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TO MASZ ADAM SKI
To masz Adam ski uro dzi³ siê 13 mar ca w 1948
ro ku £o dzi. W 1965 ro ku ukoñ czy³ I Li ceum
Ogól no kszta³ c¹ ce im. Mi ko ³a ja Ko per ni ka w £o -
dzi, a w 1970 ro ku stu dia na Wy dzia le Elek tro -
ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej na spe cjal no œci
Au to ma ty ka i Ma szy ny Ma te ma tycz ne, uzy sku -
j¹c ty tu³ ma gi stra in ¿y nie ra. Pra cê dy plo mo w¹
pi sa³ pod kie run kiem profesora J. Za brodz kie -
go nt. sprzê to wych roz wi¹ zañ w gra fi ce kom -
pu te ro wej. W la tach 1971–1975 stu dio wa³
na kie run ku Sy ste my Prze twa rza nia Da nych
Stu dium Dok to ranc kie go Po li tech ni ki War szaw -
skiej i na Wy dzia le Ma te ma ty ki Uni wer sy te tu
War szaw skie go. W 1976 ro ku ukoñ czy³ stu dia
na Wy dzia le Ma te ma ty ki, In for ma ty ki i Me -
cha ni ki Uni wer sy te tu War szaw skie go, spe cja -
li zu j¹c siê w te o rii pro ce sów sto cha stycz nych.
Pra cê dy plo mo w¹ nt. bez wzglêd nej ci¹ g³o œci
miar w prze strze niach funk cyj nych pi sa³ pod
kie run kiem prof. St. Kwa pie nia cz³on ka PAN
i jed ne go z naj lep szych pro ba bi li stów pol -
skich. Od 1974 ro ku jest pra cow ni kiem In sty -
tu tu Sy ste mów Elek tro nicz nych Po li tech ni ki
War szaw skiej, gdzie od 2001 ro ku jest za tru d -
nio ny na sta no wi sku pro fe so ra nad zwy czaj ne -
go. Jest kie row ni kiem Ze spo ³u Sy ste mów Cy f -
ro wych i Prze twa rza nia Sy gna ³ów w In sty tu cie
Sy ste mów Elek tro nicz nych. Przez wie le lat by³
kie row ni kiem spe cjal no œci In ¿y nie ria Kom pu -
te ro wa na Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech nik In for -
ma cyj nych. W 1983 ro ku odby³ 10-mie siêcz ny
sta¿ za wo do wy w In sti tut Na tio nal Po ly tech ni -
que de Gre no ble (Éco le Na tio na le Supérieu re
d’Élec tro ni que et de Ra dioélec tri cité de Gre -
no ble — EN SERG i La bo ra to i re d’In for ma ti que
et de Mathéma ti qu es Ap pli quées de Gre no ble
— IMAG).

Sto pieñ dok to ra na uk tech nicz nych uzy ska³
w 1976 ro ku na Wy dzia le Elek tro ni ki Po li tech -
ni ki War szaw skiej za pra cê pt. Al go ryt my roz -
po zna wa nia kon te ksto we go dla ³añ cu chów
Mar ko wa rzê du m i gra ma tyk kom bi na to rycz -
nych. Sto pieñ na u ko wy dok to ra ha bi li to wa ne go
uzy ska³ na Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech nik In for -
ma cyj nych w 1994 ro ku za pra cê pt. Zja wi ska
nie sta ³o œcio we ty pu jit te ru w uk³a dach i sy ste -
mach elek tro nicz nych. Pra ca do ty czy ³a w war -
stwie te o re tycz nej pro ble mów ty pu bar rier
cros sings, te o rii pro ce sów sto cha stycz nych
oraz al go ryt mów roz wi¹ zy wa nia pro ble mów
Ÿle po sta wio nych, a w war stwie apli ka cyj nej
al go ryt mów ko rek cji kom pu te ro wych sy ste -
mów po mia ro wych z prób ko wa niem.

To masz Adam ski jest au to rem po nad 100
prac na u ko wych, 3 mo no gra fii, au to rem 2 pod -
rêcz ni ków i wspó³ au to rem 4 podrêcz ni ków.
Jest rów nie¿ au to rem wie lu re cen zji ksi¹ ¿ek,

adamski
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A
re fe ra tów kon fe ren cyj nych i ar ty ku ³ów (WNT,
WKi£, „Elec tro nics and Te le co mu ni ca tions
Qu ar ter ly”, „Ar chi wum Elek tro tech ni ki”, „IE EE
on In stru men ta tion & Me a su re ment”, „Biu le -
tyn PAN”, re cen zje re fe ra tów na kon fe ren cje
KK TO iUE, IC SES, IME KO, IMTC, KKE).

To masz Adam ski jest pro mo to rem szeœciu
obro nio nych roz praw dok tor skich i kil ku prac
z otwar ty mi prze wo da mi dok tor ski mi. Pro wa -
dzi³ wie le wy k³a dów na Wy dzia le Elek tro ni ki
i Tech nik In for ma cyj nych, Wy dzia le Me cha -
ni ki Pre cy zyj nej, Wy dzia le Me cha ni ki, Ener -
ge ty ki i Lot nic twa oraz Wy dzia le Ma te ma ty ki
i Na uk In for ma cyj nych. Obe cnie pro wa dzi
wy k³a dy z: „Pod staw te o re tycz nych kryp to -
gra fii i ochro ny in for ma cji”, „Mi kro pro ce so -
rów i sy ste mów wbu do wa nych”, „Al go ryt mów
i bez  pie czeñ stwa da nych”, „Ele men tów kon -
struk cji sy ste mów cy fro wych”, a na stu diach
an glo jê zycz nych wy k³a dy „In tro duc tion to Di -

gi tal Sy stems”, „Cryp to gra phy and Da ta Se cu ri -
ty” oraz „As sem blers”.

To masz Adam ski jest cz³on kiem Sek cji
Sy g  na ³ów, Uk³a dów i Sy ste mów Elek tro nicz -
nych Pol skiej Aka de mii Na uk, cz³on kiem IE EE,
cz³on kiem ACM, cz³on kiem Pol skie go Sto wa -
rzy sze nia Po mia rów, Au to ma ty ki i Ro bo ty ki
POL SPAR, cz³on kiem Ko mi te tu Na u ko we go
kon fe ren cji IC SES (In ter na tio nal Con fe ren ce on
Si gnals and Elec tro nic Sy stems) oraz kon fe ren -
cji KKE (Kra jo wej Kon fe ren cji Elek tro ni ki). Jest
re dak to rem sie cio we go mie siêcz ni ka kryp to -
gra ficz ne go „Bez pie czeñ stwo IT” i kon sul tan -
tem na u ko wym fir my kryp to gra ficz nej Ker be ros.

Do licz nych pa sji spo rto wych To ma sza
Adam skie go na le ¿y p³y wa nie, na rciar stwo,
tu ry sty ka gór ska i ¿e glar stwo. W³a da bier nie
i czyn nie jê zy kiem an giel skim, fran cu skim i ro -
syj skim, a na po zio mie pod sta wo wym rów nie¿
jê zy kiem nie miec kim.




