
WOJ CIECH
KA ZI MIERZ GWA REK
Woj ciech Ka zi mierz Gwa rek uro dzi³ siê
13 wrze œnia 1947 ro ku w Skar ¿y sku Ka mien -
nej. Od 1950 ro ku mie szka w War sza wie. Tu
ukoñ czy³ w 1961 ro ku Szko ³ê Pod sta wo w¹
nr 28 oraz, w 1965 ro ku, XLIX Li ceum Ogól -
no kszta³ c¹ ce im Zyg mun ta Mo dze lew skie go
(obe c nie Jo han na Wol fgan ga Go e the go).

W 1970 ro ku ukoñ czy³ (z wy ró¿ nie niem)
stu dia na Wy dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki
War szaw skiej i pod j¹³ pra cê w In sty tu cie Ra -
dio e lek tro ni ki te go Wy dzia ³u. 

W la tach 1973–1974, ja ko sty pen dy sta
Fun da cji Ko œciu szkow skiej, odby³ rocz ne stu -
dia po dy plo mo we w Mas sa chu setts In sti tu te of
Tech no lo gy (USA), gdzie ukoñ czy³ rocz ny kurs
w Cen ter for Ad van ced En gi ne e ring Stu dy oraz
uzy ska³ sto pieñ Ma ster of Scien ce in Elec tri cal
En gi ne e ring. W 1977 ro ku uzy ska³ na Po li -
tech ni ce War szaw skiej sto pieñ dok to ra na uk
tech nicz nych za wy ró¿ nio n¹ pra cê Ana li za
nu me rycz na jed no dio do we go mie sza cza mi -
kro fa lo we go, a w 1988 ro ku sto pieñ dok to ra
ha bi li to wa ne go za pra cê na te mat ana li zy ob -
 wo dów fa lo wo-dwu wy mia ro wych. Od 1994
ro ku jest pro fe so rem nad zwy czaj nym w Po li -
tech ni ce War szaw skiej. W 2000 ro ku uzy ska³
ty tu³ na u ko wy pro fe so ra.

W Po li tech ni ce War szaw skiej, po za pra c¹
dy dak tycz n¹, pe³ ni³ sze reg funk cji aka de mic -
kich, w tym funk cjê za stêp cy dy rek to ra ds.
dy dak tycz nych w In sty tu cie Ra dio e lek tro ni ki
(1984–1987). Od 2005 ro ku kie ru je Za k³a dem
Tech ni ki Mi kro fa lo wej i Ra dio lo ka cyj nej In sty -
tu tu Ra dio e lek tro ni ki. 

Po zo sta j¹c pra cow ni kiem Po li tech ni ki War -
szaw skiej, pro wa dzi³ wy k³a dy i ba da nia na u ko -
we w wie lu in nych oœrod kach, m.in. w Al gie rii
(1980–1984), we Fran cji (Brest, 1991–1992,
Ni cea 1994) i w Niem czech (Du is burg, 1989).
W la tach 1992–1993 by³ wspó³ or ga ni za to rem
Fran cu sko-Pol skiej Wy ¿ szej Szko ³y No wych
Tech nik In for ma tycz no-Ko mu ni ka cyj nych
w Po zna niu oraz kie ro wa³ w tej uczel ni Wy -
dzia ³em Elek tro ni ki i Fi zy ki. 

Spe cjal no œci¹ na u ko w¹ Woj cie cha K.
Gwar ka jest tech ni ka mi kro fa lo wa, a zw³a szcza
roz wi¹ zy wa nie za ga dnieñ po lo wych wy stê pu -
j¹ cych w tej tech ni ce. Od 1984 ro ku kon cen -
tru je siê na pro ble mach kom pu te ro wych sy mu -
la cji po lo wych w dzie dzi nie cza su. Zaj mu je
siê za rów no te o ri¹ al go ryt mów ana li zy elek tro -
mag ne tycz nej, jak i apli ka cja mi po wsta ³ych
z ich za sto so wa niem pro gra mów kom pu te ro -
wych. Jest uzna nym eks per tem w za kre sie sy -
mu la cji elek tro ma gne tycz nych, do ty cz¹ cych
m.in. apa ra tu ry do ba dañ ko smicz nych, an ten,
te le ko mu ni ka cyj nych za sto so wañ mi kro fal,
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tech ni ki fa lo wo do wej i œwia t³o wo do wej, re zo -
na to rów i fil trów, pro jek to wa nia pie ców mi kro -
fa lo wych. Z je go do œwiad cze nia w tej dzie dzi -
nie ko rzy sta ³o wie le czo ³o wych firm œwia to -
wych i la bo ra to riów ba daw czych, ta kich jak
np. s³yn ne ame ry kañ skie la bo ra to ria Jet Pro pul -
sion La bo ra to ry czy Na tio nal Ra dio Astro no my
Ob se rva to ry.

Pra ce na u ko we do ty cz¹ ce mo de lo wa nia
elek tro ma gne tycz ne go za o wo co wa ³y wdro ¿e -
nia mi w po sta ci se rii u¿yt ko wych pro gra mów
kom pu te ro wych (opra co wa nych naj pierw sa -
mo dziel nie, a po tem wraz z ze spo ³em) wpro -
wa dza nych na ry nek œwia to wy. Pierw szy z pro -
gra mów se rii Qu ic kWa ve zo sta³ wpro wa dzo ny
na ry nek przez fir mê nie miec k¹ w 1990 ro ku.
Od 1997 ro ku roz wo jem i ko mer cja li za cj¹
pro gra mów tej se rii zaj mu je siê fir ma QWED,
za ³o ¿o na przez Woj cie cha K. Gwar ka i je go
wspó³ pra cow ni ków. Od 1999 ro ku pro gra my
te roz pro wa dza ne s¹ rów nie¿ pod na zw¹ Con -
cer to przez bry tyj sk¹ fir mê Vec tor Fields. Pro -
gra my se rii Qu ic kWa ve oraz Con cer to s¹ obec -
nie wy ko rzy sty wa ne w czo ³o wych la bo ra to -
riach prze my s³o wych i na u ko wych w 16 kra -
jach na czte rech kon ty nen tach. S¹ sto so wa ne
do pro jek to wa nia ró¿ nych ty pów urz¹ dzeñ —
od tech ni ki ko smicz nej i fal sub mi li me tro wych
do do mo wych ku che nek mi kro fa lo wych i pie -
ców u¿y wa nych przez pro du cen tów ¿yw no œci.
Pro gra my se rii Qu ic kWa ve zo sta ³y uho no ro -
wa ne m.in. pre sti ¿o w¹ na gro d¹ Unii Eu ro pej -
skiej (Eu ro pe an In for ma tion Tech no lo gy Pri ze,
1998), wy ró¿ nia j¹ c¹ co rocz nie 25 naj lep szych
no wych pro duk tów in for ma tycz nych na ryn ku
eu ro pej skim, a w 2001 ro ku zdo by³ ty tu³ Li de -
ra Eks por tu Opro gra mo wa nia przy zna wa ny
przez Sto wa rzy sze nie Pol ski Ry nek Opro gra -
mo wa nia. 

Woj ciech K. Gwa rek jest au to rem po nad
200 pu bli ka cji na u ko wych, g³ów nie z dzie dzi -
ny mo de lo wa nia elek tro ma gne tycz ne go. Do
naj bar dziej ce nio nych na le ¿y kil ka na œcie pu b -
li ka cji w „IE EE Trans ac tions on Mi cro wa ve
The o ry and Tech ni qu es”, czê sto cy to wa nych
w li te ra tu rze œwia to wej, z których kil ka prze -
dru ko wa no na stêp nie w wy daw nic twach ksi¹¿ -
 ko wych In sti tu te of Elec tri cal and Elec tro nics
En gi ne ers. Jest te¿ wspó³ au to rem (wspól nie
z pro fe so rem Ta de uszem Mo raw skim) jed ne -
go z pod sta wo wych podrêcz ni ków aka de mic -
kich Te o ria po la elek tro ma gne tycz ne go (WNT,
War sza wa 1978, 1985) oraz ksi¹¿ ki Po la i fa le
elek tro ma gne tycz ne (WNT, War sza wa 1990,
1998).

Pra ca na u ko wa i dy dak tycz na Woj cie cha
K. Gwar ka by ³a wie lo krot nie na gra dza na, m.in.
na gro da mi Mi ni stra Na u ki, Szkol nic twa Wy ¿ -

sze go i Tech ni ki (1978, 1979, 1981), Na gro d¹
Se kre ta rza Na u ko we go Pol skiej Aka de mii Na -
uk (1988) oraz Na gro d¹ Pre mie ra (1999). Kie -
ro wa ny przez nie go ze spó³ zdo by³ te¿ pierw sz¹
na gro dê w kon kur sie „Mistrz Tech ni ki, War sza -
wa 2000”, orga ni zo wa nym przez Ra dê Sto ³ecz -
n¹ Na czel nej Orga ni za cji Tech nicz nej i dzien -
nik „Rzecz po spo li ta”. W stycz niu 2011 ro ku
zo sta³ uho no ro wa ny przez IE EE Mi cro wa ve
The o ry and Tech ni qu es So cie ty pre sti ¿o w¹ na -
gro d¹ Mi cro wa ve Pio ne er Award, przy zna wa -
n¹ za cykl pu bli ka cji, uzna nych za wa¿ ny dla
roz wo ju dzie dzi ny z per spek ty wy po nad 20 lat
od ich uka za nia siê. Na gro da do ty czy ³a pu b li -
ka cji z lat osiem dzie si¹ tych, na te mat sy mu la -
cji elek tro ma gne tycz nych ob wo dów mi kro fa -
lo wych me to d¹ FDTD.

Woj ciech K. Gwa rek jest bar dzo ak tyw ny
w miê dzy na ro do wym œro do wi sku na u ko wym.
Jest re cen zen tem wie lu czo ³o wych cza so pism
i kon fe ren cji 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” (od 1988 ro ku) oraz „IE EE Mi cro -
wa ve and Gu i ded Wa ve Let ters” (od 1992 ro -
ku). Pe³ ni³ funk cjê cz³on ka ko mi te tów na u ko -
wych m.in. Eu ro pe an Mi cro wa ve Con fe ren ce
(1991–1993, 1995), IE EE In ter na tio nal Mi cro -
wa ve Sym po sium (1999–2006) i MI KON (od
1991 ro ku). W la tach 2008 oraz 2010 prze -
wo d ni czy³ Ko mi te to wi Na u ko we mu Kon fe ren -
cji MI KON.

W swo jej ka rie rze wy g³o si³ kil ka dzie si¹t
se mi na riów na u ko wych w czo ³o wych la bo ra -
to riach prze my s³o wych i aka de mic kich na ca -
³ym œwie cie. W la tach 2003–2005 pe³ ni³ funk -
cjê Di stin gu i shed Mi cro wa ve Lec tu rer IE EE,
w ra mach której wy g³o si³ kil ka na œcie wy k³a -
dów (w tym szeœæ po za Eu ro p¹) na te mat za sto -
so wa nia kom pu te ro wych sy mu la cji elek tro -
ma gne tycz nych do pro jek to wa nia uk³a dów
mi kro fa lo wych. Jest jed nym z nie licz nych pol -
skich na u kow ców 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).

W³a da bie gle jê zy ka mi an giel skim i fran -
cu skim (w obu jê zy kach pro wa dzi³ wy k³a dy)
oraz bier nie ro syj skim. In te re su je siê kul tu ra mi
ró¿ nych za k¹t ków œwia ta, a w kon se kwen cji
rów nie¿ podró¿a mi. W la tach sie dem dzie si¹ -
tych by³ wspó³ za ³o ¿y cie lem To wa rzy stwa Eks -
 plo ra cyj ne go — zna ne go i dziœ war szaw skie -
go Klu bu Podró¿ ni ków. Upra wia czyn nie te nis
i na rciar stwo.
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