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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 rozpoczął pra cę w Ins -
ty 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
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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.
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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

B
INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH

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.




