
MARIA BE B£OW SKA
Ma ria Be b³ow ska uro dzi ³a siê 1 mar ca 1939
ro ku w War sza wie. Ma tu rê uzy ska ³a w Ra do -
miu w 1956 ro ku. Stu dia na Wy dzia le £¹cz no -
œci Po li tech ni ki War szaw skiej, na spe cjal no œci
Tech no lo gia Sprzê tu Te le ko mu ni ka cyj ne go
ukoñ czy ³a w mar cu 1963 ro ku, uzy sku j¹c dy -
plom ma gi stra in ¿y nie ra. Pra cê dy plo mo w¹
wy ko na ³a pod kie run kiem pro fe so ra Ada ma
Smo liñ skie go w In sty tu cie Pod sta wo wych Pro -
ble mów Tech ni ki z za kre su tech no lo gii i po -
mia rów w³a sno œci fer ry tów per min wa ro wych.
Bez po œre dnio po dy plo mie pod jê ³a sta¿ asy s -
tenc ki w Ka te drze Ma gne ty ków i Die lek try ków
Wy dzia ³u £¹cz no œci, w ra mach które go od -
by ³a 3-mie siêcz n¹ prak ty kê w In sty tu cie Elek -
tro tech ni ki i Fi zy ki Me ta li w Gre no ble w Pra -
cow ni Po mia rów W³a sno œci Ma gne ty ków, kie -
ro wa nej przez pro fe so ra Lo u is Ne e la. W mar cu
1964 ro ku zo sta ³a za tru dnio na ja ko asy stent
w Ka te drze Ma gne ty ków i Die lek try ków. Na -
stêp nie, po re or ga ni za cji, zo sta ³a za tru dnio na
w In sty tu cie Tech no lo gii Elek tro no wej i, po
ko lej nej trans for ma cji, w In sty tu cie Mi kro e lek -
tro ni ki i Opto e lek tro ni ki, gdzie pra cu je do dziœ.
Po cz¹t ko wo zo sta ³a przy dzie lo na do prac z za -
kre su tech no lo gii i po mia rów w³a sno œci ma te -
ria ³ów ma gne tycz nych, a na stêp nie do prac
zwi¹ za nych te ma tycz nie z te o ri¹ i me tro lo gi¹
ma te ria ³ów die lek trycz nych. Pra cê dok tor sk¹
z te o rii die lek try ków (Próba wy zna cze nia po la
we wnê trz ne go w die lek try kach po lar nych)

obro ni ³a w 1979 ro ku w In sty tu cie Pod staw
Elek tro tech ni ki i Elek tro tech no lo gii Po li tech -
ni ki Wro c³aw skiej. W 1982 ro ku roz po czê ³a
pra cê pod kie run kiem pro fe so ra Je rze go Kru -
szew skie go. Pra ce ba daw cze ze spo ³u do ty czy -
³y opto e lek tro nicz nych struk tur i podze spo ³ów
pla nar nych w szkla nym pod³o ¿u, wspó³ pra -
cu j¹ cych z w³ók na mi optycz ny mi. Pra ce te
za o wo co wa ³y roz po czê ciem i roz wi niê ciem
te ma ty ki czuj ni ków œwia t³o wo do wych i sy s te -
mów opto e lek tro nicz nych, które w ostat nich
la tach ewo lu o wa ³y w kie run ku opra co wa nia
me tod po mia ro wych i kon struk cji czuj ni ków
bio me dycz nych z ka pi lar n¹ g³o wi c¹. Me to dy
po zwa la j¹, na przy k³ad, na przed kli nicz n¹
dia gno sty kê sta nów cho ro bo wych na pod sta -
wie ba da nia p³y nów ustro jo wych, a tak ¿e na
ba da nia pro e ko lo gicz ne, ta kie jak ana li za czy s -
to œci wo dy, ja ko œci bio pa liw itp. 

W 2002 ro ku zo sta ³a odzna czo na Z³o tym
Krzy ¿em Za s³u gi.

Ma trzy cór ki i dzie siê cio ro wnu cz¹t, w tym
sie dem uro czych pa nien i trzech wspa nia ³ych
ka wa le rów.
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Sło wa klu czo we
n fer ry ty

n struk tu ry opto e lek tro -
nicz ne

n czuj ni ki świa tło wo do we


