
„Laser Physics and Semiconductor Opto elec -
tro nics”. Opublikowała około pięćdziesięciu
komunikatów konferencyjnych i dziesięć
arty kułów naukowych w wiodących czasopi-
smach naukowych: „Optics Letters”, „Optics
Communication”, „IEEE J. Quantum Elec tro -
nics”, „Journal of Optical Society of Ame rica”.
W latach 2004–2008 brała udział w pracach
Sieci Doskonałości NEMO w PR 6 UE.

Od 1996 roku jest członkiem Sto wa rzy -
szenia Elektryków Polskich.

W 2000 roku Anna Tyszka-Zawadzka
ukoń czyła Podyplomowe Studia Ubez pie -
czeń o kierunku matematyki ubezpieczenio-
wej na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu
War szaw skiego.
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ALEKSANDER URBAŚ
Aleksander Urbaś urodził się 20 lutego 1946
roku w Bielsku Białej, gdzie ukończył szkołę
podstawową (1960) oraz Technikum
Mechaniczno-Elektryczne (1965) uzyskując
świadectwo maturalne technika elektrome-
chanika. W 1965 roku rozpoczął studia na
Wydziale Łączności Politechniki War szaw -
skiej. Dyplom magistra inżyniera automatyka
(z wynikiem bardzo dobrym) uzyskał w 1970
roku na Wydziale Elektroniki Politechniki
Warszawskiej. W tym też roku rozpoczął
pracę zawodową jako nauczyciel akademic-
ki w Zakładzie Teorii Obwodów i Sygnałów
Instytutu Podstaw Elektroniki, przemianowa-
nym w 1998 roku na Instytut Systemów Elek -
tronicznych (ISE), kolejno na stanowisku asys -
tenta stażysty, asystenta, starszego asystenta,
adiunkta, a od 1999 roku na stanowisku pro-
fesora nadzwyczajnego na Wydziale Elek tro -

ni ki i Technik Informacyjnych Politechniki
War szawskiej. Stopień doktora nauk tech-
nicznych w dziedzinie elektroniki uzyskał
w 1978 roku za rozprawę Metoda łańcucho-
wa syntezy transmitancji czwórnika liniowe-
go przy użyciu wzmacniaczy operacyjnych,
a stopień naukowy doktora habilitowanego
— w 1990 roku za monografię Metoda wraż -
liwościowa analizy i korekcji wpływu nieide-
alnych elementów aktywnych na właściwo-
ści częstotliwościowe filtrów.

Początkowo w latach 1969–1971 zainte-
resowania naukowe Aleksandra Urbasia kon-
centrowały się na tematyce czaso-optymal-
nych układów sterowania. Od 1971 roku
podejmuje badania dotyczące teorii, metod
syntezy i projektowania oraz realizacji układów
aktywnych — głównie w technologii scalo-
nej bezindukcyjnych filtrów mikroelektro-
nicznych. Początkowo, w latach 1971–1978,
zajmuje się syntezą i projektowaniem filtrów
aktywnych RC ze wzmacniaczami operacyj-
nymi. Po doktoracie rozwija badania nad
metodami syntezy filtrów bezrezystorowych
o strukturach symetrycznych pracujących
w cza sie ciągłym, w których rezystor liniowy
zostaje zastąpiony połączeniami tranzysto-
rów MOS oraz tzw. filtrów OTA-C ze wzmac-
niaczami transkonduktancyjnymi i po jem -
nościami, w których cechę rezystancji reali-
zują także wzmacniacze OTA. W ostatnich
latach badania naukowe Aleksandra Urbasia
koncentrują się na syntezie i projektowaniu
filtrów zawierających wyłącznie tranzystory
MOS oraz filtrów pracujących w trybie
prądowym zawierających konwejory prądo-
we. Celem ich jest dostosowanie analogo-
wych układów selektywnych do wymagań
stawianych przez współczesne technologie
realizacji układów scalonych, zwłaszcza ASIC
oraz możliwość realizacji na jednym czipie
łącznie z układami cyfrowymi, blokami sta-
bilizacji i przestrajania parametrów filtrów.
Istotnym praktycznie rezultatem są prace
dotyczące eliminacji lub redukcji wpływów
nieidealności elementów aktywnych na wła -
ści wości częstotliwościowe filtrów. Współ -
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pracując z profesorem Jerzym Osiowskim,
tworzy podstawy teorii syntezy filtrów z tzw.
aktywną kompensacją.

W latach 1972–1978 współpracuje z re -
sortowym Instytutem Łączności oraz Insty tu -
tem Technologii Elektronicznej Politechniki
Warszawskiej biorąc udział w badaniach do -
tyczących możliwości zastosowania filtrów
aktywnych w telefonii. Doprowadza to do
rea lizacji prototypu — w technologii hybry-
dowej — filtru aktywnego przemiany kanało-
wej w telefonii wielokrotnej. W latach
1981–1982 bierze udział w projekcie i reali-
zacji filtru przestrajanego do nanowoltomie-
rza selektywnego na zlecenie Zakładu UNI-
PAN. W 1992 roku doprowadza do realizacji
filtru MOSFET-C o strukturze symetrycznej w
technologii scalonej ASIC. Jest jednym z rea -
li zatorów badań prowadzonych w ramach
Pro blemów Węzłowych (06.5.1, 06.2) dla
potrzeb telekomunikacji, a przez wiele lat
realizatorem i kierownikiem zadań w ramach
Problemu Resortowego 1.8 MNSzWiT, Cen -
tral nego Problemu Badań Podstawowych
CPBP 02.14 oraz trzech zleceń Wydziału IV
Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk.

Jest autorem lub współautorem 77 publi-
kacji w czasopismach i materiałach konfe-
rencyjnych krajowych i zagranicznych,
takich jak: „International Jounal on Circui
Ttheory and Application”, „International Jour -
nal of Electronics”, „International Symposium
on Circuit and Systems ISCAS”, „European
Conference on Circuit Theory and Design”.
Jest współautorem książki Analogowe syste-
my teletransmisyjne (WKiŁ, 1979). Był auto-
rem lub współautorem 16 raportów nauko-
wych. Był kierownikiem i głównym wy ko -
naw cą grantów Ministerstwa Edukacji Na -
rodowej (1990), Komitetu Badań Naukowych
(1992–1994) oraz trzech grantów dziekana
Wydziału Elektroniki i Technik Infor ma cyj -
nych Politechniki Warszawskiej (1994, 1996,
1997). Recenzował 3 rozprawy doktorskie,
3 rozprawy habilitacyjne oraz 9 projektów
badawczych Komitetu Badań Naukowych.
Za osiągnięcia badawcze był nagrodzony
przez Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego

i Techniki (1979) oraz czterokrotnie Nagrodą
Rektora Politechniki Warszawskiej (1982,
1985, 1991, 1996).

Aleksander Urbaś prowadził wykłady na
różnych rodzajach studiów z przedmiotów:
„Teoria obwodów” (1978–1994), „Sygnały
i systemy” (1995–2001) oraz wykłady obie-
ralne: „Projektowanie układów selektywnych
bezindukcyjnych” (1979–1980), „Metody
syntezy i projektowania filtrów aktywnych”
(1981–1982). Jest między innymi autorem
skryptu Laboratorium teorii obwodów (wyd.
Politechniki Warszawskiej 1981, 1990) oraz
współautorem skryptu Sygnały i systemy —
ćwiczenia laboratoryjne (Oficyna Wydaw ni -
cza Politechniki Warszawskiej, 1998, 2000).
Jest twórcą koncepcji i głównym realizato-
rem laboratoriów dydaktycznych: „Teorii
obwodów” (1978–1980) i „Teorii obwodów
i sygnałów” (1994–1996) do czterech przed-
miotów podstawowych dla wszystkich stu-
dentów Wydziału. Od ponad dwudziestu
dwóch lat pracuje na stanowiskach kierowni-
czych w tych laboratoriach. Dyplomował
17 magistrów inżynierów.

Aleksander Urbaś był członkiem Uczel -
nianej Komisji Rekrutacyjnej (1971–1972),
sekretarzem Komisji Programowej Rady Wy -
działu (1993–1994). Jest Przewodniczącym
Komisji Egzaminów Dyplomowych (od 1997
roku). Jest także członkiem Komitetu
Naukowego Krajowej Konferencji „Teoria
obwodów i układy elektroniczne” (od 1997
roku) oraz International Conference on
Signals and Electronic Systems (od 2000
roku), członkiem Sekcji Sygnałów, Układów
i Systemów Komitetu Elektroniki i Tele ko -
munikacji Polskiej Akademii Nauk (od 1997
roku), kierownikiem Zespołu Naukowego
Ana logowej Filtracji Sygnałów (od 1992
roku), stałym recenzentem „Kwartalnika
Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Aka de -
mii Nauk” (od 1997 roku). Był recenzentem
„Mathematical Reviews” (1991–1995) oraz
członkiem American Mathematica Society
(1992–1995).

Jest wdowcem, ma jednego syna.
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JAKUB WALCZAK
Jakub Walczak urodził się 27 marca 1971
roku w Mikołowie (województwo śląskie).
W la tach 1986–1990 uczęszczał do VIII Li -
ce um Ogólnokształcącego w Katowicach do
klasy o profilu matematyczno-fizycznym.
W 1990 roku rozpoczął studia na Wydziale
Elektroniki i Technik Informacyjnych Poli tec -
niki Warszawskiej, które ukończył w 1996
roku. W latach 1996–2002 był studentem
studiów doktoranckich w Instytucie Mi kro -
elek troniki i Optoelektroniki Politechniki
War szawskiej. Tytuł rozprawy doktorskiej Mo -

delowanie rozpraszania elektronów w cien -
kiej warstwie półprzewodnika tranzystora GAA
SOI. Po uzyskaniu stopnia doktora w 2002
roku został zatrudniony w Instytucie Mi kro -
elek troniki i Optoelektroniki na stanowisku
adiunkta. Jego praca naukowo badawcza
kon centruje się na zagadnieniach transportu
w strukturach MOS/SOI z ultracienkim ka -
nałem i dielektrykiem oraz modelowaniu
przyrządów o wymiarach nanometrowych.
W chwi lach wolnych pasjonują go góry
i powietrze (paralotniarstwo).
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KRZYSZTOF
WALCZAK
Krzysztof Walczak urodził się 16 stycznia
1950 roku w Lublinie, gdzie ukończył szkołę
podstawową (1963) i liceum ogólnokszta-
łcące (1967). Był laureatem Olimpiady
Chemicznej i dwukrotnie zdobył wyróżnie-
nie w tej olimpiadzie. Ponadto był uczestni-
kiem zawodów III stopnia Olimpiady Ma te -
ma tycznej, co spowodowało przyjęcie bez
eg zaminu na Studium Podstawowych Prob -
lemów Techniki Politechniki Warszawskiej
w 1967 roku, które ukończył w 1972 roku
uzyskując dyplom magistra inżyniera mate-
matyki. W tym samym roku Krzysztof Wal -
czak został przyjęty na Studium Dok to ran -
ckie przy Wydziale Elektroniki Politechniki
Warszawskiej, co zaowocowało rozprawą
doktorską Dekompozycyjne metody syntezy
układów kombinacyjnych wolnych od ryzy-
ka statycznego dla zmian przyległych obro-
nioną w 1976 roku. Stopień naukowy dokto-
ra habilitowanego uzyskał na Wydziale Elek -
tro niki w 1988 roku za monografię Hierar -
chicz ne wyznaczanie testów dla układów
cyfrowych. 

Po ukończeniu studiów doktoranckich
w 1975 roku Krzysztof Walczak został za -
trudniony jako nauczyciel akademicki w Ins -
tytucie Informatyki na Wydziale Elektroniki
Politechniki Warszawskiej, gdzie pracował
do 1988 roku. W 1988 roku rozpoczął pracę
w Akademii Wychowania Fizycznego jako
kierownik Zakładu Metod i Analiz Mate ma -
tycznych, gdzie pracował do 1998 roku. W tym
samym roku powrócił do pracy w Instytucie

Informatyki na Wydziale Elektroniki i Tech -
nik Informacyjnych.

Początkowo zainteresowania badawcze
Krzysztofa Walczaka dotyczyły problematyki
syntezy układów logicznych wolnych od ry -
zyka. Następnie Krzysztof Walczak w latach
1978–1987 uczestniczył w pracach nad pro-
blemem MRI3 dotyczącym opracowania teo-
rii i metody badania właściwości funkcji diag -
nostycznych układów logicznych, a w szcze-
gólności układów scalonych oraz opracowa-
nia i zaimplementowania metod diagnozo-
wania struktur i systemów cyfrowych o pod-
wyższonej niezawodności. W ostatnich la -
tach prowadzi prace naukowo badawcze
poświęcone szeroko rozumianej problematy-
ce eksploracji danych: eksploracji wzorców,
wykorzystaniu eksploracji danych w wyszu-
kiwaniu i klasyfikacji obrazów oraz w stoso-
waniu metod eksploracji danych w bardzo
dy namicznie rozwijającej się ostatnio dzie -
dzi nie, a mianowicie bioinformatyce.
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uki programowania, z których najważniejsze
to: Podstawy programowania maszyn cyfro-
wych. Fortran (Wydawnictwa Naukowo-Tech -
niczne, Warszawa 1987), Programowanie
w języku Fortran 77 (Wydawnictwa Nau -
kowo-Techniczne, Warszawa 1991), Pro gra -
mo wanie systemów baz danych. Język Clip -
per (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne,
Warszawa 1991), Programowanie w języku
Clipper 5.0–5.3 (Wydawnictwo W & W,
Warszawa 1992–1999), Nauka programowa-
nia dla początkujących. Pascal (Wy daw -
nictwo W & W, Warszawa 1993–2010),
Nauka programowania dla... już nie całkiem
po czątkujących. Pascal (Wydawnictwo
W & W, Warszawa 1994–2010), Nauka pro-
gramowania w systemie Delphi (Wydaw nic -
two W & W, Warszawa 1996–2006), Nauka
programowania systemów baz danych.
Delphi (Wydawnictwo W & W, Warszawa
1997–2006), Programowanie w języku Turbo
Pascal 7.0 (Wydawnictwo W & W, Warszawa
1998–2008), Nauka programowania w języ-
ku C++. Borland Builder (Wydawnictwo
W & W, Warszawa 1998–2006), Nauka pro-
gramowania dla początkujących. C++ (Wy -
daw nictwo W & W, Warszawa 1999–2010),
Nauka programowania obiektowego. C++
(Wy dawnictwo W & W, Warszawa 2000–
–2010), Przykłady zastosowań. C++ Borland
Builder (Wydawnictwo W & W, Warszawa
2003–2010), JAVA. Nauka programowania
dla początkujących (WydawnictwoW & W,
Warszawa 2005–2010).

Krzysztof Walczak za osiągnięcia w dzie-
dzinie dydaktyczno-wychowawczej otrzymał
w 1981 roku zespołową Nagrodę Ministra
Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.
W 2008 roku otrzymał Medal Edukacji Na -
rodowej.

Krzysztof Walczak jest autorem kilkudzie-
sięciu prac naukowych opublikowanych w re -
nomowanych czasopismach i w materiałach
międzynarodowych konferencji, 22 prace są
indeksowane przez serwis Digital Biblio -
graphy & Library Project zawierający najlep-
sze na świecie prace z dziedziny informatyki.

Za osiągnięcia naukowe uzyskał między
innymi w 1981 roku zespołową nagrodę Sek -
retarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk
oraz w 2008 roku zespołową Nagrodę Rek -
tora Politechniki Warszawskiej.

Krzysztof Walczak jest promotorem 2 roz -
praw doktorskich, a obecnie pod jego kie-
runkiem są prowadzone 2 zaawansowane
prace doktorskie. Jeden z wypromowanych
doktorów, Paweł Terlecki, uzyskał w 2009
ro ku Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za
roz prawę doktorską. Doktorant, magister
Tomasz Gambin, którym obecnie opiekuje
się Krzysztof Walczak, został w 2010 roku
laureatem konkursu na stypendia krajowe dla
młodych uczonych organizowanego przez
Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach
programu START.

Krzysztof Walczak recenzował prace dla
renomowanych czasopism. Jest zapraszany
do komitetów programowych wielu między-
narodowych konferencji.

Krzysztof Walczak prowadził następujące
wykłady: „Programowanie komputerów”,
„Te oria automatów i lingwistyka matema -
tycz na”, „Wybrane zagadnienia teorii funkcji
przełączających”, „Podstawy teoretyczne in -
for matyki”, „Programowanie zagadnień
sztuc znej inteligencji w języku Prolog”, „Pro -
gramowanie w logice — podstawy i zastoso-
wania”.

Jest autorem lub współautorem ponad 25
podręczników akademickich i książek do na -
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PIOTR WARDA
Piotr Warda urodził się w 1964 roku w War -
szawie. Ukończył XXX Liceum Ogól no -
kształcące im. Jana Śniadeckiego w War sza -
wie, a następnie studiował na Wydziale Elek -
troniki Politechniki Warszawskiej.

Studia ukończył w 1989 roku, broniąc
pracę magisterską w Instytucie Mikro elek tro -
niki i Optoelektroniki Politechniki Warszaw -
skiej. Tematem pracy dyplomowej z dziedzi-
ny optoelektroniki, wykonywanej w Zakła dzie
Optoelektroniki Instytutu Mikroelektroniki
i Op toelektroniki było Badanie lasera barw-
nikowego o pracy ciągłej.

W marcu 1992 roku rozpoczął studia
doktoranckie na Wydziale Elektroniki i Tech -
nik Informacyjnych Politechniki War szaw -
skiej na kierunku Elektronika i Teleko mu ni -
kacja.

Rozprawę doktorską Wpływ pola magne -
tycz nego pierścieniowych magnesów trwałych
na parametry jonowego lasera argonowego,
obronił z wyróżnieniem w październiku
1998 roku.

W trakcie studiów doktoranckich w 1994
roku otrzymał Zespołową Nagrodę Ministra
Edukacji Narodowej.

W styczniu 1999 roku został mianowany
na stanowisko adiunkta w Zakładzie Opto -
elek troniki Instytutu Mikroelektroniki i Opto -
elektroniki Politechniki Warszawskiej.

W 1999 roku nagrodzony w Konkursie
FIATA na najlepszą pracę doktorską wykona-
ną na Politechnice Warszawskiej.

W tym samym roku został wyróżniony
również indywidualną Nagrodą II stopnia Rek -
tora Politechniki Warszawskiej za osiąg nięcia
naukowe.

W 2000 roku otrzymał zespołową Na -
grodę Prezesa Rady Ministrów za wybitne
krajowe osiągnięcie naukowo-techniczne.
Jest współtwórcą opatentowanego w 2000 ro -
ku wynalazku „Rura wyładowcza jonowego
lasera gazowego”.

W 2005 roku otrzymał zespołową Na gro -
dę II stopnia Rektora Politechniki War szaw -
skiej za osiągnięcia dydaktyczne.

Jest współautorem wykładu „Elementy
i systemy optoelektroniczne”.

Opublikował około trzydziestu komuni ka -
tów konferencyjnych i artykułów naukowych.

W latach 2004–2008 brał udział w pra-
cach Sieci Doskonałości NEMO w PR-6 UE.

Był członkiem powołanego przez Rektora
Zespołu Roboczego Kierowników Projektów
Unii Europejskiej.

Od 1996 roku jest członkiem Stowa rzy -
szenia Elektryków Polskich.

Brał udział w pracach nad organizacją Rady
Kierowników Projektów Europejskich w Poli -
tech nice Warszawskiej.

Uczestniczy w organizacji i prowadzeniu
lek cji festiwalowych w ramach Festiwali Nauki.

Jest członkiem Stowarzyszenia Naukowo-
-Oświatowego POZYTON.



PAWEŁ WAWRZYŃSKI
Paweł Wawrzyński urodził się w Warszawie
5 stycznia 1978 roku. Skończył V Liceum
Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Po nia -
tow skiego w Warszawie. Studiował na Wy -
dziale Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechniki Warszawskiej, gdzie w 2001
roku uzyskał tytuł zawodowy magistra inży-
niera informatyki oraz na Wydziale Nauk Eko -
nomicznych Uniwersytetu Warszaw skie go,
gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii w 2004
roku. 

W 2005 roku obronił pracę doktorską,
któ rą pisał pod kierunkiem profesora Andrze -
ja Pacuta w Instytucie Automatyki i Infor ma -
tyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej.
Ogólną tematyką tej pracy (Intensive Rein for -

cement Learning), było uczenie maszynowe.
W tym samym 2005 roku został zatrudniony
w Instytucie Automatyki i Informatyki Stoso -
wa nej jako asystent i pracę tam kontynuuje
jako adiunkt począwszy od 2006 roku.

Zainteresowania badawcze Pawła Waw -
rzyńskiego dotyczą sztucznej inteligencji,
w tym głównie sieci neuronowych, uczenia
maszynowego i uczenia się przez wzmacnia-
nie a także nauk kognitywnych, w tym mode-
lowania pamięci, świadomości i percepcji.
W swoim dorobku naukowym za najważ -
niej szy uznaje artykuł Real-time Rein for ce -
ment Learning by Sequential Actor-Critics and
Experience Replay, opublikowany w „Neural
Networks 22” (2009), ss. 1484–1497.
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ALEKSANDER
WERBOWY
Aleksander Werbowy urodził się 25 września
1967 roku w Warszawie. W 1987 roku uko-
ńczył tam VI Liceum Ogólnokształcące im.
Tadeusza Reytana, a następnie rozpoczął stu-
dia na Wydziale Elektroniki Politechniki
Warszawskiej. W trakcie studiów (1993) prze -
bywał na 6-miesięcznym stypendium w Tech -
nische Hochschule Darmstadt (Darmstadt,
Niemcy) w ramach programu TEMPUS.
W 1994 roku uzyskał tytuł magistra inżynie-
ra w zakresie mikroelektroniki i optoelektro-
niki po czym rozpoczął studia doktoranckie
w dziedzinie elektroniki w Instytucie Mi kro -
elek troniki i Optoelektroniki Wydziału Elek -
tro niki i Technik Informacyjnych Politechniki
Warszawskiej. W 1999 roku obronił z wy -
różnieniem pracę doktorską na temat War -
stwy nanokrystalicznego kubicznego azotku
boru dla potrzeb elektroniki.

Głównymi obszarami zainteresowań
naukowo-badawczych Aleksandra Werbo -
we go są szeroko pojmowane nanotechnolo-
gie oraz technologie wytwarzania, obróbki
i charakteryzacji cienkich warstw materiałów
o szerokiej przerwie energetycznej, jak war-
stwy węglowe (nanokrystaliczny diament
(NCD) i węgiel diamentopodobny (DLC)),
azot kowe (m.in. BN, AlN, GaN) oraz tlenko-
we (np. Al2O3, TiO2) a także możliwości ich
zastosowań w strukturach i przyrządach
mikro-, opto- i nanoelektronicznych.

Jest autorem i współautorem ponad 50
artykułów naukowych oraz ponad 70 pre -
zen tacji na konferencjach krajowych i mię -
dzynarodowych (w tym 4 referatów zapro-
szonych), jak również współautorem 1 pod-
ręcznika akademickiego oraz 1 monografii.
Realizował i realizuje prace badawcze (w tym
jako kierownik) w ramach kilkunastu projek-
tów naukowych (m.in. Rektora Politechniki
Warszawskiej, Ministerstwa Nauki i Szkol -
nic twa Wyższego oraz w ramach Programu
Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”).

Jest kierownikiem Laboratorium Ma te ria -
łowej Charakteryzacji Mikro- i Nanostruktur
w Zakładzie Technologii Mikrosystemów i Ma -
teriałów Elektronicznych w Instytucie Mikro -
elek troniki i Optoelektroniki. Od 2003 roku
pełni też funkcję sekretarza naukowego Sek -
cji Technologii Elektronowej i Technologii
Ma teriałów Elektronicznych Komitetu Elek tro -
niki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk.

Aleksander Werbowy był dwukrotnie
(2000, 2006) laureatem zespołowej Nagrody
Rektora I stopnia za osiągnięcia naukowe.
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ANDRZEJ P.
WIERZBICKI
Andrzej P. Wierzbicki urodził się 29 czerwca
1937 roku w Warszawie. Dyplom magistra
inżyniera łączności ze specjalnością automa-
tyka uzyskał w 1960 roku na Wydziale Łącz-
ności Politechniki Warszawskiej. W latach
1959–1961 pracował w Instytucie Elek tro -
tech niki. Od 1961 do 2004 roku był zatrud-
niony w Politechnice Warszawskiej w Kate -
drze Automatyki (obecnie Instytut Auto ma ty -
ki i Informatyki Stosowanej) Wydziału Łącz -
no ści, później Elektroniki (od 1995 roku
Wydział Elektroniki i Technik Informa cyj -
nych). Stopień doktora uzyskał na Wydziale
Elektroniki Politechniki Warszawskiej w 1964
roku, stopień doktora habilitowanego w 1968
roku, tytuł profesora w 1976 roku, stanowi-
sko profesora zwyczajnego w 1992 roku. Od
1996 roku do chwili obecnej zatrudniony
w Ins tytucie Łączności, w latach 1996–2004
pełnił funkcję dyrektora.

Opublikował 12 książek naukowych oraz
2 monografie o charakterze podręczników,
ponad 140 artykułów w recenzowanych cza-
sopismach naukowych i rozdziałów w książ -
kach, ponad 100 referatów na konferencjach
naukowych, ma 3 wdrożone i wykorzystane
patenty. Był promotorem 18 doktorów, kilku
doktorantów (A. Dontchev, I. Lasiecka, A. Le -
wandowski) jest profesorami na uczelniach
zagranicznych. Jego doktoranci lub pracow-
nicy zespołu kierowanego przez niego uzy-
skali 4 habilitacje (A. Ruszczyński, J. Szy -
manowski, K. Kiwiel, A. Pacut), trzech z nich
ma tytuł profesora. Autor 52 recenzji rozpraw
doktorskich, 20 habilitacyjnych i 12 wnios -
ków profesorskich, w tym kilku dla uczel  ni
zagranicznych (4 rozprawy doktorskie i 5 wnio -
s ków profesorskich, włącznie z Uni wersy te -
tem Stanforda). 

Ma uznany międzynarodowo wkład w te o -
rię sterowania i optymalizacji, w tym autorstwo
zasady maksimum dla procesów z opóź nie -
niem, algorytmy przesuwanych funkcji kary
i uzupełnionych funkcji Lagrange’a z uogól-
nieniami na przypadek dynamiczny i ograni-
czeń w przestrzeni Hilberta. Jest autorem
uogól niającego podejścia do teorii wrażliwo-
ści układów dynamicznych i sterowania
opty malnego, opartego na rozróżnieniu roli
modelu podstawowego i rozszerzonego oraz
strukturalnej wersji twierdzenia o funkcji
uwikłanej (monografia, tłumaczona też na
język angielski). 

Zasadniczym osiągnięciem Andrzeja P.
Wierzbickiego jest autorstwo oryginalnego
podejścia do teorii i metodologii optymaliza-
cji wektorowej, wielokryterialnego wspoma-
gania decyzji i projektowania. Podejście to,
zwane „metodą punktu odniesienia”, w war-
stwie teoretycznej opiera się na nowych cha-
rakteryzacjach rozwiązań wektorowo opty-
malnych z wykorzystaniem stożkowego roz-
dzielania zbiorów i specjalnej klasy funkcji
osiągnięcia (skalaryzujących), zależnych pa -
rametrycznie od punktu odniesienia. W war-
stwie metodologicznej podejście to kładzie
na cisk na „suwerenną rolę użytkownika” syste -
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mu wspomagania decyzji czy projektowania
(którego trzeba wspomagać, a nie zastępo-
wać w ostatecznym wyborze decyzji czy
wariantu projektu). Podejście to zyskało mię -
dzynarodową akceptację i stało się podstawą
dalszych prac wielu autorów amerykańskich,
japońskich i europejskich. Za to podejście
na grodzony w 1992 roku — jako pierwszy
spoza badaczy amerykańskich — Nagrodą
Georg Cantor Award Międzynarodowego
Towarzystwa Wielokryterialnej Analizy De -
cyzji (IS MCDM).

Wśród innych zainteresowań badaw-
czych Andrzeja P. Wierzbickiego trzeba wy -
różnić prace związane z teorią i technikami
negocjacji, a także autorstwo zdobywającej
coraz większe zainteresowanie międzynaro-
dowe „racjonalnej teorii intuicji”, opartej na
rozróżnieniu pomiędzy trudnością przetwa-
rzania informacji słownej i całościowego
prze twarzania pełnej informacji (głównie
wizualnej) docierającej do człowieka, na
uzna niu upraszczającej i przyspieszającej
roli wynalazku mowy w procesie ewolucyj-
nym i przeciwstawieniu jej intuicji. Z teorii
tej wynika m.in., że co najwyżej 0,01% neu-
ronów w mózgu ludzkim zajmuje się rozu-
mowaniem racjonalnym, logicznym i słow-
nym. W latach 2004–2007 pracował też nad
mikro-modelami kreowania wiedzy, był
współ autorem dwóch monografii na ten
temat. Opublikował też szereg prac doty-
czących koncepcji „cywilizacji i społecze-
ństwa informacyjnego”. Komisja Europejska
mianowała go w latach 2000–2003 człon-
kiem Information Society Technology Advi -
so ry Group. W 2004 roku uzyskał nagrodę
im. profesora Tomasza Hofmokla za inicjaty-
wę i zaangażowanie w budowę miejskich
sieci komputerowych w Polsce. 

Na Politechnice Warszawskiej pełnił
funk cje zastępcy dyrektora Instytutu Auto ma -
tyki, prodziekana (1973 –1975) oraz dziekana
Wydziału Elektroniki w kadencji 1975–1978.

W latach 1960–1961 spędził rok na Po li -
tech nice Darmstadt w RFN. W latach 1970–
–1971 spędził rok na Uniwersytetach Min ne -
so ta oraz Browna w USA. W latach 1978–1984
pracował w Międzynarodowym Instytucie
Sto  sowanej Analizy Systemowej, od 1979 ro -
ku jako kierownik działu teoretycznego tego

instytutu. W 1985 roku wykładał na studiach
doktoranckich Uniwersytetu Zdalnego Nau -
cza nia w Hagen, Niemcy. W latach 1989–
–1990 spędził rok jako profesor wizytujący
Uni wersytetu w Kioto, Japonia. Ponadto, wy -
kładał na studiach doktoranckich wielu
uczel ni w kraju i zagranicą. W latach 2004–
–2007 był zatrudniony jako profesor badaw-
czy w Japan Advanced Institute of Science
and Technology w Nomi koło Kanazawy.

W kadencji 1991–1994 pełnił z wyboru
funkcje przewodniczącego Komisji Badań
Sto  sowanych Komitetu Badań Naukowych
oraz zastępcy przewodniczącego Rady Fun -
dacji Nauki Polskiej. Członek i przewodni -
czą cy zespołów opiniodawczych Komitetu
Badań Naukowych: Zespołu ds. Infra struk tu-
ry Informacyjnej Komitetu Badań Nauko wych
(1995–2000), przewodniczący Zespołu ds.
Rozwoju i Promocji Nauki (1995–2000),
przewodniczący Zespołu d.s. Współpracy
Nau kowej z Zagranicą (2001–2004). Był też
członkiem i przewodniczącym wielu Rad Nau -
kowych (m.in. PIAP, NASK). Od 1986 czło-
nek, obecnie wiceprzewodniczący Komitetu
Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium
Polskiej Akademii Nauk.

W 2005 roku został wyróżniony nagrodą
za najlepszy referat Knowledge Creation and
Integration: Creative Space and Creative En -
vi ronments na Hawaii International Con fe -
ren ce on Systems Sciences. W 2009 roku
uczest niczył jako audytor w międzynarodo-
wym przeglądzie prac nowopowstającego
Aalto University w Helsinkach.

Niedawne ważniejsze publikacje: On the
Role of Intuition in Decision Making and
Some Ways of Multicriteria Aid of Intuition
(„Jour nal of Multi-Criteria Decision Analysis”,
1997, vol. 6, pp. 65–78); Model-based Deci -
sion Support Methodology with Environ men -
tal Applications (współautorzy M. Makowski
i J. Wessels, Kluwer, Dordrecht 2000); Cre -
ative Space: Models of Creative Processes for
the Knowledge Civilization Age (współautor
Y. Nakamori, Springer Verlag, Berlin-Hei del -
berg 2006); Creative Environments: Sup por -
ting Creativity for the Knowledge Civilization
Age (współautor Y. Nakamori, Springer Ver lag,
Heidelberg-Berlin 2007).
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WITOLD KAZIMIERZ
WIERZEJSKI
Witold Kazimierz Wierzejski urodził się 20
lutego 1930 roku w Brwinowie koło
Warszawy. Do szkoły podstawowej chodził
w Warszawie a po wybuchu wojny w 1939
roku uczył się w Zalesiu Dolnym koło Pia -
secz na oraz w kompletach tajnego naucza-
nia we własnym domu. Maturę zdał w 1948 ro -
ku w Liceum im. Emilii Plater w Zalesiu. W tym
roku dostał się na studia inżynierskie na Wy -
dzia le Elektrycznym Politechniki Warszaw -
skiej (kierunek Prądy Słabe). W czasie studiów,
w grudniu 1950 roku, podjął pracę etatową
w Polskim Radiu. Dyplom inżynierski uzy-
skał w lutym 1952 roku. Od 1953 roku roz -
po czął wykonywanie prac zleconych w Ka -
te drze Podstaw Telekomunikacji profesora
Adama Smolińskiego, pracując jednocześnie
na etacie w Polskim Radiu. W początku 1954
roku rozpoczął studia magisterskie na Wy -
dzia le Łączności Politechniki Warszawskiej
od chodząc z etatu w Polskim Radiu, ale na -

dal wykonywał prace zlecone w Katedrze.
Były to opracowania i konstrukcje: generato-
ra impulsowego, wzmacniacza szerokopas -
mowego z Jerzym Baranowskim oraz wraz z Je -
rzym Helsztyńskim oscyloskopu-synchroskopu
nanosekundowego ZPT 113, który był póź -
niej, przez rok, najszybszym oscyloskopem
w Europie. Od 1 stycznia 1956 roku został
asys tentem i oprócz prac konstrukcyjnych
prowadził zajęcia laboratoryjne i ćwiczenio-
we ze studentami. Dyplom magisterski uzy-
skał 27 czerwca 1959 roku za pracę o spiral-
nych liniach opóźniających i przeszedł od
1 lip ca 1959 roku na etat starszego asystenta
w Katedrze Układów Elektronicznych Poli -
tech niki Warszawskiej. Tematyka prac w Ka -
te drze już się częściowo zmieniła, Wie rzej ski
był członkiem Zespołu Aparatury Bio cy ber -
netycznej, zajmującej się metodami i sprzę -
tem elektronicznym do badania i analizy ciś -
nienia wewnątrzczaszkowego i przepływów
krwi. Zespołem kierował profesor Wiktor
Gol de. Został opracowany i wdrożony do
produkcji w 1979 roku Histograf Ciśnienia
We wnątrzczaszkowego oraz prowadzono
pra ce z reoencefalografii. W latach 1964–1973
Witold Wierzejski wraz z Jerzym Helsz tyń -
skim wykonali cztery opracowania teoretycz-
ne i sprzętowe dla potrzeb kolejnictwa. Dok -
torat uzyskał 30 marca 1982 roku za pracę:
Formowanie czoła impulsu w linii opóźnia-
jącej z diodami półprzewodnikowymi o po -
jemności uzależnionej napięciowo, promo-
torem był profesor Wiktor Golde. Po śmierci
profesora Goldego w 1983 roku Witold Wie -
rzejski objął kierownictwo Zespołu. W 1986
roku Zespół zakończył i przekazał do pro -
duk cji mikroprocesorowy Analizator Ciś -
nienia Wewnątrzczaszkowego dla Zakładu
ZALIMP.

Jako wykładowca i starszy wykładowca
pro wadził wykłady z „Układów elektronicz-
nych II” i „Wybranych układów elektronicz-
nych”, a od 1981 roku „Cyfrowe przetwarzanie
sygnałów biologicznych”.

Prowadził 34 prace dyplomowe inżynier-
skie i magisterskie, częściowo związane z te -
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matyką swych prac naukowych z przetwa-
rzania sygnałów, z badań biocybernetycz-
nych a sześć dotyczyło syntezy muzycznej.
Oprócz wydawanych publikacji były też
referaty na konferencjach naukowych w kra -
ju i za granicą oraz dwa patenty. W latach
1967–1980 uzyskał 10 Nagród Rektora Poli-
tech niki Warszawskiej za pracę naukowo ba -
dawczą oraz został odznaczony w 1976 roku
Złotym Krzyżem Zasługi, w 1987 roku Krzy -
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
a także srebrną odznaką „Za Zasługi Dla
Warszawy”.

Od 1 października 1968 roku był wykła-
dowcą a od 1 października 1973 roku star-
szym wykładowcą. W 1995 roku został eme-
rytem, ale był jeszcze zatrudniony na pół
etatu w Katedrze, a następnie miał zlecane
wykłady z „Cyfrowego przetwarzania sygna-
łów biologicznych”.

Był jednym z członków założycieli Pol -
skiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej
w Warszawie. W ramach działalności poza -
na ukowej zajmował się współpracą tech-
niczno-organizacyjna z grupami opozycyj-
nymi. Było to powielanie tekstów, naprawa
powielaczy, opracowanie powielacza i jego
produkcja oraz wydany w podziemiu Mały
poradnik drukarski. Z inicjatywy Witolda
Wie rzejskiego wraz z jego kolegami z Wy -
dzia łu Elektroniki został zaprojektowany i wy -
konany w kilku egzemplarzach nadajnik
„Bo lek i Lolek”, który w program 1 telewizji
wpisywał napis „Solidarność Żyje” w czasie
stanu wojennego, jego produkcję przejęła
potem inna grupa konspiracyjna. W tym cza-
sie był już członkiem Solidarności.

W



WIESŁAW WINIECKI
Wiesław Winiecki urodził się 12 listopada
1950 roku w Gdańsku, gdzie ukończył szko-
łę podstawową (1965). W latach 1965–1968
uczęszczał do I Liceum Ogólnokształcącego
w Gdańsku, a następnie do XLII Liceum
Ogól  nokształcącego w Warszawie (1968–
–1969). Dyplom magistra inżyniera elektro-
nika uzyskał w 1975 roku na Wydziale Elek -
troniki Politechniki Warszawskiej. Stopień
doktora nauk technicznych uzyskał na Wy -
dziale Elektroniki w 1986 roku za rozprawę
Metoda przetwarzania danych pomiarowych
z wykorzystaniem funkcji odcinkowo-jedno-
rodnych oraz jej zastosowania, a stopień
naukowy doktora habilitowanego nauk tech-
nicznych w zakresie elektroniki (specjalność:
Metrologia i systemy pomiarowe) w 2003
roku za rozprawę Wirtualne przyrządy po -
mia rowe. Tytuł naukowy profesora uzyskał
w 2011 roku. Od 1975 roku Wiesław Winie c ki

jest pracownikiem Instytutu Radioelektroniki
Politechniki Warszawskiej, gdzie zajmował
kolejno stanowiska: stażysty, konstruktora,
starszego asystenta, adiunkta i — od 2005
roku — profesora nadzwyczajnego.

Działalność naukowa Wiesława Winiec -
kiego skoncentrowana jest wokół zagadnień
związanych z projektowaniem nowoczes -
nych, cyfrowych przyrządów i systemów
pomiarowych. Początkowo prace te dotyczy-
ły projektowania cyfrowych częstościomie-
rzy, czasomierzy i fazomierzy o wysokich
parametrach metrologicznych, a od połowy
lat osiemdziesiątych — komputerowej tech-
niki pomiarowej, a szczególności nowych
metod projektowania systemów pomiarowo-
kontrolnych z wykorzystaniem graficznych,
zintegrowanych środowisk programowych.
Największym osiągnięciem naukowo-ba -
daw czym i wdrożeniowym z lat dziewięć -
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dzie siątych było opracowanie w latach 1994–
–1999 z Zespołem Komputerowej Techniki
Pomiarowej i wdrożenie w Zarządzie Kra jo -
wym Państwowej Agencji Radiokomunikacji
Systemu pomiarowo-kontrolnego do automa-
tycznego monitorowania sygnałów radioko-
munikacyjnych w paśmie 10 kHz –18 GHz
nagrodzonego w 1997 roku Nagrodą Minis -
tra Edukacji Narodowej. Efektem działalności
w tym obszarze było opracowanie i wydanie
w 2 pionierskich w kraju książek: autorskiej
Organizacja komputerowych systemów
pomiarowych (wydanej w 1997 roku i wzno-
wionej jako drugie wydanie w 2007 roku)
oraz współautorskiej Graficzne, zintegrowa-
ne środowiska programowe do projektowa-
nia komputerowych systemów pomiarowo-
kontrolnych (wydanej w 2001 roku). Od
początku 2000 roku prace naukowo-badaw-
cze Wiesława Winieckiego ukierunkowane
zostały na rozproszone przyrządy wirtualne
i systemy pomiarowe, wykorzystujące sieci
przewodowe (internet) i bezprzewodowe.
Swo je doświadczenie i wyniki badań wyko-
rzystał w autorskiej publikacji 2 obszernych
rozdziałów zatytułowanych Systemy pomia-
rowe i Internet w metrologii w monografii
Współczesna metrologia pod redakcją
Jerzego Barzykowskiego, wydanej przez
WNT w 2004 roku i wznowionej w 2007
roku W ostatnich latach prace badawcze
Wiesława Winieckiego zostały skoncentro-
wane na tematyce bezpieczeństwa rozpro-
szonych systemów pomiarowo-sterujących.

Wiesław Winiecki jest autorem lub
współ autorem około 170 publikacji (z czego
14 w renomowanych czasopismach z tzw.
listy filadelfijskiej), 3 patentów (współautor-
skie) oraz ponad 70 raportów technicznych.
W całym okresie pracy na Politechnice War -
szawskiej Wiesław Winiecki brał udział w 63
pracach naukowo-badawczych i wdrożenio-
wych, w tym w 12 dużych projektach ba -
dawczo-wdrożeniowych, oraz w 6 projek-
tach badawczych finansowanych przez Ko-
mitet Badań Naukowych i Ministerstwo Edu -
kacji Narodowej. Był kierownikiem 4 dużych
projektów badawczo-wdrożeniowych oraz
kierownikiem 2 grantów Komitetu Badań Na -
ukowych. Wiele prac badawczych zakoń -
czyło się wdrożeniami w przemyśle i admini -
stracji państwowej.

Wiesław Winiecki był promotorem w 2
ukoń czonych przewodach doktorskich,
recenzentem 3 rozpraw doktorskich. Po nad -
to kierował 58 obronionymi pracami magis -
terskimi i 12 pracami inżynierskimi. Jest
autorem 7 wykładów. W ostatnich latach

prowadzi 3 fundamentalne dla swej specjal-
ności wykłady: „Systemy pomiarowe”, „Opro -
gramowanie systemów pomiarowych”, „Roz -
proszone systemy pomiarowo-kontrolne”.
Jest autorem 1 podręcznika akademickiego
i współautorem 1 skryptu.

Wiesław Winiecki był członkiem Komi te -
tów Naukowych i Programowych wiodących
w dziedzinie systemów pomiarowo-kontrol-
nych konferencji zagranicznych i krajowych,
(m.in.: „IEEE Instrumentation and Mea sure -
ment Technology Conference”, „IEEE Inte -
lligent Data Acquisition and Advanced Com -
puting Systems: Technology and Appli -
cations”, Kongres Metrologii, „Metrologia
Wspo magana Komputerowo”, „Systemy Po -
miarowe w Badaniach Naukowych i w Prze -
myśle”). Recenzował wiele artykułów w cza -
so pismach zagranicznych i krajowych (m.in.:
„IEEE Trans. on Instrumentation and Mea -
surements”, „Measurement — Journal of
Inter national Measurement Confederation”,
„Metrology and Measuring Systems”, „Po mia -
ry, Automatyka, Kontrola”) oraz artykułów na
konferencje zagraniczne i krajowe, (m.in.:
„IEEE Instrumentation and Measurement
Tech nology Conference”, „IEEE Intelligent
Data Acquisition and Advanced Computing
Systems: Technology and Applications”,
„Inter national Measurement Confederation
World Congress, International Measurement
Confederation TC-4 Symp.”, „Mathematical
Knowledga Management”, „Meteorologia
Wspo magana Komputerowo”, „Systemy Po -
mia rowe”, „Podstawowe Problemy Mete oro -
logii”). Od 2005 roku jest członkiem Inter -
national Advisory Board konferencji IEEE
Inte lligent Data Acquisition and Advanced
Computing Systems: Technology and Appli -
ca tions. W 2007 roku pełnił funkcję co-chair -
mana of the Image Processing & Com mu nica -
tions konferencji „IEEE Intelligent Data Ac -
qui sition and Advanced Computing Systems:
Technology and Applications”. Trzykrotnie
powierzano mu funkcję redaktora tomów
(guest editor) artykułów dotyczących za -
awansowanych systemów obliczeniowych
oraz przyrządów i laboratoriów wirtualnych
w czasopismach zagranicznych. Jest człon-
kiem Rady Programowej czasopisma „Po -
miary, Automatyka, Kontrola” oraz associate
editor czasopisma zagranicznego „Inter na -
tional Journal of Computing”. 

W ramach działalności organizacyjnej
Wie sław Winiecki pełnił wiele odpowie-
dzialnych funkcji na Wydziale i poza nim.
Był prodziekanem ds. nauki na Wydziale
Elek troniki i Technik Informacyjnych Po li -
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W
wym członkiem międzynarodowych organi -
za cji International Measurement Con fe de ra -
tion oraz International Federation of Auto ma -
 tic Control, członkiem zespołu zadaniowego
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ds. oceny wniosków współfinansowanych
z fun duszy strukturalnych w zakresie Dzia ła -
nia 2.1 oraz 2.2 Programu Operacyjnego In -
no wacyjna Gospodarka 2007–2013. Jest
członkiem In sti tu te of Elec tri cal and Elec tro -
nics En gi ne ers (IE EE).

Za osiągnięcia naukowo-badawcze i dy -
daktyczne Wiesław Winiecki nagrodzony był
3 nagrodami zespołowymi Ministra oraz 15
nagrodami Rektora Politechniki War szaw -
skiej (w tym 3 indywidualne), Złotym Krzy -
żem Zasługi (1999), Srebrną Odznaką „Za
Zasługi Dla Sportu” (2009) oraz Odznaką
„Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej”
(2009).

Włada czynnie językiem angielskim i ro -
syjskim, biernie — francuskim. Interesuje się
polityką, muzyką i sportem.

techniki Warszawskiej (2005–2008), zastęp-
cą dyrektora ds. naukowych Instytutu Ra dio -
elektroniki (1994–2001, 2004–2005), a tak -
że członkiem (1991–2002) i sekretarzem Ko -
misji Dziekańskiej ds. Finansowych Wy dzia -
łu (1993–2002). Był członkiem Komisji Rady
Wydziału ds. Badań Naukowych (2002–
–2005), pełnił obowiązki kierownika Zakładu
Urządzeń Radiotechnicznych (2003–2005).
Jest obecnie członkiem Rady Nauki Poli tech -
niki Warszawskiej (2006–2012), członkiem
Se nackiej Komisji ds. Badań (2005–2012),
Zastępcą Dyrektora ds. Naukowych Instytutu
Radioelektroniki (2008–2012), kierownikiem
pracowni Komputerowej Techniki Po mia ro -
wej, kierownikiem Laboratorium Systemów
Pomiarowych. Wiesław Winiecki działa rów-
nież aktywnie poza Politechniką. Jest m.in.
członkiem Komitetu Metrologii i Aparatury
Naukowej Polskiej Akademii Nauk (2007–
–2010), prezesem Zarządu Polskiego Sto wa -
rzyszenia Pomiarów, Automatyki i Robotyki
POLSPAR (od 2004 roku), będącego narodo-
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witaszczyk

JANUSZ ZBIGNIEW
WITASZCZYK
Janusz Zbigniew Witaszczyk urodził się
2 sier pnia 1949 roku w Człuchowie. Szkołę
podstawową ukończył w Grodzisku Ma -
zowiec kim w 1963 roku i rozpoczął naukę
w Tech nikum Łączności nr 1 w Warszawie,
które ukończył w 1968 roku. Dyplom magi-
stra inżyniera elektronika o specjalności
radiotechnika uzyskał z wynikiem bardzo
dobrym w 1973 roku na Wydziale Elektroniki
Politechniki Warszawskiej. W tym samym
roku został zatrudniony w Zakładzie Tele -
wizji Instytutu Radioelektroniki Politechniki
Warszawskiej na stanowisku naukowo-tech-
nicznym. Brał udział w wielu opracowa-
niach metod badania odbiorników telewizyj-
nych i kamer telewizji kolorowej. Uczest ni -
czył w budowie i konstrukcji pierwszej pol-
skiej kamery telewizji kolorowej, uzyskując
3 patenty.

W 1982 roku uzyskał stopień doktora
nauk technicznych za pracę Analiza metod
korekcji błędów kolorymetrycznych w od -
biornikach telewizyjnych, która uznana zo -
sta ła przez Radę Wydziału Elektroniki Poli -
techniki Warszawskiej za wyróżniającą się.
Wkrótce po obronie został nauczycielem
akademickim zatrudnionym na stanowisku
starszego asystenta.

Janusz Witaszczyk opracował i prowadził
wykłady dotyczące studyjnej techniki telewi-
zyjnej oraz ćwiczenia laboratoryjne z tego
zakresu. Napisał także kilkanaście artykułów
naukowych zamieszczonych w periodykach:
„Technika Radia i Telewizji”, „Prace Nau ko -
we Politechniki Warszawskiej”, „Przegląd Te -
le komunikacyjny”.

W 1985 roku z powodu zmiany dotych -
cza sowej sytuacji rodzinnej (śmierć ojca) Ja -
nusz Witaszczyk musiał zrezygnować z pra cy
w Politechnice Warszawskiej i poświęcił się
prowadzeniu własnej rodzinnej firmy istnie-
jącej od 50 lat.
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PIOTR WITOŃSKI
Piotr Witoński urodził się 4 listopada 1969
roku we Włocławku. W1988 roku ukończył
liceum ogólnokształcące i rozpoczął studia
na Wydziale Elektroniki Politechniki War -
szawskiej. W 1994 roku obronił pracę magis -
terską Zagadnienia generacji promieniowa-
nia w falowodowych laserach gazowych
wykonaną w Zakładzie Optoelektroniki Ins -
ty tutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki Po -
li techniki Warszawskiej. Otrzymał za nią Na -
gro dę I stopnia Polskiego Komitetu Opto -
elektroniki Sto wa rzy sze nia Elek try ków Pol s -
kich. W latach 1994–1999 był studentem
Stu diów Doktoranckich na Wydziale Elek tro -
niki i Technik Informacyjnych Politechniki
Warszawskiej na kierunku: Elektronika i Te le -
komunikacja. Pracę doktorską Modelowanie
generacji promieniowania w laserach objęto-
ściowych i falowodowych z transmisyjnym
zwierciadłem o gaussowskim profilu współ -
czynnika odbicia obronił 18 stycznia 2000
ro ku. Od marca 2000 roku zatrudniony jest
na stanowisku adiunkta w Zakładzie Elektro -
ni ki i Fotoniki Mikrofalowej Instytutu Mi kro -
elek troniki i Optoelektroniki Politechniki

War szawskiej (obecnie Zakład Fotoniki
Obra zowej i Mikrofalowej). Jest laureatem
Na grody Zespołowej II stopnia Rektora Po li -
techniki Warszawskiej za osiągnięcia nauko-
we w 2000 roku.

Jest współautorem wykładu „Przyrządy
elektroniki i fotoniki dla telekomunikacji” dla
studentów studiów II stopnia oraz podręczni-
ka Informatyka 6 — Programowanie obiekto-
we dla Ośrodka Kształcenia na Odległość
OKNO Politechniki Warszawskiej. Jest opie-
kunem naukowym kilkunastu prac dyplomo-
wych inżynierskich i magisterskich.

Opublikował ponad czterdzieści komuni -
ka tów konferencyjnych i sześć artykułów
w wio dących czasopismach naukowych:
„Ap plied Optics”, „Optics Communications”,
„IEEE Journal Quantum Electronics”.

W latach 2004–2008 brał udział w pra-
cach Sieci Doskonałości NEMO w PR-6 UE.

Do jego głównych zainteresowań należą:
badania teoretyczne gazowych laserów falo-
wodowych, laserów z rezonatorem Fabry-
Perot, modelowanie struktur laserowych, za -
stosowanie zwierciadła gaussowskiego.
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wojciechowski
JACEK M.
WOJCIECHOWSKI
Jacek M. Wojciechowski urodził się 24 grud-
nia 1942 roku w Karczewie. W latach
1949–1956 uczęszczał do szkoły podstawo-
wej w Karczewie, a latach 1956–1960 do
Liceum Ogólnokształcącego w Otwocku.
W 1960 roku rozpoczął studia na Wydziale
Łączności Politechniki Warszawskiej (prze-
mianowanym później na Wydział Elek -
troniki), gdzie w 1966 roku uzyskał tytuł
magistra inżyniera elektroniki ze specjalno-
ścią maszyny matematyczne. W latach 1966–
–1975 studiował na Studium Zaocznym Ma -
te matyki Uniwersytetu Warszawskiego i uzy -
s kał tytuł magistra matematyki ze specjalno-
ścią Metody numeryczne.

W latach 1966–1970 był zatrudniony
w Ins tytucie Maszyn Matematycznych w War -
szawie, a od 1970 roku jest pracownikiem
Politechniki Warszawskiej. W 1976 roku
uzy skał tytuł doktora nauk technicznych
(z wy różnieniem), w 1989 roku stopień dok-
tora ha bilitowanego nauk technicznych,
a w 2002 roku tytuł naukowy profesora.

Obecnie jest profesorem zwyczajnym
w Za kładzie Radiokomunikacji Instytutu Ra -
dio elektroniki. W latach 2003–2008 był rów -
nież pracownikiem Szkoły Głównej Go spo -
darstwa Wiejskiego (profesor nadzwyczajny).
W latach 1984–1986 pracował jako profesor
wizytujący w Washington State University,
w la tach 1990–1991 — w Waterloo Uni ver si ty
w Kanadzie, a w roku akademickim 2001–2002
— w Ohio University, USA.

Od 2003 roku jest członkiem In sti tu te of
Elec tri cal and Elec tro nics En gi ne ers (IE EE).
Od 2006 roku pełni funkcję associate editor
„Journal of the Franklin Institute”. Opub li ko -
wał 36 artykułów naukowych, z czego po -
nad 20 w czasopismach o zasięgu świato-
wym. Jest autorem bądź współautorem 3 ksią -
żek naukowych: Podstawy topologicznych
metod analizy układów elektrycznych (PWN,
1973), Analiza wrażliwościowa analogo-

wych układów elektrycznych z wykorzysta-
niem twierdzenia Tellegena (Wydawnictwo
Politechniki Warszawskiej, 1989), Piecewise
Ellipsoidal Approximation — Applications to
System Design (WKiŁ, 2001) oraz trzech roz-
działów w książkach wydanych przez wy -
daw nictwa zagraniczne: Classification of
Graph Structures w Encyclopedia of Data
Wa rehousing and Mining (2nd Edition, Infor -
mation Science Reference, 2008), Detection
of Mutagenicity, Toxicity and Anti-cancer Ac -
ti vity Using Structural Contrast Graphs Pat -
terns w Computational Intelligence: Methods
and Applications (Academic Publishing Ho -
use EXIT, 2008), Prediction of Chemical Pro -
tein-bounding Activity Using Contrast Graph
Patterns w Software Tools and Algorithms for
Bio logical Systems (Springer series „Ad van -
ces in Experimental Medicine and Biology”,
2011).

Wykonał 16 ekspertyz i opinii projektów
europejskich. W swoim dorobku ma 8 wy -
pro mowanych doktorów i kilkudziesięciu
magistrów.
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Pracując w Instytucie Maszyn Mate ma -
tycz nych był projektantem części elektro-
nicznej urządzeń wdrożonych do produkcji
w PZO: Fotokoordynatografu FK40 (1968),
Miniaturowego przetwornika liczącego MPL
(1969) i Mikrometru cyfrowego (1970).

Zainteresowania badawcze Jacka M. Woj -
ciechowskiego w ciągu czterdziestu lat pracy
naukowej dotyczyły metod obliczeniowych
i za stosowań informatyki: topologicznych
metod analizy i projektowania układów elek-
tronicznych (1970–1980), symulacji i opty -
ma lizacji systemów energetycznych (1980–
–1985), analizy wrażliwościowej i diagnostyki
systemów analogowych (1983–1990), opty -
mal nego projektowania analogowych układów
i systemów z wykorzystaniem metod statys -
tycznych oraz symulacji i analizy przetwor-
ników mocy (1990–2000), a od 2000 roku
— modelowania i analizy systemów i sieci
radiowych, teleinformatyki oraz diagnostyki
uszkodzeń.

Za osiągnięcia badawcze Jacek M. Woj -
ciechowski otrzymał nagrody: zespołową
prze wodniczącego Komitetu Nauki i Tech ni -
ki (1969), indywidualną III stopnia Mi ni stra Na -
 u ki Szkol nic twa Wy ¿sze go i Tech ni ki (1977),
zespołową III stopnia Mi ni stra Na u ki Szkol -
nic twa Wy ¿sze go i Tech ni ki (1984), indywi -
du alną III stopnia Ministra Edukacji Na ro do -
wej (1990).

Prowadził ponad 30 różnych wykładów
na uczelniach w kraju i za granicą, były to
m.in.: „Teoria obwodów” (Politechnika War -
szaw ska 1976–1992), „Metody topologiczne
analizy i syntezy układów elektronicznych”
(Po litechnika Warszawska 1978–1980),
„Elec trical Circuits II” (Washington State Uni -
ver sity, 1984–1986), „Communication Sys tems”
(Washington State University 1985–1985),
„Te oria sygnałów” (Politechnika Warszawska,
1986–1993), „Computer-Aided Circuit Ana -
ly sis and Design” (University of Waterloo,
1991), „Sygnały i systemy” (Politechnika
War szawska, od 1994 roku, Ohio Univerity
2002–2003), „Probability and Statistics for
Elec trical Engineers” (Ohio University, 2001–
–2002), „Digital Signal Processing” (Ohio
Uni versity, 2001–2002), „Digital Com mu ni -
ca tions” (Politechnika Warszawska, od 2003
roku, Ohio University, 2002–2003), „Grafy
i sie ci” (Politechnika Warszawska, od 1994
ro  ku, SGGW, 2003–2008), „Współczesne
me tody heurystyczne” (Politechnika War szaw -
ska, od 2003 roku), „Teoria sygnałów i modu-
lacji” (Politechnika Warszawska 2003–2006),
„Współczesne obliczenia heurystyczne”
(SGGW, 2004–2008), „Obwody i sygnały”
(Politechnika Warszawska, 2005–2007), „Pro -

cess of Decision Suport” (SGGW, od 2005
ro ku), „Cyfrowe przetwarzanie sygnałów”
(Po litechnika Warszawska, od 2005 roku),
„Teleinformatics” (SGGW, 2007–2008).

Jacek M. Wojciechowski był wielokrotnie
zapraszany przez zagraniczne uniwersytety
na pobyty krótkoterminowe, m.in.: CVUT
(1976–1996), Budapest University of Tech -
no logy and Ecomomies (1978–1996), Uni -
ver sity of Waterloo (1992–2005), Technical
University of Denmark (1994), Delft Uni ver -
sity of Technology (1995–1998), King’s Col -
le ge (1995–1998), Uniwersystet Lwowski
(1998–1999), Linkoping University (2008).

Jako autor lub współautor wydał 8 pod-
ręczników i skryptów: Sygnały i systemy —
zbiór zadań (Oficyna Wydawnicza Poli tech -
niki Warszawskiej, Warszawa 2010), Sygnały
i systemy (WKiŁ, Warszawa 2008), Zadania
z teorii obwodów (Wydawnictwo Poli tech -
niki Warszawskiej, wydanie 1 — 1973, wy -
danie 2 — 1976), Instrukcja użytkowania
biblioteki MANN-1 programów numerycznej
analizy układów elektronicznych (Instytut
Pod staw Elektroniki, Warszawa 1977), Wpro -
wadzenie w komputerowe projektowanie
ukła dów elektronicznych (Wydawnictwo Po -
li techniki Warszawskiej, Warszawa 1978),
Ins trukcja użytkowania biblioteki MANN-2
programów numerycznej analizy układów
elek tronicznych (Instytut Podstaw Elek tro ni -
ki, Warszawa 1978), Sygnały i systemy —
pre skrypt laboratoryjny (Wydawnictwo
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1995),
Sygnały i systemy — ćwiczenia laboratoryjne
(Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej,
wydanie I — 1998, wydanie II — 2000).

Za osiągnięcia dydaktyczne otrzymał
dwukrotnie zespołową Nagrodę Rektora Po -
litechniki Warszawskiej — w 1995 roku oraz
w 2000 roku — a w 2010 roku został odzna -
czo ny Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

W okresie przemian ustrojowych w Pol -
sce działał w Radach Nadzorczych spółek:
1996–1999 Famor SA (Bydgoszcz), 1996–
–1999 Byfuch SA (Bydgoszcz), 1996–1998
Zakłady Graficzne im. KEN SA (Bydgoszcz),
1996–1998 Toruńskie Przedsiębiorstwo Prze -
mysłu Drzewnego SA (Toruń), 1995–1996
ZUCH Tofama (Toruń), 1991–1996 Rafineria
Gdańska SA, 1991–1993 ZACh Metalchem
Opole SA. W latach 1996–2001 był przed-
stawicielem w Polsce Institute Francais du
Petrol.

Za swoich nauczycieli uważa promotora
pracy doktorskiej profesora Stanisława
Bellerta oraz profesora Vlacha z University of
Waterloo.
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WOJCIECH
WOJTASIAK
Wojciech Wojtasiak urodził się 13 grudnia
1960 roku w Lublinie. Studia na Wydziale
Elektroniki Politechniki Warszawskiej uko-
ńczył w 1984 roku i rozpoczął pracę zawo-
dową w Zakładzie Przyrządów Mi kro fa lo -
wych Instytutu Technologii Elektronowej
Poli techniki Warszawskiej (obecnie Instytut
Mi kroelektroniki i Optoelektroniki). Od 1987
roku pracuje w Zakładzie Techniki Mi kro fa -
lo wej i Radiolokacyjnej Instytutu Radio elek -
troniki Politechniki Warszawskiej najpierw
jako asystent, a po obronie rozprawy doktor-
skiej na stanowisku adiunkta pełniąc jedno-
cześnie funkcje kierownika Laboratorium
Mikrofal. 

Za osiągnięcia zawodowe Wojciech
Wojtasiak został uhonorowany m.in. nagro-
dami Mistrza Techniki, Ministra II stopnia i
Rektora Politechniki Warszawskiej, a także
Srebrnym Krzyżem Zasługi. Wojciech Woj -
tasiak jest niezwykle aktywny w obszarze
prac naukowo-badawczych związanych z pro -
jektowaniem mikrofalowych układów aktyw-
nych zwłaszcza dużej mocy na potrzeby
przemysłu oraz na rzecz obronności kraju.
W ciągu ostatnich 10 lat był kierownikiem
4 projektów ministerialnych dotyczących
najnowszych osiągnięć technologii mikrofa-
lowych przyrządów półprzewodnikowych
m.in. na podłożach SiC i GaN. Kierował
także kilkoma dużymi pracami konstrukcyj-
no-wdrożeniowymi zarówno dla przemysłu
jak i Sił Zbrojnych RP. W ramach tych zleceń
przebudowano sieć radiową dostępu abo-

nenckiego punkt–wielopunkt dla publicz-
nych operatorów w przeszło 100 lokaliza-
cjach obejmujących obszar województw
kujawsko-pomorskiego i świętokrzyskiego.
Woj ciech Wojtasiak uczestniczy również w pra -
 cach analitycznych realizowanych dla agen-
cji rządowych takich jak Polska Agencja Że -
g lugi Powietrznej oraz Porty Lotnicze. 

Dorobek naukowy Wojciecha Wojtasiaka
obejmuje ponad 100 publikacji w formie
artykułów w czasopismach i komunikatów
konferencyjnych. Jest członkiem In sti tu te of
Elec tri cal and Elec tro nics En gi ne ers (IE EE) od
1998 roku.

Na polu dydaktycznym Wojciech
Wojtasiak prowadzi wykłady z przedmiotu
„Technika mikrofalowa” oraz „Analiza i syn-
teza układów mikrofalowych”. Był opieku-
nem ponad 30 dyplomantów, z których zde-
cydowana większość pracuje w wyuczonym
zawodzie. 

Prywatnie jest żonaty, ma syna, a jego
hobby to samochody.



ANDRZEJ
MARIA WOJTKIEWICZ
Andrzej Maria Wojtkiewicz urodził się 29
maja 1938 roku w Nowogródku. Szkołę pod-
stawową i liceum ogólnokształcące ukończył
w Kartuzach, odpowiednio w 1951 i 1955
roku. Dyplom magistra inżyniera łączności
uzyskał w 1961 roku na Wydziale Łączności
Politechniki Gdańskiej. W latach 1961–1974
pracował jako nauczyciel akademicki w Za -
kładzie Urządzeń Radiokomunikacyjnych
Ins tytutu Telekomunikacji Politechniki Gdań -
skiej, a od 1974 roku jest zatrudniony w Ins -
ty tucie Systemów Elektronicznych na Wy -
dzia le Elektroniki i Technik Informacyjnych
Po li techniki Warszawskiej: w latach 1974–
–1994 na stanowisku adiunkta, a od 1994 ro -
ku na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
Stopień doktora nauk technicznych w dzie -

dzinie elektroniki uzyskał w 1971 roku na
Wy dziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej
za rozprawę Przemiana częstotliwości w ukła -
dzie z diodą tunelową, a stopień naukowy
doktora habilitowanego w 1992 roku na Wy -
dziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej za
monografię Cyfrowe metody tłumienia za kłó -
 ceń pasywnych w radarach pracujących z nie -
 równomiernym sondowaniem przestrzeni.

Zainteresowania badawcze Andrzeja M.
Wojtkiewicza koncentrują się głównie wokół
problemów poszukiwania oraz realizacji
optymalnych systemów przetwarzania
sygnałów analogowych i cyfrowych w obec-
ności różnego typu zakłóceń. W latach
1963–1974 zajmował się systemami teleko-
munikacyjnymi pracującymi ze zwielokrot-
nieniem w czasie lub częstotliwości. Jego ce -
lem wówczas było opracowanie nowej ro -
dziny krajowych linii radiowych FM i PCM.
Od 1975 roku pracował nad filtracją cyfrową
i cyfrowymi metodami przetwarzania sygna-
łów oraz nad poszukiwaniem nowych me -
tod, algorytmów i systemów przetwarzania
syg nałów radiolokacyjnych w obecności
zakłóceń pasywnych i aktywnych. Prace te
często były realizowane na potrzeby krajo-
wego przemysłu radiolokacyjnego.

Jest autorem lub współautorem 2 książek
(Mikrofalowe mieszacze diodowe, Wydaw -
nictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa
1975; Elementy syntezy filtrów cyfrowych,
Wy dawnictwa Naukowo-Techniczne, War sza   -
wa 1984), 30 artykułów w renomowanych
czasopismach krajowych i międzynarodo-
wych, 98 referatów opublikowanych w ma -
teriałach znaczących konferencji krajowych
i międzynarodowych oraz około 100 opraco-
wań naukowo-badawczych, raportów tech-
nicznych i projektów przemysłowych. Był pro -
 motorem 3 prac doktorskich obronionych na
Wydziale Elektroniki i Technik Infor ma cyj -
nych Politechniki Warszawskiej. Andrzej M.
Wojtkiewicz jest twórcą i kierownikiem 10-
-osobowego Zespołu Cyfrowych Metod Prze -
twarzania Sygnałów, prowadzącego od 1985
roku zarówno prace podstawowe i stosowa-

wojtkiewicz
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ne, jak i prace z zakresu inżynierii kompute-
rowej. Jest inicjatorem wielu prac badaw-
czych Zespołu, zastosowanych w praktyce,
np. opracowano nowatorską (w skali świato-
wej) metodę estymacji prędkości radialnej
obiektów w radarach MTI, opracowano i wy -
ko nano nowoczesny cyfrowy blok przetwa-
rzania sygnałów dla pierwszego krajowego
ra daru lotniczego ARS-400, opracowano i wy -
konano „programowe” bloki przetwarzania
sygnałów wizyjnych dla radarów impulsowych
i radarów FMCW, zrealizowane w po sta ci
sieci nowoczesnych procesów sygnałowych.

W latach 1965–1974 Andrzej M. Wojt -
kie wicz opracował i prowadził wykłady z „Te -
orii obwodów i sygnałów”, a w latach 1978–
–1998 opracował i prowadził 8 różnych wy -
kładów z zakresu cyfrowego przetwarzania
sygnałów, filtracji cyfrowej, analizy widmo-
wej, modelowania sygnałów i przetwarzania
sygnałów pomiarowych. Od 1998 roku pro-
wadzi wykłady „Współczesne metody prze-
twarzania sygnałów” oraz „Sygnały radiolo-
kacyjne i ich przetwarzanie”. Jest autorem

dwóch skryptów: Teoria obwodów w zada-
niach i ćwiczeniach (Oficyna Wydawnicza
Politechniki Gdańskiej, 3 wydania — 1970,
1972, 1974), Teoria obwodów, część II (Ofi -
cy na Wydawnicza Politechniki War szaw -
skiej, 4 wydania — 1979, 1981, 1985, 1991),
2 preskryptów: Wybrane zagadnienia z CPS
(Instytut Systemów Elektronicznych Poli tech -
niki Warszawskiej, Warszawa 1982), Wstęp
do teorii filtrów cyfrowych (Instytut Mate ma -
tyczny Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
1985) oraz współautorem: 3 preskryptów,
1 skryptu i 1 tłumaczenia podręcznika aka-
demickiego.

W latach 1978–1981 Andrzej M. Wojt -
kiewicz był prodziekanem ds. studenckich
Wy działu Elektroniki Politechniki War szaw -
skiej. Jest członkiem komitetów naukowych
i programowych wielu konferencji, koordy -
na torem współpracy naukowej z Moskiew -
skim Instytutem Lotniczym oraz członkiem
Sekcji Teorii i Przetwarzania Sygnałów Ko mi-
tetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej
Akademii Nauk.

W
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ADAM WOŹNIAK
Adam Woźniak urodził się 11 września 1946
roku w Piotrkowie Trybunalskim. W 1964
roku po uzyskaniu świadectwa dojrzałości
w III Liceum Ogólnokształcącym im. Sta ni -
sława Staszica w Skarżysku-Kamiennej i po -
myślnym zdaniu egzaminów wstępnych roz-
począł studia na Wydziale Łączności Po -
litech  niki Warszawskiej. Studia ukończył
w 1970 roku uzyskując dyplom magistra in -
żyniera elektronika w specjalności automaty-
ka. W latach 1970–1973 był słuchaczem stu-
diów doktoranckich prowadzonych w Insty -
tucie Automatyki Politechniki Warszawskiej.
Stopień doktora nauk technicznych nadała
mu Rada Wydziału Elektroniki Politechniki
War szawskiej w 1975 roku po przedstawie-
niu rozprawy Sterowanie złożonymi syste -
ma mi i parametryczna metoda koordynacji.
Od 1973 roku pracuje w Instytucie Auto ma -
tyki (i Informatyki Stosowanej) Politechniki
Warszawskiej na stanowisku naukowo-tech -
nicz nym (1973–1974), asystenta (1975),

adiun kta (1976–2007) oraz docenta (od
2008 roku).

W roku akademickim 1978/1979 przeby-
wał na stypendium naukowym w European
Institute for Advaced Studies in Management
w Brukseli, a w 1993 roku, w ramach pro-
gramu TEMPUS, w Laboratory of Automation
and Robotics, University of Patras w Grecji.

Zainteresowania badawcze Adama Woź -
nia ka początkowo dotyczyły zagadnień pro -
jek towania wielopoziomowych i wielowar-
stwowych systemów sterowania. Podsu mo -
wa niem prac z tego okresu jest współautor-
stwo monografii Control and Coordination in
Hierarchical Systems (J. Wiley, 1980).

W następnym okresie, w ramach różnych
zespołów badawczych Instytucie Automatyki
Politechniki Warszawskiej prowadził prace
nad sterowaniem w systemach wodno-go s -
po darczych (prace w ramach programu PR-7)
oraz matematycznymi modelami planowania
rozwoju systemu energetycznego kraju (pra -
ce w ramach programu PR-8). Prace te za -
koń czyły się opracowaniem szeregu raportów,
w których zostały przedstawione konkretne
rozwiązania wielopoziomowych systemów
sterowania. 

Analizowanie sytuacji decyzyjnych wielu
decydentów skierowało jego zainteresowa-
nia (od 1980 roku) na teorię gier, najpierw,
tzw. gier hierarchicznych. Wyniki badań z lat
80. dotyczyły metod modelowania i syntezy
systemów decyzyjnych wykorzystujących
narzędzia teorii gier i zostały przedstawione
w czterech opracowaniach wewnętrznych
dla różnych instytucji naukowych w kraju i za
granicą, a ich praktyczne rezultaty zostały
przedstawione m.in. w raportach problemów
CPBP 02.15 i CPBP 03.09. 

W latach 90. rozpoczął badania aplika -
cyj ne różnych metod optymalizacji globalnej,
a także metod znajdowania i graficznego pre -
zentowania zbioru rozwiązań Pareto-opty-
malnych. Zaowocowało to serią artykułów na -
pisanych wspólnie z doktorem Bartłomiejem
Kubicą, przedstawiających wykorzystanie algo -
rytmów przedziałowych, także równoległych.

w o ź n i a k
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W ostatnim dziesięcioleciu jego badania
koncentrują się nad stworzeniem syntezy
różnych podejść stworzonych przez inżynie-
rów i ekonomistów, leżących u podstaw tzw.
teorii mechanizmów, tj. teorii konstruowania
systemów (organizacji), w których decyzje są
podejmowane w mniej lub bardziej zdecen-
tralizowany sposób. 

Odrębny nurt jego badań jest związany
z roz wijaniem metod projektowania dokład-
nych i odpornych serwomechanizmów dys-
kretnych, w szczególności serwomechani-
zmów pozycyjnych osi manipulatorów.
Istotnym osiągnięciem było tu sformułowanie
prostych wskazówek dla projektanta i okre-
ślenie inżynierskiej procedury pozwalającej
zaprojektować dokładny dyskretny serwome-
chanizm pozycyjny. W oparciu o tę procedu-
rę zostały zaprojektowane serwomechanizmy
dla eksperymentalnego robota RNT o struk -
turze szeregowo-równoległej, a także dla
robotów IRp6 stanowiących wyposażenie
Laboratorium Robotyki Instytutu Automatyki
i Informatyki Stosowanej.

Na dorobek naukowy Adama Woźniaka
składa się około 50 pozycji, w tym ponad 20
artykułów opublikowanych w czasopismach
polskich i zagranicznych oraz ponad 20 we -
wnętrznych opracowań naukowo-badawczych
różnych instytucji w kraju i za granicą.

Adam Woźniak prowadził wiele wykładów
o charakterze podstawowym: „Podstawy au -
tomatyki” (dla studentów różnych specjalno-
ści kierunku Elektronika), „Podstawy regula-
cji” (dla studentów specjalizacji Metrologia
i systemy pomiarowe), „Podstawy automatyki”
(dla studentów kierunku Automatyka i Ro bo -
tyka Wydziału Inżynierii Produkcji Poli tech -
niki Warszawskiej), „Sterowanie w układach
liniowych”, „Projektowanie układów regula-
cji”, „Programowanie liniowe i nieliniowe”,
„Metody optymalizacji” (dla studentów Wy -
działu Elektrycznego Politechniki War szaw -
skiej), wykładów zaawansowanych: „Wielo -
po ziomowe układy sterowania” i „Technika
systemów automatyzacji” oraz nowych wy -
kła dów monograficznych — obieralnych, dla
których opracował programy: „Hierar chicz -
ne układy decyzyjne”, „Metody dekompozycji
i koordynacji” (wspólnie z Piotrem Tat jew -
skim), „Teoria sterowania”, „Teoria sterowa-
nia” (wykład prowadzony według innego
pro gramu dla studentów kierunku Auto ma -
tyka i Robotyka Wydziału Inżynierii Pro duk -
cji Politechniki Warszawskiej) i ostatnio —
„Decyzje w warunkach współzawodnictwa”.
W ramach projektu Opracowanie programów
nauczania do kształcenia na odległość na

kierunku studiów Informatyka przygotował
materiały wykładu „Metody optymalizacji”,
ogólnodostępne na stronie internetowej pro-
jektu. W latach 1998–1999 brał udział w opra -
cowywaniu programów studiów na kierunku
Automatyka i Robotyka na Wydziale Inży nie -
rii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Od
2010 roku jest kierownikiem programowym
zespołu Instytutu Automatyki i Informatyki Sto -
sowanej ds. opracowania programu studiów
II stopnia na kierunku Automatyka i Robo ty -
ka na Wydziale Elektroniki i Technik Infor -
ma cyjnych. W latach 2004–2005 współtwo-
rzył kierunku Informatyka studiów II stopnia
na odległość prowadzonych w ramach syste-
mu SPRINT przez Wydział Elektroniki i Tech -
nik Informacyjnych. W 2006 roku brał ak -
tyw ny udział w pracach zespołu opracowu-
jącego program nauczania na odległość dla
studiów informatycznych I i II stopnia działa-
jącego w ramach wspomnianego projektu
Opra cowanie programów nauczania... W la -
tach 1981–1984 sprawował opiekę meryto-
rycz ną nad doktorantem, który w 1984 roku
obronił pracę doktorską na temat gier hierar-
chicznych (promotorem był profesor Wła dy -
sław Findeisen).

Adam Woźniak pełnił szereg funkcji na
szczeblu wydziału i instytutu. W latach 1981–
–1983 był sekretarzem Wydziałowej Komisji
Rekrutacyjnej, a w latach 1984–1986 sekre-
tarzem głównym WKR, następnie w latach
1987–1989 i ponownie w latach 2001 i 2002
członkiem Uczelnianej Komisji Rek ru ta -
cyjnej. W latach 1987–1996 i 1999–2002
był Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału ds.
biblioteki wydziałowej. Od 1999 roku przez
kolejne cztery kadencje jest, z wyboru Rady
Wydziału, przedstawicielem Wydziału w Ra -
dzie Bibliotecznej Uczelni. W latach 1991–
–1994 był współkoordynatorem ze strony
Instytutu Automatyki projektu JEP-0962 pro-
wadzonego w ramach programu TEMPUS.
W latach 2005–2008 był pełnomocnikiem
dziekana Wydziału ds. uzupełniających ma -
gisterskich studiów na odległość. W latach
2005–2008, jako członek Zespołu ds. jako-
ści realizacji procesu kształcenia Komisji ds.
kształcenia Rady Wydziału, aktywnie uczest-
niczył, m.in. w przygotowaniu wydziałowej
ankiety oceny przedmiotu. 

Za osiągnięcia w dziedzinie badań nau ko -
 wych otrzymał zespołową nagrodę Mini stra
Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz
nagrodę Rektora Politechniki War szaw skiej.

Interesuje się historią, politologią i psy-
chologią.

Jest żonaty, ma dwie dorosłe córki.
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JERZY WOŹNICKI
Jerzy Woźnicki urodził się 22 maja 1947
roku. Studia wyższe ukończył w 1970 roku
na Wydziale Elektroniki Politechniki War -
szaw skiej i uzyskał stopień magistra inżynie-
ra. W latach 1970–1973 był uczestnikiem
Studium Doktoranckiego w Instytucie Fizyki
Politechniki Warszawskiej. W 1979 roku Ra -
da Wydziału Elektroniki nadała mu stopień
naukowy doktora nauk technicznych na pod-
stawie rozprawy doktorskiej Holografia z fa -
lami niejednorodnymi przy użyciu wiązki
gaus sowskiej. W 1989 roku uzyskał stopień
naukowy doktora habilitowanego nauk tech-
nicznych w zakresie elektroniki na podsta-
wie rozprawy Analiza i projektowanie kon-
werterów i wzmacniaczy obrazu, a w 1996
roku otrzymał tytuł profesora nauk technicz-
nych. Od 1973 roku jest zatrudniony w Ins -
tytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki
(dawniej — Instytut Technologii Elek tro no -
wej) Politechniki Warszawskiej kolejno na

stanowiskach: starszego asystenta (1973–
–1979), adiunkta (1979–1989), docenta
(1989–1991), profesora nadzwyczajnego
(1991–2004), profesora zwyczajnego (2004).

Od początku lat 70. Jerzy Woźnicki pro -
wa dzi działalność naukową i badawczo-roz-
wojową w dziedzinach optyki, miernictwa
opto elektronicznego, układów przetwarza-
nia obrazu oraz metod cyfrowego przetwa-
rzania obrazu. Od 1987 roku pełni funkcję
kierownika Zakładu Przetwarzania Obrazu
(obecnie Zakład Fotoniki Obrazowej i Mi kro -
falowej). Z zainteresowaniami badawczymi
dotyczącymi problematyki polityki edukacyj-
nej, naukowej i szkolnictwa wyższego, w tym
zarządzania wyższymi uczelniami oraz sys-
temowych uwarunkowań kształcenia akade-
mickiego wiążą się funkcje pełnione w Po -
litechnice Warszawskiej: zastępcy dyrektora
Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki
(1984–1987), dziekana Wydziału Elektroniki
i Technik Informacyjnych, przewodniczące-
go Senackiej Komisji ds. Organizacji Uczelni
w latach 1990–1996 oraz Rektora Poli tech -
niki Warszawskiej w latach 1996–2002. Był
członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń
naukowych i zawodowych, m.in. Komitetu
Elektroniki i Telekomunikacji oraz Komitetu
Na ukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk,
Pol skiego Komitetu Optoelektroniki, Society
of Photo-Optical Instrumentation Engineers,
Institution of Electrical Engineers i in. Z zain-
teresowaniami naukowymi i badawczymi Je -
rzego Woźnickiego wiążą się jego wizyty w fir -
mach elektronicznych i uniwersytetach m.in.
w USA, Kanadzie, Australii, Chinach, Egip -
cie, Francji, Rosji, Niemczech, Hiszpanii, Fin -
 landii oraz seminaria szkoleniowe w Wiel kiej
Brytanii (Warwick, Oxford, Salford) w ra -
mach stypendiów British Council. Wyrazem
tych zainteresowań jest ponad 150 publika-
cji, w tym 70 publikacji naukowych o tema-
tyce technicznej, włącznie z autorską mono-
grafią Podstawowe techniki przetwarzania
obrazu (WKiŁ, 1996). Ponad 100 publikacji
dotyczy badań instytucjonalnych, zarządza-
nia w szkołach wyższych i systemów kszta-
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łcenia, a także polityki edukacyjnej i nauko-
wej oraz problematyki ich finansowania. Naj -
ważniejsze, ogłoszone pod redakcją i współ -
autorskie opracowania z tego zakresu to:
Elas tyczny system studiów dwustopniowych
(1996), Model publicznej szkoły wyższej i jej
otoczenia systemowego (1998), Model za -
rządzania publiczną instytucją akademicką
(1999), Założenia systemu badań nauko-
wych. Zasadnicze kierunki nowelizacji usta -
wo dawstwa (1999), Obszar, cele i formuła
ins tytucjonalnych i systemowych badań nad
szkol nictwem wyższym i nauką (2000).
W ostat nich latach ukazała się monografia
autorska Uczelnie akademickie jako instytu-
cje życia publicznego (2007) oraz jej wyda-
nie II, zmienione, opublikowane w języku
angielskim przez UNESCO-Cepes The Uni -
versity as an Institution of Public Domain: the
Polish Perspective (2009). Za osiągnięcia ba -
dawcze Jerzy Woźnicki był nagradzany przez
Ministra Edukacji Narodowej (1979, 1980,
1986, 1998 oraz w latach 2003–2005), Se -
kretarza IV Wydziału Polskiej Akademii Nauk
(1989) oraz jako kierownik zespołu przez
Fundację Stefana Batorego (1993).

Jerzy Woźnicki przygotował i prowadził
wiele oryginalnych wykładów dla studentów
Wydziału Elektroniki i Technik Infor ma cyj -
nych, a także kilku innych uczelni. Naj waż -
niejszymi są: „Podstawy elektroniki półprze-
wodnikowej”, „Podstawy optyki”, „Modele
i systemy przestrzeni obrazu”, „Opto elek tro -
niczne przetwarzanie obrazu”, „Modele i sys-
temy przetwarzania obrazu”, a ponadto m.in.:
„Polityka rozwojowa UE”, „Spo łeczeństwo
wiedzy”, „Idea i instytucja uniwersytetu”. Był
opie kunem ponad 20 prac magisterskich
i pro motorem 3 prac doktorskich. 

Jerzy Woźnicki bierze czynny udział w ży -
ciu publicznym. Był członkiem m.in. Ze spo -
łu doradczego przy Ministrze Edukacji Na ro -
dowej (1993), Rady Konsultacyjnej Mi nistra
Łączności (1992–1996), w Instytucie Spraw
Pub licznych brał udział w pracach Rady Pro -
gra mu Reformy Szkolnictwa Wyższego i Ba -
dań Naukowych (1995–1999), od 1997 roku
jako Koordynator Programu. Był członkiem
Ra dy Konsultacyjnej ds. Reformy Edukacji Na -
 rodowej (1998–2001) i wiceprzewodniczą -
cym Narodowej Rady Integracji Europejskiej
(1999–2001). Ponadto był przewodniczącym
Jury Nagród Siemensa-Polska (1996–2002),
członkiem Rady Naukowej Instytutu Elek -
troniki Próżniowej (1991–1995), oraz działał
w komitetach naukowych i programowych
wielu konferencji i sympozjów. Od 1997 ro ku
Jerzy Woźnicki uczestniczy w pracach Kon -

fe rencji Rektorów Akademickich Szkół Pol -
skich jako: przewodniczący Konferencji Rek to -
 rów Polskich Uczelni Technicznych i prze -
wodniczący Komisji ds. Legislacyjnych Kon fe -
r encji Rektorów Akademickich Szkół Pol skich
w latach 1997–1999, a w latach 1999–2002
przewodniczący Konferencji Rektorów Aka -
de mickich Szkół Polskich. Od 2005 roku jest
przewodniczącym Komisji ds. Orga ni za cyj -
nych i Legislacyjnych i członkiem Prezydium
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół
Polskich.

Jerzy Woźnicki od 2002 roku jest preze-
sem Fundacji Rektorów Polskich, a od 2003
roku dyrektorem Instytutu Społeczeństwa Wie -
dzy. Przewodniczył Komitetowi Sterującemu
i Zespołowi Wykonawców projektu środowi-
skowego Konsorcjum KRASP (KRePSZ)-FRP-
KRZaSP Strategia rozwoju szkolnictwa wyż -
sze go: 2010–2020 (2009–2010), członek
Ze społu do Spraw Opracowania Założeń Re -
for my Systemu Nauki oraz Założeń Reformy
Systemu Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2008), prze-
wodniczący Interdyscyplinarnego Zespołu
ds. Mobilności i Karier Naukowych w Mi -
nisterstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
(2006–2008), przewodniczący zespołu Pre -
zydenta RP do opracowania projektu ustawy
o szkolnictwie wyższym (2003–2005), czło-
nek (fellow) Institution of Electrical Engineers
(od 1995 roku), przewodniczący Komitetu
„Pol ska w Zjednoczonej Europie” przy Pre -
zy dium Polskiej Akademii Nauk (2003–2006),
członek Komitetu Prognoz „Polska 2000
Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk
(2003–2006), członek Komitetu Etyki w Na -
uce przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk
(od 2008 roku), członek komitetu redakcyj -
ne go czasopisma „Higher Education in Euro -
pe” (od 1999 roku), przewodniczący Rady Pro -
gramowej miesięcznika „Forum Aka de mic -
kie” (od 2003 roku), członek Rady Pro gra mo -
wej Polskiego Radia SA (2006–2010).

Zainicjował, organizuje i osobiście pro-
wadzi działalność szkoleniowo-dyskusyjną
Fundacji Rektorów Polskich, adresowaną do
wyższej kadry kierowniczej uczelni, a w tym
Szkoły Letnie i Zimowe dla rektorów oraz kan -
 clerzy. Jest pomysłodawcą i współautorem
Kodeksu dobrych praktyk szkół wyższych. 

Otrzymał wiele nagród i odznaczeń m.in.
Krzyż Kawalerski Francuskiej Legii Ho no ro -
wej, Krzyż Terra Marjama III klasy przyznany
przez Prezydenta Estonii oraz Krzyż Ko man -
dorski Orderu Odrodzenia Polski.
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JACEK
WYTRĘBOWICZ
Jacek Wytrębowicz urodził się 10 września
1957 roku w Warszawie. W 1976 roku ukoń -
czył XXX Liceum Ogólnokształcące w War -
sza wie i rozpoczął studia magisterskie na
Wy  dziale Elektroniki Politechniki War szaw -
skiej. Tematem jego pracy magisterskiej był
Emulator mikroprocesora I8080 dla modular-
nego systemu mikro-procesorowego MSM.
Po ukończeniu studiów w 1982 roku w spe -
cjal ności Budowa i oprogramowanie maszyn
matematycznych został zatrudniony w Ins ty -
tucie Informatyki Politechniki Warszawskiej.
Początkowo pracował na etacie inżynieryj-
no-technicznym, następnie na etacie asysten-
ta. W latach 1981–1991 był współautorem
dy daktycznego Modularnego Systemu Mi kro -
 procesorowego; był współautorem systemu
zbierania danych dla kopalni soli Siarkopol,

wyróżnionego nagrodą zespołową Ministra
Szkolnictwa Wyższego (1987); kierował pro-
jektem Metody i narzędzia dla uruchamiania
systemów mikroprogramowalnych; prowa-
dził ćwiczenia, laboratoria i projekty z przed -
miotów: „Teoria układów logicznych”, „Cyf -
ro we układy scalone”, „Technika mikropro -
ce sorowa” i „Metodyka projektowania urzą -
dzeń cyfrowych”. 

Od 1986 do 1992 roku był aktywnym
członkiem Polskiego Towarzystwa Infor -
matycznego, wykonując prace projektowe,
konsultacyjne i szkoleniowe w dziedzinie
mi kroprogramowania i sieci komputerowych.
W latach 1989–1991 opracowywał eksperty-
zy jako specjalista Izby Rzeczoznawców Sto -
warzyszenia Elektryków Polskich. Był też
współautorem dalekopisu elektronicznego,
rozprowadzanego na przełomie lat 80. i 90.
na rynku polskim przez firmę Elektronix
(obecnie producenta mini-central telefonicz-
nych i systemów kontroli dostępu).

W latach 1992–1995 przebywał na sty-
pendium doktoranckim w Institut Nationale
des Télécommunications w Evry (Francja).
Na uczelni tej prowadził ćwiczenia i labora-
toria z przedmiotów: „System operacyjny
UNIX” oraz „Język C”. W 1995 roku obronił
pracę doktorską Contribution to the Methods
of Protocol Hardware Implementation otrzy-
mując tytuł Docteur de l’Ecole Nationale Su -
périeure des Télécommunications, w specja -
li zacji Informatique et Reseaux. W tym sa -
mym roku tytuł ten był nostryfikowany przez
Politechnikę Warszawską.

Od 1996 roku jest adiunktem w Instytucie
Informatyki Politechniki Warszawskiej i dzia-
ła w Zakładzie Oprogramowania i Archi tek -
tu ry Komputerów. Prowadził wykłady, pro -
jek ty i laboratoria z przedmiotów: „Sieci kom -
 puterowe”, „System operacyjny UNIX”, „Język
C”, „Struktury urządzeń cyfrowych”. W la -
tach 1999–2001 pełnił funkcję zastępcy
dyrektora Instytutu ds. naukowych. Od 2006
roku prowadzi wykład „Computer Networks”
dla studentów anglojęzycznych. Jacek Wy -
trę bowicz był zaangażowany w projekty

wytrębowicz
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badawcze realizowane na zlecenie przemy-
słu (m.in. Zakładu Awioniki Instytutu Tech -
nicznego Wojsk Lotniczych i Centrum Ba -
daw czo-Rozwojowe Telewizji Polskiej SA) oraz
w projekty UE (m.in. IDEMCOP i EFIPSANS). 

Równocześnie z zatrudnieniem na Poli -
tech nice współpracował z innymi podmiota-
mi gospodarczymi — w latach 1996–2001
jako programista i konsultant w firmie Elek -
tronix; w latach 1998–1999 jako wykładowca
w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik
Komputerowych, nauczając przedmiotów:
„System operacyjny UNIX” i „Metodologia
pro jektowania systemów rozproszonych”;
w la tach 2001–2002 jako dyrektor Biura
Systemów Informatycznych w TEL-ENERGO
SA, gdzie nadzorował projekty informatycz-
ne i odpowiadał za funkcjonowanie we -
wnętrznej sieci komputerowej i systemów
informatycznych tego operatora telekomuni-
kacyjnego; w latach 2003–2007 zajmował
się działalnością konsultingową, tworząc
opracowania z dziedziny informatyki i tele-
komunikacji (takie jak: strategie rozwoju,
pla ny biznesowe, analizy techniczne) dla
Prezydenta Miasta Warszawy, warszawskich
spółek komunalnych (MPWiK, SPEC, MZA),
Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o., przedsi-
ębiorstwa informatycznego Softbank SA i
koncernu energetycznego ENEA SA. W la -
tach 2004–2008 pracował jako st. specjalista
ds. informatyki, a następnie jako kierownik
działu teleinformatyki w Stołecznym Przed -
siębiorstwie Energetyki Cieplnej SA, realizu-
jąc projekt budowy światłowodowej sieci
miejskiej.

Na początku swojej działalności zawodo-
wej Jacek Wytrębowicz zajmował się projek-
towaniem systemów mikroprocesorowych,
mikroprogramowanych i konstrukcjami sprzę -
tu cyfrowego, czego odbicie znajdujemy w je -
go pierwszych publikacjach w czasopismach
(„Elektronizacja”, „Przegląd Elektrotech nicz -
ny”, „Informatyka”), artykułach konferencyj-

nych i rozdziałach w książkach. Z czasem,
gdy zmieniały się potrzeby rynkowe, zaczął
zajmować się w praktyce i w dydaktyce pro-
gramowaniem w językach asemblerowych
i w języku C. Przełożyło się to na prace
badawcze dotyczące pogranicza projekto-
wania sprzętu i oprogramowania, czego
rezultatem była zarówno praca doktorska,
jak i szereg artykułów konferencyjnych i roz-
działów w książkach. Większość projektów
realizowanych przez Jacka Wytrębowicza
do tyczyła problemów transmisji danych i zdal -
nego ich przetwarzania. Od chwili rozpo -
czę cia prac nad doktoratem zajął się proble-
matyką formalnej specyfikacji protokołów
w sieciach komputerowych. Większość jego
publikacji powstałych od tego czasu dotyczy
formalnej specyfikacji i walidacji protoko-
łów. W 1996 roku otrzymał Nagrodę Rektora
Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia
naukowe. Od 2000 roku zajmował się rów-
nież problematyką komunikacji w systemach
wieloagentowych, metodykami projektowa-
nia systemów komunikujących się, proble -
ma mi routingu w bezprzewodowych sieciach
ad hoc. Efekty swych prac badawczych pre -
zen tował na wielu konferencjach naukowych
krajowych i zagranicznych, zaś wiedzę prak -
tycz ną na kilku konferencjach komercyjnych.

W 2007 roku uzyskał certyfikat „Project
Management Associate — IPMA Level D”. Na
podstawie doświadczeń z prowadzenia
wielu prac inżynierskich i magisterskich opu-
blikował w Zagadnieniach Naukoznawstwa
artykuł O poprawności językowej publikacji
naukowo-technicznych. Dotychczas jest on
współautorem 7 książek oraz autorem lub
współautorem 35 artykułów publikowanych
w prasie technicznej i w materiałach konfe-
rencjach.

Włada czynnie językiem angielskim i fran -
cuskim. Zainteresowania: żeglarstwo, nar-
ciarstwo, turystyka.
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YEVHEN
YASHCHYSHYN
Yevhen Yashchyshyn urodził się 17 kwietnia
1957 roku we Lwowie, gdzie też ukończył
szkołę średnią w 1974 roku. W tym samym
roku rozpoczął studia na Wydziale
Radiotechnicznym Politechniki Lwowskiej,
gdzie w 1979 roku uzyskał dyplom inżyniera
radioelektronika. Od tego roku był zatrud-
niony w branżowym laboratorium naukowo-
badawczym na Wydziale Radiotechnicznym
jako inżynier, starszy inżynier, pracownik
naukowy, starszy pracowni naukowy, a od
1988 roku — kierownik tego laboratorium.
Stopień doktora (kandydata) nauk technicz-
nych w dziedzinie anten i techniki mikrofa-
lowej uzyskał w 1986 roku w Moskiewskim
Instytucie Elektroniki i Matematyki (ros.
MIEM) za rozprawę Opracowanie metod
zau tomatyzowanego projektowania druko -

wa nych szyków antenowych. W latach
1993–1999 zajmował stanowisko docenta w
Katedrze Telekomunikacji Politechniki
Lwow skiej. W 1993 roku uzyskał także tytuł
naukowy starszy pracownik naukowy (pań -
stwowy tytuł naukowy, Ukraina). Od 1991
roku aż do zatrudnienia na Politechnice
Warszawskiej (w październiku 1999 roku)
był m.in.: prodziekanem ds. naukowych
Wydziału Radiotechnicznego Politechniki
Lwowskiej (1991–1999), członkiem Rady
Naukowej (odpowiednik Senatu Politechniki
Warszawskiej) Politechniki Lwowskiej (1991–
–1999), członkiem Rady Naukowej Wy dzia -
łu Radiotechnicznego (odpowiednik Rady
Wy działu Politechniki Warszawskiej) Poli -
tech niki Lwowskiej (1988–1999) oraz za stęp -
cą kierownika katedry Telekomunikacji Po li -

yashchyshyn
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techniki Lwowskiej (1993–1999). W 1999
roku Yevhen Yashchyshyn został zaproszony
do pracy w Instytucie Radioelektroniki na
stanowisku adiunkta. W 2006 roku uzyskał
stopień naukowy doktora habilitowanego na
Wydziale Elektroniki Politechniki War szaw -
skiej, a od 2009 roku — stanowisko profeso-
ra nadzwyczajnego. Od 2004 roku kieruje La -
 boratorium Antenowym Instytutu Radio elek -
troniki Politechniki Warszawskiej. Od 2009
roku pełni także funkcję kierownika Zakładu
Radiokomunikacji. 

Zainteresowania badawcze Yevhena
Yash chyshyna od początku pracy na Poli -
tech nice Warszawskiej koncentrowały się na
problematyce związanej z badaniem anten
inteligentnych wraz z opracowaniem metod
uwzględnienia rzeczywistych parametrów
radiatorów i podzespołów antenowych, opra -
cowaniem nowych rodzajów anten z elek -
trycznym kształtowaniem charakterystyki
kierunkowej, opracowaniem nowych rodza-
jów sterowanych anten na wielowarstwo-
wym podłożu ferroelektrycznym z możliwo-
ścią praktycznego zastosowania cienkich
warstw ferroelektrycznych oraz kompozytów
ceramika– polimer oraz układów mikrofalo-
wych, a także opracowaniem nowych rodza-
jów anten z rekonfigurowaną aperturą.
Wymienione wyżej obszary zainteresowań
wiąże elektryczne kształtowanie charaktery-
styki kierunkowej anten bez wykorzystania
przesuwników fazy. Za szczególny wkład
Yev hena Yashchyshyna do nauki, udokumen-
towany licznymi publikacjami, uważa się m.in.
koncepcję nowych rodzajów anten sterowa-
nych, metody syntezy pożądanych kształtów
charakterystyki kierunkowej, opracowanie
nowych materiałów ferroelektrycznych oraz
badanie opracowanych ferroelektrycznych
kompozytów ceramiczno-polimerowych dla
zastosowań antenowych, a także opracowa-
nie, realizację oraz badania sterowanych an -
ten o rekonfigurowanej elektronicznie
apertu rze oraz anten fotonicznych. Wyrazem
wagi przykładanej do wspomnianych zagad-
nień było poświęcenie im monografii habili-
tacyjnej Anteny z elektrycznym kształtowa-
niem charakterystyki kierunkowej — nowe
roz wiązania. Na całokształt dorobku nauko -
we go Yevhena Yashchyshyna składają się:
1 mo nografia naukowa i 1 podręcznik, 8 pa -
tentów oraz 2 zgłoszenia patentowe, 3 skryp-
ty dydaktyczne oraz ponad 50 artykułów,
m.in. w takich czasopismach, jak „IEEE Tran -
sactions on Microwave Theory and Tech ni -
ques” oraz „IEEE Transactions on Antennas
and Propagations”. Wyniki jego pracy nauko-

wej były referowane na szeregu renomowa-
nych konferencji naukowych zagranicznych
i krajowych (ponad 150 prezentacji), z któ -
rych ważniejsze to: IEEE MTT-S International
Microwave Symposium (USA); European Mi -
crowave Conference EuMC; European Con fe -
rence on Wireless Technology ECWT; IEEE
In ter national Symposium on Antennas and
Propagation and USNC/URSI National Radio
Science Meeting (USA); IEEE MTT-S Inter na -
tional Microwave and Optoelectronics Con -
ference IMOC; Intern. Conf. Antennas The -
ory and Technique ICATT (Ukraine); MIKON;
European Conference on Antennas and
Propagations; Asia-Pacific Microwave Con -
fer ence. Za udział w opracowaniu i urucho-
mieniu laboratorium antenowego (z komorą
bezechową) oraz laboratorium podstaw ra -
dio komunikacji został uhonorowany dwu -
krot nie (w 2003 i w 2004 roku) nagrodą
zespołową I stopnia Rektora Politechniki War -
 szawskiej. Za osiągnięcia naukowe zo stał
uhonorowany Nagrodą indywidualną I stop -
nia Rektora Politechniki Warszawskiej w 2006
roku oraz zespołową I stopnia w 2009 roku,
a także główną nagrodą Europejskiej Kon fe -
rencji Mikrofalowej — EuMC PRIZE w Am -
sterdamie w 2008 roku za innowacyjny cha-
rakter zaprezentowanego systemu antenowego,
kompletną analizę, potwierdzoną pomiarami,
oraz możliwość praktycznego jego wykorzy-
stania.

Yevhen Yashchyshyn prowadzi wiele ory -
gi nalnych wykładów, z których najważniej-
sze to: „Teoria i projektowanie anten” (od
1999 roku), „Oddziaływanie fal elektromag -
netycznych na organizmy żywe” (2002–2005),
„Anteny radiokomunikacyjne” (2001–2003),
„Anteny i propagacja fal” (od 2006 roku), „Po -
 miary parametrów anten”, „Anteny mikropas -
kowe i adaptacyjne”. Jako wyraz uznania
dorobku Yevhena Yashchyshyna traktuję się
także prośby o recenzowanie artykułów dla
czasopism: „IEEE Microwave and Wireless
Com ponents Letters”, „IEEE Transaction on
Mi crowave Theory and Techniques”, „IEEE
Transaction on Antennas and Propagation”,
oraz na konferencje zagraniczne i krajowe,
w tym na: „The European Microwave Con fe -
rence”, „European on Wireless Technology”,
EUROCON, „International Conference on
An tenna Theory and Techniques”, „Inter na -
tional Conference on Microwaves”, „Ra dar
& Wireless Communications”, „CAD Systems
in Microelectronics”, „International Con fe -
ren ce on Modern Problems of Radio Engi -
neering, Telecomunications and Computer
Science”, „International Conference on Com -
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tutem Radioelektroniki Politechniki War -
szaw skiej i Instytutem Fizyki Białoruskiej
Akademii Nauk, a także Instytutem Tele ko -
mu nikacji, Radioelektroniki i Techniki Elek -
tronowej Politechniki Lwowskiej. Jest człon-
kiem Sekcji Mikrofal i Radiolokacji Komitetu
EiT Polskiej Akademii Nauk, członkiem IEEE
od 1996 roku (senior member od 2009 roku).
Od 2006 roku jest także członkiem EuMA
(Europejskie Stowarzyszenie Mikrofalowe)
oraz od 2007 roku członkiem EurAAP
(Europejskie Stowarzyszenie Antenowe oraz
Propagacji Fal). W 2008 roku został wybrany
Przedstawicielem Polski oraz Państw Nad -
bał tyckich w EurAAP.

Jest żonaty, ma dwoje dzieci, dwóch
wnu ków oraz jedną wnuczkę. Włada czyn-
nie językami ukraińskim, rosyjskim oraz an -
gielskim. Interesuje się historią oraz kulturą
różnych cywilizacji.

mu nications 2009”, CQRM, „Krajową Kon fe -
rencję Radiokomunikacji, Radiofonii i Tele -
wi zji”, „Krajowe Sympozjum Telekomu ni ka -
cji”. Poza tym jest on wieloletnim członkiem
Komitetów Organizacyjnych międzynarodo-
wych konferencji „International Conference
on Modern Problems of Radio Engineering”
oraz „International Conference on Antenna
Theory and Techniques”, a od 2010 roku tak -
że członkiem Komitetu Programowego kon -
fe rencji MIKON. W styczniu 2009 roku zo -
stał zaproszony do Rady Naukowej czasopisma
z listy filadelfijskiej „Izv. VUZ. Radio elek -
tronika” (wydawanego w języku rosyjskim
oraz po tłumaczeniu na język angielski cza-
sopismo jest wydawane w USA pod tytułem
„Radioelectronics and Communications Sys -
tems”). W Instytucie Radioelektroniki Yevhen
Yashchyshyn pełni rolę koordynatora oraz
współwykonawcy programów roboczych
umów o współpracy naukowej między Ins ty -
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wych Badań Słuchu u Noworodków, sponso-
rowany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej
Pomocy.

Od 2002 roku oprócz systemów biome-
dycznych Wojciech Zabołotny zajmował się
opracowywaniem systemów akwizycji da -
nych dla eksperymentów fizyki wysokich
ener gii, będąc członkiem polskiego zespołu
przygotowującego (we współpracy z Wy dzia -
 ł em Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i Ins -
tytutem Problemów Jądrowych) systemy elek -
troniczne dla toru wyzwalania i odczytu pod-
detektora RPC w eksperymencie CMS przy
Wiel kim Zderzaczu Hadronów (LHC) w CERN.
(od 2009 roku — pracuje dodatkowo na pół
etatu w Instytucie Fizyki Doświadczalnej Wy -
 działu Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego ja -
ko starszy specjalista naukowo-techniczny).

zabołotny

WOJCIECH
ZABOŁOTNY
Wojciech Zabołotny urodził się 6 marca
1966 roku w Suchej Beskidzkiej. Studia na
Wydziale Elektroniki Politechniki Warszaw -
skiej ukończył w 1989 roku, jako pracę dy -
plo mową realizując fragment układu podsta-
wy czasu i rekonstrukcji przebiegu w oscylo-
skopie cyfrowym z przypadkowym próbko-
waniem okresowym. Po studiach pracował
kilka miesięcy w firmie TTM-JJ Elektronika
projektując i oprogramowując przemysłowe
systemy pomiarowo-rejestrujące, a od lutego
1990 roku rozpoczął pracę na Wydziale
Elektroniki Politechniki Warszawskiej w Ze -
spo le Aparatury Biocybernetycznej, zajmując
się rozwijaniem systemów do rejestracji i ana -
lizy sygnałów biomedycznych. Współ pra co -
wał w tym czasie z takimi ośrodkami jak
Cen  trum Zdrowia Dziecka oraz Centrum Me -
dycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej
Akademii Nauk (w latach 1993–2002 był
dodatkowo zatrudniony na pół etatu jako
asystent w Klinice Neurochirurgii Centrum
Me dycyny Doświadczalnej i Klinicznej Pol -
skiej Akademii Nauk w zespole profesora
Zbig niewa Czernickiego). Stopień doktora in -
ży niera nauk technicznych w zakresie elek-
tronika otrzymał w 1999 roku za rozprawę
Metody estymacji częstotliwości maksymal-
nej sygnału z przezczaszkowego przepływo-
mierza dopplerowskiego. 

W 2002 roku brał udział w opracowaniu
we współpracy z firmą Magnum 2 elastycz -
ne go, rozproszonego systemu zbierania da -
nych stanowiącego część systemu wspiera-
jącego Ogólnokrajowy Program Przesiewo -



W ramach tej tematyki doktor Zabołotny
współ pracował także przy opracowywaniu
systemów elektroniki dla eksperymentu
TESLA w DESY w Hamburgu.

W swojej pracy naukowej Wojciech
Zabołotny zainteresowany jest głównie me -
todami optymalnej realizacji systemów akwi-
zycji i przetwarzania danych z wykorzysta-
niem systemów wbudowanych, procesorów
sygnałowych i programowanych układów
logicznych (Field Programmable Gate Array).

W związku z realizacją systemów rozpro-
szonych zajmował się także zagadnieniami
bezpieczeństwa sieciowego.

W swojej pracy naukowej i inżynierskiej
Wojciech Zabołotny przywiązywał i przywi-
ązuje bardzo dużą rolę do stosowania przede
wszystkim rozwiązań otwartych i wolnodo-
stępnych, traktując to jako kluczowy element
efektywnej współpracy między naukowcami
i inżynierami.

Od 1995 roku jest użytkownikiem syste-
mu operacyjnego Linux i aktywnym propaga -
to rem wykorzystania Wolnego Opro gra mo -
wania zarówno w zastosowaniach prywat-
nych, jak i zawodowych i naukowych.

W ramach popularyzacji elektroniki opra -
co wał wiele otwartych rozwiązań sprzętowych

i programowych, adresowanych głównie do
hobbystów (np. systemy rejestracji systemów
analogowych współpracujące z komputerem
osobistym, rejestrator GPS z funkcją nagry -
wa nia głosu, kontrolery MIDI)

Podczas pracy dydaktycznej na Poli tech -
nice Warszawskiej Wojciech Zabołotny zaj -
mo wał się głównie nauczaniem elektroniki
(współpraca przy prowadzeniu wykładów
„Elementy i układy elektroniczne” i „Układy
elektroniczne”) oraz zagadnień związanych
z programowaniem (wykład „Sterowniki
urządzeń — podstawy programowania”).

Był on także promotorem wielu prac in -
ży nierskich i magisterskich o tematyce zwią -
za nej z programowymi i sprzętowymi roz -
wią zaniami w zakresie akwizycji i przetwa-
rzania sygnałów, realizacji bezpiecznych
systemów rozproszonych, realizacji syste-
mów wykorzystujących cyfrowe układy pro-
gramowalne.

Od 2008 roku pełni funkcję Peł no moc ni -
ka Dziekana ds. Międzynarodowej Wy mia ny
Studentów na Wydziale Elektroniki i Technik
Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Poza elektroniką Wojciech Zabołotny in te -
 resuje się muzyką, fotografią i turystyką (głów -
nie rowerową i górską).
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JAN ZABRODZKI
Profesor Jan Zabrodzki urodził się 10 czerw-
ca 1942 roku w Łucku. W 1959 roku uko-
ńczył liceum ogólnokształcące im. Tadeusza
Reytana w Warszawie. W tym samym roku
podjął studia na Wydziale Łączności
Politechniki Warszawskiej. Studia ukończył
w 1965 roku na specjalności Maszyny mate-
matyczne. Pracę doktorską, przygotowaną
pod kierunkiem profesora Antoniego Kiliń -
skiego, obronił w 1971 roku na Wydziale
Elek troniki Politechniki Warszawskiej. Obro -
na pracy habilitacyjnej odbyła się na tym
samym Wydziale w 1978 roku. Tytuł profe-
sora otrzymał w 1989 roku.

Praca zawodowa od początku (czyli od
1964 roku) jest związana z Politechniką
Warszawską, a ściślej z obecnym Instytutem
Informatyki (dawniej Katedra Budowy Ma -
szyn Matematycznych, Instytut Maszyn Ma -
te  matycznych). Pracując w Instytucie Jan Za -
brodzki przeszedł wszystkie szczeble kariery
nauczyciela akademickiego. Od 1995 roku
zajmuje stanowisko profesora zwyczajnego
Politechniki Warszawskiej.

Zainteresowania naukowe Jana Zabrodz -
kie go od początku związane były z szeroko
rozumianą informatyką. W początkowym
okresie koncentrował się na pracach zwią -
zanych z konstrukcją sprzętu cyfrowego
z uwzględnieniem aspektów niezawodności
i testowania. W tym czasie brał aktywny
udział w pracach konstrukcyjnych prowa-
dzonych w Zakładzie Doświadczalnym zdo-
bywając doświadczenie w pracach inżynier-
skich, a równocześnie prowadził własne
badania nad metodyką projektowania nieza-

wodnych urządzeń. W późniejszym okresie
jego zainteresowania skierowały się na
zagadnienia związane z komputerowymi
metodami wspomagania projektanta, zwłasz-
cza w zakresie automatycznego projektowa-
nia obwodów drukowanych. W ostatnim
okresie większość uwagi poświęca grafice
komputerowej i metodom przetwarzania
obra zów, w tym metodom wizualizacji nau -
kowej i sztucznej rzeczywistości.

Łączny dorobek publikacyjny Jana Za -
brodzkiego obejmuje kilkadziesiąt artykułów
w krajowych i zagranicznych pismach nau -
kowych oraz kilkadziesiąt referatów konfe-
rencyjnych. Jest on współautorem (wspólnie
z Marianem Łakomym) pięciu książek po -
świę conych różnym układom scalonym wy -
korzystywanym w technice cyfrowej. Książki
te były wydane i wielokrotnie wznawiane
przez PWN w latach 1974–1991 (Cyfrowe
układy scalone TTL, Liniowe układy scalone
w technice cyfrowej, Cyfrowe układy scalo-
ne, Scalone przetworniki analogowo-cyfro-
we i cyfrowo-analogowe, Układy scalone
CMOS ). W 1994 roku ukazała się monogra-
fia Grafika komputerowa. Metody i narzędzia

zabrodzki
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rzenia w 1989 roku). Na uwagę zasługuje
pro  wadzone od osiemnastu lat ogólnopol-
skie seminarium naukowe poświęcone grafi-
ce komputerowej i przetwarzaniu obrazów.

Przez szereg lat Jan Zabrodzki brał udział
w pracach Zespołów Dydaktyczno-Wy cho -
wawczych Elektroniki i Informatyki (1973–
–1990; był również przewodniczącym Ze -
społu Informatyki) przy Ministerstwie Nauki,
Szkolnictwa Wyższego i Techniki. W latach
1994–1999 był członkiem Centralnej Ko mi -
sji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Nau ko -
wych. W latach 1992–1997 brał udział w pra -
cach sekcji ds. Informatyki w Komitecie Badań
Naukowych (w latach 1996–1997 przewod-
niczący sekcji). W kadencji 1997–2001 był
członkiem Komitetu Badań Naukowych. Od
1984 roku jest członkiem Komitetu Infor ma -
tyki Polskiej Akademii Nauk (w latach 1994–
–2007 był zastępcą przewodniczącego Ko -
mitetu). Brał również udział w pracach kilku
rad naukowych (Przemysłowy Instytut Elek -
tro niki — przewodniczący w latach 1990–
–1999, Instytut Podstaw Informatyki Polskiej
Akademii Nauk od 1990, zastępca przewod-
niczącego w latach 1990–2002, Centrum
Na ukowo-Badawcze Techniki Radia i Tele -
wi zji — 1990–1994, Instytut Informatyki
Teo retycznej i Stosowanej Polskiej Akademii
Nauk w Gliwicach — 1988–1998, Rada Wy -
działu Elektroniki Wojskowej Akademii Tech -
nicznej 1995–2007). Od 1989 roku jest
człon kiem grupy International Federation of
In for ma tion Processing WG3.2. Jest również
człon kiem Warszawskiego Towarzystwa Na -
u kowego (w latach1998–2001 przewod -
niczą cy Wydziału VI) oraz Komisji Geo in for -
matyki Polskiej Akademii Umiejętności (od
2000 roku). W latach 1981–1993 był człon-
kiem Zarządu i Prezydium Polskiego Towa -
rzystwa Informatycznego.

Za swoją działalność Jan Zabrodzki był
wyróżniany nagrodami Ministra Nauki,
Szkol nictwa Wyższego i Techniki oraz Rek -
tora Politechniki Warszawskiej. Był odzna-
czony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1977) oraz
Złotym Krzyżem Zasługi (1987). Otrzymał
Medal Edukacji Narodowej (1996).

Poza pracą zawodową jego zaintere -
sowania związane są z szeroko pojętą tu -
rystyką. Wiele czasu poświęca działce oraz
pływaniu.

(WNT), której redaktorem i współautorem był
Jan Zabrodzki. 

W dorobku zawodowym Jana Za brodz -
kiego istotne znaczenie mają prace o charak -
te rze projektowo-konstrukcyjnym. Brał on
udział w kilkunastu projektach zakończonych
opracowaniem modeli bądź prototypów.
Szereg rozwiązań zostało opatentowanych
(łącznie 9 przyznanych patentów).

Działalność dydaktyczna Jan Zabrodz -
kiego obejmowała wszystkie rodzaje zajęć,
w tym wiele autorskich wykładów prowa-
dzonych zarówno w grupach zajęć obowiąz-
kowych jak i obieralnych. Do wielu zajęć
wy korzystywane były napisane przez niego
książki, skrypt oraz liczne tłumaczenia pozy-
cji zagranicznych (WNT, łącznie 14 pozycji)
uzupełniających braki w polskiej ofercie
podręcznikowej. Pod jego kierunkiem wyko-
nanych zostało ponad 100 prac inżynier-
skich i magisterskich. Był również promoto-
rem 15 prac doktorskich. Prowadził również
wykłady na innych wydziałach oraz uczel-
niach (był to m.in. Wydział Fizyki Tech nicz -
nej i Matematyki Stosowanej Politechniki
War  szawskiej, Wydział Elektroniki Woj sko -
wej Akademii Technicznej 1995–2007, Pol -
sko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Kom -
puterowych 1994–2007, Wyższa Szkoła
Menedżerska od 2007 roku).

Z działalnością dydaktyczną ściśle wiążą
się również prace dotyczące organizacji pro-
cesu kształcenia. Jan Zabrodzki był autorem
oryginalnego programu studiów na kierunku
Informatyka wprowadzonego do realizacji
w 1975 roku. Wiele nowatorskich elemen-
tów tego programu zostało później wykorzy-
stanych w programach studiów dla całego Wy -
działu opracowanych w 1979 roku. W 1994
roku Jan Zabrodzki opracował koncepcję oraz
program Wieczorowych Studiów Zawo -
dowych Informatyka i prowadzi je do chwili
obec nej. W 1999 roku w podobny sposób
przygotował i uruchomił Wieczorowe Uzu -
pełniające Studia Magisterskie Informatyka.

Z zakresu bogatej działalności organiza-
cyjnej należy wymienić następujące pełnio-
ne przez niego funkcje: zastępca dyrektora
Instytutu (1975–1978), prodziekan Wydziału
Elektroniki (1978–1981), dyrektor Instytutu
Informatyki (z wyboru, 1981–1987), kierow-
nik Zakładu Grafiki Komputerowej (od utwo-
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KRZYSZTOF
ZAMŁYŃSKI
Krzysztof Zamłyński urodził się w 1946 roku
w Warszawie. XVII Liceum Ogólno kształ cą -
ce imienia Frycza Modrzewskiego w War sza -
wie ukończył w 1964 roku. W 1965 roku
rozpoczął studia na wydziale Łączności
Politechniki Warszawskiej, które ukończył
w 1971 roku uzyskując dyplom magistra in -
ży niera w dziedzinie elektroniki, specjalność
— Aparatura elektroniczna. Praca magister-
ska dotyczyła elektroakustyki. Pracę zawodo-
wą rozpoczął w 1971 roku w Instytucie Tele-
Radiotechnicznym. W 1972 roku podjął pra -
cę w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku.
Zaś od 1974 roku rozpoczął pracę w Insty tu -
cie Podstaw Elektroniki Politechniki War -
szaw skiej. Rozprawę doktorską w dziedzinie
elek troniki obronił na wydziale Elektroniki
w 1982 roku. Za tę pracę otrzymał Nagrodę In   -
dywidualną Rektora Politechniki War szaw skiej. 

Jego zainteresowania naukowe początko-
wo koncentrowały się wokół zagadnień

dotyczących modelowania właściwości elek-
trotermicznych układów scalonych — ta
tematyka była analizowana w pracy doktor-
skiej oraz szeregu wystąpień na konferen-
cjach krajowych i zagranicznych. Następnie
rozszerzył swoje zainteresowania na mode-
lowanie układów przełączanych dużej mocy
ze szczególnym uwzględnieniem drugorzęd-
nych (ale ważnych) zjawisk fizycznych jak
starzenie się elementów, sprzężenia magne-
tyczne i elektryczne miedzy elementami w
układach dyskretnych dużej mocy — zako-
ńczone artykułami dotyczącymi modelowa-
niu układów o różnego typu sygnałach
(block mixed-signal). W latach 2003–2005
zajmował się modelami tranzystorów po -
lowych do monitorowania czystości wód
(5th Framework Programme „SEWING”).

W ramach obowiązków dydaktycznych
od początku pracy w Politechnice War szaw -
skiej prowadził zajęcia ze studentami.
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Początkowo zajęcia laboratoryjne, później
ćwiczeniowe i w końcu wykłady z przed-
miotu, którego program i nazwa zmieniały
się wraz z rozwojem elektroniki: „Układy
elektroniczne”, „Podstawowe układy elektro-
niczne”, „Elektronika 2”, „Układy i systemy
elektroniczne”. Cieszył się wśród studentów
opi nią bardzo dobrego dydaktyka, czego wy -
razem były dyskusje na różne, nie tylko tech-
niczne tematy oraz prywatne listy z osobisty-
mi problemami.

W 1996 roku ujawniła się nieuleczalna
choroba, która stopniowo ograniczała możli-
wości rozwoju naukowego i dydaktycznego.
Musiał zrezygnować z realizacji pracy habi-
litacyjnej oraz stopniowo z prowadzenia
zajęć ze studentami. W 2009 roku całkowi-
cie zrezygnował z pracy w Politechnice War -
szawskiej przechodząc na wcześniejszą eme -
 ryturę. Zdążył opracować i umieścić w in ter -
necie dla studentów komplet materiałów
ćwiczeniowych z przedmiotu „Układy i sys-
temy elektroniczne”. Ma nadzieję, że będzie
miał na tyle siły, by móc je wydać w postaci
podręcznika.



KRZYSZTOF ZAREMBA
Krzysztof Zaremba urodził się 7 stycznia
1958 roku w Radomiu, gdzie ukończył szko-
łę podstawową (1972), zajmując I miejsca w
wojewódzkich olimpiadach: matematycznej
i fizycznej oraz II miejsce w zawodach mate-
matycznych w Magdeburgu. W Radomiu
ukończył także VI Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Kochanowskiego (1976). W 1976
roku został przyjęty bez egzaminu, jako lau-
reat Olimpiady Fizycznej, na Wydział Elek -
troniki Politechniki Warszawskiej. Studia
ukoń czył w 1981 roku, z wyróżnieniem oraz
Nagrodą Specjalną Sekretarza Polskiej Aka -
demii Nauk, po czym został zatrudniony jako
asystent w Instytucie Radioelektroniki, w Za -
kładzie Elektroniki Jądrowej (obecnie: Ją dro -
wej i Medycznej), w zespole profesora Zdzi -
sława Pawłowskiego. Stopień doktora nauk
technicznych w dziedzinie elektroniki uzy-
skał w 1990 roku na Wydziale Elektroniki za
rozprawę Detektor elektronów konwersji
z po dwójnym obszarem wyładowań do
spek  trometrii efektu Mössbauera, a stopień
doktora habilitowanego — na tymże wydziale,
w 2003 roku, za monografię Wybrane ra dia -
cyj ne metody badania składu tkanek i płynów
ustrojowych. Jest zatrudniony w Instytucie
Ra dioelektroniki Politechniki Warszawskiej,
od 2003 roku — na stanowisku profesora
nad zwyczajnego.

W latach 1989 –1990 przebywał na
rocznym stypendium Instytutu Maxa Plancka
w Hei delbergu w ośrodku CERN (Genewa).
Efektem kontynuowanej współpracy z CERN
było kilka kilkumiesięcznych i kilkanaście
krót szych pobytów w tym ośrodku — ich
łączny czas przekracza 3 lata. 

Zainteresowania badawcze Krzysztofa
Zaremby dotyczyły początkowo elektroniki
jądrowej, głównie konstrukcji detektorów
promieniowania i systemów pomiarowych
stosowanych w badaniach radiacyjnych.
Jednym z osiągnięć tego okresu jest wdroże-
nie w Zjednoczonych Zakładach Urządzeń
Jądrowych POLON (wraz z Januszem
Marcem) wielokanałowego analizatora
amplitudy TRISTAN, oferowanego także na
rynku zagranicznym. Brał też udział w wielu
innych pracach o charakterze konstrukcyjno-
wdrożeniowym, m.in. w opracowaniu kom-
puterowego systemu pomiarowego do bada-
nia właściwości detektorów dla Instytutu
Badań Jądrowych, detektorów dla spektromet -
rii mössbauerowskiej, czy systemu akwizycji
danych do spektrometru elektronów Augera.

W 1989 roku został członkiem CERN, od
1996 roku — ze statusem Team Leader. Rocz -
ne stypendium zaowocowało trwałą współ -
pra cą, w którą włączył się jego zespół. Brał
udział w budowie i realizacji eksperymentów
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SMC i COMPASS, zajmując się zarówno
konstrukcją detektorów (komory słomkowe,
detektory pozycyjne oparte na światłowo-
dach scyntylacyjnych) i układów elektronicz-
nych, jak i tworzeniem narzędzi analizy da -
nych eksperymentalnych. Współpraca ta za -
owocowała kilkudziesięcioma publikacjami,
w tym ponad czterdziestoma artykułami w cza -
sopismach z „listy filadelfijskiej”. W latach
2004–2008 współpracował też, wraz z ze -
spo łem, z eksperymentem CBM (Compressed
Baryonic Matter ) w Gesselschaft fur Schwe -
rio nenforschung GmbH Darmstadt, a w 2007
roku włączył się w realizację nowego ekspe-
rymentu fizyki neutrin T2K (KEK — Tokaj,
Japonia). Udział w eksperymentach realizo -
wa ny był i jest w ramach 7 kierowanych przez
niego projektów międzynarodowych.

Drugim polem działalności badawczej
Krzysztofa Zaremby jest inżynieria biomedycz-
na. Początkowo główny nurt badań związany
był z medycznymi zastosowaniami rentge-
nowskiej analizy fluorescencyjnej, a także
z two rzeniem aparatury i metodyki badań
stopnia mineralizacji tkanki kostnej. Ich wy -
niki zostały podsumowane w jego monografii
habilitacyjnej. Z czasem tematyka badań
ewo  luowała w kierunku tomografii optycznej
— dyfuzyjnej, gdzie głównym celem było
opracowanie aparatury do badań czynnościo -
wych mózgu, oraz koherencyjnej — tu prace
prowadzone są we współpracy z komercyjną
firmą, a celem jest wdrożenie nowych technik
oceny stanu siatkówki i opracowanie precy -
zyj nej metody pomiaru ciśnienia wewnątrz-
gałkowego przy pomocy kombinacji tomo-
grafii koherencyjnej i tonometrii aplanacyj-
nej. Odrębny, obiecujący nurt badań stanowi
analiza danych w genomie i proteomice. 

Krzysztof Zaremba jest autorem lub
współ autorem ponad 130 publikacji nauko-
wych, w tym 46 artykułów czasopismach
mię dzynarodowych z tzw. „listy filadelfij-
skiej” i 31 w czasopismach krajowych, a tak -
że 13 ra portów technicznych opublikowanych
w ośrod kach zagranicznych. Jest też autorem
kilkunastu ekspertyz, m.in. dla: Centrum On -
ko logii w Krakowie, Komitetu Fizyki Me dycz -
nej i Diagnostyki Obrazowej Polskiej Aka de -
mii Nauk, General Electric Medical Systems,
Siemens Poland, Wrocławskiego Parku Tech -
no logicznego. Kierował 15 projektami ba -
daw czymi i brał udział w 13 innych. Był pro-
motorem w 3 zakończonych przewodach
doktorskich. Za osiągnięcia badawcze i tech-
niczne był nagradzany przez Rektora Poli -
tech niki Warszawskiej (1982, 2004, 2007) i Mi -
nistra Edukacji Narodowej (1988). Pełni
funk cję Prezesa Oddziału Warszawskiego

Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej (od
2002), oraz członka Zarządu i Skarbnika PTFM
(od 2005). Jest też członkiem Komitetu Re -
dak cyjnego czasopisma „Polish Journal of
Me dical Physics and Engineering” (od 2007).

Krzysztof Zaremba bierze aktywny udział
w działalności organizacyjnej. Od 2004 roku
jest kierownikiem Zakładu Elektroniki Ją -
drowej i Medycznej oraz Pracowni Detekcji
i Spek trometrii. Spośród innych funkcji warto
wymienić członkostwo w Dziekańskiej Ko -
mi sji ds. Rozwoju Wydziału (2003–2005) i Ko -
misji Rady Wydziału ds. Rozwoju Wydziału
(2005–2008), funkcję Zastępcy Dyrektora ds.
Nauki Instytutu Radioelektroniki, a także kie-
rownictwo Dziekańskiej Komisji ds. Finan so -
wych (od 2002) i członkostwo w Senackiej
Ko misji Mienia i Finansów (od 2005 roku).
Jest Pełnomocnikiem Dziekana ds. Rozwoju
Wydziału (od 2008 roku). Reprezentuje też
Uczelnię w Radzie Polskiego Wschodniego
Klastra Medycznego (od 2008 roku). Jest człon -
kiem Komisji Inżynierii Biomedycznej Ko mi -
tetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Dia g -
nostyki Obrazowej Polskiej Akademii Nauk
(od 2007 roku) i Wiceprzewodniczącym Za -
rządu Naukowego Centrum Obrazowania
Czyn nościowego (od 2006 roku). W 2010
roku brał udział w pracach ministerialnej Ko -
misji ds. Kosztochłonności Kształcenia.

W ramach pracy dydaktycznej w począt-
kowym okresie przygotowywał i prowadził
zajęcia w ramach kilkunastu laboratoriów
specjalistycznych. Opracował i prowadzi
wy kłady: „Sztuczne sieci neuronowe w me -
dy cynie”, „Sieci neuronowe w zastosowa-
niach biomedycznych”, „Radiologia z nukle-
oniką”, część wykładu „Aparatura medyczna”
dla Warszawskiego Uniwersytetu Me dycz ne -
go oraz „Wybrane techniki obrazowania me -
dycz nego” dla doktorantów Politechniki
War szawskiej. Do końca 2010 roku wypro-
mował 38 magistrów inżynierów i 22 inży -
nie rów. W obszarze dydaktyki pełnił lub peł -
ni m.in. funkcje: członka Komisji Kształcenia
(1999–2002) i Wydziałowej Komisji Akredy -
tacji Przedmiotów (od 2006 roku), kierownika
specjalności Inżynieria biomedyczna i Elek -
tronika i informatyka w medycynie (od 2006
roku) oraz Pełnomocnika Dziekana ds. Kie -
runku Studiów Inżynieria Biomedyczna (od
2008 roku). W 2010 roku został przez stu-
den tów nagrodzony „Złotą Kredą” jako naj-
lep zy wykładowca na Wydziale.

Jest żonaty, ma dwoje dzieci i wnuka. Wła -
da czynie językami angielskim i rosyjskim.
Uprawia czynnie siatkówkę, narciarstwo i tu -
rystykę rowerową. Interesuje się literaturą, mu -
zyką i kinematografią.
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AGNIESZKA ZARĘBA
Agnieszka Zaręba urodziła się 16 sierpnia
1968 roku w Warszawie, gdzie ukończyła
eksperymentalną klasę o profilu matematycz-
nym w XIV Liceum Ogólnokształcącym im.
Klementa Gottwalda (1987). W tym samym
roku rozpoczęła studia na Wydziale
Elektroniki Politechniki Warszawskiej.
Stopień magistra inżyniera uzyskała w 1993
roku, a doktora nauk technicznych w 2005
roku. Od tego momentu pełni funkcję kie-
rownika Zespołu Laboratoriów Przyrządów
Półprzewodnikowych i kierownika dydak-

tycznego Zakładu Przyrządów Mikro elek tro -
niki i Nanoelektroniki.

Została dwukrotnie laureatką Nagrody
Re ktora Politechniki Warszawskiej: za osiąg -
nięcia dydaktyczne (2004) oraz za osiągnię -
cia naukowe (2008).

Jest autorką ponad 25 artykułów w czaso-
pismach naukowych i publikacji na konfe-
rencjach naukowych. Poświęcone są one
modelowaniu przyrządów półprzewodniko-
wych (kondensatorów i tranzystorów MOS,
tranzystorów bipolarnych).
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BOGDAN
ZBIERZCHOWSKI
Bogdan Zbierzchowski urodził się w 1947
roku w Sierpcu (województwo mazowiec-
kie). Tamże w 1964 roku ukończył Liceum
Ogólnokształcące. W 1970 roku uzyskał
dyplom magistra inżyniera w zakresie elek-
troniki, specjalności Teletechnika na Wy -
dzia le Elektroniki Politechniki Warszawskiej.
Na tym Wydziale w 1978 roku uzyskał stop-
nień doktora nauk technicznych za rozprawę
Metody symulacji zniekształceń czasowych
i błędów w synchronicznych przebiegach
binarnych dla potrzeb miernictwa teledacyj-
nego. Od kwietnia 1970 roku jest zatrudnio-
ny w Politechnice Warszawskiej jako nau czy -
ciel akademicki w Instytucie Teleko mu ni -
kacji w Zakładzie Podstaw Telekomunikacji,

obecnie na stanowisku docenta. Od 1994
roku jest redaktorem naczelnym miesięcznika
naukowo-technicznego „Przegląd Teleko  mu -
ni kacyjny i Wiadomości Teleko muni ka cyj ne”,
organu Sto wa rzy sze nia Elek try ków Pol skich,
wydawanego przez Wydawnictwo SIGMA-
NOT pod auspicjami Komitetu Elek troniki i Te -
lekomunikacji Polskiej Akademii Nauk.

Bogdan Zbierzchowski jest zamiłowanym
i wytrawnym dydaktykiem. Brał udział w opra -
cowaniu wielu nowych zajęć dydaktycznych,
dotyczących głównie teorii układów logicz-
nych oraz projektowania układów i syste-
mów cyfrowych. Były to wykłady, ćwiczenia,
projekty i laboratoria oraz pomoce dydak-
tyczne, do których można zaliczyć współ -
autorstwo kilkunastu książek, podręczników
i skryp tów z tego zakresu. Na szczególną
uwagę zasługuje współudział w opracowa-
niu prezentacji (slajdów) do wykładów
„Układy logiczne”. Za działalność dydak-
tyczną otrzymał w 2002 roku zespołową
Nagrodę Rektora Politechniki Warszawskiej.
Jest opiekunem wielu studenckich pracowni
problemowych i dyplomowych, wynikiem któ -
rych jest łącznie kilkadziesiąt obronionych
dyplomów inżynierskich i magisterskich,
wśród których znajdują się prace wyróżniane
i nagradzane. Prowadzi także seminaria
dyplomowe inżynierskie i magisterskie. Jest
lubiany przez studentów, doktorantów i kole-
gów w Zakładzie i Instytucie. Za działalność
dydaktyczną w 2010 roku został odznaczony
Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Bogdan Zbierzchowski posiada także zna -
czący dorobek naukowo-badawczy. W la tach
1970–1980 brał udział w pracach nauko-
wych (prowadzonych w Instytucie Teleko -
mu nikacji Politechniki Warszawskiej) doty-
czących metod i przyrządów pomiarowych
dla telekomunikacji cyfrowej oraz metod pro -
jektowania i teorii układów logicznych i cyf -
rowych. Wyniki tych prac zostały wyróżnione
szeregiem nagród Rektora Politechniki War -
szawskiej oraz nagrodą specjalną w I Ogól -
nopolskim Konkursie na Aparaturę Nau ko -
wo-Badawczą w 1973 roku.

zbierzchowski
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W latach 1976–1980 brał również udział
w pracach naukowych związanych z auto-
matycznym projektowaniem układów cyfro-
wych. W latach 1980–1982 uczestniczył
w pra cach związanych z elektronizacją cen-
tral systemu E10 oraz w pracach badaw-
czych wykonywanych na zlecenie Ra dom -
skiej Wytwórni Telekomunikacyjnej i Pań -
stwowych Zakładów Teletransmisyjnych.

W dorobku publikacyjnym posiada kilka-
naście publikacji i opracowań związanych
z pro wadzonymi pracami naukowymi oraz
działalnością dydaktyczną. W szczególności
był współautorem rozdziałów przedstawia-
jących syntezę kombinacyjnych i sekwencyj-
nych układów cyfrowych w pracy zbiorowej
Projektowanie cyfrowych układów teleko -
mu nikacyjnych, wydanej przez Wydaw nic -
twa Komunikacji i Łączności w 1977 roku. 

Począwszy od 1982 roku brał udział w pra -
cach badawczych w dziedzinie metod synte-
zy układów logicznych. Niektóre wyniki tych
prac opublikowane zostały w pracy zbiorowej
Cyfrowe układy telekomunikacyjne (WKiŁ,
1986), której jest współautorem.

Od 1990 roku bierze aktywny udział w pra -
cach naukowych — grantach Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego (przedtem
Komitetu Badań Naukowych), dotyczących
projektowania cyfrowych układów i syste-
mów w strukturach programowalnych.

Jego działalność naukowa obejmuje rów-
nież współautorstwo obszernych monografii
z tej dziedziny. Z istotniejszych prac w tym
zakresie należy wymienić: Programowalne
mo duły logiczne w syntezie układów cyfro-
wych (WKiŁ, 1992), Komputerowe projekto-

wanie układów cyfrowych w strukturach
PLD (WKiŁ, 1993), Kompilatory układów lo -
gicznych (Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej, 1995), Komputerowe projek-
towanie układów cyfrowych (WKiŁ, 2000),
Synteza układów cyfrowych (WKiŁ, 2003),
Programowalne układy przetwarzania sygna-
łów i informacji (WKiŁ, 2008).

Bogdan Zbierzchowski jest aktywny na
polu organizacyjnym w Uczelni, na Wy dzia -
le i w Zakładzie. W latach 1987–2003 był
człon kiem Rektorskiej Komisji Miesz ka nio -
wej, także jej wiceprzewodniczącym. Od
września 2003 roku jest sekretarzem Rady
Wy działu Elektroniki i Technik Infor ma cyj -
nych, a od października 2008 roku — jej
członkiem. W Zakładzie pełni (nieformalnie)
funkcję zastępcy kierownika; do jego zadań
należą zwłaszcza sprawy organizacyjne i fi -
nansowe. Od 1995 roku jest członkiem i se -
kretarzem Sekcji Telekomunikacji Komitetu
Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Aka -
demii Nauk.

Był wyróżniony 5 nagrodami Ministra
Na uki i Szkolnictwa Wyższego i Ministra
Edu kacji Narodowej oraz 5 nagrodami
Rektora Politechniki Warszawskiej. Ponadto
za działalność redaktorską i publicystyczną
został odznaczony przez Stowarzyszenie
Elektryków Polskich Medalem im. Prof.
Janusza Groszkowskiego (dwukrotnie — w
1999 i 2007 roku), Honorową Odznaką
Naczelnej Organizacji Technicznej, Złotą
Honorową Odznaką Sto wa rzy sze nia Elek try -
ków Pol skich oraz Brązowym Krzyżem
Zasługi (2009), Medalem Komisji Edukacji
Narodowej.
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JOLANTA
ZBOROWSKA
Jolanta Zborowska urodziła się 15 maja 1949
roku w Warszawie. Studia na Wydziale
Elektroniki Politechniki Warszawskiej uko-
ńczyła w 1974 roku. W latach 1975–2010
pracowała w Instytucie Radioelektroniki Po -
litechniki Warszawskiej początkowo w Za -
kładzie Urządzeń Radiotechnicznych, a nas -

tępnie w Zakładzie Techniki Mikrofalowej
(obecnie Zakład Techniki Mikrofalowej i Ra -
dio lokacyjnej). Początkowo pracowała na
sta nowisku asystenta, a od 1983 roku, kiedy
obroniła rozprawę doktorską pod tytułem
Szerokopasmowe cyfrowe mikrofalowe prze-
suwniki fazy z dwudiodowymi układami
odbijającymi — na stanowisku adiunkta. 

Prace badawcze Jolanty Zborowskiej
dotyczyły projektowania układów mikrofalo-
wych, w szczególności szerokopasmowych
przesuwników i modulatorów fazy z diodami
półprzewodnikowymi oraz systemów pomia-
rowych do wyznaczania reflektancji i trans-
mitancji. Jest autorką lub współautorką 104
publikacji lub komunikatów konferencyj-
nych, 2 monografii wewnętrznych Instytutu
Radioelektroniki oraz 11 patentów. 

Za osiągnięcia w dziedzinie badań nau -
kowych otrzymała zespołową Nagrodę II stop -
nia Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego
i Techniki. Otrzymała również kilka nagród
Rektora Politechniki Warszawskiej. 

Prowadziła zajęcia dydaktyczne (ćwicze-
nia, laboratoria, wykłady) z „Teorii pola elek-
tromagnetycznego” (obecnie — „Pola i fa -
le”), „Techniki mikrofalowej” oraz „Techniki
wielkich częstotliwości”. Prowadziła 22 pra -
ce dyplomowe.

Jest współautorką dwóch podręczników:
Teoria pola elektromagnetycznego. Zbiór
zadań (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne,
Warszawa 1990), Pola i fale. Zbiór zadań (Ofi -
cyna Wydawnicza Politechniki War szaw skiej,
Warszawa 2005).
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ANDRZEJ ZIELIŃSKI
Andrzej Zieliński urodził się 24 grudnia 1934
roku w Mokobodach, powiat Siedlce. Szkołę
podstawową ukończył w 1948 roku w Sied -
lcach, liceum ogólnokształcące — w 1952
roku w Warszawie (obecne Liceum Ogól no -
kształcące im. Jana Kochanowskiego). Dy -
plom magistra inżyniera uzyskał w Poli tech -
nice Warszawskiej w 1959 roku na Wydziale
Łączności (Elektroniki). W latach 1957–1970
był zatrudniony w Politechnice War szaw -
skiej, początkowo w Katedrze Podstaw Tele -
ko munikacji, a następnie (po zmianach reor-
ganizacyjnych) w Instytucie Podstaw Elek tro -
niki, przechodząc kolejno ze stanowiska asys -
tenta na stanowiska starszego asystenta,
adiunkta i docenta. W latach 1969–1970 był
prodziekanem Wydziału Elektroniki. W 1964
roku odbył 9-miesięczny staż naukowy w Ka -
tedrze Procesów Falowych na Wydziale Fi -
zy ki Uniwersytetu Moskiewskiego. W 1966
roku obronił rozprawę doktorską Przybliżona
teoria rozchodzenia się sygnałów modulo-
wanych w nieliniowej linii długiej, opraco-
waną pod kierunkiem profesora Jerzego
Osiowskiego. W tym czasie prowadził zaję -
cia dydaktyczne z teorii obwodów — po -
czątkowo ćwiczenia, a następnie samodzielne
wykłady.

W 1970 roku został mianowany na stano-
wisko dyrektora Instytutu Łączności i docen-
ta w tym Instytucie. Był także kierownikiem
problemu węzłowego dotyczącego rozwoju
telekomunikacji w Polsce. W 1979 roku otrzy -
mał tytuł profesora nauk technicznych.

W latach siedemdziesiątych prowadził sa -
modzielne wykłady z „Teorii obwodów” na
kierunku technologicznym Wydziału Elektro -

niki. Wynikiem jego doświadczeń dydaktycz -
nych z tego zakresu było współopracowanie
podręcznika Teoria obwodów w zadaniach,
mającego kilka wydań w Wydawnictwach
Po litechniki Warszawskiej (w postaci skryptu)
i w Wydawnictwach Naukowo-Technicznych.

W 1980 roku Andrzej Zieliński został
prze niesiony do Zjednoczenia Stacji Radio -
wych i Telewizyjnych, gdzie objął stanowisko
dyrektora tego Zjednoczenia. Na początku
1982 roku został ponownie dyrektorem
Instytutu Łączności, będąc także profesorem
w tym Instytucie.

W październiku 1993 roku powołano go
na stanowisko Ministra Łączności RP, które
piastował do końca października 1997 roku.
Następnie powrócił do Instytutu Łączności
na stanowisko profesora. W 2005 roku został
członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Tele -
wi zji, wybranym do niej przez Sejm Rze czy -
pospolitej Polskiej.

Zainteresowania naukowe i badawcze
Andrzeja Zielińskiego początkowo dotyczyły
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(Instytutu Łączności, Instytutu Technologii
Elek tronowej, Wojskowego Instytutu Łączno-
ści i Centralnego Ośrodka Badawczo-Roz -
wo jowego Elektronicznego Sprzętu Po -
wszech nego Użytku). W latach 1985–1989,
jako wiceprzewodniczący Komitetu Badań
Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, repre-
zentował Polskę w Komitecie Organizacji
Narodów Zjednoczonych ds. Pokojowego
Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej. 

Andrzej Zieliński jest długoletnim człon-
kiem amerykańskiego stowarzyszenia Insti -
tute of Electrical and Electronics Engineers,
Stowarzyszenia Elektryków Polskich, którego
przez wiele lat był wiceprezesem, oraz Aka -
demii Inżynierskiej w Polsce. Przez ostatnie
2 kadencje był prezesem Federacji Sto wa -
rzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej
Organizacji Technicznej. 

Jest żonaty, ma dzieci i wnuki. Biegle wła -
da językami angielskim i rosyjskim. Biernie
posługuje się hiszpańskim i francuskim.
Interesuje się polityką i historią. Uprawia
czynnie turystykę. 

Za osoby, które wywarły największy
wpływ na jego działalność uważa profeso-
rów, Jerzego Osiowskiego, Janusza Grosz -
kow skiego, Czesława Rajskiego i Adama
Smolińskiego.

problemów zastosowania rdzeni ferrytowych
do budowy pamięci komputerowych, następ-
nie nieliniowej teorii drgań, zwłaszcza teorii
nieliniowych układów o parametrach rozło-
żonych (linii długich), będących m.in. mode-
lem wzmacniacza parametrycznego z falą
bieżącą (tego problemu dotyczyła jego praca
doktorska), natomiast w okresie pracy w Ins -
ty tucie Łączności wielu problemów ogólne-
go rozwoju telekomunikacji, w tym zagad-
nień sieciowych, a także transmisji sygnałów
w światłowodach, zwłaszcza zaś efektów
nieliniowych w tej transmisji. Był promoto-
rem 4 pozytywnie zakończonych przewo-
dów doktorskich. Jego dorobek naukowy 100
publikacji oraz 5 patentów. Andrzej Zieliński
ma bogate doświadczenie z zakresu organi-
zacji i kierowania w dziedzinie nauki. Przez
wiele lat był kierownikiem problemu węzło-
wego, a następnie centralnego programu ba -
dawczo-rozwojowego dotyczącego rozwoju
telekomunikacji. Był także członkiem Ko mi -
tetu Nauki i Postępu Technicznego, a potem
Komitetu Badań Naukowych (w okresie pra -
cy w rządzie jako Minister Łączności), człon-
kiem ciał roboczych Komitetu Badań Nau ko -
wych, komitetów naukowych Polskiej Aka -
de mii Nauk (Elektroniki i Telekomunikacji
oraz Badań Kosmicznych i Satelitarnych)
oraz rad naukowych instytutów badawczych



CEZARY ZIELIŃSKI
Cezary Zieliński urodził się 24 września
1957 roku w Warszawie, gdzie też ukończył
Technikum Elektroniczne w Zespole Szkół
Elektronicznych w 1977 roku. W tym samym
roku rozpoczął studia na Wydziale
Elektroniki Politechniki Warszawskiej, które
ukończył z wyróżnieniem uzyskując w 1982
roku tytuł magistra inżyniera elektronika o spe -
cjalności Automatyka. Następnie został przy-
jęty na studia doktoranckie na kierunku Auto -
matyka i Informatyka prowadzone na tym
samym wydziale. Od 1985 roku jest zatrud-
niony w Instytucie Automatyki Politechniki
Warszawskiej kolejno jako: asystent, adiunkt
a obecnie profesor nadzwyczajny. W 1988
roku na Wydziale Elektroniki Politechniki
Warszawskiej obronił z wyróżnieniem pracę
doktorska Klasyfikacja i metody definiowania
języków programowania robotów: zastoso -
wa nie do sformułowania języka zorientowa-
nego na przemieszczanie obiektów. Stopień
na ukowy doktora habilitowanego uzyskał
w 1996 roku na Wydziale Elektroniki i Tech -
nik Informacyjnych Politechniki War szaw -
skiej za rozprawę Metody programowania
robotów.

Dzięki stypendium uzyskanemu od Bri -
tish Council Cezary Zieliński prowadził przez
trzy miesiące 1990 roku badania nad progra-
mowaniem robotów w Loughborough Uni -
ver sity of Technology, Mechanical Engi nee -
ring Department, w Wielkiej Brytani. W 1992
roku uzyskał indywidualny grant badawczy
Science and Engineering Research Council,
który umożliwił mu kontynuowanie pracy nad
programowaniem robotów w tym samym miej -
scu przez kolejnych sześć miesięcy. W 1994

roku przeszedł miesięczne szkolenie z zakre-
su zarządzania projektami badawczymi w Eid -
genossiche Materialprufungs- und For -
schunganstalt, w Dubendorfie koło Zurychu
w Szwajcarii. W latach 1994–1999 był se -
kretarzem Programu Automatyki, Technik In -
for macyjnych i Automatyzacji prowadzone-
go przez Politechnikę Warszawską. Ponadto
kierował pracami międzywydziałowego
zespołu robotyki w ramach tego programu.
Zespół ten zajmował się między innymi:
konstrukcją dwóch robotów prototypowych,
ich sterowników oraz sterowników systemów
wielorobotowych, konstrukcją i wykorzysta-
niem czujników do sterowania robotami
oraz kalibracją manipulatorów. Od 1996 ro -
ku kieruje pracami Zespołu Robotyki w Insty -
tucie Automatyki i Informatyki Stosowanej
Politechniki Warszawskiej. Był kierownikiem
oraz pełnił rolę głównego wykonawcy w kil -
ku grantach Komitetu Badań Naukowych.
W la tach 1999–2001 był zatrudniony na sta-
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tował specjalizowany język programowania
robotów TORBOL. Następnie opracował
podstawy teoretyczne programowych struk-
tur ramowych RORC, MRROC i MRROC++
zanurzonych w C i C++. Zaimplementował je
wraz z zespołem współpracowników. Opra -
cował formalne podstawy opisu struktury
układu sterowania systemów wieloobroto-
wych na bazie podejścia agentowego wyko-
rzystującego funkcje przejścia. Zostało to
wykorzystane w wielu systemach sterujących
robotów wyposażonych w różnorodne czuj-
niki (stworzono układy wykorzystujące ser-
womechanizmy wizyjne, zmysł dotyku,
aktywne czucie, wnioskowanie logiczne, do
np. dwuręcznego układania kostki Rubika).
Wy mienione prace były prowadzone w ra -
mach licznych projektów finansowanych przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
oraz 7. Program Ramowy Komisji Unii Euro -
pejskiej. 

Cezary Zieliński prowadził wykłady dla
studentów i doktorantów na temat: projekto-
wania układów logicznych, szeregu języków
programowania oraz systemów operacyjnych,
a ponadto modelowania, sterowania i pro-
gramowania robotów. 

Jest żonaty i ma jedno dziecko. Interesuje
się historią powszechną oraz turystyką. 

nowisku senior fellow w Nanyang Tech no -
logical University w Singapurze, gdzie wy -
kładał oraz prowadził badania w zakresie
robotyki. Był reprezentantem Polski w sieci
doskonałości 5. i 6. Programu Ramowego
Komisji Unii Europejskiej — EURON I/II (Eu -
ro pean Robotics Network). W latach 2003–
–2007 był członkiem Komitetu Prognoz
Polska 2000 Plus przy prezydium Polskiej Aka -
demii Nauk. Ponadto w latach: 2002–2005
sprawował funkcję prodziekana ds. nauki
i współpracy międzynarodowej, 2005–2008
zastępcy dyrektora Instytutu Automatyki i In -
formatyki Stosowanej ds. naukowych, a od
2008 pełni funkcje dyrektora tego instytutu.
Od 2007 roku jest członkiem i sekretarzem
Ko mitetu Automatyki i Robotyki Polskiej
Aka demii Nauk. Od 2008 roku współpracuje
z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Po -
miarów. 

Zainteresowania badawcze Cezarego
Zielińskiego koncentrowały się na zagadnie-
niach związanych z programowaniem i stero -
waniem robotów. Zajmował się: kinematyką
robotów, strukturami ich układów sterowania,
wykorzystaniem różnorodnych czujników do
sterowania ich ruchem, systemami wieloro-
botowymi, sterowaniem behawioralnym,
językami programowania robotów oraz me -
todami kompilacji. Zdefiniował i zaimplemen -



WŁODZIMIERZ
M. ZUBEREK
Włodzimierz Michał Zuberek urodził się 24
września 1943 roku. Po ukończeniu Liceum
Ogólnokształcącego im. Antoniego Osu -
chow  skiego w Cieszynie, w 1960 roku roz-
począł studia na Wydziale Łączności Poli -
techniki Warszawskiej. Studia te ukończył
w 1966 roku, ze specjalnością Maszyny
matematyczne. Jeszcze przed egzaminem
dyplomowym rozpoczął pracę w Katedrze
Budowy Maszyn Matematycznych, później
przekształconej w Instytut Informatyki
Politechniki Warszawskiej.

Trudno jest dzisiaj wyobrazić sobie jak
wyglądały komputery i jakie oprogramowa-
nie było dostępne na przełomie lat sześć-
dziesiątych i siedemdziesiątych. A jednak już
wtedy powstało wiele ciekawych zastosowań
i jeszcze ciekawszych pomysłów. Nie ma,
niestety (i pewnie nie będzie, bo osób zna-
jących tamte czasy jest coraz mniej) rzetel-
nego udokumentowania tego niepowtarzal-
nego okresu, z pewnością zasługującego na
określenie „pionierski” w najlepszym znacze -
niu tego słowa, i stanowiącego jeden z cie-
kawszych rozdziałów polskiej informatyki.

W 1975 roku Włodzimierz M. Zuberek
wyjechał na roczny staż naukowy do Inter -
national Institute for Applied Systems An lysis
w Laxenburg, Austria, gdzie zajmował się
opracowaniem programów symulacyjnych
dla prognozowania zasobów wodnych. 

Po powrocie, w 1978 roku, obronił (z wy -
różnieniem) pracę doktorską na Wydziale Elek -
troniki Politechniki Warszawskiej. W rozpra-
wie sformułował rozszerzony formalny mo del

sieci Petriego, przewidziany do oceny wy -
daj ności systemów współbieżnych. Model
ten był później wielokrotnie modyfikowany
i rozszerzany, ale do dziś zachował swój orygi -
nalny charakter i swoje podstawowe własności.

We wrześniu 1981 roku Włodzimierz M.
Zuberek wyjechał na stypendium do McMas -
ter University w Hamilton (Kanada), gdzie
zajmował się zagadnieniami optymalizacji
systemów energetycznych. Po rocznym po -
bycie w Kanadzie przeniósł się do Texas Uni -
versity w College Station jako visiting assi-
stant professor w School of Electrical Engi -
neering. Tam, we współpracy z Maciejem
Styblińskim, rozpoczął realizację projektu
SPICE-PAC, projektu, który w zamierzeniu
miał trwać dwa lata, a zakończył się ponad
15 lat później. Intencją tego projektu było
stworzenie oprogramowania symulacyjnego,
które dzisiaj można by nazwać komponento-
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wym, ale które wówczas odbiegało od obo-
wiązujących standardów i wzbudzało spore
zainteresowanie. Kontakty nawiązane przy
okazji tego projektu doprowadziły do wielo-
letniej współpracy z laboratorium badaw-
czym France Telecom w Bagneux koło
Paryża oraz z Commissariat de l’Ener gie Ato -
mique w Bruyeres-Le-Chatel.

Na początku 1984 roku Włodzimierz M.
Zuberek przeniósł się do Department of
Computer Science, MemorialUniversity w St.
John’s, Kanada, początkowo jako visiting
associate professor, wkrótce potem associate
professor, a od 1990 roku do dziś jako full
professor. Przez około 10 lat kierował pro-
gramem magisterskim i doktorskim z zakresu
informatyki, a w latach 2000–2003 prowa-
dził Interdisciplinary Computational Science
Program.

Jednym z efektów regularnych wizyt
Włodzimierza M. Zuberka w Warszawie było
złożenie pracy habilitacyjnej na Wy dzia le
Elektroniki i Technik Informacyjnych Poli -
techniki Warszawskiej i jej obrona w styc z -
niu 2002 roku.

W 2005 roku, podczas kolejnego pobytu
w kraju, Włodzimierz M. Zuberek włączył się
w prace przygotowujące utworzenie Mię dzy -
wydziałowego Studium Zastosowań Infor ma -
tyki SGGW. Studium to wkrótce po utworze-
niu zostało przekształcone w Wydział Za sto -
sowań Informatyki i Matematyki SGGW. 

Powołanie Katedry Zastosowań Infor ma -
tyki (z którą jest nadal związany),z jednej
strony zakończyło proces organizacyjny Wy -
działu (przynajmniej na pewien czas), a z dru -
giej strony otworzyło możliwości nowych
inicjatyw akademickich, takich jak właśnie
powstający program magisterski, oraz plano-
wany program doktorski.

Włodzimierz M. Zuberek jest autorem
około 150 prac opublikowanych w renomo-
wanych czasopismach, takich jak: „IEEE Tran -
s actions on Automation and Robotics” (obec-
nie „IEEE Transactions on Automation Scien -

ce and Engineering”), „IEEE Tran sactions on
Semiconductor Manufacturing”, „IEE Pro cee -
dings on Circuits, Devices and Systems”,
„Fun damenta Informaticae”, „Simulation Mo -
de ling Practiceand Theory”, „Transactions of
the Society for Computer Simulation”, „Inter -
national Journal of Critical Computer-Based
Systems”, a także prac prezentowanych na
wielu konferencjach międzynarodowych,
np. International Conference on Applications
of Concurrency to System Design, Inter na tio -
nal Conference on Petri Nets and Perfor man -
ce Models, International Symposium on Cir -
cuits and Systems, International Conference
on Computer Design i wiele innych. W 2007
roku, praca Component Compatibility and Its
Verification, opracowana wspólnie z dokto-
rantem, D.C. Craigiem, otrzymała „Best Pa -
per Award” na konferencji Second IEEE Inter-
national Conference on Digital Tele com -
munications w Silicon Valley, w Kalifornii.

Przez wiele lat Włodzimierz M. Zuberek
uczestniczył w komitetach programowych
konferencji dotyczących różnych aspektów
współbieżności, takich jak International
Conference on Applications and Theory of
Petri Nets, International Conference on Ap -
pli cations of Concurrency to System Design
czy International Conference on Petri Nets
and Performance Models.

W ciągu wielu lat Włodzimierz M. Zu -
berek opracował i prowadził wykłady z za -
kresu informatyki teoretycznej, dotyczących
języków formalnych i teorii automatów, teo-
rii algorytmów, teorii kompilacji, teoretycz-
nych podstaw języków programowania, a tak -
że architektury systemów komputerowych,
modelowania systemów i oceny ich wydaj-
ności. W 2003 roku otrzymał Distinguished
Scholar Medal przyznany przez Memorial
University.

Włodzimierz M. Zuberek jest członkiem
Association for Computing Machinery oraz
IEEE Computer Society. Jest również człon-
kiem Gesellschaft fur Informatik.
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przez ponad dwa lata pracował w Institute
for Microstructural Sciences, National Re se arch
Council of Canada w Ottawie. Po powrocie
do Polski pracował w Zakładzie Zagrożeń
Wibroakustycznych w Centralnym Instytucie
Ochrony Pracy — Państwowym Instytucie
Badawczym, na stanowiskach adiunkta i do -
centa (lata 1996–2011). Od 2004 roku pra-
cuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Ra -
dio elektroniki na Wydziale Elektroniki i Tech -
nik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Badania, którymi zajmuje się Jan Żera,
obejmują akustykę i elektroakustykę w zakre-
sie dźwięków słyszalnych. W ramach zatrud-
nienia w Uniwersytecie Muzycznym Fry de -
ry ka Chopina prowadził prace dotyczące
akustyki instrumentów muzycznych, słucho-
wej oceny urządzeń elektroakustycznych,
au diometrii oraz badania podstawowe z dzie -
dziny psychoakustyki, dotyczące zależności
między cechami fizycznymi dźwięków i ich

ż e r a

JAN
ALEKSANDER ŻERA
Jan Aleksander Żera, urodzony 11 maja 1953
roku w Warszawie, jest absolwentem VI
Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza
Rej tana w Warszawie oraz Państwowej Szko -
ły Muzycznej II stopnia im. Józefa Elsnera w
Warszawie. W latach 1971–1976 studiował
na Wydziale Elektroniki Politechniki War -
szaw skiej, uzyskując dyplom magistra inży -
nie ra telekomunikacji. W latach 1975–1980
kontynuował wykształcenie muzyczne w Aka -
demii Muzycznej im. Fryderyka Chopina
w War szawie (obecnie Uniwersytet Muzycz -
ny Fryderyka Chopina). W 1990 roku uzyskał
stopień naukowy doktora nauk technicznych
w Instytucie Telekomunikacji i Akustyki Po li -
techniki Wrocławskiej. W 2004 roku uzyskał
na Wydziale Elektroniki i Technik Infor ma -
cyj nych Politechniki Warszawskiej stopień
doktora habilitowanego nauk technicznych
(w zakresie elektroniki).

Jan Żera podjął pracę zawodową w 1976
roku, w Katedrze Akustyki Muzycznej na
Wy dziale Reżyserii Dźwięku Uniwersytetu
Mu zycznego Fryderyka Chopina w War sza -
wie, gdzie pracuje do dzisiaj, obecnie na sta -
no wisku profesora nadzwyczajnego. W la -
tach 1983–1984, jako stypendysta Instytutu
Szwedzkiego, spędził cztery miesiące w Kun -
gliga Tekniska Högskolan w Sztokholmie, gdzie
prowadził badania dotyczące syntezy mowy.
W latach 1990–1993, jako stypendysta Fun -
dacji Fulbrighta, prowadził badania w dzie -
dzinie psychoakustyki pracując na University
of Florida w Gainesville, USA. Po zakończeniu
pobytu stypendialnego w USA w 1993 roku,



percepcją. Prace z zakresu psychoakustyki
obejmowały m.in. badania postrzegania
wysokości dźwięków o złożonej strukturze
widma częstotliwościowego, wpływu zmian
czasowych i fazowych składowych częstotli-
wościowych na percepcję dźwięku, badania
kierunkowości słyszenia oraz badania czyn-
ników wpływających na percepcję barwy
dźwięku. Prace z zakresu percepcji dźwięku,
kontynuowane w czasie pobytu w Stanach
Zjednoczonych, zakończyły się kilkoma
publikacjami przywoływanymi w niektórych
podręcznikach akademickich poświęconych
percepcji dźwięku. Pobyt w Kanadzie wiązał
się ze zmianą profilu pracy w kierunku
zagadnień technicznych — pomiarów i oce -
ny konstrukcji nauszników przeciwhałaso-
wych wyposażonych w układy aktywnej
redukcji hałasu. Wyniki tych prac zostały
uwzględnione przez roboczą grupę normali-
zacyjną ISO przy opracowaniu normy odno-
szącej się do oceny ochronników słuchu
wyposażonych w tego rodzaju układy reduk-
cji hałasu. Pracując w Centralnym Instytucie
Ochrony Pracy — Państwowym Instytucie
Ba dawczym, Jan Żera kierował badaniami
w obszarze dźwiękowej sygnalizacji bezpie-
czeństwa oraz badaniami ochronników słu-
chu szczególnie w zakresie odnoszącym się
do ich właściwości przy narażeniu na od -
działywanie hałasu impulsowego o dużych
poziomach ciśnienia akustycznego, występu-
jącego w niektórych gałęziach przemysłu
oraz podczas ćwiczeń i działań wojskowych.
W ramach tych badań poszukiwane były
związki między klasycznymi parametrami
ochronników i ich cechami charakteryzu-
jącymi tłumienie dźwięków impulsowych. 

Jan Żera jest autorem lub współautorem
25 artykułów w recenzowanych czasopis -
mach naukowych, 53 artykułów w materiałach
konferencji międzynarodowych oraz 19 arty-
kułów w materiałach konferencji krajowych.
W okresie po 1995 roku kierował dziewi-
ęcioma projektami badawczymi oraz uczest-
niczył jako wykonawca w siedmiu projek-
tach badawczych krajowych i sześciu pro-
gramach Unii Europejskiej. Opracował i pro-
wadzi w Politechnice Warszawskiej autor-
skie wykłady i laboratorium „Podstawy sły-
szenia i percepcja dźwięku”, „Akustyka
muzyczna” oraz kurs „Sound: Hearing and
Acoustical Measurements”, prowadzony w ra -
mach programu ATHENS. Prowadzi także
wykłady z zakresu akustyki ogólnej, elektro-
akustyki, akustyki muzycznej i psychoakusty-
ki w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka
Cho pina oraz prowadził wykłady na kursach
organizowanych przez Centralny Instytut
Ochrony Pracy oraz Polskie Radio. Jako eks-
pert pracował w normalizacyjnych grupach
roboczych ISO, CEN i PKN. Od 1978 roku
jest członkiem Polskiego Towarzystwa Akus -
tycznego, obecnie zrzeszonym w Euro pej -
skim Stowarzyszeniu Akustycznym. Od 1990
roku jest członkiem Amerykańskiego To wa -
rzystwa Akustycznego. W kadencji 2007–2010
był członkiem Komitetu Akustyki Polskiej Aka -
demii Nauk, a od 2005 roku jest członkiem
Rady Naukowej Centralnego Instytutu Pracy
— Państwowego Instytutu Badawczego. Dwu -
krotnie otrzymał nagrodę Rektora Uni wer -
sytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. 

Lubi narciarstwo, spływy kajakowe i, po -
mimo braku jakichkolwiek w tym kierunku
uprawnień, żeglarstwo.
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Sło wo wstęp ne (Jan Szmidt)

Wy dział w per spek ty wie hi sto rycz nej (Ro man Z. Mo raw ski)

Sy stem kształ ce nia (An drzej Kra śniew ski, Da riusz Tur lej)

Elek tro ni ka (An drzej Ja ku bow ski, Li dia Łu ka siak)

Te le ko mu ni ka cja (Józef Lu bacz)

Ra dio ko mu ni ka cja i tech ni ki mul ti me dial ne (Ja cek Ci choc ki)

In for ma ty ka (Jerzy Mieścicki, Piotr Gawrysiak, Henryk Rybiński )

Au to ma ty ka, ro bo ty ka i me tro lo gia (Krzy sztof Ma li now ski, Ry szard Ja cho wicz)

In ży nie ria bio me dycz na i ją dro wa (Krzy sztof Za rem ba, Ry szard Ro ma niuk)
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