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KON RAD
RA FA£ FIA£ KOW SKI
Kon rad Ra fa³ Fia³ kow ski uro dzi³ siê 29 gru d nia
1939 ro ku w Lu bli nie. Tam ukoñ czy³ w 1957
ro ku Li ceum Ogól no kszta³ c¹ ce im. Ja na Za -
mo y skie go. W tym sa mym ro ku uzy ska³ dy -
plom V Olim pia dy Fi zycz nej i roz po cz¹³ stu dia
na Wy dzia le £¹cz no œci Po li tech ni ki War szaw -
skiej. W 1959 ro ku, nie za le¿ nie od stu diów,
pod j¹³ pra cê za wo do w¹ i by³ ope ra to rem
pierw szej pol skiej ma szy ny cy fro wej XYZ,
a na stêp nie pro gra mi st¹ w Za k³a dzie Apa ra -
tów Ma te ma tycz nych Pol skiej Aka de mii Na uk.
By³ wspó³ au to rem kom pen diów pro gra mo wa -
nia w jê zy kach SAS (Sy stem Ad re sów Sym bo -
licz nych) i SA KO (Sy stem Au to ma tycz ne go Ko -
do wa nia) opra co wa nych w tym Za k³a dzie.

W 1962 ro ku ukoñ czy³ spe cjal noœæ Ma szy -
ny Ma te ma tycz ne i uzy ska³ dy plom ma gi stra
in ¿y nie ra. Po prze nie sie niu s³u¿ bo wym z Za -
k³a du Apa ra tów Ma te ma tycz nych Pol skiej
Aka  de mii Na uk do Po li tech ni ki War szaw skiej
pra co wa³ ja ko na u czy ciel aka de mic ki na sta -
no wi sku asy sten ta, star sze go asy sten ta, a na s -
têp nie (od 1964 ro ku) ad iunk ta w Ka te drze
Kon struk cji Te le ko mu ni ka cyj nych i Ra dio wych
Wy dzia ³u £¹cz no œci, prze kszta³ co nej póŸniej
w Ka te drê Bu do wy Ma szyn Ma te ma tycz nych
Wy dzia ³u Elek tro ni ki. W tym cza sie opu bli ko -
wa³ jed n¹ z pierw szych ksi¹ ¿ek w jê zy ku pol -
skim z za kre su ma szyn ma te ma tycz nych: Ma -
szy na ZAM-2 (WNT, 1963). Stop nie dok to ra
i dok to ra ha bi li to wa ne go uzy ska³ od po wie d -
nio w 1964 i 1966 ro ku na Wy dzia le Elek tro -
ni ki za pra ce z aryt me ty ki ma szyn cy fro wych.
Czêœæ pra cy ha bi li ta cyj nej opu bli ko wa na zo -
sta ³a w „IE EE Trans ac tions on Elec tro nic Com -

pu ters” (1966). W 1966 ro ku, ja ko pro jek to -
daw ca spe cja li zo wa nej ma szy ny cy fro wej do
za sto so wañ bio me dycz nych (ANOPS), uzy ska³
na gro dê „Mistrz Tech ni ki” oraz na gro dê Ko mi -
te tu Na u ki i Tech ni ki. Jest au to rem b¹dŸ wspó³ -
au tor oœmiu pa ten tów (nie które wy ko rzy sta ne
zo sta ³y w ma szy nie ANOPS). Ma szy na ta w la -
tach szeœæ dzie si¹ tych i sie dem dzie si¹ tych by -
³a pro du ko wa na w du ¿ej licz bie eg zem pla rzy
w Po li tech ni ce War szaw skiej.

W 1966 ro ku uzy ska³ sta no wi sko do cen ta
na Wy dzia le Elek tro ni ki. W la tach 1967–1968
by³ Pro dzie ka nem ds. Ogól nych Wy dzia ³u
Elek tro ni ki. Opra co wa³ i pro wa dzi³ wy k³a dy:
„Orga ni za cja ma szyn cy fro wych”, „Wpro -
wa dze nie do in for ma ty ki”, „Pro gra mo wa nie
w jê zy ku AL GOL”, „Pro gra mo wa nie w jê zy ku
FOR TRAN”, oraz se mi na ria: „Aryt me ty ka kom -
pu te ro wa i mo de lo wa nie kom pu te ro we”. Jest
wspó³ au to rem dwu skryp tów. Po za Wy dzia -
³em Elek tro ni ki wy k³a da³ na Wy dzia le In ¿y nie -
rii Che micz nej. Opu bli ko wa³ ksi¹¿ kê Au to ko dy
i pro gra mo wa nie ma szyn cy fro wych (1965–
–1974, 3 wy da nia). W 1968 ro ku w se me strze
je sien nym pro wa dzi³ ba da nia ja ko sty pen dy sta
Fun da cji For da w Mo o re Scho ol, Uni ver si ty of
Penn sy lva nia, a w 1969 ro ku pra co wa³ ja ko
vi si ting as so cia te pro fes sor w Uni ver si ty of Ken -
tuc ky. Ba da nia do ty czy ³y me tod zna nych póŸ -
niej ja ko ge ne tycz ne al go ryt my. Re zul ta ty ba -
dañ przed sta wio ne zo sta ³y na Pierw szej i Dru -
giej In ter na tio nal Jo int Con fe ren ce on Ar ti fi cial
In tel li gen ce (JI CAI), w Wa shing to nie DC (1969)
i Lon dy nie (1971).

W 1973 ro ku uzy ska³ ty tu³ i sta no wi sko
pro fe so ra nad zwy czaj ne go. Opu bli ko wa³ (wraz
z Jac kiem J. Bañ kow skim) ksi¹¿ ki: Wpro wa dze -
nie do in for ma ty ki (PWN, 1978, 1981) i Pro gra -
mo wa nie w jê zy ku FOR TRAN (PWN, 7 wy dañ,
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1972–1987). W 1972 ro ku stwo rzo ne zo sta ³o
w Po li tech ni ce War szaw skiej sta no wi sko Pe³ -
no moc ni ka Rek to ra ds. In for ma ty ki, na które
zo sta³ po wo ³a ny. Z ini cja ty wy pe³ no moc ni ka
wszy st kie wy dzia ³y Po li tech ni ki War szaw skiej
(z wy j¹t kiem Wy dzia ³u Ar chi tek tu ry) wpro wa -
dzi ³y do swych pro gra mów wy k³ad wpro wa -
dza j¹ cy do in for ma ty ki uzu pe³ nio ny æwi cze -
nia mi pro gra mi stycz ny mi w jê zy ku AL GOL.
Do pro wa dze nia æwi czeñ uzu pe³ nio ny zo sta³
sprzêt kom pu te ro wy w ist nie j¹ cych oœrod -
kach obli cze nio wych i po wsta³ pro jekt du ¿e go
oœrod  ka obli cze nio we go dla „te re nów po ³u d -
nio wych” Po li tech ni ki.

W 1973 ro ku utwo rzo ny zo sta³ Cen tral ny
Oœro dek Obli cze nio wy Po li tech ni ki War szaw -
skiej (COI) na pra wach miê dzy wy dzia ³o we go
in sty tu tu i Kon rad Fia³ kow ski po wo ³a ny zo sta³
na je go dy rek to ra. W COI za in sta lo wa no dwie
koñ ców ki zdal ne go do stê pu do kom pu te ra
CDC Cy ber 70 umiej sco wio ne go w In sty tu cie
Ba dañ J¹ dro wych w Œwier ku. Pra ce ba daw cze
pro wa dzo ne w Po li tech ni ce uzy ska ³y w ten
spo sób za ple cze obli cze nio we. W COI opra -
co wa ny zo sta³ rów nie¿ pro jekt roz wo ju in for -
ma ty ki w Po li tech ni ce War szaw skiej. Kon rad
Fia³ kow ski by³ ko or dy na to rem wszy st kich tych
przed siê wziêæ.

W 1975 ro ku, wsku tek li kwi da cji COI, Kon -
rad Fia³ kow ski wraz z ca ³ym ze spo ³em me ry to -
rycz nym COI prze szed³ do In sty tu tu In for ma cji
Na u ko wej, Tech nicz nej i Eko no micz nej, gdzie
ob j¹³ funk cjê dy rek to ra i ko or dy na to ra prac ba -
daw czych dla wdro ¿e nia sy ste mu SIN TO (jed -
ne go z czte rech kra jo wych sy ste mów in for ma -
tycz nych, obok PE SEL-a, CEN PLAN-u, i SPIS-u).
Oprócz ko or dy na cji prac ba daw czych i wdro -
¿e nio wych dla sy ste mu SIN TO, In sty tut pro -
du ko wa³ opro gra mo wa nie sprze da wa ne do
prze my s³u.

W 1981 ro ku Kon rad Fia³ kow ski uzy ska³
ty tu³ pro fe so ra zwy czaj ne go. W la tach 1977–
–1978 by³ pro fe so rem kon trak to wym Po li tech -
ni ki Wro c³aw skiej, a w la tach 1976–1981 kon -
sul tan tem UNE SCO. W tym cza sie roz po cz¹³
ba da nia z an tro po lo gii sy ste mo wej, które kon -
ty nu o wa ne s¹ do chwi li obe cnej. W 1978 ro -
ku, opie ra j¹c siê na nie za wod no œcio wych po -
stu la tach von Neu man na, po sta wi³ te zê, ¿e
po wsta nie mózgu cz³o wie ka by ³o efek tem
ubocz nym stre su cie pl ne go. Kil ka je go ar ty ku -
³ów zwi¹ za nych z t¹ te z¹ uka za ³o siê w „Cur -
rent An th ro po lo gy” i te za ta jest cy to wa na
w wie lu pu bli ka cjach.

W la tach 1970–1980 by³ pro mo to rem
10 za koñ czo nych prze wo dów dok tor skich.
Kil ku cz³on ków ze spo ³u kie ro wa ne go przez
nie go w Cen tral nym Oœrod ku Obli cze nio wym

Po li tech ni ki War szaw skiej i In sty tu cie In for -
ma cji Na u ko wej, Tech nicz nej i Eko no micz nej
uzy ska ³o ty tu ³y pro fe so rów.

W 1981 ro ku Kon rad Fia³ kow ski ob j¹³ sta -
no wi sko spe cja li sty ds. in for ma ty ki w Uni ted
Na tion In du strial De ve lop ment Orga ni za tion
(UNI DO) w Wie dniu, a na stêp nie kie row ni ka
In for ma tics Unit stwo rzo ne go w tej Orga ni za -
cji. Pro wa dzi³ i nadzo ro wa³ wdro ¿e nia sy ste -
mów in for ma tycz nych w kra jach Azji, Ame ry ki
Po ³u dnio wej, na Ka ra i bach i w Afry ce (1981–
–1995). By³ te¿ kon sul tan tem Ban ku Œwia to -
we go, który fi nan so wa³ nie które z wdra ¿a nych
pro jek tów.

W la tach 1989–1995 by³ cz³on kiem Kom -
mis sion fu er En twic klung sfra gen, Oster re chi -
sche Aka de mie der Wis sen scha ften. Po zo sta -
j¹c w kon tak cie z Uni wer sy te tem Wie deñ skim,
pro wa dzi³ ba da nia w za kre sie mo de lo wa nia
kom pu te ro we go spe cja cji sym pa trycz nej. Wy -
ni ki tych ba dañ opu bli ko wa³ w dwu ar ty ku ³ach
za mie szczo nych w „Jo ur nal of The o re ti cal Bio -
lo gy” (1988 i 1992).

Od 1995 ro ku Kon rad Fia³ kow ski jest full
pro fes sor (ad junct) w Rens se le ar Po ly tech nic
In sti tu te w Troy New Yer sey, USA, a od 1997
ro ku pro fe so rem zwy czaj nym Uni wer sy te tu
War szaw skie go. Opra co wa³ i opu bli ko wa³
(1995) pro jekt ide o wy kon cep to ra — ma szy ny
prze twa rza j¹ cej kon cep ty, niewy ko rzy stu j¹ cej
przy tym re pre zen ta cji nu me rycz nej. W 2000
ro ku wraz z Bo le s³a wem Szy mañ skim, opie ra -
j¹c siê na ar chi tek tu rze kon cep to ra, za pro po -
no wa³ me cha nizm uzy ski wa nia kom pe ten cji
gra ma tycz nych jê zy ka na tu ral ne go w roz wo ju
osob ni czym cz³o wie ka. 

By³ kon sul tan tem w pro jek cie Na tio nal
Scien ce Fo un da tion (NSF) w USA.

Od 1968 ro ku jest cz³on kiem (se nior mem -
ber) IE EE. W la tach 1975–1982 by³ prze wo d ni -
cz¹ cym Pol skie go Ko mi te tu miê dzy na ro do wej
Fun da cji Do ku men ta cji (FID).

Jest ¿o na ty, ma jed no dziec ko. W wol nych
chwi lach zaj mu je siê pi sa niem ksi¹ ¿ek fa bu lar -
nych (na pi sa³ dwie i kil ka na œcie opo wia dañ).
Ostat nia pu bli ka cja fa bu lar na (1999) zo sta ³a
za mie szczo na w Czy tam œwiat — Pierw sza
kla sa gim na zjum — jê zyk pol ski. Je go utwo -
ry by ³y t³u ma czo ne na 13 jê zy ków. W la tach
1970–1983 by³ cz³on kiem Zwi¹z ku Li te ra tów
Pol skich. Obe cnie cz³o nek Sto wa rzy sze nia Pi -
sa rzy Pol skich.
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