
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 -
ce um 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
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.
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