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O Krzysztofie Giaro

panu Krzysztofie Giaro dowiedzia³em siê w roku 1993,
kiedy zadzwoni³ do mnie mgr Ryszard Rakowski z Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci i poleci³ mojej opiece wybitnie uzdolnionego studenta pierwszego roku studiów informatycznych, wielokrotnego laureata olimpiad matematycznych, fizycznych i astronomicznych. Wkrótce potem otrzyma³em z Warszawy przesy³kê zawieraj¹c¹ biuletyn prac stypendystów z dwiema
publikacjami z dziedziny fizyki oraz nadbitkê artyku³u, wspó³autorstwa dra Giary (wówczas ucznia 2. klasy I LO w Gdañsku) z
czasopisma Physica C. By³ to jego pierwszy artyku³ filadelfijski. Nied³ugo potem pozna³em go osobicie, gdy bêd¹c na 3.
semestrze studiów zg³osi³ siê do mnie z prob¹ o opiekê nad swoim programem indywidualnym. Pocz¹wszy od 5. semestru studiów na Politechnice rozpocz¹³ równoleg³e studia matematyczne
na Uniwersytecie Gdañskim. W tym samym czasie nawi¹za³ cis³¹ wspó³pracê z Katedr¹ Podstaw Informatyki w ramach grantu
KBN, prowadz¹c pod moim kierunkiem badania z zakresu teorii
grafów, z³o¿onoci obliczeniowej i szeregowania zadañ.
We wrzeniu 1997 Krzysztof Giaro obroni³ pracê magistersk¹
pt. Badanie zwartego szeregowania zadañ na procesorach dedykowanych, uzyskuj¹c wynik bardzo dobry i wyró¿nienie. Praca
ta otrzyma³a wkrótce pierwsz¹ nagrodê w Ogólnopolskim Kon-

kursie Prac Magisterskich z Informatyki zorganizowanym przez
Polskie Towarzystwo Informatyczne.
Studia matematyczne ukoñczy³ ze redni¹ 5.0, broni¹c we wrzeniu 1998 roku pracê magistersk¹. W czasie studiów dwukrotnie
by³ laureatem Stypendium Ministra Edukacji Narodowej.
Od padziernika 1997 roku Krzysztof Giaro jest zatrudniony
na stanowisku asystenta w Katedrze Podstaw Informatyki na
Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdañskiej. W grudniu 1997 otworzy³ przewód doktorski pt.
Szeregowanie zadañ na procesorach dedykowanych bez obustronnych postojów. Praca ta uzyska³a poparcie ze strony KBN w
postaci grantu promotorskiego. W lipcu br. obroni³ sw¹ pracê
doktorsk¹ z wyró¿nieniem jako najm³odszy doktor w historii PG.
W roku bie¿¹cym zosta³ stypendyst¹ Fundacji na Rzecz Nauki
Polskiej. Jest te¿ g³ównym wykonawc¹ kolejnego grantu KBN.
Adiunkt dr in¿. Krzysztof Giaro jest autorem b¹d wspó³autorem 15 prac ju¿ opublikowanych b¹d przyjêtych do druku. Prawie po³owê z nich (dok³adnie 6) stanowi¹ artyku³y opublikowane
w czasopismach nale¿¹cych do listy filadelfijskiej.
Marek Kubale
Wydzia³ Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Mia³em to szczêcie, ¿e zacz¹³em wspó³pracowaæ z Katedr¹ profesora Marka Kubalego
We wrzeniu 1997 obroni³e pracê magistersk¹ z wynikiem
bardzo dobrym i wyró¿nieniem. Praca ta otrzyma³a pierwsz¹
nagrodê na Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich z
Informatyki. Powiedz, dlaczego w³anie Twoja praca odnios³a
taki sukces?
Trudno mi siê wczuæ w rolê recenzentów. Mylê, ¿e m. in.
zawa¿y³a liczba moich publikacji. Dosyæ rzadko siê zdarza, ¿eby
w pracach magisterskich cytowano prace samego autora, te rzeczy pojawiaj¹ siê dopiero na nastêpnych etapach kariery naukowej. S¹dzê, ¿e to zrobi³o najwiêksze wra¿enie.
Pomimo tego, ¿e w konkursie bra³y udzia³ ró¿ne prace, niektóre  z punktu widzenia informatycznego - jako aplikacje bardziej okaza³e ni¿ moja, to jednak te, w których g³ówny nacisk
po³o¿ono na programy, zajmowa³y dalsze miejsca.
Temat mojej pracy Badanie zwartego szeregowania zadañ
na procesorach dedykowanych jest nowym zagadnieniem
z dziedziny szeregowania zadañ, miêdzy innymi dlatego mo¿na by³o uzyskaæ interesuj¹ce wyniki. Dziedzina jest stosunkowo m³oda, model jeszcze niezbadany, nale¿a³o zacz¹æ od zera.
Kto by³ Twoim promotorem i recenzentem?
Moim promotorem by³ prof. Marek Kubale, a recenzentem
doktor Konrad Piwakowski z Katedry Podstaw Informatyki
wydzia³u ETI.
Prof. Kubale i dr Piwakowski s¹ klasyfikowani wed³ug KBNu w pierwszej setce polskich informatyków, czy to mog³o mieæ
wp³yw na Twój sukces?
Tak, mia³em to szczêcie, ¿e wspó³pracowa³em z tak silnym
orodkiem.
W 1997 roku zosta³e magistrem, a ju¿ w lipcu 1999 roku
obroni³e doktorat. W jaki sposób tak szybko mo¿na zrobiæ doktorat?
Wspó³pracê z Katedr¹ zacz¹³em bêd¹c jeszcze na III roku
studiów informatyki. Prof. Kubale by³ szefem mojego ITS-u.
Ta okolicznoæ sprzyja³a rozpoczêciu pracy naukowej, chocia¿
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wtedy jeszcze nie traktowa³em jej tak powa¿nie. Trudno mi
wskazaæ moment, w którym wyranie poczu³em, ¿e przechodzê z etapu studenta rozwi¹zuj¹cego zadania z gwiazdkami
w sferê prawdziwej nauki. Odby³o siê to p³ynnie i bezstresowo,
co uwa¿am za zas³ugê mojego promotora.
Aby mo¿na by³o rozpocz¹æ doktorat, konieczna jest odpowiednia liczba w³asnych artyku³ów. To zabiera nieco czasu 
im bardziej presti¿owe pismo, tym cykl recenzencki trwa d³u¿ej. Moje pierwsze pracê zaczê³y ukazywaæ siê jeszcze w czasie studiów.
Otwiera³em przewód doktorski w 3 miesi¹ce po obronie
magisterki, uda³o mi siê go zakoñczyæ po dwóch latach. Przewa¿aj¹c¹ czêæ pracy w tym okresie powiêci³em ju¿ tylko na
sprawy formalne: pisanie artyku³ów, podsumowanie wyników
i wreszcie spisywanie samej rozprawy. Tak wiêc meritum mia³em przygotowane nieco wczeniej, w³anie wspó³pracuj¹c
z Profesorem w czasie studiów.
Ukoñczy³e dwie uczelnie. Za kogo siê uwa¿asz, za informatyka czy matematyka?
Je¿eli chodzi o moje pasje, to przypuszczam, ¿e bardziej jestem matematykiem, który nie boi siê w³¹czyæ komputera. Lubiê dzia³aæ w takim pasie ziemi niczyjej pomiêdzy obydwiema dziedzinami. W moim doktoracie matematyka ³¹czy siê cile z informatyk¹. Jako informatyk jestem bardziej teoretykiem.
Lubiê od czasu do czasu co implementowaæ, wolê jednak gdy
s¹ to nietrywialne algorytmy, np. kwestia zamodelowania czego ciekawego na komputerze, a nie lêczenie przy aplikacji,
która ma ³adnie wygl¹daæ, byæ na sprzeda¿.
Czy jeste zadowolony z wybranej przez siebie drogi?
W tej chwili jestem zadowolony, zw³aszcza po obronie doktoratu. S¹dzê, ¿e mia³em trochê szczêcia w ¿yciu i znalaz³em
miejsce, gdzie bêdê móg³ wykorzystywaæ swoj¹ dociekliwoæ
oraz warunki do samodzielnego mylenia.
Czy masz zamiar pozostaæ na uczelni i tu pracowaæ?
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Tak, bêdê tutaj pracowa³.
Czy zamierzasz utrzymywaæ siê jedynie z pracy na uczelni?
W tej chwili nigdzie poza uczelni¹ nie pracujê. Wynika to
z faktu, ¿e jeszcze rok temu by³em studentem. Kiedy studiowa³em na dwóch uczelniach  po prostu nie znajdowa³em czasu na
dodatkowe zajêcia. Otrzymywa³em te¿ stypendia, wiêc nie odczuwa³em powa¿niejszych problemów finansowych. Przez poprzedni rok wdra¿a³em siê w pracê dydaktyczn¹. To by³o zupe³nie nowe dowiadczenie, a koñczy³em jeszcze studia matematyczne. W tym roku by³ doktorat. Je¿eli mia³bym pracowaæ
dodatkowo, to w zawodzie informatyka. Dot¹d jednak nie czyni³em konkretnych kroków celem znalezienia pracy, chocia¿ nie
wykluczam takiej ewentualnoci.
Co daje Ci najwiêksz¹ satysfakcjê?
Od dziecka lubi³em rozwi¹zywaæ ³amig³ówki i to upodobanie przenosi siê na pracê naukow¹. Dwa lata temu zacz¹³em
zajêcia ze studentami. Jak dot¹d jednak nie obudzi³a siê we mnie
¿y³ka dydaktyczna, chocia¿ nie wykluczam, ¿e z czasem, gdy
nabiorê pewnego dowiadczenia  bardziej to polubiê.
Czy jeste w stanie znaleæ dla siebie wolny czas i jak go
wykorzystujesz?
Z wolnym czasem bywa ró¿nie. Kiedy pracuje siê zawodowo  jest go niewiele. Uprawiam turystykê górsk¹, przede
wszystkim w Tatry. Dla relaksu czytujê ksi¹¿ki, szczególnie fantastykê. Od czasu do czasu lubiê te¿ obejrzeæ dobry film w kinie.
Jak spêdzi³e wakacje?
Wakacje by³y nietypowe: up³ynê³y pod znakiem mojej obrony. Póniej przez tydzieñ przebywa³em na konferencji w Budapeszcie. Ca³y wrzesieñ spêdzi³em w Kanadzie na uniwersytecie w Nowej Funlandii. Harmonogram zajêæ nie pozwala³ mi
na d³u¿szy wyjazd o charakterze turystycznym. Trochê ¿eglowa³em po Zatoce Gdañskiej.
Co Ciê motywuje?
Uwa¿am, ¿e nie da siê prowadziæ pracy naukowej nad czym,
co nie jest w danej chwili interesuj¹ce. Jak d³ugo ³amig³ówka

jest ciekawa, tak d³ugo mo¿na powiêcaæ na ni¹ du¿o czasu,
znajduj¹c energiê do pracy. Wtedy dodatkowe metody nauki,
np. mnemotechniki do zapamiêtywania, nie s¹ potrzebne. Je¿eli problem mnie fascynuje, to bêdê siê zastanawia³ nad nim tak
d³ugo, a¿ go zrozumiem albo siê tym zmêczê. W momencie,
gdy temat przestaje byæ ciekawy, ¿adne motywacje finansowe
ani presti¿owe nie s¹ wystarczaj¹cym bodcem.
Nie potrafiê skoncentrowaæ siê na czym, co mnie nie interesuje; z tego powodu trudno mi jest planowaæ przysz³oæ.
W pracy badawczej nie ma zbyt wiele miejsca na precyzyjne
zaplanowanie przedsiêwziêæ i ta cecha stanowi jej niezaprzeczalny walor. Nie mogê dzi powiedzieæ, np. ¿e zostanê profesorem, lub czym konkretnie bêdê siê zajmowa³.
Matematyka, informatyka, fizyka  to s¹ rzeczy, które Ciê
interesuj¹?
W tej chwili tak, ale nie wy³¹cznie. Najczêciej po prostu
pojawia siê jakie zagadnienie, które akurat wydaje siê ciekawe i zaczynam siê nim zajmowaæ  tak w³anie to traktujê.
Od samego pocz¹tku mia³em zainteresowania cis³e. Kiedy
by³em pewien, ¿e zostanê fizykiem, to by³a moja pasja. Matematyk¹ jako nauk¹ zainteresowa³em siê w³aciwie dopiero na
studiach, przedtem by³a dla mnie jedynie narzêdziem. Na informatykê trafi³em, wybieraj¹c kierunek studiów.
Dlaczego wybra³e informatykê na Wydziale ETI?
Akurat informatykê? Pocz¹tkowo by³a to poniek¹d kwestia
przypadku. Mia³em w domu komputer, lubi³em implementowaæ jakie ciekawe algorytmy, np. gry logiczne. Oczekiwa³em,
¿e studia informatyczne bêd¹ wygl¹da³y podobnie. Moje ówczesne wyobra¿enia by³y doæ dziecinne.
Póniej trafi³em do Katedry Podstaw Informatyki. Okaza³o
siê, ¿e tutaj mo¿na znaleæ ró¿ne logiczne zagadki, interesuj¹ce i zmuszaj¹ce do mylenia problemy, do rozwi¹zania których wykorzystujemy komputer. To mnie zaciekawi³o, i tak jest
ju¿ do dzisiaj.
Dziekujê za rozmowê.
Piotr Chlebek
Student Wydzia³u Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Profesor zw. dr hab. in¿. Eugeniusz Dembicki
doktorem honoris causa Politechniki Wroc³awskiej

W

dniu 4 padziernika 1999 roku, podczas inauguracji no
wego roku akademickiego w Politechnice Wroc³awskiej
prof. Eugeniuszowi Dembickiemu nadano zaszczytny tytu³ doktora honoris causa tej Uczelni jako wyraz uznania dorobku naukowego Profesora i jego uznanej, wysokiej pozycji w wiecie
nauki, a tak¿e d³ugoletniej wspó³pracy z Politechnik¹ Wroc³awsk¹. Nale¿y przypomnieæ, ¿e w roku 1986 prof. E. Dembicki
otrzyma³ równie¿ ten najwy¿szy tytu³ akademicki Uniwersytetu J. Fouriera w Grenoble.
W uroczystoci w Politechnice Wroc³awskiej uczestniczy³
rektor Politechniki Gdañskiej prof. A. Ko³odziejczyk, dziekan
Wydzia³u In¿ynierii rodowiska (obecnie Wydzia³u Budownictwa Wodnego i In¿ynierii rodowiska) prof. B. Zadroga, a tak¿e liczne grono kolegów z Katedry Geotechniki, której prof.
E. Dembicki jest kierownikiem.
W latach 1984-1987 by³ rektorem Politechniki Gdañskiej i
przewodnicz¹cym Kolegium Rektorów Uczelni Wybrze¿a
Gdañskiego.
PISMO PG

Prof. E. Dembicki, doktor h.c., w rozmowie z prof.
A. Mulakiem, rektorem Politechniki Wroc³awskiej
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Prof. E. Dembicki pe³ni³ i pe³ni bardzo wiele funkcji organizacyjnych na rzecz nauki, których tu nie sposób wymieniæ.
Miêdzy innymi jest obecnie Prezydentem Polskiego Komitetu
Geotechniki, cz³onkiem Komitetu In¿ynierii L¹dowej i Wodnej
PAN, cz³onkiem Centralnej Komisji ds. Tytu³u Stopni Naukowych, Redaktorem Naczelnym In¿ynierii Morskiej i Geotechniki.
Pracowa³ jako profesor na wielu uczelniach zagranicznych,
m.in. we Francji w Grenoble, Lyonie, Nantes, Poitiers, Rouen,
a tak¿e Kassel (Niemcy), Turynie (W³ochy) i Wollongong (Australia). Prowadzi bardzo szerok¹ wspó³pracê naukow¹ z licznymi orodkami zagranicznymi.
Posiada olbrzymi i godny podziwu dorobek naukowy. Jest
autorem lub wspó³autorem przesz³o 400 publikacji, w tym 24
ksi¹¿ek, monografii, skryptów, 132 artyku³ów naukowych oraz
107 referatów. Wiele z nich drukowanych by³o za granic¹.
Profesor wypromowa³ 24 doktorów (w tym 4 cudzoziemców) oraz przesz³o 100 absolwentów naszego Wydzia³u.
Za sw¹ dzia³alnoæ naukow¹ i dydaktyczn¹ otrzyma³ szereg
nagród ministra oraz rektora. W roku 1991 zosta³ laureatem
presti¿owej nagrody naukowej Maxa Plancka.
Profesor E. Dembicki zosta³ odznaczony Krzy¿em Kawalerskim (1974), Oficerskim (1993) i Komandorskim (1999)
Orderu Odrodzenia Polski. Jest kawalerem Francuskiej Legii
Honorowej (1998), posiada równie¿ Krzy¿ Kawalerski i Komandorski Francuskich Palm Akademickich.
Podstawow¹ dyscyplin¹ naukow¹ uprawian¹ przez prof.
E. Dembickiego jest geotechnika i budownictwo morskie. W takich zagadnieniach, jak: stany graniczne gruntów, nonoæ pod³o¿a gruntowego, parcie i odpór gruntu, statecznoæ fundamentów blokowych, statecznoæ konstrukcji hydrotechnicznych,
zastosowanie geosyntetyków w budownictwie, optymali- zacja
ró¿nego rodzaju fundamentów, zastosowanie inteligentnego
systemu i logiki wielowartociowej w rozwi¹zywaniu zagadnieñ geotechnicznych uzyska³ bardzo znacz¹ce osi¹gniêcia naukowe, zarówno w kraju, jak i za granic¹, przyczyniaj¹ce siê do
rozwoju reprezentowanej przez Niego dziedziny nauki.
Wybitny i olbrzymi dorobek, miêdzynarodowe uznanie i niekwestionowany autorytet naukowy sta³y siê podstaw¹ do nadania Profesorowi zaszczytnego tytu³u doktora honoris causa Politechniki Wroc³awskiej. Doceniono równie¿ Jego wieloletni¹
wspó³pracê z Instytutem Geotechniki oraz z wybitnym profesorem mechaniki gruntów i ska³ tej uczelni, prof. Igorem Kisielem, dr. h.c. Politechniki Gdañskiej. Warto dodaæ, ¿e doktorat
honoris causa Politechniki Wroc³awskiej uzyska³ równie¿ (w roku 1979) prof. Stanis³aw Hueckel, by³y rektor naszej uczelni
i kierownik dawnej Katedry Fundamentowania, którego prof.
E. Dembicki by³ uczniem.
Z okazji tak wysokiego wyró¿nienia Profesor E. Dembicki
otrzyma³ wiele gratulacji i ¿yczeñ, m.in. od Przewodnicz¹cego
KBN prof. A. Wiszniewskiego oraz rektorów kilkunastu uczelni akademickich.
I my równie¿ z wielk¹ przyjemnoci¹ i satysfakcj¹ sk³adamy
naszemu Profesorowi najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy
uznania wraz z najlepszymi ¿yczeniami zdrowia, osobistej pomylnoci i dalszych sukcesów naukowych. Twoje sukcesy przynosz¹ równie¿ splendor naszej uczelni i Wydzia³owi.
Dziêkujemy!

N

Wyst¹pienie rektora Politechniki Gdañskiej
z okazji nadania doktoratu honoris causa prof.
Eugeniuszowi Dembickiemu

awet pobie¿ny obserwator zmian zachodz¹cych w Polsce
nieraz przeciera oczy ze zdumienia; wiele ma do tego powodów. Zdumienie budz¹, miêdzy innymi, wyniki ankiet czy
rankingów popularnoci dotycz¹cych np. presti¿u ró¿nych stanowisk i zawodów. Od dawna pierwsz¹ pozycjê na takich listach
zajmuj¹ profesorowie akademiccy. Co prawda profesurê trudno
uznaæ za zawód - chocia¿ czasami sprawia zawód - niemniej osoby zajmuj¹ce te stanowiska ciesz¹ siê najwy¿szym zaufaniem
i uznaniem spo³ecznym za swoj¹ pracê, wysi³ki, osi¹gniêcia i postawê. Otrzymuj¹ poparcie rzêdu 80%. Zdziwienie natomiast budzi dolna czêæ listy rankingowej okupowana przez polityków
z 10% poparciem. Bior¹c pod uwagê liczbê polityków i osób z nimi
zwi¹zanych, pocz¹wszy od radnych i w³odarzy szczebla gminnego, poprzez szczebel powiatowy, wojewódzki do centralnego, i na
aktywistach partyjnych skoñczywszy, 10% poparcie wiadczy, ¿e
nawet sami politycy nie darz¹ siê wzajemnym poparciem i zaufaniem. Poruszam ten temat, ¿eby zwróciæ uwagê na drug¹ stronê
tego zjawiska. Zró¿nicowana ocena spo³eczna nie ma prze³o¿enia
na uznanie materialne, na w³aciw¹ rekompensatê. Wynagrodzenia w ca³ej edukacji s¹ ¿enuj¹co niskie, wrêcz uw³aczaj¹ce godnoci profesorów, nauczycieli i innych pracowników zatrudnionych w szkolnictwie. Dlatego takie uroczystoci jak dzisiejsza,
kiedy honoruje siê najwybitniejszych twórców najwy¿sz¹ godnoci¹ akademick¹, ma wymiar nie tylko uznania i wielkiego zaszczytu, ale równie¿ moralnego zadoæuczynie-nia, niestety tylko
czêciowego, krzywdy wyrz¹dzanej ca³emu rodowisku akademickiemu. Podnios³a chwila, donios³a uroczystoæ w obecnoci
najbli¿szej rodziny, przyjació³ i wspó³pracowników mo¿e chocia¿ przez chwilê z³agodzi poczucie krzywdy nie tyle osobistej co
rodowiskowej.
Panie profesorze, doktorze honorowy, otrzyma³ Pan ju¿ wiele
wyró¿nieñ, odznaczeñ i godnoci, w tym równie¿ miêdzynarodowych, wydawaæ by siê mog³o, ¿e jest Pan przyzwyczajony do takich uroczystoci. Emocji jednak nie mo¿na ukryæ, widaæ pañskie
wzruszenie. wiadczy to o wielkim znaczeniu, jakie Pan przywi¹zuje do tego wyró¿nienia. Serdecznie Panu gratulujê w imieniu
pracowników i studentów macierzystej uczelni, i w swoim w³asnym oczywicie te¿. Gratulujê równie¿ ¿onie i najbli¿szej rodzinie, a Senatowi i w³adzom Politechniki Wroc³awskiej, na czele
z Jego Magnificencj¹ Rektorem, wyra¿am s³owa uznania za trafny wybór.
Prof. Aleksander Ko³odziejczyk
Rektor Politechniki Gdañskiej

Prof.
A. Ko³odziejczyk,
rektor Politechniki
Gdañskiej, sk³ada
gratulacje prof.
E. Dembickiemu,
doktorowi h.c.

Andrzej Tejchman-Konarzewski
Wydzia³ Budownictwa Wodnego i In¿ynierii rodowiska
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Absolwenci PG, spotkajmy siê w Internecie
Wprowadzenie
dzisiejszych czasach tradycyjnym rodkom masowego
przekazu, jak radio, telewizja czy prasa, przyby³a konkurencja, któr¹ trudno ignorowaæ. Jest to ogólnowiatowa sieæ
komputerowa Internet, a szczególnie jej najbardziej znana us³uga
World Wide Web, najczêciej okrelana skrótem WWW. Wielu
ludzi nieufnie podchodz¹cych do wszelkich przejawów informatyzacji ¿ycia usi³uje deprecjonowaæ rolê i znaczenie WWW,
mimo to coraz wiêcej firm i przedsiêbiorstw prowadzi i wzbogaca swoje serwisy stron WWW, niekiedy czyni¹c z nich g³ówn¹ wizytówkê i okno na wiat dla pracowników i klientów.
Nawet konkurencyjne media wykorzystuj¹ sieæ Internet jako
istotne uzupe³nienie dla prezentowanej oferty programowej przyk³adem mog¹ byæ strony g³ównych polskich serwisów informacyjnych lub najpoczytniejszych gazet.
G³ówn¹ zalet¹ serwisów WWW, obok szerokiego wachlarza
sposobów wizualizacji informacji, s¹ ich mo¿liwoci wspó³pracy
z u¿ytkownikiem, dostosowania na bie¿¹co zawartoci strony do
jego potrzeb poprzez jej dynamiczne kreowanie. Je¿eli do³¹czymy do tego mo¿liwoci korzystania z baz danych i ³atw¹ integracjê z innymi us³ugami Internetu, jak np. poczta elektroniczna, otrzymamy potê¿ne narzêdzie, które naprawdê sprowadza ca³y wiat
do okna przegl¹darki.
Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdañskiej postanowi³o iæ z duchem czasu i wykorzystaæ si³ê WWW w swojej
dzia³alnoci. Efektem tego jest Serwis Internetowy SAPG w postaci stron WWW i us³ug z nimi zwi¹zanych. Jego zadaniem jest
nie tylko popularyzacja Stowarzyszenia w krêgach u¿ytkowników
Internetu, ale równie¿ stworzenie warunków do efektywnej komunikacji z cz³onkami SAPG, którzy  rozproszeni po ca³ym
wiecie - czêsto nie maj¹ mo¿liwoci kontaktu z uczelni¹ czy swoimi dawnymi kolegami, nie mówi¹c ju¿ o samym Stowarzyszeniu. Brak kontaktu, a szczególnie brak aktualnych danych cz³onków stanowi spore utrudnienie w pracy SAPG.
Serwis Internetowy SAPG
Serwis Internetowy SAPG obecnie sk³ada siê z kilkunastu stron
WWW, hierarchicznie zorganizowanych, które umo¿liwiaj¹:
 uzyskanie informacji o Stowarzyszeniu: czym ono jest, jakie
s¹ jego cele i zadania, zarys jego historii, treæ jego Statutu,
 uzyskanie informacji o strukturze w³adz SAPG, jego Zarz¹dzie, przedstawicielach wydzia³owych, Komisji Rewizyjnej i
S¹dzie Kole¿eñskim,
 wgl¹d w aktualne informacje o dzia³aniach Stowarzyszenia
i wszystkich sprawach z nim zwi¹zanych,
 uzyskanie danych o liczbie cz³onków SAPG, a tak¿e wyszukiwanie konkretnych osób wed³ug podanych kryteriów,
 wys³anie przez Internet deklaracji cz³onkowskiej SAPG, co
stanowi pierwszy krok na drodze wst¹pienia do Stowarzyszenia,
 wype³nienie ró¿norodnych ankiet zwi¹zanych z dzia³alnoci¹
SAPG (cenne dane dla Zarz¹du).
Cz³onkowie SAPG za pomoc¹ Serwisu maj¹ równie¿ mo¿liwoæ:
 zdalnej aktualizacji swoich danych, o ile zosta³y poprawnie
podane w deklaracji cz³onkowskiej,
 przypomnienia o koniecznoci aktualizacji w³asnych danych.
Jednym z elementów witryny WWW jest strona z instrukcj¹
u¿ytkowania, która pokazuje, jakie s¹ mo¿liwoci Serwisu i jak
nale¿y z nich korzystaæ.
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Serwis ten zapewnia System Wspomagaj¹cy Pracê SAPG, który
powsta³ w ramach pracy dyplomowej. Jego architekturê przedstawia rys. 2. Wykorzystuje on standardowe oprogramowanie WWW,
w³¹czaj¹c w to przegl¹darkê oraz serwer WWW. Sam system sk³ada siê z trzech g³ównych komponentów: Aplikacji Wspomagaj¹cej, Baz Danych i Serwisu Internetowego, gdzie Serwis Internetowy jest dostêpny dla u¿ytkowników sieciowych. Pozosta³e dwa
komponenty s³u¿¹ do usprawnienia pracy i zastêpuj¹ wiele czynnoci obecnie wykonywanych rêcznie przez pracownika biura
Stowarzyszenia. S¹ to czynnoci zwi¹zane g³ównie z zarz¹dzaniem danymi cz³onków czy danymi z ankiet rozsy³anych przez
Stowarzyszenie, lecz system posiada równie¿ szereg innych
usprawnieñ, jak, na przyk³ad, wysy³anie korespondencji seryjnej
przez pocztê elektroniczn¹ przy wykorzystaniu danych cz³onków.
Ca³oæ obs³ugi danych zaprojektowana jest w ten sposób, aby zapewniæ maksymalny poziom bezpieczeñstwa w zarz¹dzaniu nimi.
Wi¹¿e siê to z koniecznoci¹ potwierdzania operacji krytycznych
dla danych, czy rejestracj¹ tych operacji.
Dla potrzeb systemu opracowano now¹ formê deklaracji cz³onkowskiej, która w zamierzeniu jest bardziej cis³a i w du¿o wiêkszym stopniu pozwala na jasne przekazanie danych do Stowarzyszenia, bez niecis³oci. Wymaga on jeszcze zaakceptowania przez
w³adze Stowarzyszenia.
Jak nale¿y poruszaæ siê w Serwisie? Do tego konieczna jest
przegl¹darka stron WWW obs³uguj¹ca ramki (frames). Nie musi
ona umo¿liwiaæ uruchamianie apletów jêzyka Java, ale zalecana
jest obs³uga JavaScript. Preferowan¹ przegl¹dark¹ jest Netscape
Navigator, wersja 4.x lub MS Internet Explorer 4.x, 5.x dla systemu Windows 95/NT w konfiguracji: tryb wywietlania: 800x600,
HighColor (16 bit), ma³e czcionki.
U¿ytkowanie Serwisu
W obecnej konfiguracji strony WWW dostêpne s¹ pod adresem:
http://koala.eti.pg.gda.pl:8080/sapg
lub
http://koala.eti.pg.gda.pl:8080/sapg/index.html
Strony WWW zbudowane s¹ na bazie ramek (frames) w ten
sposób, ¿e w lewej czêci znajduje siê spis treci zawartych na
stronach, a w prawej zawartoæ danej strony. W ten sposób spis
treci jest ca³y czas widoczny i na stronach mo¿na ³atwo siê poruszaæ.
Niektóre z funkcji Serwisu Internetowego wymagaj¹ odpowiedniego postêpowania w celu ich realizacji. Poni¿ej w punktach
przedstawione s¹ kolejne kroki dla najwa¿niejszych z nich.
Przegl¹danie danych cz³onków SAPG
Aby uzyskaæ dane na temat niektórych cz³onków SAPG, nale¿y:
1) wybraæ stronê Cz³onkowie SAPG,
2) na stronie wybraæ Przegl¹danie bazy danych SAPG,
3) w odpowiednie pola wpisaæ kryteria przeszukiwania bazy danych wed³ug instrukcji podanej na stronie oraz wybraæ kolejnoæ porz¹dkowania danych,
4) wciskaj¹c przycisk (na stronie) Wylij dane, przes³aæ wybrane kryteria do Serwisu,
5) w odpowiedzi powinna pojawiæ siê lista osób odpowiadaj¹cych podanym kryteriom.
W przegl¹daniu danych istotne s¹ polskie znaki diakrytyczne
(popularne ogonki). Serwis Internetowy umo¿liwia wpisywanie znaków w formatach u¿ywanych w systemach MS Windows i
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Unix, jak równie¿ istnieje inna droga polegaj¹ca na napisaniu ~
przed zwyk³ym znakiem, co przet³umaczone zostanie przez Serwis na polski znak, np. ~a mo¿na z powodzeniem u¿yæ zamiast ¹.
Wysy³anie deklaracji cz³onkowskiej i ankiet
Aby wys³aæ deklaracjê lub ankietê, nale¿y:
1) wybraæ stronê Deklaracja wst¹pienia do SAPG w przypadku
deklaracji lub wybraæ stronê Ankiety i na niej odpowiedni¹
ankietê do wype³nienia,
2) wype³niæ odpowiednie pola; konieczne jest, aby pola zaznaczone t³ustym drukiem by³y wype³nione,
3) wciskaj¹c przycisk (na stronie) Wylij dane do SAPG przes³aæ wype³nion¹ deklaracjê lub ankietê do Serwisu,
4) w odpowiedzi powinna pojawiæ siê informacja zwrotna o pomylnym odebraniu danych.
Pola strony deklaracji cz³onkowskiej s¹ odpowiednikiem formularza przedstawionego na rys. 3. Tak jak w przypadku przegl¹dania danych, polskie znaki mo¿na wpisywaæ w kilku formatach.
Przes³anie deklaracji cz³onkowskiej nie oznacza jeszcze automatycznego przyjêcia w poczet cz³onków SAPG, ale jest pierwszym
i najwa¿niejszym krokiem na tej drodze.
Aktualizacja w³asnych danych (tylko dla cz³onków SAPG)
Aby zaktualizowaæ w³asne dane, nale¿y:
1) wybraæ stronê Cz³onkowie SAPG;
2) na stronie wybraæ Aktualizacja w³asnych danych w bazie;
3) wpisaæ w odpowiednie pola numer legitymacji cz³onkowskiej
Stowarzyszenia oraz has³o dostêpu (gdy zosta³o wczeniej ustalone) lub miejsce urodzenia albo numer dyplomu (mo¿na podaæ wszystkie pola). Has³o, miejsce urodzenia i numer dyplomu ukazywane s¹ w formie ukrytej. Dane musz¹ byæ zgodne z
tymi, które zosta³y podane w deklaracji cz³onkowskiej lub w
czasie ostatniej aktualizacji (UWAGA: gdy has³o by³o ju¿ ustalone podczas wczeniejszej aktualizacji, z podanych wartoci
tylko ono bêdzie brane pod uwagê);
4) zaznaczyæ, czy has³o, miejsce urodzenia i numer dyplomu w czasie aktualizacji nadal maj¹ byæ w formie ukrytej;
5) wciskaj¹c przycisk (na stronie) Wylij dane przes³aæ dane do
Serwisu;
6) je¿eli dane s¹ prawid³owe, powinna pojawiæ siê strona zawieraj¹ca nazwy danych oraz odpowiednie pola zawieraj¹ce ich
wartoci i przeznaczone do podania nowych danych. W miejscach, w których dane nale¿y poprawiæ, trzeba wpisaæ aktualne dane i tak wype³nione pola wys³aæ, wciskaj¹c przycisk Aktualizuj dane;
7) UWAGA: nawet je¿eli wszystkie dane s¹ poprawne, nale¿y je
wys³aæ. Umo¿liwi to zachowanie poprawnej wartoci daty ostatniej aktualizacji oraz bezproblemow¹ mo¿liwoæ ponownej
aktualizacji.
Po wys³aniu danych powinna pojawiæ siê strona informuj¹ca o
pomylnym przebiegu aktualizacji.
Je¿eli niektóre dane nie zosta³y podane w poprawnej formie, to
nie s¹ one uwzglêdniane przy aktualizacji. St¹d wskazane jest
powtórzenie aktualizacji w celu upewnienia siê, ¿e dane zosta³y
prawid³owo zachowane.
Bezpieczeñstwo w systemie
Mo¿e pojawiæ siê pytanie: dobrze, ale je¿eli na stronach WWW
udostêpniane s¹ dane osobowe cz³onków, to co z bezpieczeñstwem
danych, jak siê ma do tego ustawa o ochronie danych osobowych?
Publicznie dostêpne s¹ tylko takie dane indywidualnych osób, jak:
nazwisko, imiê, nazwa wydzia³u i rok jego ukoñczenia. W dodatku nawet ich publikacja jest zgodna z ¿yczeniem danego cz³onka,
gdy¿ w ka¿dej chwili mo¿e on cofn¹æ lub wyraziæ zgodê na udostêpnienie danych, za pomoc¹ zdalnej aktualizacji zaznaczaj¹c
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odpowiednio pole Zgoda na udostêpnienie danych na stronach
WWW. Oczywicie cz³onek SAPG ma dostêp do wszystkich
swoich danych poprzez WWW w funkcji aktualizacji, ale jak widaæ z przedstawionej powy¿ej instrukcji, do ich uzyskania trzeba
potrzebna jest znajomoæ has³a lub indywidualnych danych cz³onka, co sprawia, ¿e nie s¹ one publicznie dostêpne. Inn¹ kwesti¹
jest ochrona danych podczas przesy³ania przez sieæ. Istniej¹ mo¿liwoci przystosowania Serwisu w taki sposób, aby niektóre dane
przesy³ane by³y za pomoc¹ zabezpieczonego protoko³u. Wi¹¿e
siê to jednak z pewnymi kwestiami organizacyjnymi (uzyskanie
certyfikatu). Poza tym: wszystkie operacje zwi¹zane z aktualizacj¹ danych s¹ rejestrowane, wiêc zawsze mo¿na stwierdziæ nie
tylko jakiej operacji dokonano, ale równie¿ kiedy i sk¹d.
Jak ju¿ wspomniano, Serwis Internetowy SAPG jest czêci¹
wiêkszego Systemu Wspomagaj¹cego Pracê SAPG. Ca³oæ wykorzystuje bazê danych cz³onków SAPG, która powsta³a na podstawie deklaracji cz³onkowskich i przyznanych legitymacji. Dziêki systemowi uda³o siê wykryæ pewne niecis³oci w danych. Najciekawsze, to przyznanie kilkunastu osobom dwóch legitymacji
cz³onkowskich. Kole¿eñstwo czêsto zapomina, ¿e jest ju¿ cz³onkiem SAPG. Inn¹ spraw¹ jest to, ¿e wielu osób, i to piastuj¹cych
stanowiska we w³adzach Stowarzyszenia, w ogóle nie ma w bazie
danych. Jednym z zadañ systemu jest uaktualnienie i uporz¹dkowanie danych, co zajmie trochê czasu. Wymaga to równie¿ wspó³pracy wszystkich cz³onków SAPG, st¹d apel o jak najszybsze
dokonanie aktualizacji z uwa¿nym przejrzeniem wszystkich danych (nie wszystkie pola musz¹ byæ wype³nione). System zosta³
starannie przetestowany i to, co jest ciekawostk¹, przez absolwentów równie¿ informatyków. T¹ drog¹ chcielibymy im podziêkowaæ za powiêcenie czasu Stowarzyszeniu. Najwiêksze s³owa
uznania nale¿¹ siê pani Lubomirze Mo¿d¿er, która przedstawi³a
cenne uwagi i bardzo ciekaw¹ listê propozycji rozwoju systemu.
Uwagi koñcowe
Aktualny kszta³t Serwisu Internetowego stanowi podstawê do
jego dalszej rozbudowy, wiêc zawartoæ stron mo¿e siê wydaæ
uboga. Jednak Serwis nie mo¿e istnieæ w oderwaniu od cz³onków
SAPG, to oni powinni wytyczaæ kierunki jego dalszego rozwoju,
st¹d wszelkie uwagi na temat zawartoci czy funkcji Serwisu s¹
nie tylko mile widziane, ale nawet konieczne. Absolwenci, te strony
s¹ Wasze, dla Was i o Was! Nie pozwólcie, aby sta³y siê kolejnym, niepotrzebnym nikomu zbiorem zbêdnych informacji. Ci,
którzy ju¿ w³¹czyli siê aktywnie w ich wspó³tworzenie, sypi¹ pomys³ami. Na przyk³ad: urz¹dziæ galeriê zdjêæ Absolwentów: jak
wygl¹dalicie w momencie ukoñczenia Uczelni i obecnie. Co wy
na to?
Szanowna Kole¿anko, szanowny Kolego, je¿eli nie korzystacie samodzielnie z Internetu, to na pewno chêtnie robi¹ to Twoje
dzieci lub wnuki. Si¹dcie razem i poszperajcie po Internecie.
£atwo dotrzesz do Uczelni (http://www.pg.gda.pl) czy Serwisu
SAPG, powspominasz dawne czasy, uaktualnisz dane. Mo¿e nawet znajdziesz ludzi, kiedy bardzo bliskich, i oka¿e siê, ¿e s¹ oni
równie¿ cz³onkami Stowarzyszenia? Mo¿e oni równie¿ poszukuj¹ Ciebie?
Spotkajmy siê wiêc w Internecie, tu odleg³oæ nie ma znaczenia, wystarcz¹ sprawne rêce i jaka tam klawiatura. Spotkajmy siê najpierw w Internecie, potem ³atwiej ju¿ bêdzie spotkaæ siê osobicie.
Henryk Krawczyk, Rafa³ Knopa
Wydzia³ Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
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Ods³oniêcie w Elektrowni Wodnej Czchów tablicy pami¹tkowej
dedykowanej pamiêci Profesora Tomasza Biernackiego

2

2 wrzenia w Elektrowni Wodnej Czchów na Dunajcu do
konano ods³oniêcia tablicy pami¹tkowej dedykowanej pamiêci Profesora Tomasza Biernackiego, wielce zas³u¿onego hydroenergetyka polskiego, by³ego Rektora Politechniki Gdañskiej w latach 1975-1978.
Tablica zosta³a ufundowana przez rodowisko energetyków
wodnych z inicjatywy Towarzystwa Elektrowni Wodnych oraz
Katedry Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej Politechniki Gdañskiej. Ods³oniêcie tablicy nast¹pi³o w 10. rocznicê
mierci Profesora, przypadaj¹c¹ w bie¿¹cym roku. Na miejsce
upamiêtnienia dokonañ Profesora wybrano Elektrowniê Czchów,
której Profesor by³ g³ównym projektantem. Tablica zosta³a
wykonana z br¹zu i wmurowana w du¿y kamieñ skalny pozyskany z pobliskich gór, usytuowany na placu wejciowym do
Elektrowni, nad brzegiem zbiornika, w piêknym otoczeniu.
Wejcie na obiekt stopnia wodnego Czchów znajduje siê bezporednio przy drodze prowadz¹cej z Brzeska do Nowego S¹cza, co sprawia, ¿e turyci zatrzymuj¹cy siê na przylegaj¹cym
parkingu bêd¹ mogli zapoznaæ siê z treci¹ tablicy.
Profesor Tomasz Biernacki wniós³ istotny wk³ad w rozwój
energetyki wodnej naszego kraju, tak pod wzglêdem naukowym,
jak i technicznym. Szczególne zas³ugi w tym wzglêdzie po³o¿y³ w projektowaniu prawie wszystkich najwiêkszych elektrowni
wodnych kraju oraz w odbudowê i modernizacjê wielu starszych obiektów. By³ autorem licznych ekspertyz i cenionym
konsultantem naukowym. Pe³ni³ nadzór naukowo-techniczny
nad budow¹ i eksploatacj¹ wielu elektrowni. By³ niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie hydroenergetyki i gospodarki
wodnej, ciesz¹cym siê uznaniem i szacunkiem wród specjalistów techników i przedstawicieli nauki.
Uroczystoci ods³oniêcia tablicy dokona³a wdowa po profesorze, Pani El¿bieta Biernacka, wraz z prezesem Towarzystwa
Elektrowni Wodnych mgr. in¿. Stanis³awem Lewandowskim
i prezesem Zak³adu Energetycznego Kraków SA (prawny w³aciciel Zespo³u Elektrowni Wodnych Ro¿nów, w sk³ad której
wchodzi Elektrownia Czchów) in¿. Marianem K³yszem.
Przebieg uroczystoci mia³ bardzo podnios³y charakter. Licznych uczestników powita³ dyrektor Zespo³u Elektrowni Wodnych Ro¿nów mgr in¿. Jerzy Mróz. Biografiê Profesora oraz
Jego osi¹gniêcia naukowe, w imieniu rektora Politechniki Gdañskiej, dziekana i Rady Naukowej Wydzia³u In¿ynierii rodowiska (obecna nazwa Wydzia³u brzmi: Wydzia³ Budownictwa
Wodnego i Inzynierii rodowiska), przedstawi³ prodziekan do
spraw nauki dr hab. in¿. Adam Bolt. Przemówienie w imieniu
energetyków wodnych wyg³osi³ prezes Towarzystwa Elektrowni Wodnych mgr in¿. Stanis³aw Lewandowski (przemówienie
prodziekana Wydzia³u In¿ynierii rodowiska prezentuje siê
w ca³oci). Po przemówieniach i ods³oniêciu tablicy zosta³y z³o¿one pod ni¹ wi¹zanki kwiatów i wykonano wspólne pami¹tkowe zdjêcia.
W uroczystoci wziêli udzia³ cz³onkowie Zarz¹du Towarzystwa Elektrowni Wodnych, którzy z tej szczególnej okazji odbywali w tych dniach swoje posiedzenie w Elektrowni Wodnej
Ro¿nów. Przybyli najbli¿si wspó³pracownicy Profesora z macierzystego Wydzia³u i z Katedry Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej, któr¹ Profesor przez wiele lat kierowa³, w tym
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Ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej dedykowanej pamiêci Profesora
Tomasza Biernackiego

m.in.: prof. dr hab. in¿. Stefan Bednarczyk - obecny kierownik
Katedry i mgr in¿. Anna Biedrzycka - dyrektor administracyjny
Wydzia³u. Uroczystoæ zaszczyci³ swoj¹ obecnoci¹ prof. dr
hab. in¿. Jacek Marecki, cz³onek korespondent PAN  kierownik Katedry Elektrowni i Gospodarki Energetycznej Wydzia³u
Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdañskiej oraz prof.
dr hab. in¿. Jacek Malko z Politechniki Wroc³awskiej. Licznie
by³a reprezentowana energetyka zawodowa, w osobach m.in.:
prezesa Elektrowni Szczytowo-Pompowych SA mgr. in¿. Jana
Tokarza, prezesa Zespo³u Elektrowni Wodnych Por¹bka-¯ar SA
mgr. in¿. Wies³awa Biliñskiego, prezesa Zespo³u Zbiorników
Wodnych Czorsztyn-Niedzica-Sromowce Wy¿ne SA mgr. in¿.
W³adys³awa Krakowskiego. Biuro Studiów i Projektów Energetycznych ENERGOPROJEKT Warszawa, gdzie w latach
piêædziesi¹tych mgr in¿. Tomasz Biernacki by³ twórc¹ i pierwszym kierownikiem Pracowni Projektowania Si³owni Wodnych,
reprezentowali: prezes mgr in¿. Tadeusz Sobolewski i mgr in¿.
Andrzej Sowiñski - obecny kierownik Pracowni Elektrowni
Wodnych. Udzia³ wziêli równie¿ przedstawiciele wielu elektrowni wodnych (¯arnowiec, Solina, Koronowo, Ro¿nów i in.)
oraz kilku zak³adów energetycznych.
Dalsza czêæ uroczystoci odby³a siê w Ro¿nowie, gdzie
dyrektor J. Mróz podj¹³ uczestników spotkania obiadem, podczas którego zabra³a g³os Pani El¿bieta Biernacka. Pani Biernacka z³o¿y³a serdeczne podziêkowanie organizatorom ca³ej
uroczystoci i podzieli³a siê z zebranymi osobistymi wspomnieniami zwi¹zanymi z zawodowym ¿yciem Profesora. W imieniu
Dyrekcji Biura Studiów i Projektów Energetycznych ENERGOPROJEKT Warszawa oraz emerytowanego kierownika
Pracowni Elektrowni Wodnych tego biura mgr. in¿. Mieczys³awa Przekwasa, wspó³pracuj¹cego przez lata z Profesorem
w dziedzinie energetyki wodnej, mgr in¿. Andrzej Sowiñski odczyta³ list okolicznociowy skierowany do organizatorów. O kontaktach naukowych i wieloletniej wspó³pracy pomiêdzy Katedrami Elektrowni i Gospodarki Energetycznej PG i Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej PG wspomina³ profesor
Jacek Marecki, nawi¹zuj¹c do czasów, gdy tymi Katedrami kierowali wybitni profesorowie naszej uczelni: Kazimierz Kopecki i Wac³aw Balcerski. Profesor Stefan Bednarczyk, który nale-
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¿a³ do najbli¿szych wspó³pracowników naukowych i przyjació³
Tomasza Biernackiego, mówi³ o roli, jak¹ odgrywa³ Profesor w
rozwoju naukowym Katedry, o szczególnej charyzmie, która
Go cechowa³a, oraz o uczuciach i wiêziach ³¹cz¹cych Profesora ze wspó³pracownikami, o jednakowo serdecznym stosunku
do osób bez wzglêdu na stanowisko, które dana osoba zajmowa³a, czy by³ to profesor, pracownik ni¿szego szczebla czy student uczelni.
Wszystkim uczestnikom spotkania zosta³y wrêczone materia³y z seminarium naukowego dedykowanego pamiêci Profesora Tomasza Biernackiego, zorganizowanego przez Katedrê
Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej Politechniki
Gdañskiej, które odby³o siê 14 maja 1999 r., dok³adnie w dniu
dziesi¹tej rocznicy Jego mierci. O seminarium tym by³a mowa
w czerwcowym numerze Pisma PG z tego roku.
Wart podkrelenia jest fakt, ¿e Elektrownia Wodna Czchów
jest ju¿ pi¹tym polskim obiektem hydrotechnicznym na sta³e
zwi¹zanym imieniem z profesorem Politechniki Gdañskiej.
Wczeniej nadano imiê Profesora Karola Pomianowskiego
(1874-1948) zaporze wodnej w Solinie, Profesora Wac³awa
Balcerskiego (1905-1972) - Elektrowni Wodnej Ro¿nów, i Profesora Alfonsa Hoffmanna (1885-1963) - Elektrowni Pompowo-Szczytowej ¯ydowo i Gródek - ¯ur.
Ta niezwykle mi³a uroczystoæ ods³oniêcia tablicy pami¹tkowej dedykowanej pamiêci Profesora Tomasza Biernackiego
jest szczególn¹ chlub¹ dla Jego macierzystej Katedry Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej, dla Wydzia³u In¿ynierii rodowiska i dla ca³ej spo³ecznoci Politechniki Gdañskiej.
Czeæ Twojej Pamiêci, Profesorze!
Jan Wróblewski
Wydzia³ Budownictwa Wodnego i In¿ynierii rodowiska

Przemówienie dr. hab. in¿. Adama Bolta,
prodziekana ds. nauki Wydzia³u In¿ynierii rodowiska
Czchów 22 wrzenia 1999 r.

W

imieniu JM Rektora Politechniki Gdañskiej profesora
Aleksandra Ko³odziejczyka, Rady Naukowej i Dziekana
Wydzia³u In¿ynierii rodowiska profesora Bohdana Zadrogi
oraz w³asnym chcia³bym gor¹co podziêkowaæ Inicjatorom i Realizatorom, w tym szczególnie Prezesowi i Zarz¹dowi Towarzystwa Elektrowni Wodnych za podjêcie dzia³añ maj¹cych na
celu upamiêtnienie dokonañ cz³onka naszej spo³ecznoci akademickiej, wielkiego In¿yniera i Uczonego prof. dr. hab. in¿.
Tomasza Biernackiego.
Przedstawienie sylwetki Profesora jest dla mnie zaszczytem
a zarazem wielk¹ przyjemnoci¹, gdy¿ by³ on jednym z moich
wspania³ych nauczycieli, którzy wp³ynêli na moj¹ drogê ¿yciow¹.
Profesor fascynowa³ mnie od pocz¹tku studiów, najpierw jako
m³ody doktor owiany s³aw¹ znakomitego in¿yniera i budowniczego, który  zanim dobrn¹³em do III roku studiów  obroni³
pracê habilitacyjn¹ i zosta³ naszym Dziekanem, póniej za Profesorem, Kierownikiem Katedry, Prorektorem i Rektorem Politechniki Gdañskiej.
Jego niezwyk³y kontakt z m³odzie¿¹, mo¿e dziêki wyj¹tkowej ³atwoci s³owa, swobodzie zachowania siê i doskona³ego
poczucia humoru, których podstaw¹ by³a g³êboka kultura osobista, wiedza, dowiadczenie ¿yciowe i zawodowe oraz wielka
¿yczliwoæ, zrozumienie problemów m³odzie¿y i otaczaj¹cych
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go ludzi, powodowa³, ¿e wród studentów i kolegów cieszy³ siê
olbrzymim autorytetem i zaufaniem, by³ lubiany i szanowany;
imponowa³ zdolnociami organizacyjnymi, erudycj¹, znajomoci¹ wiatowej literatury, kontaktami, bieg³oci¹ jêzyków obcych.
Pasj¹ ¿ycia Profesora Tomasza Biernackiego by³a energetyka i gospodarka wodna, z nimi te¿ zwi¹za³ swe losy zawodowe
i sukcesy dydaktyczne. By³ niezwyk³ym cz³owiekiem jako in¿ynier, uczony, nauczyciel i kolega. Takim te¿ jest Jego ¿yciorys.
Tomasz Biernacki urodzi³ siê 12 marca 1924 r. w Grodcu k.
Bêdzina (woj. l¹skie). W okresie okupacji uczy³ siê w Zawodowym Liceum Elektrotechniki i Mechaniki (dawna Szko³a
Wawelberga i Rotwanda) oraz rozpocz¹³ studia wy¿sze na tajnych kompletach Politechniki Warszawskiej na Wydziale Elektrycznym. W czasie wojny jest jednoczenie ¿o³nierzem Armii
Krajowej, bierze udzia³ w powstaniu warszawskim. Po upadku
powstania zostaje internowany i trafia do niewoli w Niemczech;
po oswobodzeniu przez armiê alianck¹ podejmuje s³u¿bê wojskow¹ w stopniu podchor¹¿ego w Armii Polskiej na Zachodzie,
w II Korpusie genera³a W. Andersa.
Po zakoñczeniu II wojny wiatowej pozostaje we W³oszech,
gdzie koñczy studia na Politechnice w Mediolanie na Wydziale
Przemys³owym, ze specjalizacj¹ elektrownie wodne. W 1947 r.
uzyskuje tytu³ Dottore in Ingegneria Industriale. Po powrocie do kraju w 1948 r. tytu³ doktora in¿yniera z Politechniki w
Mediolanie w marcu 1949 r. weryfikuje i nostryfikuje w Politechnice Warszawskiej jako tytu³ magistra in¿yniera.
Pracê podejmuje w 1948 r. w Górnol¹skim Zjednoczeniu
Energetycznym w tzw. Biurze Rozbudowy w Katowicach, gdzie
zajmuje siê g³ównie uk³adami zabezpieczeñ elektrycznych turbozespo³ów przy budowie nowych elektrowni cieplnych. Bierze udzia³ w monta¿ach turbozespo³ów parowych w elektrowniach Chorzów, £aziska i innych.
Z koñcem 1949 roku rozpoczyna pracê w Biurze Projektów
Energetycznych ENERGOPROJEKT w Warszawie na stanowisku kierownika Pracowni Elektrycznej w Dziale Si³owni
Wodnych. Organizuje tu pierwsz¹ w Polsce Pracowniê Projektowania Si³owni Wodnych, której zostaje kierownikiem. Pracownia ta rozszerzy³a siê do tego stopnia, ¿e w 1953 roku przekszta³cona zosta³a w Warszawskie Biuro Projektów Si³owni
Wodnych.
W tym okresie pod Jego kierownictwem powstaj¹ projekty
nastêpuj¹cych elektrowni wodnych: Por¹bka, Czchów, Przewóz,
Brzeg Dolny, Olszna; wspó³dzia³a te¿ przy opracowaniu szeregu dalszych projektów elektrowni: Czorsztyn, Koronowo, Myczkowce, Solina i innych. W przypadku elektrowni Czchów pracuje bezporednio na stanowisku g³ównego projektanta. W latach 1952-53 równolegle pracuje w Centralnym Biurze Studiów
i Projektów Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT
w Warszawie i bierze udzia³ w projektowaniu kaskady rzeki Bug
jako g³ówny projektant czêci energetycznej. Prowadzi równie¿
wyk³ady i æwiczenia na Politechnice Warszawskiej na Wydziale In¿ynierii L¹dowej i Wodnej z zakresu elektrowni wodnych
oraz w Szkole G³ównej Planowania i Statystyki w Warszawie
z przedmiotu Technologia przemys³u energetycznego.
Profesor mia³ wspania³ych wspó³pracowników, twórców
powojennej polskiej hydroenergetyki, takich jak in¿. in¿.: Boles³aw Rudnicki, Jan Czerniawski, Kazimierz Dachowski, Bronis³aw Mulawa. cile z nimi wspó³pracowa³ od pocz¹tku Profesor Zbigniew ¯migrodzki i nieco póniej Marian Hoffmann.
W 1953 roku do³¹czy³ do tej grupy Mieczys³aw Przekwas.
PISMO PG

Do pracy na Politechnice Gdañskiej zostaje przeniesiony
s³u¿bowo 1 maja 1953 r., pracuje w niej do koñca swojego ¿ycia. Pracê na uczelni rozpocz¹³ na stanowisku adiunkta, a póniej zastêpcy profesora w Katedrze Budownictwa Wodnego.
Stopieñ naukowy doktora nauk technicznych uzyskuje w 1960
r. na macierzystym Wydziale Budownictwa Wodnego, na podstawie rozprawy Dobór elementów systemu elektroenergetycznego-analityczna metoda rachunku. Na tym samym Wydziale
w 1965 r. przedstawia rozprawê habilitacyjn¹ Badania operacyjne w gospodarce wodnej, w wyniku której uzyskuje stopieñ doktora habilitowanego, po czym obejmuje stanowisko
docenta w Katedrze Budownictwa Wodnego. W 1971 roku Rada
Pañstwa nadaje Tomaszowi Biernackiemu tytu³ naukowy profesora nadzwyczajnego.
W czasie swej pracy naukowej pe³ni zarazem wiele funkcji
organizacyjnych we w³adzach Wydzia³u i uczelni. W latach
1967-1969 jest prodziekanem Wydzia³u Budownictwa Wodnego, od 1969 do 1972 - prorektorem do spraw ogólnych, od 1972
do 1975 - prorektorem do spraw nauki. W miêdzyczasie, w roku
1972, po mierci Profesora Wac³awa Balcerskiego obejmuje
kierownictwo Katedry Budownictwa Wodnego, która po reorganizacji uczelni z formy katedralnej na instytutowo-zak³adow¹
nosi nazwê Zak³adu Budownictwa Wodnego i Morskiego, a od 1973 r.  Zak³adu
Budownictwa Wodnego. Zak³adem tym
kieruje do 30 wrzenia 1975 r.
W 1975 roku zostaje Mu powierzone
najwy¿sze stanowisko na uczelni  rektora Politechniki Gdañskiej. Uczelni¹ kieruje do roku 1978. Jednoczenie przez
pewien okres, od padziernika 1976 do
stycznia 1978, kieruje nowo utworzonym
Zak³adem Gospodarki Wodnej w Instytucie Hydrotechniki Politechniki Gdañskiej.
W 1978 r., z rekomendacji wybitnego
polskiego uczonego, Profesora Sylwestra
Kaliskiego, ówczesnego Ministra Nauki,
Szkolnictwa Wy¿szego i Techniki, zostaje powo³any na stanowisko Podsekretarza
Stanu w tym Ministerstwie. Funkcjê tê sprawuje z du¿ym zaanga¿owaniem. Jednoczenie prowadzi wyk³ady z gospodarki
wodnej w Instytucie In¿ynierii rodowiska Politechniki Warszawskiej. W wyniku ró¿nicy ocen, jakie powsta³y w Ministerstwie na tle wydarzeñ lat 1980-81, i nie mog¹c pogodziæ siê z
realizowan¹ polityk¹ resortu, z dniem 2 czerwca 1981 roku, na
w³asn¹ probê Profesor Tomasz Biernacki ustêpuje z pracy w
rz¹dzie. Powraca na Politechnikê Gdañsk¹, do Zak³adu Budownictwa Wodnego.
Od wrzenia 1983 r. powo³any zostaje na stanowisko kierownika Katedry Budownictwa Wodnego. W tym czasie Instytut Hydrotechniki zmienia nazwê na Wydzia³ Hydrotechniki;
powraca ponownie struktura katedralna. Funkcjê kierownika
Katedry pe³ni ju¿ do koñca swojego ¿ycia.
Prace naukowe, którymi zajmowa³ siê profesor T. Biernacki, dotyczy³y g³ównie doboru parametrów elektrowni wodnych
oraz optymalizacji pracy zbiorników retencyjnych. Jako jeden
z pierwszych w kraju, ju¿ na pocz¹tku lat szeædziesi¹tych zaczyna stosowaæ metody programowania liniowego i dynamicznego w badaniach operacyjnych, zwi¹zanych z systemami energetycznymi i gospodark¹ wodn¹.

Opublikowa³ 82 prace o charakterze naukowym. By³ autorem lub wspó³autorem szeregu podrêczników i skryptów, jak:
Turbiny wodne (SEP, Warszawa, 1951), Energetyka (PWN,
Warszawa, 1952), Projektowanie si³owni wodnych, tom I i II
(Politechnika Gdañska, 1960), Budownictwo betonowe, t.
XVII (Arkady, Warszawa, 1969), La regularisation des reteunes (ENSEEIHT-Tuluza, 1981), Sistemi di approvvigionamento in aqcqua  progammazione, optimizzazione (Politecnico di Torino, 1986).
Wychowa³ wiele pokoleñ absolwentów Politechniki Gdañskiej. W latach 1954-1988 kierowa³ licznymi pracami dyplomowymi na Wydziale Budownictwa Wodnego (Hydrotechniki)
i na Wydziale Elektrycznym. Wypromowa³ 5 doktorów nauk
technicznych. By³ recenzentem 3 wniosków w sprawie nadania
tytu³u naukowego profesora zwyczajnego i 6 wniosków w sprawie nadania tytu³u naukowego profesora nadzwyczajnego, 4 prac
habilitacyjnych i 18 prac doktorskich.
Oprócz ww. funkcji organizacyjnych w szkolnictwie wy¿szym
pe³ni³ równie¿ inne odpowiedzialne funkcje, do których nale¿y
zaliczyæ przede wszystkim: cz³onkostwo w Radzie G³ównej
Nauki, Szkolnictwa Wy¿szego i Techniki 
przewodnicz¹cy Sekcji Technicznej Rady
(1976-1982) oraz cz³onkostwo w Centralnej
Komisji Kwalifikacyjnej do Spraw Kadry
Naukowej przy Prezesie Rady Ministrów
(1972-1975).
By³ cz³onkiem wielu instytucji, organizacji, towarzystw i komitetów naukowych w kraju i za granic¹. Do najwa¿niejszych z nich
nale¿y zaliczyæ: Komitet Elektryfikacji Polski przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk
(od 1956 do zakoñczenia dzia³alnoci), Polski Komitet wiatowej Konferencji Energetycznej (od 1958, w l. 1978-1982  zastêpca
przewodnicz¹cego Komitetu), Komitet Gospodarki Wodnej PAN (od 1959, w roku 1981
przewodnicz¹cy Komitetu, od 1982 zastêpca
przewodnicz¹cego Komitetu), Komitet Problemów Energetyki przy Prezydium Polskiej
Akademii Nauk (od 1972, od 1978 cz³onek
Prezydium Komitetu), Rada Naukowo-Techniczna do Spraw
Energetyki Ministerstwa Górnictwa i Energetyki (od 1982),
Akademia Nauk Tuluzy (od 1982 cz³onek korespondent), Towarzystwo Hydrotechniczne Francji (Société Hydrotechnique
de France, od 1982).
Jego bogata dzia³alnoæ naukowa, wysoka wiedza fachowa,
szerokie zainteresowania nie tylko techniczne, ale i humanistyczne, znajomoæ sztuk piêknych, bieg³a znajomoæ piêciu jêzyków obcych i do tego niezwykle wysoka kultura osobista by³y
przyczyn¹ licznych kontaktów z uniwersytetami zagranicznymi, do których by³ zapraszany z wyk³adami i odczytami. By³
czêstym gociem takich uczelni, jak: Politechnika w Mediolanie, ENSEEIHT w Tuluzie, ETH w Zurychu, Uniwersytet
w Oulu (Finlandia), RWTH Aachen, oraz uniwersytetów chiñskich: Dalian, Tiencin i Beijing.
By³ wybitnym ekspertem i cenionym autorytetem w dziedzinie projektowania budowli i eksploatacji elektrowni wodnych,
w tym pompowych. Profesorowi T. Biernackiemu powierzano
opracowanie powa¿nych ekspertyz o znaczeniu ogólnokrajowym. Do nich m.in. nale¿a³a ekspertyza dotycz¹ca zaopatrzenia gospodarki narodowej w surowce, ze szczególnym uwzglêd-

nieniem metod optymalizacji gospodarki paliwowo-energetycznej (1978 r.), opracowana przez zespó³ ludzi o najwy¿szym
autorytecie naukowym w kraju, wród których znalaz³ siê prof.
T. Biernacki. Inn¹ wa¿n¹ ekspertyz¹ by³a Opinia o nowo uruchomionej elektrowni pompowej Por¹bka - ¯ar oraz uzasadnienie budowy nastêpnych elektrowni pompowych wykonana
na zlecenie Urzêdu Rady Ministrów z 1979 r.
W ostatnich latach w swej pracy naukowej zajmowa³ siê g³ównie nastêpuj¹cymi problemami: dynamiczne oddzia³ywanie elektrowni pompowych w systemie elektroenergetycznym, programowanie i optymalizacja systemów wodnych, rozdzia³ kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych wielozadaniowych
obiektów wodnoenergetycznych.
Za pracê naukow¹, dydaktyczn¹ i organizacyjn¹ by³ odznaczany w kraju i za granic¹, miêdzy innymi: Krzy¿em Kawalerskim i Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzy¿em Kawalerskim Francuskiej Legii Honorowej oraz Medalem Ministerstwa Kultury
Republiki W³oskiej. By³ wielokrotnie wyró¿niany nagrodami
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, w tym 5-krotnie najwy¿sz¹ nagrod¹ I stopnia.
Za udzia³ w walkach podczas II wojny wiatowej zosta³ odznaczony m.in.: Medalem za Warszawê 1939-1945, War- szawskim Krzy¿em Powstañczym, Krzy¿em Armii Krajowej, Krzy¿em Partyzanckim.
Profesor Tomasz Biernacki zmar³ 14 maja 1989 r. po d³ugiej
i ciê¿kiej chorobie w wieku 65 lat. By³ cz³owiekiem o wyj¹tkowo prawym charakterze, ogromnej wiedzy i rozleg³ych horyzontach mylenia, wielkim patriot¹ o du¿ych zas³ugach dla kraju.
Czeæ Jego Pamiêci!

Adam Bolt
Wydzia³ Budownictwa Wodnego i In¿ynierii rodowiska

