
CE ZA RY DRE GER
Ce za ry Dre ger uro dzi³ siê 1 gru dnia 1941 ro -
ku w War sza wie. Tam te¿ ukoñ czy³ szko ³ê
pod sta wo w¹ oraz li ceum ogól no kszta³ c¹ ce.
Jest ab sol wen tem Wy dzia ³u Elek tro ni ki Po li -
tech ni ki War szaw skiej, gdzie uzy ska³ ty tu ³y
i stop nie: ma gi stra in ¿y nie ra i dok to ra na uk
tech nicz nych.

Od 1970 ro ku jest pra cow ni kiem In sty tu tu
Te le ko mu ni ka cji Po li tech ni ki War szaw skiej,
od 1981 ro ku na sta no wi sku ad iunk ta. Jest au -
to rem i wspó³ au to rem 2 ksi¹ ¿ek, 2 skryp tów,
po nad 20 pu bli ka cji, po nad 40 ra por tów tech -
nicz nych oraz 5 pa ten tów.

Od po cz¹t ku swo jej pra cy zaj mo wa³ siê
pro ble ma ty k¹ trans mi sji da nych i w Ze spo le
Mo de mów Trans mi sji Da nych kie ro wa nym
przez Ze no na Ba ra na bra³ udzia³ w opra co wa -
niu urz¹ dzeñ o prze p³yw no œci 600/1200 bit/s
z bi nar n¹ mo du la cj¹ czê sto tli wo œci oraz mo -
de mów o prze p³yw no œci 1200/2400 bit/s z bi -
nar n¹ i czte ro war to œcio w¹ ró¿ ni co w¹ mo du -
la cj¹ fa zy, oby dwa przy sto so wa ne do pra cy na
sta ³ych i ko mu to wa nych ³¹ czach ty pu te le fo -
nicz ne go. Urz¹ dze nia zo sta ³y wdro ¿o ne do
se ryj nej pro duk cji w WZT „Te le tra”. W la tach
1980–1988 zaj mo wa³ siê me to da mi i mo de -
ma mi do trans mi sji da nych w ka na ³ach ra dio -
li nio wych, które zna la z³y za sto so wa nie w wa¿ -
 nych sy ste mach pañ stwo wych. Za osi¹ gniê cia
w dzie dzi nie ba dañ na u ko wych dwu krot nie
otrzy ma³ Na gro dê Mi ni stra Na u ki, Szkol nic twa
Wy ¿sze go i Tech ni ki, odzna czo ny zo sta³ Br¹ -
zo wym Me da lem „Za Za s³u gi dla Obron no -
œci Kra ju” oraz Z³o t¹ Odzna k¹ „Za s³u ¿o ne go
Pra cow ni ka £¹cz no œci” i Z³o t¹ Odzna k¹ „Za -
s³u ¿o ne go dla £¹cz no œci”.

W po cz¹t kach swo jej dzia ³al no œci dy dak -
tycz nej Ce za ry Dre ger pro wa dzi³ za jê cia la -
bo ra to ryj ne i æwi cze nia z „Pod staw trans mi -
sji da nych”, a na stêp nie wy k³a dy „Urz¹ dze nia
i uk³a dy trans mi sji da nych” oraz „Pod sta wy te -
le ko mu ni ka cji”, ostat nio pro wa dzi wy k³ad „Sys -
te my trans mi sji da nych”. By³ opie ku nem po nad
120 prac dy plo mo wych in ¿y nier ski i ma gi s ter -
skich. Za osi¹ gniê cia w dzie dzi nie dy dak tycz -
nej dwu krot nie otrzy ma³ Na gro dê Mi ni stra
Na u ki, Szkol nic twa Wy ¿sze go i Tech ni ki.

W la tach 1986–2005 Dre ger pe³ ni³ funk cjê
Za stêp cy Dy rek to ra In sty tu tu ds. Dy dak tycz -
nych. W tym okre sie zaj mo wa³ siê two rze niem
i mo der ni za cj¹ pro gra mów na u cza nia dla stu -
den tów spe cjal no œci Te le ko mu ni ka cja. W ra -
mach swo jej funk cji zaj mo wa³ siê orga ni za cj¹
kszta³ ce nia w szyb ko roz wi ja j¹ cej siê dzie dzi -
nie w ra mach ró¿ nych form stu diów in ¿y nier -
skich dla ab sol wen tów œre dnich szkó³ tech -
nicz nych o spe cjal no œci te le ko mu ni ka cja lub
elek tro ni ka, a tak ¿e ró¿ nych form stu diów po -
 dy plo mo wych. W 1995 ro ku zor ga ni zo wa³
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2-let nie Ma gi ster skie Stu dia Uzu pe³ nia j¹ ce
(MSU) w za kre sie spe cjal no œci Te le ko mu ni -
ka cja dla osób, które ukoñ czy ³y w do wol nej
uczel ni stu dia za wo do we na tej lub po krew -
nej spe cjal no œci, by³ kie row ni kiem tych stu -
diów do 2003 ro ku. Od dziel nym pro ble mem
do roz wi¹ za nia w cza sie pe³ nie nia funk cji
za stêp cy by ³o stwo rze nie ró¿ nych form elek -
tro nicz nej spraw nej ob s³u gi pro ce su dy dak -
tycz ne go wi dzia ne go za rów no od stro ny wy -
k³a dow ców, jak i stu den tów po zo sta j¹ cych
pod opie k¹ In sty tu tu Te le ko mu ni ka cji. Za
osi¹ gniê cia w dzie dzi nie na u ko wej, dy dak -
tycz nej i orga ni za cyj nej odzna czo ny zo sta³
Z³o tym Krzy ¿em Za s³u gi i Me da lem Ko mi sji
Edu ka cji Na ro do wej.

Jest cz³on kiem Sek cji Te le ko mu ni ka cji Ko -
mi te tu Elek tro ni ki i Te le ko mu ni ka cji Pol skiej
Aka de mii Na uk. W la tach 1998–2009 by³ za -
tru dnio ny ja ko eks pert w Te le ko mu ni ka cji Pol -
skiej S.A.

Je go hob by to astro no mia i pro ble my ge o -
de zji sa te li tar nej.




