
WIESŁAW WOLIŃSKI
Wiesław Leonard Woliński urodził się 1 stycz -
nia 1929 roku w Dąbrowie Górniczej. W la -
tach 1942–1945 został przymuszony do pra cy
w niemieckim zakładzie przemysłowym. Po
wy zwoleniu podjął pracę zarobkową oraz nau -
kę w Gimnazjum i Liceum im. Waleriana Łu -
ka sińskiego. W 1948 roku rozpoczął studia na
Wydziale Łączności Politechniki War szaw -
skiej. Pracę zawodową rozpoczął w 1951 roku
w Zakładzie Elektroniki Państwowego Ins ty tu -
tu Telekomunikacyjnego oraz w Katedrze Ra -
dio techniki Politechniki Warszawskiej. W la -
tach 1953–1956 był zatrudniony kolejno w Za -
kładach Wytwórczych Lamp Elektrycznych
oraz w Instytucie Łączności. W 1957 roku zo -
stał ponownie zatrudniony w Politechnice War -
szawskiej, w której pracował do przejścia na
eme ryturę w 1999 roku.

Dyplom inżyniera łączności uzyskał w 1952
roku, a tytuł magistra inżyniera łączności
w 1955 roku, specjalizując się w zakresie elek -
troniki. Doktorat, którego promotorem był pro -
fesor Bohdan Paszkowski, obronił w 1964 roku.
W 1968 roku uzyskał stopień doktora habili -
to wanego. Rada Państwa nadała mu tytuł pro -
 fe sora nadzwyczajnego w 1975 roku, a pro fe -
 so ra zwyczajnego w 1989 roku. W 1991 roku
został członkiem korespondentem, a w 2007
ro ku członkiem rzeczywistym Polskiej Aka de -
mii Nauk.

Głównymi kierunkami działalności nau ko -
wej Wiesława Z. Wolińskiego są: badania zja -
wisk podstawowych, technologia oraz za sto so -
wania fotokatod półprzeźroczystych Ag-O-Cs;
teoria i badania zjawisk podstawowych lase-

rów gazowych, ich konstrukcje i aplikacje; teo -
ria i badania zjawisk podstawowych laserów
ciała stałego (objętościowych, cienkowarst wo -
wych i włóknowych), konstrukcje tych laserów
i ich aplikacje.

Wiesław Z. Woliński jest autorem lub współ -
autorem ponad 200 publikacji, w tym wielu
o zasięgu międzynarodowym, oraz 15 paten-
tów. Jest także autorem lub współautorem wie -
lu prognoz, programów badań i raportów oraz
edytorem 13 tomów „Proc. SPIE” wydanych
w USA. Wyniki badań prowadzonych pod je -
go kierunkiem pozwoliły na opracowanie wie -
lu uni katowych przyrządów elektronowych
i urzą dzeń dla uczelni, instytutów resortowych
i Pol skiej Akademii Nauk, klinik oraz zakła-
dów prze mysłowych, m.in.: lampy spektralne,
zwie raki mikrofalowe nadawanie– odbiór, nok -
to wi zor trójelektrodowy, lasery He-Ne, la sery
YAG:Nd3+ i N2CO2He o pracy ciągłej i im -
pul sowej oraz jonowe lasery Ar1+ i Kr1+, ob ra -
biarki laserowe do drążenia i zgrzewania, mo -
duły laserów NdYAG do korekcji rezystorów,
urządzenie do znakowania laserowego, koa gu -
latory argonowe i argon-barwnik do chirurgii
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dna oka, urządzenia do zwalczania stanów
no wotworowych w ginekologii z laserami mo -
lekularnymi oraz urządzenie do zwalczania
nowotworów metodą fotodynamiczną z lase-
rami argon i krypton.

Działalność dydaktyczną rozpoczął jako
asys tent w Katedrze Radiotechniki Poli tech ni -
ki Warszawskiej w latach 1951–1953. W 1965
roku zorganizował i prowadził pierwszą w kra -
ju specjalizację Optoelektronika-Lasery. Opra -
cował i prowadził wiele wykładów z dzie dziny
fizyki i techniki laserów oraz optoelektroniki.
W obszarze działalności związanej z upow -
szechnianiem wiedzy prowadził wykłady w ra -
mach Wszechnicy Polskiej Akademii Nauk,
w różnych towarzystwach i placówkach nau -
ko wych, uczelniach oraz zakładach produk cyj -
nych. Kierował licznymi pracami dyplomo wy -
mi oraz wypromował 12 doktorów. Trzech jego
wychowanków zostało profesorami. Jest auto -
rem licznych recenzji prac doktorskich i ha -
bi litacyjnych oraz wystąpień o tytuł naukowy
profesora.

W 1970 roku współorganizował Instytut
Tech nologii Elektronowej Politechniki War -
szaw skiej (obecna nazwa Instytut Mikro elek -
tro niki i Optoelektroniki). Był zastępcą dy -
rekto ra ds. naukowych Instytutu (1970–1978),
a następnie dyrektorem Instytutu (1978–1981)
i równocześnie kierownikiem Zakładu Opto -
elek troniki (1970–1999). W latach 1970–1999
był członkiem Komisji Rektorskiej ds. Badań.
Zorganizował i prowadził kierunek Studiów
Doktoranckich Elektroniki i Telekomunikacji
(1979–1981), a w latach 1981–1991 kiero -
wał studiami doktoranckimi Uczelni. W latach
1986–1991 Wiesław Z. Woliński kierował
Cen tralnym Programem Badawczo-Roz wo jo -
wym CPBR-8.14 Podstawy rozwoju techniki
laserowej, a w latach 1995-2001 był inicjato -
rem i kierował Programem Priorytetowym Ba -
dań Własnych Politechniki Warszawskiej
„In ży nieria Fotoniczna”. Był członkiem lub
prze wodniczącym licznych rad programowych
i naukowych instytutów i ośrodków badaw-
czych. Obecnie jest przewodniczącym Rady
Pro gramowej Centrum Laserowych Tech no lo -
gii Metali (Kielce) oraz członkiem Rady Nau ko -
wej Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej
Akademii Nauk (Gdańsk).

Od 1978 roku jest członkiem Sto wa rzy sze -
nia Elektryków Polskich. W latach 1982–2003
pełnił funkcję przewodniczącego Rady Pro gra -
mowej czasopisma SEP „Elektronika”. W la tach
1987–1990 był członkiem Prezydium, a od
1990 roku pełni funkcję przewodniczącego
Pol skiego Komitetu Optoelektroniki SEP. Jest

członkiem Editorial Advisory Board kwartal ni -
ka „Opto-Electronics Review”, które powstało
z inicjatywy tego Komitetu.

Wiesław Z. Woliński jest członkiem Ko -
mi tetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej
Aka demii Nauk od 1978 roku. W latach 1999–
– 2007 był jego przewodniczącym. Od 1991
roku był przewodniczącym Sekcji Opto elek -
troniki, a od 1999 roku jej Przewodniczącym
Honorowym. W latach 1986–2008 był re dak -
 torem naczelnym „Kwartalnika Elektroniki i Te -
lekomunikacji Polskiej Akademii Nauk”. Obec -
nie jest członkiem International Programme
Commitee tego czasopisma. Jest co-editorem
(w obszarze Optoelectronics and Photonics)
„Bulletin of the Polish Academy of Sciences”,
„Technical Sciences” (od 2004 roku) oraz człon -
kiem Komitetu Metrologii i Aparatury Nau ko -
wej Polskiej Akademii Nauk (od 2007 roku).

Od 1985 roku był członkiem korespon den -
tem, a od 1986 roku jest członkiem zwyczaj-
nym Towarzystwa Naukowego War szaw skie go.
W 1987 roku został członkiem Polskiej Sek cji
SPIE, przekształconej w 2008 roku w Polskie
Stowarzyszenie Fotoniczne.

Był członkiem lub przewodniczącym ko mi -
tetów naukowych oraz przewodniczącym ho -
norowym wielu sympozjów i konferencji, m.in.:
„Elektronika Kwantowa i Optyka Nie li nio wa”,
„Wiązka Elektronowa, Jonowa i Fotonowa”,
„Technologia Elektronowa”, „The Inter na tio nal
Conference on Optoelectronics Science and
Ap plication”, „Sympozjum Techniki La se ro -
wej”, „Światłowody i ich zastosowania”, „Czuj -
niki Elektroniczne i Optoelektroniczne”, „In te -
g rated Optics” i „Elektronika”. Pełnił również
funkcję Rektora 7 Szkół Optoelektroniki Pol -
skiej Akademii Nauk.

Wiesław Z. Woliński jest laureatem zes po -
łowej Nagrody Państwowej II stopnia za udział
w rozwoju laserów molekularnych (1968), lau -
reatem zespołowej Nagrody Premiera (2000)
za opracowanie i wdrożenie lasera argono we -
go, wielu Nagród Ministrów Przemysłu Cięż -
kie go i Resortu Szkolnictwa Wyższego oraz
Prze wodniczącego Komitetu ds. Nauki i Pos tę -
pu Technicznego, a także kilkunastu Nagród
Rektora Politechniki Warszawskiej.

Za działalność naukową, dydaktyczną i or -
ganizacyjną został odznaczony Krzyżem Ka -
wa lerskim (1979) i Oficerskim (1989) Orderu
Odrodzenia Polski, wyróżniony srebrną (1976)
i złotą (1986) Odznaką „Za Zasługi dla Prze -
my słu Maszynowego”, złotą Odznaką „Za słu -
żony dla Politechniki Warszawskiej” (1978),
srebrną (1988) i złotą (1997) Odznaką Ho no -
ro wą Stowarzyszenia Elektryków Polskich, wy -

W
INSTYTUT MIKROELEKTRONIKI I OPTOELEKTRONIKI



różniony Godnością Członka Honorowego SEP
(2006), medalem 90-lecia SEP (2009), Me da -
lem Pamiątkowym im. Prof. M. Pożaryskiego
(1986) oraz Medalem Pamiątkowym im. Prof.
J. Groszkowskiego (1993), Medalem Edukacji
Narodowej (1993), Złotym Medalem „Za Za -
słu gi dla Wojskowej Akademii Technicznej”
(2001) oraz Statuetką (2000) i „Złotym Cy bor -
giem” (2003) „za wybitny wkład w rozwój pol -
skiej optoelektroniki i optotelekomunikacji”.

Poza zainteresowaniami zawodowymi
Wie sław Z. Woliński rzeźbi w drewnie, polu-
je oraz hoduje w ogrodzie krzewy i drzewa
ozdobne.
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