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WIK TOR
BOH DAN DA SZCZUK
Wik tor Boh dan Da szczuk uro dzi³ siê 13 kwiet -
 nia 1958 ro ku w Olszty nie. Po ukoñ cze niu
szko ³y pod sta wo wej uczê szcza³ do II Li ceum
im. Kon stan te go I. Ga³ czyñ skie go w Olszty nie.
Ma tu rê uzy ska³ w 1978 ro ku i w tym ¿e ro ku
roz po cz¹³ stu dia na Wy dzia le Elek tro ni ki Po li -
tech ni ki War szaw skiej. W 1982 ro ku uzy ska³
dy plom ma gi stra in ¿y nie ra in for ma ty ka, a pra -
ca dy plo mo wa na te mat sy ste mu bi blio tecz ne -
go dla jê zy ka Pa scal zo sta ³a wy ró¿ nio na.

Po stu diach do 1984 ro ku pra co wa³ w ze -
s po le Sta ni s³a wa Chro bo ta (a póŸniej sa mo -
dziel nie do 1990 ro ku) w PSK ME RA-SY STEM
nad spe cja li zo wa ny mi sy ste ma mi ope ra cyj ny -
mi SOM-5 i MOST. W to ku tych prac na wi¹ -
za³ wspó³ pra cê z Mar kiem Gon dzio z In sty tut
In for ma ty ki Po li tech ni ki War szaw skiej nad
kon struk cj¹ spe cja li zo wa nych de bug ge rów
dla sy ste mów mi kro pro ce so ro wych. W ra -
mach po ro zu mie nia firm, które mia ³o za o wo -
co waæ pro duk cj¹ pol skie go klo na PZ — Ma -
zo via — ucze st ni czy³ w bu do wie sta no wi ska
te sto we go wy ko rzy stu j¹ ce go ana li zê sy gna tur.
Rów no cze œnie pra co wa³ nad bu do w¹ sy ste -
mów baz da nych, za co otrzy ma³ Me dal Mi -
kro laur na tar gach Kom pu ter’90 i Na gro dê
Mi ni stra Ryn ku We wnê trz ne go za rok 1990.
W la tach 1986–1988 opu bli ko wa³ w cza so pi -
œ mie „Kom pu ter” sze reg ar ty ku ³ów po pu la ry -
zu j¹ cych za sa dy po praw ne go pro gra mo wa nia
struk tu ral ne go, obiek to we go i wspó³ bie¿ ne go.

Po prak tycz nym roz pa dzie przed siê biorstw
pañ stwo wych pro jek tu j¹ cych sy ste my in for ma -
tycz ne, roz po cz¹³ pra cê w In sty tu cie In for ma -
ty ki Po li tech ni ki War szaw skiej. Pod kie run -

kiem Je rze go Mie œcic kie go pro wa dzi³ pra ce
ba daw cze nad spe cy fi ka cj¹, mo de lo wa niem
i we ry fi ka cj¹ sy ste mów wspó³ bie¿ nych i wie lo -
a gen to wych. Bra³ udzia³ w re a li za cji 4 gran tów
KBN w tej te ma ty ce. Pra ce te by ³y na gro dzo ne
przez Rek to ra Po li tech ni ki War szaw skiej na -
gro d¹ zbio ro w¹. W ra mach tych ba dañ ucze st -
ni czy³ w de fi nio wa niu for ma li zmów GSM
(g³ów ny au tor Je rzy Mie œcic ki) i IMDS (g³ów ny
au tor Sta ni s³aw Chro bot) oraz wy ko na³ istot n¹
czêœæ sy ste mu we ry fi ka cji mo de lo wej CO SMA.
Opra co wa³ ory gi nal n¹ me to dê wy kry wa nia
czê œcio wych za kle szczeñ opar t¹ na for ma li z -
mie IMDS i we ry fi ka cjê tem po ral n¹. In ne pra -
ce, wspól nie z Ja nem Kur ma nem, do ty czy ³y
od  sprzê ga nia w sy ste mach au to ma tycz nej re -
gu la cji. Jest wspó³ au to rem kon cep cji i re a li za -
cja sta cji iden ty fi ka cyj nej do zdal nych eks pe -
ry men tów iden ty fi ka cyj nych me to d¹ MI KOZ
(J. Mie œcic ki, J. Kur man, W.B. Da szczuk).
Wy mie nio ne pra ce by ³y przedmio tem wie lu
pu bli ka cji.

Jed no cze œnie z ba da nia mi pod sta wo wy mi
nad sy ste ma mi wspó³ bie¿ ny mi, Wik tor Da sz -
czuk re a li zo wa³ wiele te ma tów (kie ru j¹c wie -
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D
lo ma pra ca mi) we wspó³ pra cy z prze my s³em:
Sul zer GmbH (Szwaj ca ria), T-Mo bi le (Niem -
cy), ERA GSM, Elek tro cie p³ow nie Sie kier ki
i ̄ e rañ, Vat ten fall, Pe tro che mia P³ock. Sy stem
nadzo ru blo ków ener ge tycz nych Po wer Watch,
wy ko na ny we wspó³ pra cy z In sty tu tem Tech ni -
ki Cie pl nej Po li tech ni ki War szaw skiej, na gro -
dzo ny zo sta³ w 1996 ro ku Na gro d¹ Sie men sa
I stop nia. Sy stem ten zo sta³ wdro ¿o ny w piê ciu
pol skich elek trow niach. Pra ce te by ³y na stêp -
nie kon ty nu o wa ne w ra mach pro gra mu PA TIA.

W 2003 ro ku uzy ska³ sto pieñ dok to ra na uk
tech nicz nych (za roz pra wê Ve ri fi ca tion of Te -
mo ral Pro per ties in Con cur rent Sy stems), któ -
rej pro mo to rem by³ pro fe sor Ja nusz So snow ski
i ob j¹³ sta no wi sko ad iunk ta. 

Pra ca dy dak tycz na Wik to ra Da szczu ka jest
zwi¹ za na z jê zy ka mi pro gra mo wa nia, struk -
tu ra mi da nych, sy ste ma mi ope ra cyj ny mi i roz -
pro szo ny mi. Ostat nio prze j¹³ od Je rze go
Mie œ cic kie go wy k³ad „Wstêp do in for ma ty ki”
i wzbo ga ci³ go o œro do wi sko wy ko ny wa nia
æwi czeñ ilu stru j¹ cych wy k³ad. W ra mach pro -

gra mu So kra tes wy g³o si³ krót ki cykl wy k³a dów
na Uni wer sy te cie Tech nicz nym w Ein d ho ven.

Wik tor Da szczuk jest au to rem lub wspó³ -
au to rem wie lu ar ty ku ³ów w cza so pi smach na -
u ko wych i re fe ra tów na kon fe ren cjach o miê -
dzy na ro do wym za siê gu, a tak ¿e kil ku dzie siê -
ciu in sty tu to wych ra por tów ba daw czych. Ma
za so b¹ po byt na u ko wy w USA (Lo y o la Uni -
ver si ty, New Orle ans) i Ja po nii (pro mo cja sy -
ste mu mo ni to ro wa nia blo ków ener ge tycz nych
Po wer Watch). Pu bli ko wa³ m.in. w: „The Com -
pu ter Jo ur nal”, „Mi cro pro ces sors and Mi cro -
sy stems”, „Eu ro mi cro”, „An na les UMCS”, „In -
ter na tio nal Jo ur nal of Com pu ter Scien ce and
Ap pli ca tions”.

W ¿y ciu pry wat nym — ¿o na ty, ma tro je
stu diu j¹ cych dzie ci. Upra wia ama tor sko ¿e g -
lar stwo, na rciar stwo i ja zdê na ro we rze. Lu bi
mu zy kê (szcze gól nie roc ko w¹), ta niec, li te ra tu -
rê i film. Ama tor sko in te re su je siê fi zy k¹, bio -
lo gi¹, an tro po lo gi¹, fi lo zo fi¹. Ma szcze gól ne
upodo ba nie w podró¿ach.
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