
BOGUMIŁ
KONARZEWSKI
Bogumił Konarzewski urodził się w 1967 ro ku
w Legionowie. Szkołę podstawową (1982) i li -
ceum ogólnokształcące (1986) ukończył w No -
wym Dworze Mazowieckim. Dyplom ma gis -
tra inżyniera uzyskał w 1991 roku na Wy dzia -
le Elek troniki Politechniki War szaw skiej. Od
czerw ca 1991 roku jest zatrudnio ny jako nau -
czyciel akademicki w Instytucie Radio elek tro -
niki Politechniki Warszawskiej, w Zakładzie
Elektroniki Jądrowej i Me dycz nej. Stopień dok -
tora nauk technicznych uzys kał na Wydziale
Elektroniki i Technik Infor ma cyjnych Poli tech -
niki Warszawskiej w 1998 ro ku za rozprawę
Spektroskopowa metoda ba dań in vivo gęsto -
ści tkanek kostnych i stę żeń ciężkich metali
toksycznych w kościach (dyscyplina: Elek tro -
ni ka, specjalność: Elek tro nika Jądrowa i Me -
dyczna).

Jest współautorem 20 artykułów w czaso -
pis mach naukowych i ponad 30 wystąpień
kon ferencyjnych. Brał udział w pracach na u ko -
 wych związanych z zastosowaniem spek tro -
sko pii promieniowania X i gamma w ba da -
niach in vitro i in vivo składu pierwiast ko we go
tkanek oraz gęstości kości, z wykorzystaniem
metod radiograficznych do pomiaru gęstości
kości i w systemach inspekcyjnych oraz bio -
me   dycznymi zastosowaniami dyfuzyjnej to -
mo  grafii optycznej. Jako wykonawca uczest -
ni czył w realizacji grantów Komitetu Badań
Naukowych: Metodyka i aparatura do badań
in vitro i in vivo składu mineralnego i stężeń

pierwiastków śladowych w tkankach (PB 0752/
/95/93/04), Optymalizacja sensorów obrazu do
radiograficznych systemów obrazowania prze -
znaczonych do diagnozowania osteoporozy
(8T11E03319), Nowe metody po prawy ja koś -
ci obrazowania w zastosowaniach tomografii
optycznej do badań anato micznych i czyn-
nościowych (4 T11E 012 25) oraz grantu ce lo -
wego System wizualizacji i re jestracji wyni ków
prześwietlania dużych obiek tów wiązką pro -
mie niowania hamowania z ak celeratora z prze -
znaczeniem do zastosowania w kontrolach
gra nicznych (6 ZR9 2005 C/6577).

Prowadził zajęcia dydaktyczne na Wy dzia -
le Elektroniki i Technik Informacyjnych Po li -
tech niki Warszawskiej — wykłady „Pod sta wy
techniki mikroprocesorowej” (TMIK) i „Ana li za
danych pomiarowych w me dy cy nie” (ADP)
oraz laboratoria „Układy logicz ne” (ULOGE),
„De tekcja sygnałów biomedycz nych i ją dro -
wych” (DSBJ) oraz „Podstawy tech  niki mikro-
procesorowej” (TMIK). Był opiekunem około
30 prac inżynierskich i magisterskich.
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