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KA ZI MIERZ
BIEÑ KOW SKI
(1932–1994)

Ka zi mierz Bieñ kow ski uro dzi³ siê w 1932 ro -
ku w War sza wie. By³ pra cow ni kiem Po li tech -
ni ki War szaw skiej od 1959 ro ku. Pra cê roz -
po cz¹³ w no wo zor ga ni zo wa nym Za k³a dzie
Elek tro nicz nych Ma szyn Cy fro wych przy Ka -
te drze Kon struk cji Te le ko mu ni ka cyj nych i Ra -
dio fo nii. Przed tem Ka zi mierz Bieñ kow ski pra -
co wa³ w za kre sie spe cjal no œci za wo do wej
Urz¹ dze nia ra dio tech nicz ne w Pol skich Li -
niach Lot ni czych LOT i w Woj sko wej Aka de -
mii Tech nicz nej w War sza wie w la tach 1950–
–1952 oraz w War szaw skich Za k³a dach Ra -
dio wych T-1 (1957–1958), gdzie zaj mo wa³ siê
urz¹ dze nia mi ra dio ko mu ni ka cyj ny mi i ra dio -
lo ka cyj ny mi (ra da ro wy mi). W 1962 ro ku Ka zi -
mierz Bieñ kow ski zo sta³ po wo ³a ny na sta no wi -
sko star sze go asy sten ta w Ka te drze Kon struk cji
Te le ko mu ni ka cyj nych i Ra dio fo nii (póŸniej sza
na zwa Ka te dra Bu do wy Ma szyn Ma te ma tycz -
nych, a obe cnie In sty tut In for ma ty ki). Na Po li -
tech ni ce War szaw skiej by³ za tru dnio ny ko lej -
no na eta tach: kon struk to ra, star sze go asy sten ta
(1962), ad iunk ta (1963) oraz do cen ta eta to we -
go (1968). Od 1992 ro ku by³ rów nie¿ za tru d -
nio ny w Po li tech ni ce Œwiê to krzy skiej na eta cie
pro fe so ra nad zwy czaj ne go.

W po cz¹t ko wym okre sie pra cy w Po li tech -
ni ce War szaw skiej Ka zi mierz Bieñ kow ski zaj -
mo wa³ siê kon struk cj¹ pa miê ci ma szyn ma te -
ma tycz nych oraz pra co wa³ w za kre sie orga ni -
za cji elek tro nicz nych ma szyn ma te ma tycz nych
(kon struk cja ma szy ny bez ad re so wej BMC-1).
Po uzy ska niu stop nia na u ko we go dok to ra na uk

tech nicz nych w 1963 ro ku zo sta³ po wo ³a ny
na sta no wi sko ad iunk ta. Je go pra ca dok tor ska
z za kre su kon struk cji pa miê ci ma szyn ma te -
ma tycz nych zo sta ³a wy ró¿ nio na w 1964 ro ku
na gro d¹ Mi ni stra Szkol nic twa Wy ¿sze go. Za -
kres pro wa dzo nych przez Ka zi mie rza Bieñ -
kow skie go prac na u ko wo-ba daw czych do ty -
czy uk³a dów (har dwa re’u) elek tro nicz nych
ma szyn ma te ma tycz nych, jak kol wiek pro wa -
dzo ne przez nie go za jê cia dy dak tycz ne obej -
mo wa ³y rów nie¿ za ga dnie nia opro gra mo wa -
nia (so ftwa re’u) tych ma szyn. Sto pieñ na u ko -
wy do cen ta (obe cnie dok to ra ha bi li to wa ne go)
uzy ska³ w 1967 ro ku. Je go roz pra wa ha bi li ta -
cyj  na do ty czy ³a wy kry wa nia uszko dzeñ w ma   -
szy nach cy fro wych i uzy ska ³a w 1968 ro ku
Na gro dê Mi ni stra Oœwia ty i Szkol nic twa Wy ¿ -
sze go.

Do ro bek na u ko wy Ka zi mie rza Bieñ kow -
skie go obej mu je oko ³o 80 pu bli ka cji i 2 pa -
ten ty. Naj wa¿ niej sze osi¹ gniê cia na u ko we do -
ty czy ³y kon struk cji ra da ro wych, fer ry to wych
pa miê ci ope ra cyj nych, kon struk cji jed ne go
z pierw szych pol skich kom pu te rów (UMC-1),
sie ci kom pu te ro wych i za sto so wañ uk³a dów
mi kro pro ce so ro wych. Roz wi ja³ rów nie¿ pra -
ce na te mat hie rar chicz nych sy ste mów baz
da nych for mu la rzy. W la tach 1982–1986
pro wa dzi³ pra ce nad mi kro fa lo w¹ spe cja li zo -
wa n¹ (de dy ko wa n¹) sie ci¹ kom pu te ro w¹
STDLS (na ziem na i sa te li tar na). Pra ce te re a li -
zo wa³ na za mówie nie Cen trum Ba dañ Ko s -
micz nych Pol skiej Aka de mii Na uk w ra mach



miê dzy na ro do we go pro gra mu VE GA („Ve -
nus-Hal ley” — ob ser wa cja zbli ¿e nia siê do
zie mi ko me ty Hal leya) Aka de mii Na uk kra -
jów RWPG. W la tach 1985–1994 bra³ udzia³
w re a li za cji miê dzy in sty tu to we go i miê dzy u -
czel nia ne go te ma tu Ele men ty sztucz nej in te li -
gen cji w ma szy nach ro bo czych i w po ja zdach.

Ka zi mierz Bieñ kow ski by³ pro mo to rem
6 dok to ra tów i re cen zen tem wie lu prac dok tor -
skich. By³ opie ku nem po nad 80 prac ma gi s -
ter skich zre a li zo wa nych w In sty tu cie In for ma -
ty ki. Pra ce te do ty czy ³y g³ów nie orga ni za cji
ma szyn ma te ma tycz nych i kon struk cji uk³a -
dów elek tro nicz nych tych ma szyn. Ostat nie
pra ce na u ko wo-ba daw cze do ty cz¹ ana li zy nie -
za wod no œcio wej uk³a dów mi kro e lek tro nicz -
nych sto so wa nych w ma szy nach cy fro wych.

Ka zi mierz Bieñ kow ski w la tach 1971–1979
by³ sta ³ym kon sul tan tem prze my s³u (Zjed -
no cze nia Prze my s³u Pre cy zyj ne go PRE DOM-
-MPM oraz cz³on kiem Ra dy Na u ko wo-Tech -
nicz nej Oœrod ka Ba daw czo roz wo jo we go
PRE DOM-PRE BOT). Pro wa dzo ne przez nie go
kon sul ta cje dla prze my s³u obej mo wa ³y pro -
duk cjê sprzê tu elek tro nicz ne go, a w szcze gól -
no œci elek tro nicz nych ma szyn li cz¹ cych i fak -
tu ru j¹ cych.

Za dzia ³al noœæ za wo do w¹ zo sta³ odzna czo -
ny Z³o tym Krzy ¿em Za s³u gi (1979) oraz trze ma
na gro da mi Mi ni stra Szkol nic twa Wy ¿sze go
(1964, 1968, 1972), a tak¿e wie lo krot nie na -
gro da mi Rek tora Po li tech ni ki War szaw skiej
(1962, 1964, 1966, 1970. 1972, 1975). By³
rów nie¿ wie lo krot nie wy ró¿ nia ny na gro da mi
za dzia ³al noœæ spo ³ecz n¹ w Zwi¹z ku Na u czy -
ciel stwa Pol skie go.

Ka zi mierz Bieñ kow ski by³ jed nym z pierw -
szych wy k³a dow ców wie lu przedmio tów z kie -

run ku In for ma ty ka. Pro wa dzi³ na stê pu j¹ ce
wy k³a dy: „Ma szy ny ma te ma tycz ne”, „Te o ria
uk³a dów lo gicz nych”, „Pod sta wy sy ste mów
prze twa rza nia da nych”, „Uk³a dy pod sta wo we
ma szyn cy fro wych”, „ Ze spo ³y funk cjo nal ne
ma szyn cy fro wych”, „Tech ni ki kom pu te ro we
pro jek to wa nia uk³a dów sca lo nych VL SI”,
„Mi kro pro ce so ry I”, „Mi kro pro ce so ry II”, „Me -
to dy na u ko we pro jek to wa nia sy ste mów”,
„Tech ni ka sie ci kom pu te ro wych”, „Sy ste my
kom pu te ro we”. Nadzo ro wa³ te¿ æwi cze nia
z nie których tych przedmio tów oraz by³ kie -
row ni kiem zwi¹ za nych z ni mi la bo ra to riów.

Z co dzien nych kon tak tów wie le osób za -
pa miê ta ³o Ka zi mie rza Bieñ kow skie go ja ko ory -
gi na ³a, po tra fi¹ ce go za sko czyæ roz mów cê, stu -
den ta czy Ra dê Wy dzia ³u nie spo dzie wa nym
po my s³em lub spo strze ¿e niem. Istot nie, je go
myœl kr¹ ¿y ³a w la bi ryn cie nie kon wen cjo nal -
nych sko ja rzeñ, które pro wa dzi ³y go do wnio -
sków za ska ku j¹ cych w pierw szej chwi li dla
prze ciêt ne go roz mów cy. Do pie ro z per spek -
ty wy lat wi daæ, jak dziê ki te mu by³ twór czy
i jak w tych po my s³ach wy prze dza³ swój czas.
Wspo mnia na ma szy na bez a dre so wa BMC-1
wy prze dzi ³a o wie le lat ar chi tek tu ry kom pu te -
rów za k³a da j¹ cych wy ko rzy sta nie sto su, sy stem
edy cji for mu la rzy — dzi siej sze ar ku sze kal ku -
la cyj ne, a kon cep cje Ka zi mie rza Bieñ kow skie -
go z dzie dzi ny orga ni za cji sie ci — obe cne sie -
ci bez prze wo do we i wy ko rzy sta nie ³¹ czy te le -
wi zji ka blo wej do sie ci kom pu te ro wych. Pod
ze wnê trz n¹ po w³o k¹ nie kon wen cjo nal no œci
Ka zi mierz Bieñ kow ski skry wa³ g³ê bo k¹ zna jo -
moœæ przedmio tu, twór cz¹ in tu i cjê i tem pe ra -
ment wy na laz cy.

Zmar³ 29 ma ja 1994 ro ku.
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