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MA REK EDWARD
BIA£ KOW SKI
Ma rek Edward Bia³ kow ski uro dzi³ siê 31 mar -
ca 1951 ro ku w So cha cze wie. Ukoñ czy³ tam
Szko ³ê Pod sta wo w¹ nr 1 im. Ro mu al da Trau -
gut ta (1964) i Li ceum Ogól no kszta³ c¹ ce im.
Fry de ry ka Cho pi na (1969). Dy plom ma gi stra
in ¿y nie ra uzy ska³ w 1974 ro ku w Stu dium
Pod sta wo wych Pro ble mów Tech ni ki (obe c nie
Wy dzia³ Ma te ma ty ki i Na uk In for ma cyj nych
— Mi NI) na Po li tech ni ce War szaw skiej. W tym
sa mym ro ku pod j¹³ stu dia dok to ranc kie (1974–
–1977) na ma cie rzy stej uczel ni. Sto pieñ dok -
to ra na uk tech nicz nych uzy ska³ w lu tym 1979
ro ku. Pro mo to rem je go prac ma gi ster skiej
i dok tor skiej by³ pro fe sor Ta de usz Mo raw ski.
Od po wie dnik stop nia dok to ra ha bi li to wa ne -
go (Do ctor of En gi ne e ring De gree) uzy ska³
w Uni ver si ty of Qu e en sland, Au stra lia, w sierp -
niu 2000 ro ku.

Od 1977 ro ku pra co wa³ w In sty tu cie Ra dio -
e lek tro ni ki, po cz¹t ko wo ja ko asy stent, a na -
stêp nie ja ko star szy asy stent i ad iunkt (1979).

W 1981 ro ku odby³ sta¿ podok tor ski w Uni -
ver si ty Col le ge Du blin w Ir lan dii, wspó³ pra co -
wa³ tam z prof. Se a nem Scan la nem w dzie dzi -
nie mo de lo wa nia i opty ma li za cji ob wo dów
mi kro fa lo wych.

W 1982 ro ku roz po cz¹³ sta¿ w Uni ver si ty
of Qu e en sland w Bris ba ne w Au stra lii, wspó³ -
pra cu j¹c z pro fe so rem Pe te rem Kha nem w dzie -
dzi nie elek tro ma gne tycz ne go mo de lo wa nia
fa lo wo do wych g³o wic dio do wych. Ze wzglê -
du na bar dzo do bre wy ni ki pra cy ba daw czej
w³a dze uczel ni przed³u ¿y ³y je go sta¿ z jed ne -
go ro ku na dwa la ta.

Pod ko niec 1983 ro ku Mar ko wi Bia³ kow -
skie mu za pro po no wa no pra cê na sta no wi sku

wy k³a dow cy w dzie dzi nie te le ko mu ni ka cji
w Ja mes Co ok Uni ver si ty of North Qu e en s -
land. Pod jê cie pra cy na tej uczel ni w stycz niu
1984 ro ku wi¹ za ³o siê z re zy gna cj¹ ze sta no -
wi ska ad iunk ta w In sty tu cie Ra dio e lek tro ni ki
Po li tech ni ki War szaw skiej. W ten spo sób, pla -
no wa ny rocz ny sta¿ w Au stra lii zmie ni³ siê
w sta ³y po byt za gra ni ca mi kra ju oj czy ste go.
Pra ca na sta no wi sku wy k³a dow cy i star sze go
wy k³a dow cy w Ja mes Co ok Uni ver si ty trwa ³a
do 1989 ro ku.

W gru dniu 1989 ro ku Ma rek Bia³ kow ski
sko rzy sta³ z pro po zy cji pra cy na sta no wi sku
pro fe so ra nad zwy czaj ne go w Uni ver si ty of
Qu e en sland. Od te go cza su jest za tru dnio ny
na sta ³e w tej uczel ni. Od 2004 ro ku jest pro fe -
so rem zwy czaj nym w Scho ol of In for ma tion
Tech no lo gy and Elec tri cal En gi ne e ring, gdzie
jest kie row ni kiem gru py na u ko wo-ba daw czej
„Mi cro wa ve and Opti cal Com mu ni ca tion”.

białkowski

Sło wa klu czo we
n techniki mikrofalowe

n anteny

n modelowanie elektro -
mag  netyczne

n łącznosć bezprzewo -
dowa



B
INSTYTUT RADIOELEKTRONIKI

W tym cza sie Ma rek Bia³ kow ski odby³
licz ne sta ¿e na u ko wo-ba daw cze i dy dak tycz -
ne, pra cu j¹c w cha rak te rze pro fe so ra wi zy tu -
j¹ ce go w wie lu uczel niach, m.in.: Uni ver si ty
of So u thamp ton (An glia, 1988), Uni ver si ty of
Vic to ria (Ka na da, 1994), Na ny ang Tech nolo -
gi cal Uni ver si ty (Sin ga pur, 1998–1999), Ci ty
Uni ver si ty of Hong Kong (2001), Na tio nal Uni -
 ver si ty of Sin ga po re (2003, 2008) i Swiss Fe de -
ral In sti tu te of Tech no lo gy (Zu rich, 2008). Po -
nad to, ja ko di stin gu i shed lec tu rer wy k³a da³
w wie lu re jo nach ziem skie go glo bu, mię dzy
in ny mi w Ko rei, Chi nach, Ma le zji, Taj lan dii,
Hi szpa nii, Szwe cji, Da nii i w Pol sce. 

Za in te re so wa nia ba daw cze Mar ka Bia³ -
kow skie go obej mu j¹ tech ni ki mi kro fa lo we,
an te ny i pro pa ga cjê fal elek tro ma gne tycz -
nych w uk³a dach otwar tych i za mkniê tych,
za sto so wa nie tech nik mi kro fa lo wych w te le -
ko mu ni ka cji, ra da rach i me dy cy nie, mo de lo -
wa nie elek tro ma gne tycz ne ob wo dów i pod -
sy ste mów mi kro fa lo wych oraz ³¹cz noœæ bez -
prze wo do w¹. 

Wy ni ki je go prac ba daw czych za mie -
szczo no w po nad 600 pu bli ka cjach, których
wiêk szoœæ mo¿ na od na leŸæ w bi blio gra ficz -
nych da nych ba zo wych, ta kich jak: IN SPEC,
ISI We bo fScien ce, czy IE E E Xplo re. Po nad to
czeœæ je go prac opu bli ko wa no w po sta ci roz -
dzia ³ów ksi¹ ¿ek w re no mo wa nych wy daw -
nic twach œwia to wych. 

Ma rek Bia³ kow ski jest cz³on kiem rad pu bli -
ka cyj nych lub re cen zen tem wie lu czo ³o wych

cza so pism na u ko wych na œwie cie, m.in.: „IE EE
Trans ac tions on Mi cro wa ve The o ry and Tech -
ni qu es”, „IE EE Mi cro wa ve and Wi re less Com -
po nents Let ters”, „IE EE Trans ac tions on An ten -
nas and Pro pa ga tion”, „IE EE An ten nas and Wi -
re less Pro pa ga tion Let ters”, „Mi cro wa ve and
Opti cal Tech no lo gy Let ters”, „IET Pro ce e dings
on Mi cro wa ve An ten nas and Pro pa ga tion”,
„IET Elec tro nics Let ters”, „In ter na tio nal Jo ur nal
of Mi cro wa ve and Opti cal Tech no lo gy”, „Pro -
gress in Elec tro ma gne tic Re se arch” i „Ra dio
Scien ce”. Po nad to by³ cz³on kiem wie lu ko mi -
te tów kon fe ren cji miê dzy na ro do wych w dzie -
dzi nie mi kro fal, an ten, pro pa ga cji i te le ko mu -
ni ka cji. Jest tak ¿e re cen zen tem pro gra mów na -
u ko wo-ba daw czych re a li zo wa nych w Au stra -
lii, No wej Ze lan dii oraz kra jach Eu ro py i Azji. 

Jest jed nym z nie licz nych na u kow ców pol -
skie go po cho dze nia po sia da j¹ cych sto pieñ Fel -
low of the In sti tu te of Elec tri cal and Elec tro nics
En gi ne ers (IE EE). 

Ja ko na u czy ciel aka de mic ki wy pro mo wa³
21 dok to rów, którzy obe cnie zaj mu j¹ czo ³o we
sta no wi ska w prze my œle te le ko mu ni ka cyj nym
i na uczel niach, nie tyl ko w Au stra lii. Po nad to
by³ re cen zen tem po nad 70 prac dok tor skich
bro nio nych na uczel niach Au stra lii, No wej Ze -
lan dii, In dii, Hong Kon gu, Taj lan dii i Da nii. 

Ma rek Bia³ kow ski jest ¿o na ty, ma sy na i trzy
cór ki. Ca ³a czwór ka wy ka zu je wy bit ne zdol no -
œci aka de mic kie i mu zycz ne. 




