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ADAM JAN FIOK
(1933–2000)

Adam Jan Fiok uro dzi³ siê 24 czerw ca 1933 ro -
ku w War sza wie. Ma tu rê uzy ska³ w 1951 ro ku
w Pañ stwo wym Gim na zjum i Li ceum im. W³a -
dy s³a wa IV w War sza wie. Pra cê w Po li tech ni -
ce War szaw skiej roz po cz¹³ w 1954 ro ku ro ku
ja ko za stêp ca asy sten ta na Wy dzia le £¹cz no œci
(obe cnie Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych).
Tu uzy ska³ dy plo my in ¿y nie ra (1955) i ma gi s -
tra (1959) oraz stop nie dok to ra (1964) za roz -
pra wê Ana li za po rów naw cza bier nych fil tro -
wych me tod po mia ru pa ra me trów re zo na to rów
kwar co wych i dok to ra ha bi li to wa ne go (1974)
— Trans mi syj ne me to dy po mia rów dwój ni ków
re zo nan so wych. W 1991 ro ku otrzy ma³ ty tu³
na u ko wy pro fe so ra. W la tach 1959–1964 by³
za tru dnio ny na sta no wi sku star sze go asy sten ta,
1964–1974 — ad iunk ta, 1974–1991 do cen ta,
1991–1999 — pro fe so ra nad zwy czaj ne go. Po
przej œciu na eme ry tu rê (1999) pra co wa³ na pó³
eta tu na sta no wi sku pro fe so ra zwy czaj ne go.
Dzia ³al noœæ roz po czê t¹ w Ka te drze Urz¹ dzeñ
Ra dio tech nicz nych kon ty nu o wa³ w In sty tu cie
Ra dio e lek tro ni ki, m.in. w Za k³a dach Te le wi zji,
Ra dio ko mu ni ka cji, Elek tro a ku sty ki i Mier nic -
twa Pie zo e lek trycz ne go. W la tach 1978–1982
kie ro wa³ Za k³a dem Elek tro a ku sty ki, a w la tach
1985–1997 Za k³a dem Mier nic twa Pie zo e lek -
trycz ne go. 

Ak tyw nie ucze st ni czy³ w ¿y ciu Uczel ni
i Wy dzia ³u, pe³ ni¹c m.in. funk cje za stêp cy dy -
rek to ra In sty tu tu Ra dio e lek tro ni ki (ds. Dy dak -
tycz nych w la tach 1975–1978 i ds. Na u ki w la -
tach 1981–1984) oraz ucze st ni cz¹c w pra cach
licz nych ko mi sji Ra dy Wy dzia ³u. 

G³ów n¹ dzie dzi n¹ dzia ³al no œci na u ko wej
Ada ma J. Fio ka by ³o mier nic two ra dio e lek tro -
nicz ne, a zw³a szcza mo de lo wa nie oraz te o ria
i za sto so wa nia trans mi syj nych me tod po mia -
rów dwój ni ków re zo nan so wych. Te ma ty ce
mo de lo wa nia i po mia rów po œwiê co na by ³a
wiêk szoœæ z je go po nad 120 pu bli ka cji na u ko -
wych, a tak ¿e wie le wy st¹ pieñ na kon fe ren -
cjach i sym po zjach miê dzy na ro do wych.

Adam J. Fiok by³ twór c¹ i wie lo let nim sze -
fem ze spo ³u na u ko wo-ba daw cze go opra co -
wu j¹ ce go i wdra ¿a j¹ ce go me to dy oraz sy ste my
po mia ro we sto so wa ne w ró¿ nych ob sza rach
ra dio e lek tro ni ki. By ³y to m.in.: cy fro we mier ni -
ki czê sto tli wo œci i fa zy (we wcze snych la tach
szeœæ dzie si¹ tych), uni ka to wy sy stem do ba dañ
jo no sfe ry przez po miar zmian czê sto tli wo œci
sy gna ³ów sztucz nych sa te li tów Zie mi (w koñ -
cu lat szeœæ dzie si¹ tych), ro dzi na sy ste mów do
pro duk cyj nych po mia rów re zo na to rów kwar -
co wych (opra co wy wa nych w la tach 1974–
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–1991), sy ste my do ho mo lo ga cyj nych po mia -
rów urz¹ dzeñ ra dio ko mu ni ka cyj nych (w la -
tach dzie wiêæ dzie si¹ tych ubie g³e go wie ku).

Przez 46 lat Adam J. Fiok pro wa dzi³ in -
ten syw n¹ dzia ³al noœæ dy dak tycz n¹. Wy k³a da³
m.in.: „Urz¹ dze nia te le wi zyj ne”, „Pod sta wy
te le wi zji” (1976–1986), „Mier nic two ra dio -
e lek tro nicz ne” (1980–2000), „Mier nic two
elek tro a ku stycz ne” (1981–1984) oraz „Œwia t³o
i bar wê w te le wi zji” (1992–1998). By³ wy ma -
ga j¹ cym, ale lu bia nym na u czy cie lem. W wy -
k³a dach chêt nie odwo ³y wa³ siê do do œwiad -
czeñ z w³a snej prak ty ki pro jek to wej, kon struk -
cyj nej i po mia ro wej. W ka¿ dym stu den cie
sta ra³ siê wi dzieæ m³od sze go ko le gê, które mu
na le ¿y s³u ¿yæ wie dz¹, do œwiad cze niem i ra d¹.

By³ pro mo to rem 5 roz praw dok tor skich
(4 z nich zo sta ³y uzna ne za wy ró¿ nia j¹ ce siê)
i opie ku nem po nad 100 prac ma gi ster skich.

Adam J. Fiok by³ au to rem i wspó³ au to rem
ksi¹ ¿ek, z których ko rzy sta j¹ ko lej ne po ko le nia
stu den tów i in ¿y nie rów. S¹ to: Te le wi zja —
pod sta wy ogól ne (WKi£, 2 wy da nia, War sza -
wa 1992 i 1997); Ma ³a en cy klo pe dia me tro lo -
gii (WNT, War sza wa 1989; Adam J. Fiok by³
jed nym z trzech ko or dy na to rów wy da nia i au -
to rem wie lu ha se³); J. Ebert, A.J. Fiok, Obli cza -
nie wzmac nia czy i ge ne ra to rów mo cy wiel -
kiej czê sto tli wo œci (WNT, War sza wa 1971);
A.J. Fiok, M. Ru sin, Pod sta wy te le wi zji (skrypt,
Wy daw nic twa Po li tech ni ki War szaw skiej,
War sza wa 1983).

Wiel k¹ pa sj¹ Ada ma J. Fio ka by ³a dzia ³al -
noœæ w orga ni za cjach na u ko wych i tech nicz -
nych. Ode gra ³a ona ogrom n¹ ro lê w pro ce sie
kon so li da cji pol skie go œro do wi ska me tro lo gicz -
ne go oraz pro mo cji do rob ku pol skiej me tro lo -
gii na fo rum miê dzy na ro do wym. W Ko mi te cie
Me tro lo gii i Apa ra tu ry Na u ko wej Pol skiej Aka -
de mii Na uk pe³ ni³ funk cje se kre ta rza na u ko -
we go (1987–1989) i wi ce prze wo dni cz¹ ce go

(1989–1995). W Miê dzy na ro do wej Kon fe de -
ra cji Po mia rów IME KO by³ przez wie le lat
cz³on kiem Ra dy Ge ne ral nej i Ko le gium Re dak -
cyj ne go Kwar tal ni ka „Me a su re ment”, a tak ¿e
ini cja to rem i jed nym z za ³o ¿y cie li Ko mi te tu
Tech nicz ne go TC-4 IME KO (zaj mu j¹ ce go siê
po mia ra mi wiel ko œci elek trycz nych), wie lo let -
nim prze wo dni cz¹ cym te go Ko mi te tu (1989–
–1998), a od 1998 ro ku — prze wo dni cz¹ cym
ho no ro wym. W Pol skim Sto wa rzy sze niu Po -
mia rów Au to ma ty ki i Ro bo ty ki POL SPAR by³
m.in. wi ce prze wo dni cz¹ cym Sto wa rzy sze nia
i prze wo dni cz¹ cym Ko mi te tu Po mia rów (1992–
–2000). W Pol skim To wa rzy stwie Elek tro tech -
ni ki Te o re tycz nej i Sto so wa nej by³ w ostat nich
la tach ¿y cia cz³on kiem Za rz¹ du Od dzia ³u War -
szaw skie go. Przez wie le lat by³ rów nie¿ cz³on -
kiem Ko mi te tu Na u ko we go Miê dzy u czel nia -
nych Kon fe ren cji Me tro lo gów.

W la tach sie dem dzie si¹ tych Adam J. Fiok
ak tyw nie dzia ³a³ w wy dzia ³o wych i uczel nia -
nych orga nach Zwi¹z ku Na u czy ciel stwa Pol -
skie go, by³ tak ¿e jed nym z ini cja to rów i wi -
ce prze wo dni cz¹ cym œro do wi sko wej Sek cji
Na u ki ZNP, gru pu j¹ cej przed sta wi cie li pra -
cow ni ków szkol nic twa wy ¿sze go i na u ki z ca -
³ej War sza wy.

Je go dzia ³al noœæ na u ko wa, dy dak tycz na
i orga ni za cyj na zo sta ³a uho no ro wa na m.in.
Z³o t¹ Odzna k¹ „Za s³u ¿o ny dla Po li tech ni ki
War szaw skiej”, Me da lem Ko mi sji Edu ka cji
Na ro do wej (1976), Z³o tym Krzy ¿em Za s³u gi
(1975), Krzy ¿em Ka wa ler skim Orde ru Odro -
dze nia Pol ski (1984), a tak ¿e licz ny mi na gro -
da mi Mi ni stra Na u ki i Szkol nic twa Wy ¿sze go
i Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej (m.in. w la tach
1972, 1975, 1986 i 1992), Rek to ra Po li tech ni -
ki War szaw skiej oraz Na czel nej Orga ni za cji
Tech nicz nej. 

Zmar³ 4 wrze œnia 2000 ro ku w War sza wie.
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