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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 s ka³ 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 d -
nio 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
jego za in te re so wa nia na u ko we 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. Oprócz 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 od zwier -
 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.
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