
KA ZI MIERZ
JÊ DRZE JEW SKI
Ka zi mierz Jê drze jew ski uro dzi³ siê w 1945 ro -
ku w War sza wie. XVI II Li ceum Ogól no kszta³ -
c¹ ce w War sza wie im. Ja na Za mo y skie go
ukoñ czy³ w 1963 ro ku. Roz po cz¹³ stu dia na
Wy dzia le £¹cz no œci Po li tech ni ki War szaw skiej,
które ukoñ czy³ w 1970 ro ku, uzy sku j¹c dy -
plo mem ma gi stra in ¿y nie ra w dzie dzi nie elek -
tro ni ka cia ³a sta ³e go. Je go pra ca ma gi ster ska
do ty czy ³a re a li za cji urz¹ dze nia, na no sze nia
i po mia rów cien kich warstw otrzy my wa nych
tech ni k¹ sput te rin gu. W 1970 ro ku roz po cz¹³
stu dia dok to ranc kie w In sty tu cie Fi zy ki Po li -
tech ni ki War szaw skiej. Roz pra wê dok tor sk¹
w dzie dzi nie cien kich ko bal to wych warstw
ma gne tycz nych obro ni³ na Wy dzia le Fi zy ki
Tech nicz nej i Ma te ma ty ki Sto so wa nej Po li -
tech ni ki War szaw skiej w 1978 ro ku. Pra cê za -
wo do w¹ roz po cz¹³ w 1974 ro ku w In sty tu cie
Pod staw Elek tro ni ki na Wy dzia le Elek tro ni ki
Po li tech ni ki War szaw skiej po cz¹t ko wo ja ko
asy stent, po tem ad iunkt i do cent.

Je go pra ca na u ko wa kon cen tro wa ³a siê po -
cz¹t ko wo wo kó³ za ga dnieñ do ty cz¹ cych me -
tod po mia ro wych w dzie dzi nie opto e lek tro ni -
ki z wy ko rzy sta niem œwia t³a la se ro we go. Od
1978 ro ku roz sze rzy³ swo je za in te re so wa nia na
œwia t³o wo dy i roz po cz¹³ ba da nia nad po mia ra -
mi ich pa ra me trów i prak tycz ny mi za sto so wa -
nia mi. Jest kie row ni kiem ze spo ³u na u ko we go
Œwia t³o wo do wych Czuj ni ków i Sy ste mów Po -
mia ro wych.

Do œwiad cze nie na u ko we zdo by wa³ m.in.
za gra ni c¹. W la tach 1985–1996 prze by wa³
w Wiel kiej Bry ta nii, po cz¹t ko wo na sta ¿ach

na u ko wych (Bri tish Co un cil, Tem pus), po tem
ja ko se nior re se arch fel low i vi si ting prin ci pal
re se arch fel low w Opti cal Fi bre Gro up, a po
zmia nie na zwy, w Opto e lec tro nics Re se arch
Cen tre, Uni ver si ty of So u thamp ton. Wspó³ pra -
co wa³ rów nie¿ z De part ment of Ma te rials, Uni -
ver si ty of Le eds, Aston Uni ver si ty, Bir min gham,
Uni ver si ty of Bath w dzie dzi nie podze spo ³ów
œwia t³o wo do wych i no wych tech no lo gii œwia -
t³o wo do wych. W kra ju wspó³ pra cu je z In sty tu -
tem Tech no lo gii Ma te ria ³ów Elek tro nicz nych
w War sza wie, Wy dzia ³em Fi zy ki Uni wer sy te -
tu War szaw skie go, Po li tech ni k¹ Wro c³aw sk¹
i In sty tu tem £¹cz no œci.

Jest au to rem lub wspó³ au to rem 41 pu bli -
ka cji w dzie dzi nie opto e lek tro ni ki œwia t³o -
wo do wej.

Za wy ni ki ba dañ w dzie dzi nie opto e lek tro -
ni ki otrzy ma³ na gro dê ze spo ³o w¹ Mi ni stra za
osi¹ gniê cia na u ko we w 1990 i na gro dy ze s -
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po ³o we Rek to ra Po li tech ni ki War szaw skiej
w 1998 i 2003 ro ku.

W la tach 1978–2011 bra³ udzia³ w pro jek -
tach ba daw czych z dzie dzi ny tech no lo gii i po -
mia rów œwia t³o wo dów, tech no lo gii podze s -
po ³ów œwia t³o wo do wych i œwia t³o wo do wych
czuj ni ków po mia ro wych. By ³y to: re a li za cje
kom pu te ro wych sta no wisk do ba da nia spek -
tral nych w³a sno œci trans mi syj nych œwia t³o -
wo dów i podze spo ³ów œwia t³o wo do wych,
opra co wa nia tech no lo gii wy ko ny wa nia œwia -
t³o wo dów ze szkie³ optycz nych tlen ko wych
i szkie³ fo sfo ra no wych, w tym œwia t³o wo dów
po la ry za cyj nych i do mie szko wa nych jo na mi
ziem rzad kich, opra co wa nia sta no wisk tech -
no lo gicz nych dla ter micz ne go prze wê ¿a nia
œwia t³o wo dów i wy ko ny wa nie t¹ tech ni k¹ pod -
ze spo ³ów œwia t³o wo do wych, w tym so cze wek
sto¿ ko wych, sprzê ga czy kie run ko wych, t³u mi -
ków, fil trów, mul ti- i de mul ti ple kse rów, kon -
wer te rów mo dów, opra co wa nie tech nik ba da -
nia pa ra me trów spek tral nych tych podze spo -
³ów oraz wp³y wu zmian pro ce sów na po pra wê
ich w³a sno œci, wy ko rzy sta nie struk tur prze wê -
¿a nych ja ko czuj ni ków po mia ro wych, za sto -
so wa nia prze wê ¿eñ w celu u³a twie nia od -
dzia ³y wa nia po la aku stycz ne go i optycz ne go
w œwia t³o wo dach cy lin drycz nych, re a li za cje
la bo ra to ryj nych roz wi¹ zañ wzmac nia czy i la -

se rów œwia t³o wo do wych oraz Ÿróde³ su per lu -
mi ne scen cyj nych z wy ko na nych uprze dnio
œwia t³o wo dów ze szkie³ tlen ko wych i fo sfo ra -
no wych do mie szko wa nych jo na mi ziem rzad -
kich, jak Nd, Er, Yb, Pr, o pra cy ci¹ g³ej i im pul -
so wej (z prze ³¹ cza n¹ do bro ci¹ re zo na to ra).
Opra co wa³ tech no lo gie syn te zy szkie³ flu o ro -
wych i tel lu ro wych, pra co wa³ nad tech no lo -
gia mi wy ko ny wa nia œwia t³o wo dów struk tu ral -
nych ze szkie³ flu o ro wych i tel lu ro wych oraz
two rzyw sztucz nych. 

W ostat nich la tach je go za in te re so wa nia
kon cen tru j¹ siê na œwia t³o wo do wych siat kach
Brag ga. Zre a li zo wa³ la bo ra to rium tech no lo -
gicz ne do re a li za cji œwia t³o wo do wych sia tek
Brag ga, opra co wa³ sta no wi ska po mia ro we do
ba dañ spek tral nych tych sia tek i podze spo ³ów
brag gow skich na w³ók nach œwia t³o wo do wych,
zre a li zo wa³ la bo ra to rium do wo do ro wa nia
w³ó kien i podze spo ³ów œwia t³o wo do wych.

W ra mach obo wi¹z ków dy dak tycz nych
w In sty tu cie Sy ste mów Elek tro nicz nych pro wa -
dzi³ za jê cia z przedmio tów „Pod sta wy po mia -
rów” (PPOM) i „Pod sta wy tech no lo gii œwia t³o -
wo dów” (PTSW). Od 1981 ro ku jest kie row ni -
kiem la bo ra to rium Pod staw Po mia rów.

In te re su je siê tu ry sty k¹, na rciar stwem
i ¿e glar stwem.
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