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Piotr Witoński urodził się 4 listopada 1969 ro -
ku we Włocławku. W 1988 roku ukończył li -
ce um ogólnokształcące i rozpoczął studia na
Wydziale Elektroniki Politechniki War szaw -
skiej. W 1994 roku obronił pracę magis terską
Zagadnienia generacji promieniowania w fa -
lo  wodowych laserach gazowych wykonaną
w Zakładzie Optoelektroniki Ins ty tutu Mi kro -
elek troniki i Optoelektroniki Po li techniki War -
szawskiej. Otrzymał za nią Na gro dę I stopnia
Polskiego Komitetu Opto elektroniki Sto wa rzy -
 sze nia Elek try ków Pol s kich. W latach 1994–
–1999 był studentem Stu diów Doktoranckich
na Wydziale Elek tro niki i Technik Infor ma cyj -
nych Politechniki Warszawskiej na kierunku:
Elektronika i Te le komunikacja. Pracę doktorską
Modelowanie generacji promieniowania w la -
serach objętościowych i falowodowych z trans -
misyjnym zwierciadłem o gaussowskim pro fi -
lu współ czynnika odbicia obronił 18 stycznia
2000 ro ku. Od marca 2000 roku zatrudniony
jest na stanowisku adiunkta w Zakładzie Elek -
tro ni ki i Fotoniki Mikrofalowej Instytutu Mi -
kro elek troniki i Optoelektroniki Politechniki

War szawskiej (obecnie Zakład Fotoniki Obra -
 zowej i Mikrofalowej). Jest laureatem Na gro dy
zespołowej II stopnia Rektora Po li techniki War -
szawskiej za osiągnięcia naukowe w 2000 roku.

Jest współautorem wykładu „Przyrządy
elek troniki i fotoniki dla telekomunikacji” dla
stu dentów studiów II stopnia oraz podręcznika
Informatyka 6 — Programowanie obiektowe
dla Ośrodka Kształcenia na Odległość OKNO
Politechniki Warszawskiej. Jest opiekunem nau -
kowym kilkunastu prac dyplomowych inży -
nier skich i magisterskich.

Opublikował ponad czterdzieści komu -
ni ka  tów konferencyjnych i sześć artykułów
w wio dących czasopismach naukowych: „Ap -
 plied Optics”, „Optics Communications”, „IEEE
Journal Quantum Electronics”.

W latach 2004–2008 brał udział w pracach
Sieci Doskonałości NEMO w PR-6 UE.

Do jego głównych zainteresowań należą:
ba dania teoretyczne gazowych laserów falo -
wo dowych, laserów z rezonatorem Fabry-Pe -
rot, modelowanie struktur laserowych, za sto so -
wanie zwierciadła gaussowskiego.
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