
1 

 

 

 

 

Prof. dr hab. Jerzy Dembczyński  urodził się 

14 marca 1943 roku w Wolsztynie. Rektor 

Politechniki Poznańskiej w latach 1999 – 2005, 

Prorektor ds. Rozwoju Uczelni (1993- 1996),  

założyciel i pierwszy Dziekan Wydziału Fizyki 

Technicznej Politechniki Poznańskiej (1983-1991).  

Pan Jerzy Dembczyński jest profesorem nauk 

fizycznych, wykładowcą akademickim 

specjalizującym się w zagadnieniach z zakresu 

fizyki atomowej i spektroskopii.   Uczniem naszego 

liceum Pan Profesor był w latach 1957 – 1961.  Jak sam przyznał, miał tu wspaniałych 

nauczycieli, zwłaszcza matematyki i języka polskiego. Odnosił wówczas sukcesy we 

wszystkich rodzajach olimpiad. Był także aktorem w szkolnym teatrze. W pamięci 

szczególnie utkwiła mu rola Cześnika w „Zemście” A. Fredry. Po zdaniu matury w 1961 roku 

rozpoczął studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii  Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 

w Poznaniu, uzyskując w 1966 roku tytuł magistra. Stopień naukowy doktora nauk 

fizycznych uzyskał w 1974 r. na Uniwersytecie Gdańskim, a stopień doktora habilitowanego 

w 1981 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tytuł profesora nauk 

fizycznych otrzymał  w 1989 roku. Po doktoracie został stypendystą Fundacji Aleksandra von 

Humboldta i w latach 1976-1978 odbył staż naukowy w Instytucie Fizyki Stosowanej 

Uniwersytetu w Bonn.  Był zatrudniany na stanowiskach profesora: na Uniwersytetach 

w Bonn i w Hanowerze oraz na Uniwersytecie Wojskowym w Hamburgu i w Centrum Badań 

Jądrowych w Karlsruhe. Jednocześnie organizował laboratoria naukowe na Politechnice 

Poznańskiej. W latach 1981-1983 był zastępcą dyrektora,  a w latach 1983-1990 dyrektorem 

Międzywydziałowego Instytutu Fizyki. Pod jego kierunkiem został zbudowany pierwszy w 

Polsce przestrajalny jednomodowy laser barwnikowy.  Ukoronowaniem działań w pracy 

dydaktycznej i naukowej w obszarze fizyki było utworzenie w 1997 roku  Wydziału Fizyki 

Technicznej, którego został pierwszym  Dziekanem.  

W latach 1993-1996 Pan Profesor pełnił funkcję Prorektora Politechniki Poznańskiej ds. 

Rozwoju Uczelni, od 1999 roku przez dwie kadencje był Rektorem Politechniki.  
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Najważniejszym wydarzeniem związanym z działalnością akademicką jest zdaniem 

Profesor Dembczyński wypromowanie prof. Wolfganga Paula, laureata Nagrody Nobla, 

Prezydenta Fundacji A. Humboldta  na doktora honorowego Politechniki Poznańskiej. 

       Profesor chętnie utrzymuje kontakt z naszą szkołą. W 2011 roku był wraz                    

z małżonką gościem honorowy na Studniówce.                                                                                                                                                                                                         

 

  


