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KON RAD
ADA MO WICZ
Kon rad Ada mo wicz uro dzi³ siê 1 lu te go 1940
ro ku w Ma ³a cho wie k. Gnie zna. Z War sza w¹
zwi¹ za ny jest od 1947 ro ku. W 1957 ro ku
ukoñ czy³ Tech ni kum £¹cz no œci Nr 1. W 1964
ro ku ukoñ czy³ stu dia na Wy dzia le £¹cz no œci
Po li tech ni ki War szaw skiej, uzy sku j¹c dy plom
mgr. in¿. ³¹cz no œci. W la tach 1964–1966 pra -
co wa³ na sta no wi sku asy sten ta na u ko wo-ba -
daw cze go w Prze my s³o wym In sty tu cie Te le ko -
mu ni ka cji. Pra cê w Po li tech ni ce War szaw skiej
roz po cz¹³ w 1966 ro ku ja ko asy stent na u ko -
wo-tech nicz ny. W la tach 1967–2002 pra co -
wa³ ja ko na u czy ciel aka de mic ki, po cz¹t ko -
wo w Ka te drze Urz¹ dzeñ Ra dio tech nicz nych
i Te le wi zyj nych, a na stêp nie w In sty tu cie Ra -
dio e lek tro ni ki. W czerw cu 1976 ro ku uzy ska³
dy plom dok to ra na uk tech nicz nych i sta no wi -
sko ad iunk ta za roz pra wê dok tor sk¹ Ana li za
te o re tycz na i do œwiad czal na prze twor ni ka cy f -
ro wo-ana lo go we go z pó³ prze wo dni ko wym bi -
po  lar nym klu czem rów no le g³ym.

Spe cjal no œci¹ Kon ra da Ada mo wi cza s¹ cy f -
ro we przy rz¹ dy po mia ro we, kom pu te ro we
sy ste my po mia ro we i ste ru j¹ ce oraz tech ni ki
prze ka zy wa nia in for ma cji, w szcze gól no œci
tech ni ki prze twa rza nia ana lo go wo-cy fro we go
i cy fro wo-ana lo go we go.

Dzia ³al noœæ dy dak tycz na Kon ra da Ada mo -
wi cza obej mo wa ³a wszy st kie for my pro ce su
dy dak tycz ne go: wy k³a dy, æwi cze nia, za jê cia
la bo ra to ryj ne i pro jek to we na stu diach dzien -
nych, wie czo ro wych i za ocz nych, a tak ¿e na
stu dium po dy plo mo wym Kom pu te ro wej Tech -
ni ki Po mia ro wej oraz stu dium po dy plo mo wym
Ra dio e lek tro ni ki. Pro wa dzi³ za jê cia z przed -

mio tów: „Prze twor ni ki A/C i C/A w ra dio e lek -
tro ni ce”, „Cy fro we po mia ry na piê cia”, „Elek tro -
nicz ne przy rz¹ dy po mia ro we”, „Kom pu te ro -
wa tech ni ka po mia ro wa”, „Ste ro wa nie i prze -
twa rza nie da nych”, „Au to ma tycz ne me to dy
po mia ro we”, „Sy ste mo we urz¹ dze nia po mia -
ro we i ste ru j¹ ce”. Kie ro wa³ 68 obro nio ny mi
pra ca mi ma gi ster ski mi i 35 in ¿y nier ski mi. W la -
tach 1979–1981 pro wa dzi³ Stu denc kie Ko ³o
Na u ko we. Jest wspó³ au to rem skryp tu Wy bra ne
za ga dnie nia kom pu te ro wej tech ni ki po mia ro -
wej (Wy daw nic two Po li tech ni ki War szaw skiej,
1982). Kon rad Ada mo wicz za an ga ¿o wa ny
by³ we wspó³ pra cê aka de mic k¹ z uczel nia mi
w Cze cho s³o wa cji (Cze ska Wy ¿sza Szko ³a
Tech nicz na w Pra dze i Wy ¿sza Szko ³a Tech -
nicz na w Bra ty s³a wie).

Kon rad Ada mo wicz po sia da znacz ny do ro -
bek na u ko wo-ba daw czy: 40 pu bli ka cji i pa -
ten tów, udzia³ i w wiêk szo œci przy pad ków kie -
 ro wanie 35 te ma ta mi na u ko wo-ba daw czy mi
o cha rak te rze kon struk cyj nym. Wie le z tych
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prac wy ko ny wa nych by ³o dla prze my s³u. Na
przy k³ad mo del prze twor ni ka cy fro wo-ana lo -
go we go do elek tro nicz nych przy rz¹ dów po -
mia ro wych wdro ¿o ny zo sta³ do pro duk cji
prze my s³o wej (w za k³a dzie ZO PAN). Jed nym
z wy ró¿ nia j¹ cych siê te ma tów, którym kie ro -
wa³ Kon rad Ada mo wicz, by ³o opra co wa nie
Mo du ³o we go Sy ste mu Ana li zy Sy gna ³ów MSAS
w ra mach Cen tral ne go Pro gra mu Ba dañ Roz -
wo jo wych CPBR 12.2 (1987–1989). Wy ni ki
za koñ czo nych prac na u ko wo-ba daw czych re -
fe ro wa ne by ³y na miê dzy na ro do wych i kra jo -
wych kon fe ren cjach na u ko wych (Wie deñ, Bru -
k se la, Tu ryn, Var na, Pra ga, Smo le ni ce i wie le
in nych).

Za dzia ³al noœæ ba daw cz¹ i dy dak tycz n¹
Kon rad Ada mo wicz zo sta³ 4-krot nie na gro dzo -
ny ze spo ³o w¹ Na gro d¹ Mi ni stra Na u ki i Szkol -
nic twa Wy ¿sze go (1975, 1986, 1990, 1997),
wie lo krot nie Na gro d¹ Rek to ra Politechniki
Warszawskiej oraz odzna czo ny Z³o tym Krzy -
¿em Za s³u gi (1988). W 1986 ro ku otrzy ma³ od -
zna kê Za s³u ¿o ny dla Po li tech ni ki War szaw skiej
oraz sre br n¹ od zna kê Za s³u ¿o ny dla Roz wo ju
Prze my s³u Ma szy no we go.

Kon rad Ada mo wicz w okre sie za tru dnie -
nia na Politechnice Warszawskiej pe³ ni³ wie le
od po wie dzial nych funk cji na Wy dzia le i po za
nim. By³ za stêp c¹ dy rek to ra In sty tu tu Ra dio -
 elek tro ni ki ds. na u cza nia (1981–1984), za stêp -
 c¹ dy rek to ra In sty tu tu Ra dio e lek tro ni ki ds.
Na u ki (1984–1996), kie row ni kiem pra cow ni
Kom pu te ro wej Tech ni ki Po mia ro wej (1984–
–1994), cz³on kiem Ra dy Wy dzia ³u Elek tro ni ki
i Tech nik In for ma cyj nych, cz³on kiem Ko le gium
Dzie kañ skie go (1981–1984), cz³on kiem Ko -
mi sji Ra dy Wy dzia ³u ds. Ba dañ Na u ko wych,
cz³on kiem Ko mi sji Ra dy Wy dzia ³u ds. Na -
gród i Odzna czeñ, cz³on kiem Ko mi sji Dzie -

kañ skiej ds. Po li ty ki Fi nan so wej Wy dzia ³u,
cz³on kiem Ra dy Spe cjal no œci Sy ste my Kon trol -
 no-Po mia ro we, cz³on kiem Rek tor skiej Ko mi sji
ds. Na gród i Od zna czeñ. Kon rad Ada mo wicz
dzia ³a³ rów nie¿ ak tyw nie po za Po li tech ni k¹,
gdzie w Ko mi te cie Me tro lo gii i Apa ra tu ry
Na  u ko wej PAN by³ se kre ta rzem na u ko wym,
cz³on kiem Ko mi sji ds. Apa ra tu ry i Sy ste mów
Po mia ro wych (1987–1990) i cz³on kiem Ko -
mi sji ds. Kszta³ ce nia, a w Pol skim Ko mi te cie
Po mia rów Au to ma ty ki i Ro bo ty ki PK PA iR by³
prze wo dni cz¹ cym Sek cji Po mia rów Elek trycz -
 nych i Elek tro nicz nych (1985–1991). Kon rad
Ada mo wicz by³ jed nym z g³ów nych orga ni -
za to rów 2nd Int. Sym po sium of The IME KO
Tech  ni cal Com mi tee on Me a su re ment of Elec -
tri cal Qu an ti ties „In du strial Me a su re ment of
Elec  tri cal and Elec tro nic Com po nents and
Equ ip ment” (War sza wa, 26–28 ma ja 1987,
wi  ce prze wo dni cz¹ cy Ko mi te tu Orga ni za cyj -
ne go, cz³o nek Ko mi te tu Pro gra mo we go). By³
tak ¿e g³ów nym orga ni za to rem dzia ³u Elek tro -
ni ka na wy sta wie i se mi na rium „Na u ka i tech -
 ni ka pol ska w la bo ra to rium i prze my œle” zor -
ga ni zo wa nej w ra mach Dni Na u ki i Tech ni ki
Pol skiej w Chi nach (Pe kin, 23 lu te go –5 mar ca
1989).

Kon rad Ada mo wicz, w okre sie, kie dy ogra -
ni czo ne by ³y mo¿ li wo œci wspó³ pra cy z prze -
my s³em, za in te re so wa³ siê tech no lo gi¹ ban ko -
w¹, a w szcze gól no œci tech ni ka mi in for ma tycz -
 ny mi i in for ma cyj ny mi w ban ko wo œci. W 1994
ro ku pod j¹³ pra cê w Na ro do wym Ban ku Pol -
skim, gdzie pra co wa³ do 2006 ro ku, czy li do
mo men tu przej œcia na eme ry tu rê. Ja ko eks pert
NBP bra³ ak tyw ny udzia³ w pro ce sie le gi sla cyj -
 nym rz¹ du i ko mi sji sej mo wej do ty cz¹ cym
usta wy o pod pi sie elek tro nicz nym oraz usta wy
o elek tro nicz nych in stru men tach p³at ni czych.


