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LECH LEWANDOWSKI
Lech Lewandowski urodził się w 1946 roku
w miejscowości Kaliska w woj. kujawsko-po -
morskim. W 1965 roku ukończył Technikum
Mechaniczno-Elektryczne w Bydgoszczy, uzys -
kując dyplom technika elektryka i roz po czął
stu dia na Wydziale Łączności Poli tech niki War -
szawskiej, które ukończył w 1970 roku, uzys -
kując dyplom magistra inżyniera w dzie dzi -
nie radiotechniki. Praca magisterska dotyczyła
realizacji układu do pomiaru zniekształceń
róż nicowych w nadajnikach te  le wizyjnych
i by ła wykonywana w zakła dzie aparatury ra -
dio wo-telewizyjnej ZARAT, którego był sty -
pen dystą i gdzie od lutego 1970 roku roz po -
czął pierwszą pracę za wodową. W styczniu
1971 roku podjął pra cę w charakterze nau czy -
ciela akademickiego na Wydziale Elektroniki
Politechniki War szawskiej w Instytucie Pod -
staw Elektroniki (obecnie Instytut Systemów
Elektronicznych), gdzie nieprzerwanie pra cu  je
do chwili obecnej. W 1980 roku obronił z wy -
różnieniem rozprawę doktorską w dziedzinie
optoelektroniki na Wydziale Elektroniki Po -
 li tech  niki Warszawskiej. Tematem pracy był
Opto  elek tro niczny demodulator częstotliwo ści
bez hete rodynowania optycznego, mało wraż -
liwy na modulację natężenia promieniowa-
nia. Za tę pracę otrzymał w 1981 roku na gro -
dę in dywidualną stopnia trzeciego, przyzna ną
przez Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego
i Techniki.

Jego zainteresowania naukowe począt ko -
wo dotyczyły zagadnień stabilizacji częstotli-
wości laserów gazowych oraz analizy widma
optycznego — realizacja analizatora widma la -
 sera He-Ne, w późniejszym okresie natomiast
— zagadnień miernictwa światło wo do wego,

w tym pomiaru tłumienia spektralnego w świa -
tłowodach włóknowych — współautorstwo
komputerowego stanowiska do pomiaru tłu -
mie nia spektralnego włókien i podzespołów
światłowodowych, interfero metrii świa tło -
wo dowej oraz czujników świa tłowodowych,
zwła szcza realizacji światło wo dowych siatek
Bragga metodą interfe ro metryczną.

Jest współautorem kilkudziesięciu arty ku -
łów z tej dziedziny oraz dwóch patentów
krajowych.

W latach 1976–2010 brał udział w pro -
jek tach badawczych z dziedziny optoelek -
tro niki, miernictwa światłowodowego i świa -
tło wo dowych siatek Bragga, systemu sieci
świa tło wodowych czujników pomiarowych.
W ramach obowiązków dydaktycznych od
wielu lat prowadzi wykłady i ćwiczenia la bo -
ratoryjne z przedmiotów: „Opto elek tro nicz ne
systemy pomiarowe”, „Optoelektronika”, „Pod -
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stawy techniki światłowodowej”, „Pod stawy
czujników pomiarowych”, „Podstawy mier -
nic twa”. Pod jego kierownictwem powstało
kil ka dziesiąt prac dyplomowych magisters-
kich i inżynierskich. Jest współautorem dwóch
skryptów — Laboratorium miernictwa elek tro -
nicznego (1993) oraz Laboratorium podstaw
optoelektroniki i miernictwa świa tło wo do we -
go (1997).

Za działalność dydaktyczną i naukową
otrzymywał nagrody Rektora Politechniki War -
szawskiej w latach: 1986, 1990, 1991, 1998.

Jest żonaty, ma dwoje dzieci.
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