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MA RIAN KA ZI MIERZ
KA ZI MIER CZUK
Ma rian Ka zi mierz Ka zi mier czuk uro dzi³ siê
3 mar ca 1948 ro ku. W 1966 ro ku ukoñ czy³ Li -
ceum Ogól no kszta³ c¹ ce im. J.I. Kra szew skie -
go w Dro hi czy nie nad Bu giem. W 1971 ro ku
uzy ska³ dy plom ma gi stra in ¿y nie ra elek tro ni ka
ze spe cjal no œci¹ Ra dio tech ni ka na Wy dzia le
Elek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej. Za pra -
cê Ge ne ra tor mi kro fa lo wy z dio d¹ Gun na na
pa smo X z prze stra ja niem wa rak to ro wym, wy -
ko na³ pod kie run kiem pro fe so ra Ada ma Smo -
liñ skie go. W 1978 ro ku uzy ska³ sto pieñ dok to -
ra na uk tech nicz nych za roz pra wê Tran zy sto ro -
wy wzmac niacz mo cy wiel kiej czê sto tli wo œci
o podwy¿ szo nej spraw no œci, której pro mo to -
rem by³ pro fe sor Jan Ebert, a w 1984 ro ku —
sto pieñ dok to ra ha bi li to wa ne go na uk tech nicz -
nych za mo no gra fiê Wy so ko spraw ne Ÿród³a
ener gii wiel kiej czê sto tli wo œci. W la tach 1972–
–1984 pra co wa³ ja ko na u czy ciel aka de mic ki
na sta no wi skach m³od szego asy stenta, asy sten -
ta, star szego asy stenta i ad iunkta w Za k³a dzie
Urz¹ dzeñ Ra dio tech nicz nych In sty tu tu Ra dio -
e lek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej.

W cza sie pra cy na Wy dzia le pro wa dzi³ ba -
 da nia na u ko we i za jê cia dy dak tycz ne w dzie -
 dzi nie urz¹ dzeñ mo cy wiel kiej czê sto tli wo œci,
w tym urz¹ dzeñ nadaw czych. Opu bli ko wa³
wie le ar ty ku ³ów na te mat wy so ko spraw nych
tran zy sto ro wych wzmac nia czy mo cy wiel kiej
czê sto tli wo œci, w tym re zo nan so wych wzmac -
 nia czy mo cy kla sy E i kla sy D. Przez wie le lat
by³ kie row ni kiem La bo ra to riów: Tech ni ki Emi -
sji, Tech ni ki Odbio ru, Ra dio e lek tro ni ki oraz
Apa ra tu ry Elek tro nicz nej. By³ opie ku nem po -
nad 30 prac ma gi ster skich. Pra co wa³ pod kie -
run kiem wy bit nych na u kow ców i kie ro wa³
uta len to wa ny mi stu den ta mi. Za osi¹ gniê cia

na u ko we otrzy ma³ kil ka na gród Rek to ra Po li -
tech ni ki War szaw skiej, dwie na gro dy Mi ni stra
Na u ki, Szkol nic twa Wy ¿sze go i Tech ni ki oraz
jed n¹ — Se kre ta rza Na u ko we go Wy dzia ³u IV
Pol skiej Aka de mii Na uk.

W 1984 ro ku pra co wa³ ja ko in ¿y nier pro -
jek tant w De sign Au to ma tion, Inc., Le xing ton,
Bo ston, MA, USA, zaj mu j¹c siê pro jek to wa -
niem prze twor nic na piê cia sta ³e go. Je go g³ów -
nym wy na laz kiem z te go okre su jest in wer ter
im pe dan cji, sto so wa ny w prze twor ni cach na -
piê cia sta ³e go o sze ro kim za kre sie ob ci¹ ¿e nia.

W ro ku aka de mic kim 1984/1985 pra co wa³
ja ko vi si ting pro fes sor na Vir gi nia Po ly tech nic
In sti tu te and Sta te Uni ver si ty, Blac ks burg, VA,
USA. Pro wa dzi³ pra ce ba daw cze nad qu a si-re -
so nan so wy mi wy so ko spraw ny mi za si la cza mi
do kom pu te rów oraz wy k³a dy z uk³a dów elek -
tro nicz nych i te o rii po la elek tro ma gne tycz ne go.

Od 1985 ro ku pra cu je na Wri ght Sta te Uni -
ver si ty, De part ment of Elec tri cal En gi ne e ring,
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Da y ton, OH, USA, na sta no wi sku as si stant pro -
 fes sor (1985–1990), as so cia te pro fe sor (1990–
–1994). W 1994 ro ku otrzy ma³ ear ly pro mo -
tion na sta no wi sko full pro fes sor, na którym
pra cu je do dziœ. W 2009 ro ku otrzy ma³ no mi -
na cjê na pro fe so ra od Pre zy den ta Rzecz po s po -
li tej Pol skiej.

Pro wa dzi ba da nia na u ko we i wy k³a dy
z elek  tro ni ki mo cy i uk³a dów elek tro nicz nych.
By³ opie ku nem po nad 70 prac ma gi ster skich
i pro mo to rem 10 roz praw dok tor skich. Otrzy -
ma³ wie le na gród za ba da nia na u ko we, dy dak -
ty kê oraz dzia ³al noœæ orga ni za cyj n¹. W la tach
1996–2000 zo sta³ odzna czo ny ty tu ³em Di s tin -
gu i shed Uni ver si ty Pro fes sor of Re se arch (na
Uni wer sy te cie tyl ko piêæ osób mo ¿e jed no -
czeœ nie po sia daæ ta ki ty tu³). W 2004 ro ku otrzy -
ma³ naj wy¿ sz¹ na gro dê uni wer sy tec k¹, Na gro -
dê „Bo ard of Tru ste es” (co ro ku przy zna wa na
jest tyl ko jed na ta ka na gro da na ca ³ym Uni wer -
sy te cie). By³ cz³on kiem se na tu uni wer sy te tu,
cz³on kiem ko mi sji wy ko naw czej se na tu oraz
prze wo dni cz¹ cym wie lu ko mi sji wy dzia ³o -
wych i uni wer sy tec kich. W 2009 ro ku otrzy ma³
na gro dê od Ame ri can So cie ty for En gi ne e ring
Edu ca tion.

Je go za in te re so wa nia na u ko we obej mu j¹
wy so ko spraw ne Ÿród³a ener gii wiel kiej czê sto -
tli wo œci, re zo nan so we wzmac nia cze i ge ne ra -
to ry mo cy wiel kiej czê sto tli wo œci, nadaj ni ki
ra dio we, w³a œci wo œci ele men tów mo cy wiel -
kiej czê sto tli wo œci, mo de lo wa nie nie li nio wych
uk³a dów elek tro nicz nych, ba la sty elek tro nicz -
ne do lamp flu o re scen cyj nych, uk³a dy ste ro -
wa nia au to ma tycz ne go do elek tro ni ki mo cy,
ele men ty ma gne tycz ne wiel kiej czê sto tli wo œci,
nad prze wo dnic two oraz czuj ni ki elek tro nicz -
ne. Je go wk³ad w roz wój ba la stów elek tro nicz -
nych i tech no lo gii oœwie tle nio wych przy czy ni³
siê do po wsta nia prze my s³u o war to œci wie lu
mi liar dów do la rów, który wy twa rza sztucz ne
œwia t³o do brej ja ko œci po zba wio ne mi go ta nia,
znacz nie ob ni ¿a œwia to we zu ¿y cie ener gii
elek trycz nej, zwiêk sza nie za wod noœæ i eli mi -
nu je har mo nicz ne za k³óca j¹ ce sieæ ener ge -
tycz n¹. Wy ni ki je go ba dañ s¹ wy ko rzy sty wa ne
w prze my œle kom pu te ro wym, te le ko mu ni ka -
cyj nym, oœwie tle nio wym, pó³ prze wo dni ko -
wym i lot ni czym. Otrzy ma³ gran ty i kon trak ty
ba daw cze z in sty tu cji fe de ral nych i sta no wych
oraz z firm pry wat nych, w tym z Na tio nal Scien -
ce Fo un da tion, Na tio nal Aca de my of Scien  ces,
US De part ment of Ener gy, US Air For ce, US
Ar my oraz Ohio Tho mas Edi son Pro gram.

Jest au to rem i wspó³ au to rem ksi¹ ¿ek opu -
bli ko wa nych przez wy daw nic twa John Wi ley
&Sons i Pren ti ce Hall, m.in.: Re so nant Po wer
Co nver ters (1995 i 2011, wspó³ au tor D. Czar -

kow ski); Elec tro nic De vi ces, A De sign Ap pro -
ach (2004, wspó³ au tor A. Ami nian), La bo ra -
to ry Ma nu al for Elec tro nic De vi ces, A De sign
Ap pro ach (2004, wspó³ au tor A. Ami nian); Pul -
se-Width Mo du la ted DC-DC Po wer Co nver ters
(2008); RF Po wer Am pli fiers (2008) oraz High-
-Fre qu en cy Ma gne tic Com po nents (2009).
Opu bli ko wa³ po nad 150 ar ty ku ³ów w cza so -
pi smach na u ko wych i 160 re fe ra tów na kon fe -
ren cjach, w tym oko ³o 100 ar ty ku ³ów w cza so -
pi smach IE EE i IEE. Po sia da 8 pa ten tów, w tym
3 ame ry kañ skie. Je go pu bli ka cje ma j¹ 1541 od -
wo ³añ wg Reu ter-Thom son Scien ce Ci ta tion
In dex, a h-in dex wy no si 23. 

Jest cz³on kiem wie lu ko le giów re dak cyj -
nych miê dzy na ro do wych cza so pism na u ko -
wych, m.in.: pe³ ni funk cje as so cia te edi tor
w: „IE EE Trans ac tions on Cir cu its and Sy s tems”
(od 1993 ro ku), „IE EE Trans ac tions on In du s -
trial Elec tro nics” (od 2004 ro ku), „In ter na tio nal
Jo ur nal of Cir cu its The o ry and Ap pli ca tions”
(od 2010 ro ku) oraz w „Ar chi ves of Elec tri cal
En gi ne e ring” (od 2011 ro ku). Funk cjê as so cia -
te edi tor pe³ ni³ rów nie¿ w „Jo ur nal of Cir cu its,
Sy stems, and Com pu ters” (1992–2001). By³
prze wo dni cz¹ cym Tech ni cal Com mit tee of Po -
wer Sy stems and Po wer Elec tro nics Cir cu its,
IE EE Cir cu its and Sy stems So cie ty (2001–2002,
2004–2005).

By³ i jest cz³on kiem wie lu ko mi te tów pro -
gra mo wych miê dzy na ro do wych kon fe ren cji
na u ko wych, w tym IE EE In ter na tio nal Sym po -
sium on Cir cu its and Sy stems, IE EE Po wer Elec -
tro nics Spe cia li sts Con fe ren ce, IE EE Ap plied Po -
wer Elec tro nics Con fe ren ce oraz In ter na tio nal
Con fe ren ce on Elec tro nics, Cir cu its, and Sy s -
tems. By³ cz³on kiem Su per con duc ti vi ty Com -
mit tee, IE EE Po wer Elec tro nics So cie ty. By³ i jest
re cen zen tem wie lu miê dzy na ro do wych cza so -
pism na u ko wych IE EE oraz IEE (IET), pla nów
ba dañ na u ko wych zg³a sza nych do Na tio nal
Scien ce Fo un da tion, USA i Mi ni ster stwa Na u -
ki i Szkol nic twa Wy ¿sze go Rzecz po spo li tej
Pol skiej oraz prac dok tor skich z wie lu uni wer -
sy te tów na œwie cie. Uzy ska³ ty tu³ IE EE Fel low,
jest cz³on kiem „Tau Be ta Pi”.

Jest ¿o na ty z ab sol went k¹ Po li tech ni ki War -
szaw skiej. Ma cór kê, sy na i wnucz kê. Cór ka
jest pro jek tan tem uk³a dów sca lo nych w Ad van -
ced Mi cro De vi ces, a syn pra cu je w Chil dren’s
Me di cal Cen ter.
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