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WOJ CIECH
ADAM KA ZUB SKI
Woj ciech Adam Ka zub ski uro dzi³ siê 21 stycz -
 nia 1964 ro ku w War sza wie. W 1981 ro ku
ukoñ czy³ Li ceum Ogól no kszta³ c¹ ce im. T. Ko œ -
ciu szki w Pru szko wie. W tym ro ku zo sta³ lau re -
a tem XXX Olim pia dy Fi zycz nej i za j¹³ II miej -
sce w XI Miê dzy na ro do wej Olim pia dzie Fi -
zycz  nej w War nie, Bu³ ga ria. Dy plom ma gi s tra
in ¿y nie ra elek tro ni ka uzy ska³ w 1986 ro ku na
Wy dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw -
skiej. Od 1987 ro ku by³ za tru dnio ny ja ko pra -
cow nik na u ko wo-tech nicz ny (na sta no wi sku
kon struk to ra) w In sty tu cie Ra dio e lek tro ni ki na
Wy dzia le (obe cnie) Elek tro ni ki i Tech nik In for -
ma cyj nych. Bra³ udzia³ w opra co wa niu wy twa -
rza nych w in sty tu cie uni ka to wych przy rz¹ -
dów po mia ro wych miê dzy in ny mi dla In sty -
tu tu Tech no lo gii Elek tro no wej i NPCP CE MI.
W 1997 ro ku uzy ska³ sto pieñ dok to ra na uk
tech nicz nych za roz pra wê Ba da nie w³a œci wo -
œci ter micz nych diod Gun na. W 1997 ro ku zo -
sta³ za tru dnio ny na sta no wi sku ad iunk ta.

G³ów nym za kre sem za in te re so wañ Woj -
cie cha Ka zub skie go jest tech ni ka odbio ru ra -
dio we go, a tak ¿e za ga dnie nia zwi¹ za ne z pro -
pa ga cj¹ fal ra dio wych w te re nie otwar tym.
W la tach 1999–2001 bra³ udzia³ w pra cach
nad kon struk cj¹ ra dio we go sy ste mu wspo ma -
ga j¹ ce go orien ta cjê osób nie wi do mych. W la -
tach 2009–2011 bra³ udzia³ w przy go to wa niu
eks pe ry men tal nej emi sji ra dia cy fro we go w sys -
te mie DRM (Di gi tal Ra dio Mon dia le) w pa œmie
26 MHz.
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