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n syn te za czę sto tli wo ści

antoszkiewicz

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
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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