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LECH PADÉE
Lech Padée urodził się 14 lipca 1946 roku
w Ko walówce, powiat Szczecinek. Szkołę pod -
stawową ukończył w Ursusie (1960), a Tech  ni -
kum Radiowe im. Marcina Kas prza ka w War -
szawie (1965). Dyplom magistra inżyniera elek -
tronika (z wynikiem bardzo dobrym) uzyskał
w 1970 roku na Wydziale Elektroniki Poli tech -
niki Warszawskiej. W tym też roku został za -
trud niony w Zakładzie Elek troniki Jądrowej
i Me dycznej jako stażysta, a później asystent.

W październiku 1980 roku uzyskał dyp -
lom doktora nauk technicznych i stanowisko
adiun k ta za wyróżnioną rozprawę doktorską
Me toda pomiaru grubości z jednoczesnym
ozna czaniem koncentracji składników po włok
Sn-PB wykorzystująca zjawisko fluorescencji
rentgenowskiej. Praca ta pod tytułem Si mul ta -
neouos Fluorescent X-ray Method for Mea su -
ring Thickness and Element Con cen trations of
Alloy Coatings ukazała się w „Nuc lear Instru -
ments and Methods” w 1983 roku i spotkała
się z dużym zainteresowaniem.

Działalność dydaktyczna Lecha Padée obej -
 mowała wszystkie formy procesu dydaktycz ne -
go: wykłady, ćwiczenia, zajęcia la bo ra toryjne
i projektowe. Prowadził zajęcia z przed mio -
tów „Elektroniczna aparatura medyczna” oraz
„Medyczna aparatura ultrasonograficzna”.
Ak tywnie pracował też przy modernizacji la bo -
ratoriów Zakładu Elek tro ni ki Jądrowej i Me -
dycz nej oraz przy opraco waniu nowych ćwi -
czeń. Kierował wieloma pracami magisterskimi
i inżynierskimi. W la tach 70. prowadził rów -
nież wykład z „Elek tro niki przemysłowej” na
Studium Kształ ce nia Nauczycieli.

W latach 70. i 80. brał udział w licznych
pra cach naukowo-badawczych o charakte rze

konstrukcyjnym, w tym w pracach umow nych
na rzecz przemysłu i obronności. Do naj waż -
niejszych osiągnięć z tego okresu za li czyć
moż na: integrator liniowy do radio metru po lo -
wego opracowanego w Instytucie Radio elek -
tro niki i produkowanego w Za kła dzie Opra co -
wań i Wdrożeń Aparatury Ra dioelek tro nicz nej
(ZDAR); integrator ten jest przed miotem pa ten -
tu P160717; kieszon ko wy ostrzegacz przed
pro mieniowaniem joni zu jącym; zasilacz im -
pul  sowy o wysokiej spraw ności; udział w opra -
 cowaniu oprogra mowania dla systemu ste ro -
wa nia spektro met rem neutronów spolaryzo wa -
nych CAMAC; uproszczony moduł CSM dla
magistrali PCB systemu Multibus II.

Za działalność naukową i dydaktyczną Lech
Padée został kilkakrotnie nagrodzony ze  spo -
ło wą Nagrodą Ministra Nauki i Szkol nictwa
Wyższego i wielokrotnie nagrodą Rek tora Poli -
techniki Warszawskiej oraz na gro da mi resortu
— zleceniodawcy — za prace spe cjalne.

Lech Padée w 1992 roku podjął pracę w fir -
 mie zaopatrującej placówki medyczne w im -
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por towany elektroniczny sprzęt me dycz ny.
Wią  zało się to z koniecznością ogra ni cze nia
zatrudnienia na Politechnice do 1/3 etatu.

W latach 1992–2007 Lech Padée pro wa -
dził w dalszym ciągu wykłady z „Elektro nicz nej
aparatury medycznej” i „Aparatury ultra so no -
graficznej”.

W nowej firmie Lech Padée pracował na
sta nowisku kierownika serwisu aparatury me -
dycznej. Do jego zadań należało m.in. kie ro -
wa nie montażami i przeprowadzanie po mia -
rów akredytacyjnych instalowanej apa ratury
rentgenowskiej i ultrasonogra ficz nej w szpi ta -
lach i klinikach, również w pla ców kach aka -

 de mickich. Zajmował się także szkoleniem
per so nelu medycznego i udzie laniem wszech -
stronnych konsultacji tech nicz nych.

W latach 90. Lech Padée odbył staże kwa -
 lifikacyjne w firmach Bennett (Nowy Jork), Ho -
logic (Boston) i Elscint (Hajfa).

Największą pozazawodową pasją Lecha
Padée jest żeglarstwo, w której to dziedzinie
osiąg nął stopień Jachtowego Sternika Mor -
skiego.

Przebyty w 2007 roku niedokrwienny udar
mózgu wyłączył Lecha Padée z życia nau ko -
we go, zawodowego i sportowego.
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