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Jerzy Kruszewski urodził się 31 lipca 1937 ro -
ku w Białymstoku. Dyplom magistra in ży nie ra
elektronika uzyskał w 1961 roku na Wy dzia le
Łączności Politechniki War szaw skiej i od tego
roku jest zatrudniony w Insty tu cie Mi kro elek -
tro niki i Optoelektroniki na Wydziale Elek tro -
niki i Technik Infor ma cyj nych Politechniki
War szawskiej jako nauczyciel akademicki —
od 1986 roku jako profesor nadzwyczajny.
Sto pień naukowy doktora nauk technicznych
uzys kał w 1971 roku za roz prawę Elek tro for -
mo  wane złącza próż nio szczelne, a stopień
dok tora habilitowanego za monografię Me to -
da wymiany jonów w za sto sowaniu do wy -
twa  rza nia elementów bier nych optoelektroniki
zintegrowanej (1986).

Prace naukowe Jerzego Kruszewskiego do -
 tyczyły zarówno problemów technolo gicz -
nych, np. elektroformowane złącza próż nio -
szczelne (1970), metody wymiany jo no wej,
światłowody planarne i ścieżkowe (1980),
pla narne układy elektrooptycznej mo dulacji
i prze łączania LiNbO3:Ti (1994), jak i metro-
logicznych, np. urządzenia do ba dań ekra nów
luminescencyjnych i ki nes kopów (1968) oraz
precyzyjny elipsometr kom  pen sacyjny (1975),
a także aplikacyj nych, przede wszystkim czuj -
ników świa  tłowo dowych. Pod jego kierow -
nic twem opraco wano ponad 30 konstrukcji
głowic czuj ni ków w technice optyki zinte gro -
wanej i włó kien optycznych do pomiarów
wielkości fizycznych i monitorowania stanu
śro do wi ska (1995–2001). Uwieńczeniem tych
osiągnięć jest opracowanie inteligentnego
czuj nika optoelektronicznego rozpoznają ce go

cie cze. Jego działanie polega na wykorzystaniu
głowicy światłowodowej i sieci nauronowej.

W latach 1998–2000 Jerzy Kruszewski za -
 inicjował prace nad wykorzystaniem włó kien
aktywnych w zastosowaniach poza tele ko mu -
nikacyjnych, a w 2000 roku rozpoczął prace
nad mikrosystemami optoelektronicz ny mi
MOEMS.

Za osiągnięcia badawcze był nagradzany
przez Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego
i Techniki (1972, 1986) oraz Rektora Poli tech -
 niki Warszawskiej (sześć nagród). Wy ko na ne
prace znalazły zastosowanie w prze my śle,
by ły kontynuowane w przemy sło wych ośrod -
kach badawczych i wykorzystane w bada -
niach nau kowych (2 rozprawy habilitacyjne,
4 doktoraty).

Jerzy Kruszewski opracował i prowadził
wiele wykładów, w tym: „Technologia przy -
rzą dów optoelektronicznych” (od 1965 ro -
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K
 cji Polskiej Akademii Nauk, a w latach 1990–
–1992 członkiem tego Komitetu. Był człon kiem
założycielem Polskiej Sekcji SPIE, a także na -
leżał do Polskiego Komitetu Opto elektroniki
i Materials Research Society.

Na Wydziale Elektroniki i Technik In   for ma   -
cyjnych był członkiem Rady Wydziału i Ko mi -
sji Wydziałowych (ds. oceny dydaktyki, ds.
ba dań naukowych), koordynatorem kla sy te -
matycznej „Materiały i Technologie Elek tro -
niczne” i kierownikiem Zakładu Ukła dów
Optoelektronicznych i Hybrydowych w Ins -
ty tucie Mikroelektroniki i Optoelektro ni ki
Politechniki Warszawskiej (od 1985 roku).

Zmarł 21 czerwca 2005 roku. Pozostawił
żonę i dwoje dzieci.

ku), „Podstawy technologii elektronowej” (od
1975 roku), „Cienkowarstwowa inżynieria
materiałowa” (od 1996 roku), a także: „Wy -
twarzanie włókien optycznych” (1996), „Czuj -
 niki pól i parametrów ośrodków propaga-
cyjnych” (1996, współautorstwo), „Czujniki
optoelektroniczne i światłowodowe” (1997,
współautorstwo). Opublikował w czasopis-
mach naukowych 92 artykuły.

Był współorganizatorem Zespołu Optyki
Zintegrowanej przy Komitecie Elektroniki
i Te lekomunikacji Polskiej Akademii Nauk
i pełnił funkcję sekretarza naukowego Zespo łu
Optyki Zintegrowanej, a także uczestniczył
w wielu programach naukowych ogólnokra -
jo wych, np. PR-3.8.06, CPBR-8.12.

W latach 1984–1992 był sekretarzem na u -
 kowym Komitetu Elektroniki i Tele ko mu ni  ka -
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