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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 s -
te 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 -
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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 przed -
mio 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 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
przed mio 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 przed -
mio 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 wy k³a dy
z 2 przed mio 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£,
War szawa 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), od zna -
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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