
AN DRZEJ BAR WICZ
An drzej Bar wicz uro dzi³ siê 1 czerw ca 1942 ro -
ku w War sza wie (oj ciec Wie s³aw, mat ka Ja ni na
z do mu Pan kie wicz), gdzie te¿ ukoñ czy³ szko -
³ê pod sta wo w¹ (1955) i li ceum ogól no kszta³ c¹ -
ce nr 3 im. Gen. So wiñ skie go (1959). Dy plom
ma gi stra in ¿y nie ra elek tro ni ka uzy ska³ w 1965
ro ku na Wy dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki
War szaw skiej. Dok to rat w dzie dzi nie cy fro -
wych po mia rów czê sto tli wo œci i cza su obro ni³
w 1973 ro ku. W cza sie d³u go let niej ka rie ry
za wo do wej mia³ wie le oka zji do pod no sze nia
kwa li fi ka cji ogól nych (np. w ra mach stu diów
po dy plo mo wych na Uni wer sy te cie War -
szaw skim w 1979 ro ku) i spe cja li stycz nych
(np. w ra mach kur su dla kadr kie row ni czych,
zor ga ni zo wa ne go dla fir my Bo o kham Tech no -
lo gy Plc. przez Lon don In sti tut of Hu man De -
ve lop ment w 2001 ro ku). 

Ka rie rê za wo do wą roz po cz¹³ od kil ku mie -
siêcz nej pra cy w Prze my s³o wym In sty tu cie
Elek tro ni ki, gdzie wy ko na³ rów nie¿ pra cê
ma gi ster sk¹ (paŸ dzier nik 1964 – lu ty 1965).
W mar cu 1965 ro ku zo sta³ za tru dnio ny w Ka -
te drze Urz¹ dzeñ Ra dio tech nicz nych i Te le wi -
zyj nych, która w 1970 ro ku we sz³a w sk³ad
In sty tu tu Ra dio e lek tro ni ki. W trak cie przy go to -
wy wa nia pra cy dok tor skiej odby³ sta¿ w fir mie
Spra que Elek tro mag w Bel gii, po wi¹ za ny ze
wspó³ pra c¹ z Uni ver sité Ca to li que de Lo u va in
(od gru dnia 1970 do wrze œnia 1971 ro ku). Po
obro nie pra cy dok tor skiej prze szed³ na sta -
no wi sko ad iunk ta i rów no le gle z za jê cia mi
dy dak tycz ny mi pro wa dzi³ pra ce ba daw czo-
-roz wo jo we dla prze my s³u, w szcze gól no œci
dla za k³a dów ZOPAN oraz Uni tra Uni ma.
W 1974 ro ku by³ od po wie dzial ny za zor ga ni -
zo wa nie sta dium po dy plo mo we go Kom pu te -

ro wej Tech ni ki Po mia ro wej. W la tach 1970–
–1975 zor ga ni zo wa³ ze spó³ Kom pu te ro wej
Tech ni ki Po mia ro wej, dzia ³a j¹ cy for mal nie
w ra mach pra cow ni po mia rów cy fro wych,
któ r¹ kie ro wa³ doc. Ed mund Po rz¹d kow ski.
Po zwo li ³o to, miê dzy in ny mi, na wpro wa dza -
nie blo ków za jêæ z kom pu te ro wej tech ni ki po -
 mia ro wej do pro gra mów stu diów ma gi s ter  skich
na Wy dzia le. W la tach 1979–1986 wy k³a  da³,
ja ko maître de conféren ce (od po wie d nik do -
cen ta w Pol sce), w In sty tu cie Te le ko mu  ni ka cji
w Ora nie (Al gie ria).

W stycz niu 1987 ro ku wy je cha³, ja ko pro -
fe sor za pro szo ny, na Uni ver sité du Québec
a Tro is-Ri viè res (UQTR) w Ka na dzie. Od czer -
w ca 1987 ro ku kon ty nu o wa³ pra ce na tym uni -
wer sy te cie, ja ko pro fe sor w de par ta men cie
Génie Élec tri que. Pro wa dzi³ za jê cia z tech ni ki
cy fro wej i sy ste mów po mia ro wych. W la tach
1994–1997, ja ko kie row nik stu diów ma gi -
ster skich, by³ od po wie dzial ny za uru cho mie -

barwicz

INSTYTUT RADIOELEKTRONIKI

Sło wa klu czo we
n mi kro sy ste my po mia ro we

n me tro lo gia, mi kro e lek tro-
ni ka

n sy ste my po mia ro we

n prze twa rza nie da nych
po mia ro wych



B
INSTYTUT RADIOELEKTRONIKI

ne funk cje w IE EE (cz³o nek, ak tu al nie se nior
mem ber — od 1983 ro ku, wi ce prze wo d  ni -
cz¹ cy kon fe ren cji IE EE IMTC’97 w Otta wie;
orga ni za tor i prze wo dni cz¹ cy se sji In te gra tion
of Me a su ring Sy stems na tej kon fe ren cji; prze -
wo dni cz¹ cy Edu ca tio nal Ac ti vi ties of IE EE Ca -
na da w la tach 1996–1997, prze wo dni cz¹ cy
Tech ni cal Com mit tee on Me a su re ment Mi cro -
sy stems TC-24 of the IE EE In stru men ta tion
& Me a su re ment So cie ty w la tach 1998–2008)
oraz IME KO (cz³o nek Tech ni cal Com mit tee on
Me a su re ment Scien ce TC7 — od 1995; cz³o -
nek Edi to rial Bo ard of „Me a su re ment — Jo ur -
nal of the IME KO” — od 1997). W la tach
2002–2008 An drzej Bar wicz by³ do rad c¹ pol -
skie go mi ni stra go spo dar ki do spraw in no wa cji
tech no lo gicz nych, a od 1999 ro ku jest cz³on -
kiem ra dy nadzor czej fun da cji FI RE.

W 2004 ro ku An drzej Bar wicz otrzy ma³
Krzy¿ Ka wa ler ski Orde ru Odro dze nia Pol ski
za orga ni zo wa nie pol sko-ka na dyj skiej wspó³ -
 pra cy aka de mic kiej w dzie dzi nie na uk tech -
nicz nych oraz miê dzy rz¹ do wej wspó³ pra cy
w dzie dzi nie in no wa cji tech no lo gicz nych. Zo -
sta³ po nad to uho no ro wa ny me da lem UQTR
(2003) oraz na gro d¹ fir my Bo o kham Tech no -
lo gy „In ven tor of the Ye ar &Top Per for mer”
(2001). W ksi¹¿ ce Les Ba tis seurs de la Re gion
(Tro is-Ri viè res, Québec Ca na da, 2001), po -
œwiê co no mu ca ³¹ stro nê. W Ka na dzie otrzy -
ma³ „Prix d’excel len ce en en se i gne ment” (sieæ
Uni ver sité du Québec, 1991), a w Pol sce —
czte ry na gro dy Mi ni stra Na u ki i Szkol nic twa
Wy ¿sze go (1976, 1977, 1979, 1980) oraz wie -
le na gród Rek to ra Po li tech ni ki War szaw skiej.

Podej œcie sy ste mo we jest je go ulu bio nym
pa ra dyg ma tem i w na u ce, i w ¿y ciu. In te re su -
je siê ro¿ ny mi aspek ta mi roz wo ju oso bo wo œci,
do rob kiem ro¿ nych cy wi li za cji i re li gii w tym
te ma cie, a w szcze gól no œci wspól ny mi wnio s -
ka mi i ich za sto so wa niem w ¿y ciu co dzien -
nym, jak rów nie¿ ele men ta mi, które we d³ug
jed nych po gl¹ dów le ¿¹ u pod staw fi zjo lo gii,
a we d³ug in nych, mi mo ist nie j¹ cych wy ni ków
ba dañ na u ko wych, na le ¿¹ do me ta fi zy ki.

W³a da bie gle jê zy kiem fran cu skim i an giel -
skim (od 24 lat po s³u gu je siê ni mi na co dzieñ),
mniej bie gle jê zy kiem ro syj skim. Lu bi ró¿ ne
ro dza je mu zy ki, a w szcze gól no œci ci szê na
³o nie na tu ry; lu bi po nad to do br¹ kuch niê, do -
bre sa mo cho dy i in ne do bre rze czy. Jest ¿o -
na ty; ma tro je dzie ci i piê cio ro wnu cz¹t.

nie stu diów dok to ranc kich w tej dzie dzi nie
na UQTR. Stu dia ru szy ³y w 1986 ro ku, a An -
d rzej Bar wicz zo sta³ ich pierw szym kie row -
ni kiem. Rów no le gle, na wi¹ za³ w 1988 ro ku
wspó³ pra cê z ze spo ³em Kom pu te ro wej Tech ni -
ki Po mia ro wej w In sty tu cie Ra dio e lek tro ni ki
Po li tech ni ki War szaw skiej. G³ów nym wspó³ -
pra cow ni kiem, w la tach 1988–1997, sta³ siê
je go ko le ga z ze spo ³u i przy ja ciel Ro man Z.
Mo raw ski; œwiad czy o tym im po nu j¹ ca li sta
wspól nych pro jek tów ba daw czych, pu bli ka cji
i dok to ran tów. G³ów nym kie run kiem pro wa -
dzo nych przez nich ba dañ by ³o za sto so wa nie
w spek tro fo to me trii za a wan so wa nych al go ryt -
mów prze twa rza nia da nych po mia ro wych
oraz ele men tów mi kro e lek tro ni ki i MEMS —
w ce lu opra co wa nia mi kro spek tro fo to me tru
sca lo ne go.

Ze wzglê du na ist nie j¹ ce ogra ni cze nia
fi nan so wa nia w sy ste mie uni wer sy tec kim,
w 1997 ro ku A. Bar wicz za ³o ¿y³ fir mê Me a su -
re ment Mi cro sy stems, której g³ów nym ce lem
sta ³o siê opra co wa nie tech no lo gii mi kro -
spek tro me tru sca lo ne go (mi cro spec tro me ter
on a chip). Fir ma by ³a ak tyw na przez 10 lat.
W 2001 ro ku zo sta ³a za ku pio na przez bry tyj -
sk¹ fir mê te le ko mu ni ka cyj n¹ Bo o kham Tech -
no lo gy Plc. W sierp niu 2002 ro ku, po za ³a ma -
niu siê ryn ku te le ko mu ni ka cyj ne go, zo sta ³a
od ku pio na przez ze spó³ zor ga ni zo wa ny przez
An drze ja Bar wi cza i do 2007 ro ku kon ty nu o -
wane były pra ce nad tech no lo gi¹ mi kro spek -
tro me tru sca lo ne go dla za sto so wañ ryn ko -
wych. Po za koñ cze niu ba dañ i opra co wa niu
za sa dni czych ele men tów tech no lo gii, fir ma
za koñ czy ³a ak tyw n¹ dzia ³al noœæ. W³a snoœæ
in te lek tu al na fir my (5 grup pa ten tów, ra por ty,
pro gra my itd.) jest utrzy my wa na i ne go cja cje
do ty cz¹ ce za sto so wañ opra co wa nej tech no lo -
 gii zo sta ³y wzno wio ne po kry zy sie 2008/2009. 

An drzej Bar wicz jest au to rem lub wspó³ -
au to rem oko ³o 80 pu bli ka cji, w tym oko ³o 50
w re cen zo wa nych pi smach miê dzy na ro do -
wych oraz oko ³o 30 pre zen ta cji na kon fe ren -
cjach miê dzy na ro do wych. By³ wie lo krot nie
za pra sza ny do wy g³o sze nia re fe ra tów kon fe -
ren cyj nych i se mi na ryj nych, a tak ¿e do re cen -
zo wa nia ar ty ku ³ów w pre sti ¿o wych cza so pi s -
mach i wnio sków o fi nan so wa nie pro jek tów
ba daw czych przez Na tu ral Scien ce and En gi -
ne e ring Re se arch Co un cil of Ca na da.

An drzej Bar wicz by³ cz³on kiem wie lu sto -
wa rzy szeñ za wo do wych i pe³ ni³ od po wie dzial -




