Gdañskie carillony wydzwoni³y nowy XXI wiek i trzecie tysi¹clecie
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unktualnie w po³udnie 31 grudnia 2000 r. uniós³ siê
ponad Gdañskiem z wie¿y Ratusza G³ównomiejskiego donios³y dwiêk 37 dzwonów nowego carillonu, który
otrzyma³ imiê Jana Paw³a II.
Poszczególne dzwony carillonu ufundowane zosta³y
przez w³adze Gdañska oraz przez stowarzyszenia i zrzeszenia, a tak¿e przez grupy obywateli Trójmiasta. Ka¿dy z
dzwonów posiada w³asne imiê. Wród nich znajduje siê
wiele imion i nazwisk znanych i zas³u¿onych dla miasta
Gdañska obywateli na przestrzeni jego tysi¹cletniej historii. Przyjêto przy tym zasadê nienadawania imion osób
¿yj¹cych.
Spotykamy wiêc wród dzwonów imiona w. Wojciecha, Heweliusza, Farenheita, Dickmana, Chodowieckiego, Uphagenów, Schopenhauera i wielu, wielu innych, ale
i tak¿e bli¿szych nam Obroñców Poczty Polskiej, poleg³ych
stoczniowców i Lecha B¹dkowskiego.
Przypomnê tu po krótce historiê i charakterystykê carillonu z Ratusza G³ównego Miasta, opieraj¹c siê na wypowiedzi pana dr. Grzegorza Szychliñskiego  pracownika
Muzeum Historycznego Miasta Gdañska i zarazem kustosza Muzeum Zegarów Wie¿owych  Oddzia³u Muzeum
Historycznego. Pan dr Grzegorz Szychliñski jest inicjatorem przywrócenia gdañskiemu ratuszowi tego wspania³ego urz¹dzenia i wielkim mi³onikiem starych zegarów w
ogóle.
Historia gdañskiego carillonu liczy ju¿ 460 lat. To Holendrzy swoj¹ obecnoci¹ przyczynili siê czêciowo do
udzia³u w tworzeniu oblicza kulturowego ówczesnego
Gdañska, powo³u- j¹c do ¿ycia piêkn¹ muzykê carillonów.
Muzyka ta towarzyszy³a gdañszczanom w ci¹gu tych wielu wieków, akcentuj¹c wa¿niejsze wydarzenia miasta chora³ami dzwonów, których zapisy zachowane s¹ do dzi.
W 1945 roku gdañski carillon przesta³ istnieæ, zniszczony przez Armiê Czerwon¹ i polska formacjê pancern¹
w czasie zdobywania Gdañska. Dopiero w pocz¹tkach lat
70. zawieszony zosta³ na gdañskim ratuszu nowy zestaw
17 dzwonów carillonowych, przeniesiony tu z Biskupiej

Specjalny dzwonek gdañski, jeden z 2001
(fot. G. S³odnik)
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Dzwony carillonu przed ich umieszczeniem na wie¿y Ratusza
G³ównomiejskiego (fot. B. Lipiñska)

Górki. M³oty tego carillonu by³y uruchamiane elektromagnetycznie. Z punktu widzenia technicznego i konserwatorskiego nie by³ to dobry eksperyment, zw³aszcza ¿e rozmontowany zosta³ bezpowrotnie oryginalny mechanizm na
Biskupiej Górce, pochodz¹cy z pocz¹tków lat 40., a wykonany wówczas w Stoczni Gdañskiej (ówczesnej Danziger Werft).
Niestety, dzwony carillonu nie by³y dobrze zestrojone, a
dwiêk ich pogorszy³ siê znacznie po uszkodzeniach w
czasie wojny. Carillon ten by³ zaprogramowany na jedn¹
tylko melodiê, a mianowicie na Rotê kompozycji Feliksa
Nowowiejskiego do s³ów Marii Konopnickiej. I tak ten stan
trwa³ do pocz¹tku lat 90., kiedy to okaza³o siê, ¿e mechanizmy carillonu s¹ zupe³nie zu¿yte i nie nadaj¹ siê ju¿ do
dalszej eksploatacji.
Dwa lata temu, Muzeum Historyczne Miasta Gdañska
postanowi³o odbudowaæ ten cenny instrument od tylu wieków zwi¹zany z ratuszem gdañskim. Nowy carillon sk³ada siê z 37 dzwonów i wyposa¿ony jest w dwa systemy
gry: automatyczny  do wygrywania melodii co godzinê, i
rêczny  przeznaczony do koncertowania. Mo¿liwoci nowego carillonu s¹ bardzo du¿e i pozwalaj¹ na u³o¿enie
wielu melodii, np. patriotycznych, kocielnych, a tak¿e ludowych, np. z naszych Kaszub. Mam nadziejê, ¿e przekonamy siê o tym nied³ugo.
Na pocz¹tek jednak, pierwszy uroczysty koncert wydzwoni³ nasz goæ honorowy z Holandii  mistrz carillonowy  prof. Gert Oldenbeuving. Do tego koncertu do³¹czy³ siê dwiêk wielu tysiêcy ma³ych dzwonków, które przynieli ze sob¹ na D³ugi Targ gdañszczanie, by wydzwoniæ
nimi: koniec wieku i powitaæ trzecie millennium tysi¹cletniego Gdañska. Wród tych dzwonków i dzwoneczków
znalaz³y siê, specjalnie na tê uroczystoæ wykonane (w
liczbie 2001 sztuk  rozpocz¹³ siê przecie¿ 2001 rok), które otrzymali fundatorzy dzwonów carillonowych; pozosta³¹ czêæ przeznaczono do sprzeda¿y. Pad³a te¿ w czasie
tej uroczystoci powitania nowego wieku propozycja, by
specjalnymi dzwoneczkami od tej pory witaæ ka¿dy Nowy
Rok.
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Politechnice Gdañskiej, 22 lutego br., odby³a siê bardzo
mi³a uroczystoæ wrêczenia Medalu za Zas³ugi dla Politechniki Gdañskiej uczonemu z Wielkiej Brytanii, panu prof. Robertowi C. Chiversowi. Wniosek w tej sprawie przed³o¿yli JM
Rektorowi PG dwaj profesorowie naszej uczelni, panowie Roman Salamon i Andrzej Stepnowski z Wydzia³u Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.
Historia polskich kontaktów z prof. Chiversem zaczê³a siê w
1974 r. w Londynie. Odbywa³ siê tam, organizowany co cztery
lata, Kongres ICA (International Commission of Accoustics); brali
w nim udzia³ prof. Zenon Jagodziñski i prof. Andrzej Stepnowski,
który by³ wtedy jego asystentem i mia³ wyg³osiæ referat na skojarzonym z Kongresem Sympozjum Satelitarnym w Birmingham.
Tam poznali profesora, ówczenie doktora, Roberta Chiversa,
absolwenta Uniwersytetu Oksfordzkiego. Od tego momentu zaczê³a siê znajomoæ z prof. Chiversem, który by³ bardzo zainteresowany kontaktami z Polsk¹ i w trakcie odbywanych rozmów
wyra¿a³ chêæ przyjazdu do niej. W rok póniej pojawi³ siê w Polsce, bior¹c udzia³ w Otwartym Seminarium z Akustyki (OSA),
które jest organizowan¹ corocznie najwiêksz¹ ogólnopolsk¹ konferencj¹ naukow¹ z dziedziny akustyki. Od tego momentu datuje
siê sta³a wspó³praca z prof. Chiversem, który w tym czasie zajmowa³ siê holografi¹ akustyczn¹. W tej dziedzinie badania prowadzili tak¿e prof. R. Salamon i prof. A. Stepnowski, realizuj¹c
umowê z Akademi¹ Marynarki Wojennej w Gdyni.
W jaki czas potem prof. Chivers otrzyma³ z IPPT PAN roczne
stypendium naukowe, w trakcied którego doæ dobrze pozna³ jêzyk polski. W tych latach, a tak¿e do tej pory Brytyjczyk mówi¹cy po polsku jest bardzo rzadkim zjawiskiem. W miêdzyczasie
nawi¹za³ równie¿ wspó³pracê z Zak³adem Hydroakustyki i Elektrofonii, kierowanym wówczas przez prof. Zenona Jagodziñskiego.
Od tego czasu prof. Chivers pojawia³ siê w Polsce niemal co
roku, uczestnicz¹c we wspomnianych konferencjach naukowych
i wyg³aszaj¹c referaty naukowe.
Na pocz¹tku lat 80. Zak³ad Hydroakustyki Wydzia³u Elektroniki PG zacz¹³ organizowaæ Sympozja z Hydroakustyki, które w
tej chwili stanowi¹ najpowa¿niejsze w Polsce konferencje naukowe z dziedziny akustyki i awansowa³y do rangi presti¿owych konferencji miêdzynarodowych., organizowanych pod pod egid¹ Eurpoean Acoustics Association (EAA), w których równie¿ bra³ udzia³
prof. Chivers.
Pod koniec lat 80., wertuj¹c archiwa naukowe Uniwersytetu w
Surrey, prof. R. Chivers znalaz³ tam równie¿ polski lad. Mianowicie, tu¿ po zakoñczeniu wojny Anglicy utworzyli tzw. Polish
University College w Londynie, przy presti¿owej uczelni angielskiej Imperial College, w którym stworzono szansê dalszego kszta³cenia siê polskim oficerom i ¿o³nierzom, aby mogli wróciæ do
wyzwolonej Polski z wy¿szym wykszta³ceniem. Zgodnie z wydawanymi rocznikami Polish University College mo¿na okreliæ w
przybli¿eniu liczbê Polaków, którzy ukoñczyli tê uczelniê, na poPISMO PG

nad 400 absolwentów. Byli to oficerowie polskich si³ zbrojnych
na Zachodzie, w wiêkszoci z Dywizji Pancernej gen. Maczka, w
której s³u¿y³ pod koniec wojny równie¿ prof. Z. Jagodziñski. St¹d
jego nazwisko zosta³o zauwa¿one przez prof. Chiversa w archiwum Uniwersytetu w Surrey, do którego po zakoñczeniu dzia³alnoci Polish University College zosta³y przeniesione dokumenty
tej uczelni. Na podstawie tego zapisu prof. Chivers postanowi³
zainicjowaæ procedurê nadania prof. Z. Jagodziñskiemu godnoci i tytu³u doktora honoris causa Uniwersytetu w Surrey. Prof. Z.
Jagodziñski, wracaj¹c do Polski pod koniec lat 40., by³ jednym z
twórców polskiego przemys³u elektronicznego, miêdzy innymi
wspó³tworz¹c MORS, a póniej Wydzia³ £¹cznoci (obecny
Wydzia³ Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki) PG. Procedury nadania takiego tytu³u zwykle s¹ doæ skomplikowane, a w
tym wypadku by³y dodatkowo naszpikowane wieloma trudnociami i trwa³y kilka lat. G³ówn¹ przeszkod¹ by³ typowy konserwatyzm Anglików, którzy nie chcieli wyraziæ zgody na eksponowanie ma³o znanego polskiego nazwiska w presti¿o- wej brytyjskiej
uczelni. Dziêki konsekwencji i znanemu brytyjskiemu uporowi,
prof. Chivers dopi¹³ w koñcu swego i w 1995 r. senat Uniwersytetu w Surrey z udzia³em kanclerza ksiêcia Edwarda zaakceptowa³
nadanie prof. Z. Jagodziñskiemu (bêd¹cemu ju¿ wtedy na emeryturze) godnoci i tytu³u doktora honoris causa tego Uniwersytetu.
Delegatem PG na tê uroczystoæ by³ prof. A. Stepnowski. Podnios³a uroczystoæ odby³a siê w Katedrze w Guildford. Promowano wtedy kilku doktorów, ale tylko on jeden by³ spoza Zjednoczonego Królestwa.
Na tym jednak nie zakoñczy³a siê dzia³alnoæ prof. Chiversa
na rzecz Politechniki Gdañskiej. Da³ siê on poznaæ jako aktywny
promotor Polski, zapraszaj¹c wielu naukowców do Wielkiej Brytanii. Do tej pory odwiedzi³o go (mieszkaj¹c równie¿ u niego w
domu w Surrey) ponad 100 naukowców i studentów z ca³ej Polski. W istotny sposób pomaga³ on m³odym naukowcom. Na przyk³ad, w czasie realizacji doktoratu dr. in¿. Krzysztofa Zachariasza, z zakresu akustyki nieliniowej, umo¿liwi³ on dokonanie skomplikowanych badañ na aparaturze badawczo-pomiarowej, która
nie by³a wtedy dostêpna w Polsce, a która znajdowa³a siê w nowoczesnym laboratorium w Surrey. Chodzi³o g³ównie o dostêp
do unikatowych w skali wiatowej wysokoczêstotliwociowych
hydrofonów z automatycznym sterowaniem komputerowym. Prof.
R. Chivers ma wiêc powa¿ny wk³ad w rozwój kontaktów naukowych miêdzy Polsk¹ a Wielk¹ Brytani¹.
Obecnie, mimo ¿e przesta³ pracowaæ na Uniwersytecie w Surrey, utrzymuje stale kontakty z polskimi naukowcami. Umo¿liwia
mu to praca na Uniwersytecie w Cambridge, gdzie nadal zajmuje
siê akustyk¹. Zatrudnienie w Uniwersytecie w Cambridge jest
marzeniem ka¿dego brytyjskiego naukowca, ale tylko nieliczni
dostêpuj¹ tego zaszczytu.
Poniewa¿ prof. Chivers przez wiele lat zajmowa³ siê akustycznymi metodami rozpoznawania typów dna morskiego, m.in. stworzon¹ przez siebie metod¹ ROXANN, po napisaniu przez prof. A.
Stepnowkiego ksi¹¿ki o tej tematyce zaproponowa³ wspólne nowe
wydanie jej w jêzyku angielskim.
W opinii uczonych, pracowników Wydzia³u Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdañskiej, zas³ugi prof. R.
C. Chiversa w pe³ni uzasadniaj¹ wniosek o odznaczenie go Medalem za Zas³ugi dla Politechniki Gdañskiej. Wspomniana uroczystoæ jest kolejnym dowodem na to, ¿e w³adze naszej uczelni
doceniaj¹ wypróbowanych przyjació³, promuj¹cych polsk¹ naukê w wiecie.
Na podstawie rozmowy z prof. Andrzejem Stepnowskim
opracowa³a Janina Poæwiardowska
Zespó³ ds. Informacji i Promocji
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NOMINACJE PROFESORSKIE I HABILITACJE
Dariusz Waldziñski urodzi³ siê 21 grudnia 1959 roku w Elbl¹gu. Szko³ê Podstawow¹ nr 1 oraz II Liceum Ogólnokszta³c¹ce ukoñczy³ w rodzinnym miecie. Po
uzyskaniu wiadectwa dojrza³oci w 1978
roku, zda³ egzaminy wstêpne i zosta³ studentem Wydzia³u Administracyjnego Wy¿szej Szko³y Morskiej w Gdyni. Stopieñ
zawodowy magistra intendentury uzyska³
w 1982 roku, po czym rozpocz¹³ pracê w
Przedsiêbiorstwie Pañstwowym Polskie Linie Oceaniczne w
Gdyni. Przez piêæ lat pe³ni³ funkcjê stewarda w za³ogach p³ywaj¹cych oraz pracowa³ na stanowisku inspektora do spraw intendenckich w ówczesnym Zak³adzie Linii Amerykañskich PLO.
Pracê na morzu traktowa³ jako przygodê charakterystyczn¹ dla
wieku m³odzieñczego i stanu kawalerskiego.
Promotor jego pracy magisterskiej zaproponowa³ mu podjêcie pracy naukowo-dydaktycznej. Po wygraniu konkursu na stanowisko asystenta, rozpocz¹³ nowy etap swojego rozwoju zawodowego. Pierwszym miejscem umo¿liwiaj¹cym mu bezporedni kontakt z nauk¹ by³ Zak³ad Organizacji Pracy i Kierownictwa na Wydziale Administracyjnym Wy¿szej Szko³y Morskiej w Gdyni. Zajmowa³ siê przede wszystkim dydaktyk¹, prowadz¹c æwiczenia do takich przedmiotów, jak Podstawy organizacji i zarz¹dzania oraz Organizacja i technika pracy biurowej. Jeli za chodzi o zainteresowania naukowe, zajmowa³
siê problematyk¹ metod wartociowania pracy w polityce kadrowej przedsiêbiorstw gospodarki morskiej, ze szczególnym
uwzglêdnieniem za³óg p³ywaj¹cych. Opublikowa³ te¿ jeden
zwi¹zany z tym zakresem tematycznym artyku³ na ³amach czasopisma Technika i Gospodarka Morska. W czasie pracy naukowo-dydaktycznej w Wy¿szej Szkole Morskiej, opublikowa³
na ³amach periodyku Przegl¹d Ekonomiki Przemys³u Okrêtowego kilka recenzji ksi¹¿ek podejmuj¹cych tematykê organizacji i zarz¹dzania.
W 1989 roku, ze wzglêdów rodzinnych, powróci³ do rodzinnego miasta Elbl¹ga. Zosta³ nauczycielem przedmiotów ekonomicznych i zawodowych w Zespole Szkó³ Ekonomicznych
im. O. Langego w Elbl¹gu. W ci¹gu roku zaledwie pracy w tej
szkole sta³ siê inicjatorem i wspó³organizatorem pierwszej w
Polsce klasy autorskiej o profilu ogólnoekonomicznym.
W okresie zwi¹zanym z wdra¿aniem ustaleñ Okr¹g³ego Sto³u, zaanga¿owany w funkcjonowanie ówczesnych Komitetów
Obywatelskich, zosta³ wybrany radnym Rady Miejskiej w Elbl¹gu, a nastêpnie wiceprezydentem Miasta Elbl¹ga.
Nowe mo¿liwoci zwi¹zane z pe³nieniem wa¿nych funkcji
w samorz¹dzie terytorialnym jego rodzinnego miasta pozwoli³y na wykrystalizowanie siê oryginalnych zainteresowañ badawczych. Problematyka zarz¹dzania strukturami samorz¹do- wymi
oraz polityki lokalnej nie by³a przecie¿ wówczas prawie w ogóle rozpoznana; pierwsze opracowania naukowe w tym zakresie
tworzy³y siê niejako równolegle z dzia³alnoci¹ praktyczn¹. Do
jego najwiêkszych sukcesów w pracy samorz¹do- wej nale¿y
zaliczyæ:
 zorganizowanie pierwszego spotkania prezydentów miast
polskich, które mia³o miejsce w sierpniu 1991 roku w Elbl¹gu; bezporednim efektem tego spotkania by³o utworzenie
Zwi¹zku Miast Polskich z siedzib¹ w Poznaniu;
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 zorganizowanie tzw. miasteczka szkolnego w Elbl¹gu,
powsta³ego na bazie obiektów pokoszarowych; w ten sposób powsta³o w miecie kilka nowych szkó³ rednich (kilka
innych uzyska³o dziêki temu nowe warunki lokalowe);
 zorganizowanie w 1992 roku Ogólnopolskich Dni Morza,
dziêki czemu w spo³ecznoci lokalnej od¿y³a wiadomoæ
morska, co da³o w póniejszym czasie asumpt do reaktywacji portu morskiego w Elbl¹gu.
W 1991 roku odby³ kilkutygodniowy sta¿ naukowo-badawczy w brytyjskiej firmie konsultingowej ELCA Research, czego efektem by³o opublikowanie pracy powiêconej dowiadczeniom w kreowaniu przez w³adze miejskie w Anglii przedsiêbiorczoci lokalnej oraz mo¿liwociom wykorzystania tych
dowiadczeñ w Polsce.
W trakcie pracy na stanowisku wiceprezydenta miasta, z czasem coraz wiêksze znaczenie dla jego planów ¿yciowych nabra³ dylemat: czy powiêciæ siê dzia³alnoci politycznej czy te¿
nauce? Ostatecznie wybra³ drogê ¿yciow¹ zwi¹zan¹ z
nauk¹. Sk³adaj¹c w po³owie kadencji (czerwiec 1992) dymisjê
z pe³nionej wtedy zaszczytnej funkcji, powiedzia³ publicznie,
¿e pragnie powiêciæ siê pracy naukowej i dydaktycznej. Rada
Miejska Elbl¹ga w pe³ni uszanowa³a jego wybór, a po przyjêciu dymisji powierzy³a mu funkcjê przewodnicz¹cego nowo
powsta³ej (bezporedni efekt Ogólnopolskich Dni Morza) Komisji Morskiej i Kontaktów Zewnêtrznych; pe³ni³ j¹ a¿ do koñca pierwszej kadencji samorz¹dów terytorialnych w 1994 roku.
Powróci³ do pracy w szkole redniej, tym razem do Zespo³u
Szkó³ Zawodowych, gdzie by³ wspó³organizatorem nowych kierunków kszta³cenia  zwyczajna szko³a zawodowa zosta³a w
krótkim okresie czasu przekszta³cona w zespó³ szkó³, w ramach
którego powsta³y najpierw Technikum Hotelarskie, Technikum
Przemys³u Drzewnego, Liceum Zawodowe ze specjalnoci¹
eksploatator portu itd. Z czasem zespó³ szkó³ w którym pracowa³, jako jedna z pierwszych placówek owiatowych w Polsce,
wzi¹³ udzia³ w ogólnokrajowym eksperymencie zwi¹zanym z
powstaniem liceów technicznych.
Równolegle z prac¹ dydaktyczn¹ kontynuowa³ pracê spo³eczn¹ w Komisji Morskiej Rady Miejskiej w Elbl¹gu, jak równie¿ rozpocz¹³ intensywn¹ pracê naukow¹ zwi¹zan¹ z przygotowywaniem dysertacji doktorskiej. Dziêki zaanga¿owaniu teoretyków i praktyków ¿ycia administracyjnego i gospodarczego,
w ci¹gu zaledwie dwóch lat uda³o siê w Elbl¹gu stworzyæ wszystkie warunki, by móg³ funkcjonowaæ tu port morski. Jaka¿ szczególna by³a to satysfakcja, gdy  pocz¹wszy od 1993 roku  port
elbl¹ski powróci³ na mapê gospodarcz¹ kraju.
Opublikowa³ kilka artyku³ów i referatów przedstawianych
podczas ogólnokrajowych konferencji naukowych, w tym podczas X Jubileuszowego Sejmiku Morskiego. Prowadz¹c badania naukowe, podejmowa³ siê dodatkowych zajêæ, by móc przyjrzeæ siê funkcjonowaniu instytucji i przedsiêbiorstw zwi¹zanych
z administracj¹ i gospodark¹ morsk¹. Pracowa³ przez kilka miesiêcy w Przedsiêbiorstwie Elzam w Elbl¹gu oraz w Kapitanacie
Portu Elbl¹g, gdzie wykorzystuj¹c swoje morskie wykszta³cenie, pe³ni³ obowi¹zki starszego bosmana portu.
W 1993 roku otworzy³ przewód doktorski na Wydziale Transportu i £¹cznoci Uniwersytetu Szczeciñskiego. Jako te mat
pracy doktorskiej Rada Wydzia³u przyjê³a ostatecznie Kierunki
i metody aktywizacji portów morskich o znaczeniu lokalnym.
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Obrona pracy doktorskiej mia³a miejsce 11 maja 1995 roku.
Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych zaproponowano mu pracê na stanowisku adiunkta na Wydziale Zarz¹dzania i Ekonomii Politechniki Gdañskiej. Powróci³ do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego. Niemal¿e od razu zacz¹³ te¿ prowadzenie dalszych badañ, które
obejmowa³y nastêpuj¹ce problemy naukowe:
 ekonomiczne aspekty zarz¹dzania w samorz¹dach terytorialnych, ze szczególnym uwzglêdnieniem uwarunkowañ niezbêdnych dla kszta³towania lokalnej polityki rozwoju
(zw³aszcza w miastach i gminach morskich);
 ekonomikê transportu morskiego, ze szczególnym uwzglêdnieniem ekonomiki i organizacji ma³ych oraz rednich portów morskich;
 ekologiczne aspekty polityki lokalnej i regionalnej;
 przedsiêbiorczoæ lokaln¹ i regionaln¹;
 zarz¹dzanie infrastruktur¹ spo³eczn¹, ze szczególnym
uwzglêdnieniem zarz¹dzania szko³ami samorz¹dowymi.
Wyniki badañ cz¹stkowych, przyczynki teoretyczne, a tak¿e
eseje popularnonaukowe i recenzje ksi¹¿ek w wymienionych
powy¿ej zakresach tematycznych by³y systematycznie publikowane na ³amach specjalistycznych czasopism, np. Czas Morza, ¯ycie Gospodarcze, Przegl¹d Techniczny, a tak¿e w
zeszytach naukowych i materia³ach konferencyjnych Politechniki Gdañskiej, Politechniki Zielonogórskiej, Politechniki Opolskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Miko³aja
Kopernika w Toruniu, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Zwi¹zku Miast i Gmin Morskich. Czêæ publikacji zosta³a
te¿ wydana jako fragmenty druków zwartych opracowañ ksi¹¿kowych.
Za jedno ze swoich najwiêkszych osi¹gniêæ naukowych uwa¿a zainicjowanie prac badawczych zwi¹zanych z ekonomik¹
ma³ych i rednich portów morskich. Efektem tych prac by³o
wydanie pod jego redakcj¹ naukow¹ i przy czynnym wspó³autorstwie (50% tekstu) opracowania ksi¹¿kowego pt. Ma³e porty szans¹ rozwoju gmin, wydanego przez Zwi¹zek Miast i Gmin
Morskich (Gdañsk, 1996). W opracowaniu tym przedstawiono
oryginalne metody aktywizacji przez struktury samorz¹dowe
portów morskich o znaczeniu lokalnym i regionalnym. Uzupe³nieniem, a zarazem rozwiniêciem treci zawartych w niniejszym
opracowaniu by³o studium przygotowawcze polityki rz¹du RP
wobec ma³ych i rednich portów morskich (w przygotowaniu
którego uczestniczy³  by³ cz³onkiem zespo³u badawczego),
sporz¹dzone wiosn¹ 1999 roku.
Wa¿n¹ czêci¹ dzia³alnoci naukowej by³y te¿ zamówienia
polskich samorz¹dów terytorialnych na wykonanie konkretnych
prac badawczo-rozwojowych. Bra³ bezporedni udzia³ w 16
takich pracach; w wiêkszoci z nich by³ kierownikiem lub koordynatorem badañ oraz redaktorem opracowañ pisemnych
bêd¹cych ich plonem. Prace te dotyczy³y metodyki formu³owania przez samorz¹dy terytorialne strategii rozwojowych dla znajduj¹cych siê na ich terenach portów morskich, a tak¿e wykorzystania nadmorskiego po³o¿enia jednostek terytorialnych w
kszta³towaniu rozwoju lokalnego. Wszystkie te prace mia³y
charakter opracowañ w pe³ni oryginalnych, mo¿na powiedzieæ
nawet, ¿e pionierskich, gdy¿ wczeniej, w warunkach gospodarki centralnie sterowanej, problematyka ta by³a podnoszona
w sposób szcz¹tkowy, a wa¿niejsze opracowania badawcze
dotycz¹ce polityki i gospodarki morskiej na ogó³ nie podejmowa³y w¹tków roli wspólnot lokalnych w kszta³towaniu procesów gospodarczych.
By³ autorem lub wspó³autorem czterech pozycji ksi¹¿kowych,
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prawie szeædziesiêciu artyku³ów naukowych i referatów (cztery referaty zosta³y przedstawione na miêdzynarodo- wych konferencjach o zasiêgu wiatowym), artyku³ów popularnonaukowych, esejów i recenzji oraz kilkunastu prac naukowo-badawczych realizowanych na zamówienie i przy wspó³- pracy praktyków ¿ycia publicznego i gospodarczego.
Swoist¹ syntez¹ jego badañ by³o przygotowanie rozprawy
habilitacyjnej pt. Miejsce i rola samorz¹dów lokalnych w polskiej polityce morskiej, wydanej przez Politechnikê Gdañsk¹
w czerwcu 1999 roku. Opracowanie to ma charakter teoretyczny i metodologiczny, podejmuj¹c problem naukowy powi¹zañ
miêdzy lokaln¹ polityk¹ rozwoju kreowan¹ przez samorz¹dy
terytorialne na szczeblu gmin a polityk¹ spo³eczno-gospodarcz¹ pañstwa. W sensie szczególnym, rozprawa dotyczy powi¹zañ miêdzy lokaln¹ polityk¹ rozwoju w miastach i gminach
morskich a t¹ czêci¹ polityki spo³eczno-gospodarczej pañstwa,
która odnosi siê do wszechstronnego wykorzystania nadmorskiego po³o¿enia kraju dla rozwoju spo³eczno-gospodarczego.
W sensie ogólniejszym, przedstawiona w rozprawie propozycja metodologiczna dotyczyæ mo¿e równie¿ rozwi¹zañ w zakresie koordynacji miêdzy polityk¹ lokaln¹ i regionaln¹ a polityk¹ ogóln¹ pañstwa.
Jest cz³onkiem dwóch polskich stowarzyszeñ naukowych 
Towarzystwa Ekonomistów Polskich i Polskiego Towarzystwa
Nautologicznego oraz stowarzyszenia miêdzynarodowego 
International Society for Ecological Economics. W 1999 roku
zosta³ te¿ cz³onkiem-za³o¿ycielem powstaj¹cego w³anie Stowarzyszenia Badañ nad Europejskim Dziedzictwem Kultury.
Ponadto, przez trzy lata by³ przewodnicz¹cym Rady Programowej Zwi¹zku Miast i Gmin Morskich oraz cz³onkiem kolegium redakcyjnego czasopisma Czas Morza. Odby³ te¿ trzy
zagraniczne sta¿e naukowe  1991  w Wielkiej Brytanii; 1997
 we W³oszech (Mediolan) w Universita Cattolica del Sacra
Cuore; 1999  w Szwecji (Malmoe)  World Maritime University.
Integraln¹ czêci¹ jego pracy naukowej jest równie¿ dzia³alnoæ dydaktyczna. Prowadzi j¹, oprócz Politechniki Gdañskiej,
równie¿ na innych uczelniach, a mianowicie w Wy¿szej Szkole
Zarz¹dzania i Przedsiêbiorczoci im. Bogdana Jañskiego w
Warszawie (1998-2000)  co ma dla niego szczególne znaczenie, by³ wspó³organizatorem Wydzia³u Zamiejscowego tej¿e
uczelni w Elbl¹gu, oraz w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Zawodowej w Elbl¹gu. Do prowadzonych przez niego zajêæ dydaktycznych nale¿y zaliczyæ wyk³ady, æwiczenia i seminaria z przedsiêbiorczoci gospodarczej, zarz¹dzania w samorz¹- dach terytorialnych, podstaw ekonomii, mikro- i makroekonomii. Jest
równie¿ promotorem i opiekunem 14 prac magisterskich i ponad trzydziestu licencjackich (in¿ynierskich), które powsta³y na
Wydziale Zarz¹dzania i Ekonomii Politechniki Gdañskiej. Jako
adiunkt by³ te¿ inicjatorem powstania Studenckiego Ko³a Naukowego Zarz¹dzania Regionalnego.
Za swoj¹ pracê naukowo-dydaktyczn¹ zosta³ trzykrotnie uhonorowany Nagrod¹ Rektora Politechniki Gdañskiej (jedna nagroda za osi¹gniêcia dydaktyczne, a druga za osi¹gniêcia naukowe) oraz Nagrod¹ Rektora Pañstwowej Wy¿szej Szko³y
Zawodowej w Elbl¹gu. Jest te¿ laureatem Nagrody Prezydenta
Miasta Elbl¹ga oraz dwukrotnie Kuratora Owiaty w Elbl¹gu
(za dzia³alnoæ dydaktyczno-wychowawcz¹ w szko³ach rednich).
Habilitacja Dariusza Waldziñskiego zosta³a zatwierdzona
przez Centraln¹ Komisjê ds. Tytu³u i Stopni Naukowych 29
maja 2000 r.
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Andrzej Stefan Zieliñski ukoñczy³ studia
na Wydziale Chemicznym Politechniki
Gdañskiej w 1971 r. z tytu³em magistra in¿yniera chemika w zakresie technologii
chemicznej, specjalnoæ korozja i ochrona
metali, i z bardzo dobr¹ ocen¹. Podj¹³ pracê w Stoczni Marynarki Wojennej im. D¹browszczaków w Gdyni, a nastêpnie w
1972 r. zosta³ doktorantem w Instytucie
Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, Zak³ad Elektrochemii i
Korozji. Tematem jego pracy doktorskiej by³y badania wp³ywu
wodoru wprowadzonego z fazy gazowej na tarcie wewnêtrzne
stali. W trakcie jej realizacji konstruuje unikatowe w skali wiatowej stanowisko do badañ tarcia wewnêtrznego przy drganiach
skrêtnych o zmiennej amplitudzie i w temperaturach 100-300
K stali nasycanych zjonizowanym wodorem atomowym, wykazuj¹c znacz¹cy wp³yw wodoru na modu³ sprê¿ystoci ¿elaza o
wysokiej czystoci, oraz udowadnia po raz pierwszy eksperymentalnie mo¿liwoæ dekohezji ¿elaza przez wodór. Wyniki
pracy s¹ publikowane w Acta Metall. i Metall. Trans. Udowodnienie wp³ywu stê¿enia wodoru na maksimum dyslokacyjne tarcia wewnêtrznego staje siê podstaw¹ oryginalnej, publikowanej w Scripta Metallurgica modyfikacji modelu Schoecka oddzia³ywania wodoru z dyslokacjami w stalach. Stopieñ naukowy doktora nauk chemicznych uzyskuje w 1976 r.
Nastêpnie Andrzej Zieliñski podejmuje pracê w Centrum
Techniki Okrêtowej, w Orodku Materia³oznawstwa, Korozji i
Ochrony rodowiska w Gdañsku. W tym czasie prowadzi prace badawcze m.in. nad niebezpieczeñstwem przechronienia
katodowego kad³ubów statków w warunkach mórz arktycznych,
mo¿liwoci¹ zastosowania zanurzeniowych pow³ok cynkowych,
aluminiowych, miedzianych i o³owianych w przemyle okrêtowym, wdro¿eniem technologii chromowania twardego na si³owniki hydrauliczne. Opracowuje i patentuje inhibitor korozji
wodnych uk³adów ch³odzenia, w tym silników okrêtowych, co
m.in. powoduje zaproszenie go przez jedn¹ z firm na krótki
pobyt w ich orodku badawczym w Holandii.
Wczeniejsze osi¹gniêcia sprawiaj¹, ¿e zostaje on w 1980 r.
zaproszony na 13-miesiêczny pobyt jako Postdoctoral Research
Associate do Notre Dame University, Department of Metallurgical Engineering and Materials Science. W czasie sta¿u w USA
rozwija nowatorsk¹ metodykê badañ za pomoc¹ sprê¿ystych
fal powierzchniowych Lamba i Rayleigha efektów wodorowych
w próbkach nasycanych in situ w elektrolicie, wykazuj¹c po raz
pierwszy, i¿ szybkie i silne t³umienie ultradwiêków po w³¹czeniu polaryzacji katodowej wynika z kotwiczenia dyslokacji
powierzchniowych oraz zmian w podwójnej warstwie elektrycznej, za czu³oæ tej metody jest o kilka rzêdów wielkoci wy¿sza od dotychczas sugerowanej. Okrela tak¿e wp³yw rodzaju
materia³u i sposobu jego obróbki na parametry wi¹zania wodoru z dyslokacjami oraz na inicjacjê nieodwracalnych uszkodzeñ w formie pêkniêæ i pêcherzy jeszcze podczas nawodorowania, proces przedtem z regu³y negowany.
W 1982 r. Andrzej Zieliñski podejmuje pracê w Wy¿szej
Szkole Morskiej w Gdyni, w ówczesnym Zak³adzie Technologii Materia³ów i Napraw Wydzia³u Mechanicznego. Wyk³ada
tam materia³oznawstwo okrêtowe, pow³oki ochronne i regeneracyjne, techniki przeciwkorozyjne, tworzywa sztuczne, tworz¹c koncepcje programowe tych przedmiotów i nowy kierunek studiów Technologia remontów urz¹dzeñ okrêtowych i
portowych. Jego zainteresowania naukowe pozostaj¹ wci¹¿
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mocno zwi¹zane z badaniami stanu wodoru metodami anelastycznymi i doprowadzaj¹ m.in. do wykazania po raz pierwszy
mo¿liwoci powstawania wodorków w stalach austenitycznych
ju¿ w procesie nawodorowania. Opracowuje tak¿e nowy inhibitor korozji o rozszerzonym dzia³aniu.
W 1985 r. Andrzej Zieliñski uzyskuje stypendium Fundacji
im. Alexandra von Humboldta na badania w Rheinische-Westfaellische Hochschule Aachen, Institut f. Allgemeine Metallkunde u. Metallphysik. Konstruuje tam unikatowe oprzyrz¹dowanie, umo¿liwiaj¹ce badania t³umienia fali ultradwiêkowej
w monokryszta³ach metali przy ró¿nej d³ugoci fali, wartoci
wektora polaryzacji i wektora pola magnetycznego w temperaturach 10-300 K, i okrela z jego pomoc¹ charakterystyki oddzia³ywania wodoru z dyslokacjami i granicami domen magnetycznych w niklu, tworzenia par atomów wodoru w niklu oraz
tworzenia mikropêcherzy wodoru w miedzi. Po raz pierwszy w
wiecie obserwuje i uzasadnia anomaln¹ zale¿noæ t³umienia
fali ultradwiêkowej od wzajemnego u³o¿enia wektora fali i
wektora pola magnetycznego. Wyniki badañ publikowane s¹
m. in. w Journal of Magnetism and Magnetic Materials oraz
Scripta Metallurgica.
W 1990 r. uzyskuje francuskie stypendium Mitteranda i spêdza 6 miesiêcy jako Chercheur de Haut Niveau w Ecole Nationale Superieure de Mecanique et d`Aerotechnique w Poitiers.
Pracuj¹c w Laboratoire de Mecanique et de Physique des Materiaux wykazuje metod¹ tarcia wewnêtrznego pojawianie siê
wodorku niklu w niskich temperaturach oraz silne oddzia³ywanie wodoru z dyslokacjami i granicami domen magnetycznych
nawet w temperaturze pokojowej.
W trakcie swej pracy w Wy¿szej Szkole Morskiej uzyskuje
w 1990 r. stopieñ naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplina naukowa in¿ynieria materia³owa, specjalnoæ fizykochemia metali i stopów, nadany mu
przez Radê Wydzia³u Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej
Akademii Technicznej w Warszawie na podstawie rozprawy
habilitacyjnej pt. Wp³yw wodoru na tarcie wewnêtrzne wybranych metali i stopów. Rozprawa zostaje wyró¿niona przez
Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej. Zaraz potem
otrzymuje nominacjê na stanowisko profesora nadzwyczajnego WSM.
W 1993 r. Andrzej Zieliñski wyje¿d¿a jako Professeur Invite na dwa miesi¹ce do Université Bordeaux I, gdzie w Laboratoire de Mecanique Physique rozpoczyna nowy kierunek badañ, jakim jest naprê¿eniowe pêkanie korozyjne stymulowane
przez wodór. Staje siê to pocz¹tkiem jego d³ugoletniej i trwaj¹cej do dzi wspó³pracy z ta uczelni¹.
Krótko potem otrzymuje ponowne zaproszenie z Fundacji
Humboldta i wyje¿d¿a na badania do Max-Planck-Institut f.
Werkstoffwissenschaften Institut f. Physik, w Stuttgarcie. Wykonuje tam pionierskie eksperymenty, wskazuj¹ce na bardzo
silne nasycenie dyslokacji w niklu przez wprowadzony elektrolitycznie wodór, wyznaczaj¹c (po raz trzeci w wiecie) energiê
wi¹zania wodoru z dyslokacjami w tym metalu.
Od stycznia 1994 r. Andrzej Zieliñski zostaje zatrudniony
jako prof. nadzw. PG na Wydziale Mechanicznym, w ówczesnej Katedrze Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej. W tym samym czasie wyje¿d¿a ponownie do Université Bordeaux I, gdzie
w trakcie dwumiesiêcznego pobytu kontynuuje wspólnebadania nad opracowaniem optymalnej obróbki cieplnej stopów aluminium na konstrukcje lotnicze. Badania te, prowadzone pod
jego bezporednim nadzorem, koñcz¹ siê du¿ym sukcesem: fir-
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ma Pechiney wdra¿a zaproponowane rozwi¹zania, za firma
Dassault Aviation zaczyna stosowaæ te stopy w produkcji samolotów.
W trakcie swej pracy w Politechnice Gdañskiej wypromowa³ trzech doktorantów; obecnie troje nastêpnych doktorantów
ma otwarte przewody, za troje innych oczekuje na ich otwarcie jeszcze w bie¿¹cym roku.
W 1995 r. Andrzej Zieliñski zostaje powo³any na stanowisko kierownika Katedry In¿ynierii Materia³owej, piastuj¹c tê
funkcjê do dzisiaj. Katedra zmienia swój profil dydaktyczny
proponuj¹c now¹ specjalnoæ In¿ynieria materia³ów konstrukcyjnych. Inicjuje gruntown¹ przebudowê za³o¿eñ i programów
dydaktycznych specjalnoci Katedry, co wyranie wp³ywa na
jakoæ przychodz¹cych dyplomantów. Jest autorem koncepcji
programowych dwóch nowych przedmiotów: Mechanizmy
niszczenia materia³ów oraz Dobór materia³ów konstrukcyjnych. Jest wspó³autorem skryptów do æwiczeñ z materia³oznawstwa i do kontroli materia³ów metalowych.
W czasie swej pracy w Politechnice Gdañskiej Andrzej Zieliñski podejmuje wraz z prof. Chybickim z WFTiMS i prof.
Balasem z WCh, a nastêpnie z prof. Darowickim z WCh i prof.
Sadowskim z WFTiMS  udan¹ inicjatywê utworzenia studiów
miêdzywydzia³owych na kierunku In¿ynieria Materia³owa.
W 1997 r. Andrzej Zieliñski zostaje zaproszony na kolejny,
tym razem 6-miesiêczny pobyt w Université Bordeaux jako
Professeur Associe, gdzie prowadzi seminarium dla doktorantów, wyg³asza referaty i uczestniczy w wielu pracach badawczych. Pobyt ten zapocz¹tkowuje niezwykle owocn¹ wspó³pracê, plonem której s¹ fundusze na wspólny projekt badawczy,
wysoko oceniony projekt badawczy w programie Copernicus,
wspólna organizacja miêdzynarodowej konferencji naukowej,
wiele publikacji, szereg sta¿y wymiennych polskich i francuskich, powo³anie na recenzenta w przewodzie francuskiej doktorantki, a ostatnio  powo³anie na cz³onka komisji przewodu
habilitacyjnego jednego z francuskich badaczy, rozpoczêcie
wymiany studentów w ramach programu Socrates, jak te¿ podjêcie wspólnej polsko-francuskiej pracy doktorskiej prowadzonej ³¹cznie z prof. Desjardins, kierownikiem laboratorium i prorektorem Université Bordeaux I, dotycz¹cej korozji i zmêczenia korozyjnego stali stopowych w paliwie ciê¿kim.
W ci¹gu ostatnich lat Andrzej Zieliñski realizuje prace badawcze w obszarze niszczenia rodowiskowego materia³ów
konstrukcyjnych. Do g³ównych kierunków dzia³alnoci naukowej jego i najbli¿szych wspó³pracowników nale¿¹: badania procesów niszczenia wodorowego, naprê¿eniowego i zmêczeniowego pêkania korozyjnego, erozji kawitacyjnej, pow³ok kompozytowych metalowo-ceramicznych. Powstaj¹ koncepcje nowych stanowisk do badañ naprê¿eniowego pêkania korozyjnego przy sta³ej niskiej szybkoci rozci¹gania i zmêczenia korozyjnego niskocyklicznego przy niskiej czêstotliwoci, a tak¿e
przedstawiona do patentowania metoda optymalizacji ochrony
przeciwkorozyjnej przez zastosowanie ci¹g³ego pomiaru szybkoci korozji i sterowania mikroprocesorowegoOsi¹gniêcia
eksperymentalne, teoretyczne i metodyczne, uzyskane przez
Andrzeja Zieliñskiego i jego wspó³pracowników z macierzystej Katedry In¿ynierii Materia³owej oraz Katedry Materia³ów
Okrêtowych i Technologii Remontów WSM w Gdyni i Orodka Materia³oznawstwa, Korozji i Ochrony rodowiska CTO w
Gdañsku sprawiaj¹, ¿e mówi siê o jego szkole naukowej niszczenia rodowiskowego. Osi¹gniêcia badawcze Andrzeja Zieliñskiego publikowane s¹ w Scripta Metallurgica, Materials
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Science, Materials Science Forum, Journal of Materials and
Processing Technology, Zeitschrift fuer Metallkunde i wielu
renomowanych czasopismach krajowych oraz materia³ach konferencji krajowych i miêdzynarodowych. Jest wspó³autorem
ksi¹¿ek Hydrogen Degradation of Ferrous Alloys wydanej w
USA, Wodorowe i korozyjne niszczenie metali wydanej przez
PWN, Corrosion of Metals and Hydrogen-Related Phenomena wydanej w Holandii, a tak¿e autorem unikatowej w skali
wiatowej monografii Niszczenie wodorowe metali nie¿elaznych i ich stopów. Z innych osi¹gniêæ warto wymieniæ kierowanie trzema grantami KBN oraz udzia³ w kilku innych projektach KBN i projekcie europejskim, realizowanym w ramach V
Programu Ramowego. Ca³kowity dorobek Andrzeja Zieliñskiego do chwili obecnej to oko³o 140 publikowanych artyku³ów i
referatów oraz 50 osi¹gniêæ niepublikowanych.
Znaczenie naukowe podejmowanej przez niego problematyki jest du¿e, zw³aszcza dla zrozumienia procesów pêkania i niszczenia wodorowego oraz korozyjnego, wa¿nych w projektowaniu i eksploatacji materia³ów, i wysoko oceniane zarówno przez
rodowisko krajowe, jak i zagraniczne. Dowodem s¹ zaproszenia na wyk³ady w Université Bordeaux dla francuskich doktorantów, wspomniany udzia³ w komisjach zagranicznych we Francji, udzia³ w komitetach naukowych wielu konferencji, powo³anie do Sekcji Fizyki Metali Komitetu Metalurgii PAN, Zespo³u In¿ynierii Powierzchni Komitetu Nauk o Materia³ach
PAN, Sekcji In¿ynierii Powierzchni £¹czenia Materia³ów Zespo³u In¿ynierii Materia³owej i Technologii Materia³owych
KBN. Jest przewodnicz¹cym komitetów organizacyjnych konferencji organizowanych w ostatnich latach przez jego katedrê:
Dobór i eksploatacja materia³ów konstrukcyjnych, miêdzynarodowej i ciesz¹cej siê szczególnym powodzeniem konferencji
Environmental Degradation of Engineering Materials, 16th
Scientific Sonference of Physical Metallurgy and Materials
Science Advanced Materials and Technologies 2001, dwóch
edycji Pomorskiej Konferencji Naukowej In¿ynieria Materia³owa. Zostaje zaproszony do opracowania rozdzia³u powiêconego niszczeniu wodorowemu metali tworz¹cych fazy wodorkowe w miêdzynarodowym podrêczniku Progress in Hydrogen Treatment of Materials wydawanym w 2001 r. przez
Intl. Assoc. Hydrogen Energy.
Jest cz³onkiem Societas Humboldtiana Polonorum, cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Materia³oznawczego i obecnie
przewodnicz¹cym Oddzia³u Gdañskiego PTM, cz³onkiem Gdañskiego Towarzystwa Naukowego. Cz³onek Rady Programowej
czasopisma In¿ynieria Materia³owa i od niedawna g³ówny
redaktor nowego, powo³anego przez Gdañskie Towarzystwo
Naukowe czasopisma Advances in Materials Science. Przewodnicz¹cy i wiceprzewodnicz¹cy Rady Naukowo - Technicznej Centrum Techniki Okrêtowej. Jest przewodnicz¹cym wydzia³owej komisji ds. nagród za dzia³alnoæ badawcz¹, cz³onkiem komisji rektorskiej ds. nagród za osi¹gniêcia naukowobadawcze, cz³onkiem wydzia³owej komisji programowej. Jest
pe³nomocnikiem Rektora Politechniki Gdañskiej ds. wspó³pracy z Université Bordeaux.
Andrzej Zieliñski otrzyma³ tytu³ naukowy profesora w dniu
31 padziernika 2000 r.
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POLSKI NOBEL 2000 W INFORMATYCE
Mam wielk¹ przyjemnoæ przedstawiæ spo³ecznoci Politechniki Gdañskiej prof. dra hab. in¿. Jana Wêglarza,
którego osi¹gniêcia krótko mo¿na opisaæ nastêpuj¹co:
Prof. Jan Wêglarz, cz³onek rzecz. PAN, dyrektor Instytutu Informatyki Politechniki Poznañskiej i Poznañskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, wiceprezes Oddzia³u PAN w Poznaniu, przewodnicz¹cy Zespo³u T-11 KBN, cz³onek CK ds.
Tytu³u Naukowego i Stopni Naukowych, wiceprzewodnicz¹cy
Komitetu Informatyki PAN. Twórca uznanej w wiecie szko³y
naukowej z zakresu teorii szeregowania i jej zastosowañ. Wypromowa³ 18 doktorów, z których 7 uzyska³o habilitacje, a 3 
tytu³ profesora. Autor lub wspó³autor ponad 200 publikacji, w
tym 11 monografii. Zas³u¿ony dla rozwoju infrastruktury informatycznej nauki w Polsce i jej zwi¹zków z infrastruktur¹ wiatow¹.
Poni¿ej przedstawiam rozmowê, któr¹ przeprowadzi³em za
porednictwem Internetu z tym wybitnym polskim informatykiem.

Panie Profesorze, jest Pan pierwszym informatykiem, który otrzyma³ polskiego Nobla, czyli nagrodê Fundacji na
Rzecz Nauki Polskiej. Podstaw¹ by³y Pañskie prace z zakresu
teorii szeregowania  czy rozpoczynaj¹c je prawie 30 lat temu,
spodziewa³ siê Pan, ¿e to bêdzie pocz¹tek uznanej w wiecie
szko³y naukowej i jednej z polskich specjalnoci naukowych?
Absolutnie nie. Dla techników zastosowania praktyczne tych
problemów by³y zbyt odleg³e od naszej ówczesnej rzeczywistoci, a matematyka, zw³aszcza w Poznaniu, by³a zdominowana przez mylenie ci¹g³e. Kiedy na seminarium dyplomowym
z matematyki (któr¹ studiowa³em w UAM równolegle z Politechnik¹) mówi³em prof. W. Orliczowi, czym chcia³bym siê
zaj¹æ, ten wybitny matematyk nie przejawi³ entuzjazmu. W rezultacie pisa³em pracê magistersk¹ (obrona 1969) z transformacji Laplacea dystrybucji. A szkoda, bo g³êbsze wejcie w
matematykê dyskretn¹ ju¿ wtedy da³oby kilka lat przyspieszenia. Na pocz¹tku nie by³o nawet polskiej terminologii, i to nie
tylko z teorii szeregowania, ale tak¿e np. ze z³o¿onoci obliczeniowej algorytmów i problemów kombinatorycznych. Dlatego
te¿, t³umacz¹c monografiê pod redakcj¹ E. G. Coffmana (Computer & Job Shop Scheduling Theory, J. Wiley, 1976, Teoria
szeregowania zadañ, WNT, 1980), musielimy najpierw u³o¿yæ
s³ownik.
Dzi teoria szeregowania jest uprawiana w Polsce, poza Poznaniem, tak¿e w Warszawie, Wroc³awiu, Krakowie, Gdañ- sku
i w innych orodkach - jak widzi Pan dalsze perspektywy jej
rozwoju?
Bardzo dobrze  jest to jeden z kierunków, w którym osi¹gnêlimy masê krytyczn¹: kilkadziesi¹t twórczo pracuj¹cych
osób, w tym ponad 20 profesorów i doktorów habilitowanych,
zapewnia wysoki poziom, krytykê naukow¹, atrakcyjnoæ dla
m³odych adeptów... Z drugiej strony  nowe wyzwania, dotycz¹ce np. inteligentnego zarz¹dzania geograficznie rozproszonymi zasobami w systemach typu grid z uwzglêdnieniem wymagañ jakociowych u¿ytkowników. A nie zapominajmy o zarz¹dzaniu zasobami w zaawansowanych systemach produkcyjnych.
No w³anie  werdykt Rady Fundacji mówi o systemach
zarz¹dzania i sterowania produkcj¹  zapytam przewrotnie,
czy nie jest to uk³on w stronê mijaj¹cego ju¿ spo³eczeñstwa
przemys³owego?
W jakim sensie mo¿e i tak, choæ akurat w Polsce nie ma
aktualnie systemów produkcyjnych (np. tzw. elastycznych), w
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Moment wrêczenia nagrody FNP prof. Janowi Wêglarzowi przez
prezesa Fundacji Nauki Polskiej prof. Macieja W. Grabskiego

których mo¿na by³oby zastosowaæ moje wyniki, a s¹ ju¿ takie
systemy komputerowe... Rzecz w tym, ¿e problemy szeregowania, czy szerzej  zarz¹dzania zasobami, które badam w swoich
pracach, s¹ na tyle ogólne, ¿e mog¹ dotyczyæ zarówno systemów komputerowych, jak i produkcyjnych. Te pierwsze s¹ mi
bli¿sze, ale Rada Fundacji wola³a te drugie  mo¿e kojarzy³y
siê bardziej z technik¹?  wszak nagrodê dosta³em w dziedzinie nauk technicznych.
Wprowadzi³ Pan Polskê do EURO i do IFORS, by³ Pan
pierwszym z naszej czêci Europy prezydentem EURO (1997/
98) oraz laureatem Z³otego Medalu EURO, najwy¿szego w
Europie naukowego wyró¿nienia w zakresie badañ operacyjnych (1991). Czy móg³by Pan przybli¿yæ czytelnikom te organizacje?
EURO, to Asocjacja Europejskich Towarzystw Badañ Operacyjnych, powsta³a w 1976r., aktualnie skupiaj¹ca 30 pañstw
cz³onkowskich, a za ich porednictwem ponad 12 tysiêcy profesjonalistów. Jest to jednoczenie najwiêksze zgrupowanie regionalne w ramach IFORS, czyli Miêdzynarodowej Federacji
Towarzystw Badañ Operacyjnych, powsta³ej w 1958 r. i tworz¹cej wraz z IFAC i IFIP wielk¹ trójkê federacji w zakresie
nauk o sterowaniu, optymalizacji i przetwarzaniu informacji.
Jest to tak¿e zgrupowanie, obok amerykañskiego, najaktywniejsze: organizuje 2 du¿e ogólne konferencje w ci¹gu ka¿dych 3
lat (raz na 3 lata jest konferencja IFORS i wtedy nie ma konferencji EURO), kilkanacie mniejszych, tematycznych konferencji rocznie, instytuty letnie i zimowe dla m³odych obiecuj¹cych
naukowców (ich udzia³ jest finansowany przez EURO, a wybór
nastêpuje na podstawie zg³oszonych prac), redaguje jedno z
g³ównych wiatowych czasopism z zakresu badañ operacyjnych
 European J. of Operational Research, ma ponad 20 grup roboczych.
Zmieñmy trochê temat  jest Pan od wielu lat g³êboko zaanga¿owany w rozwój infrastruktury informatycznej nauki w
Polsce, przyczyni³ siê Pan walnie do powstania i rozwoju miejskich sieci komputerowych, sieci krajowej POL-34 i jej po³¹czenia ze wiatem, opracowania i przyjêcia przez KBN programu PIONIER. Jak widzi Pan dalsze perspektywy w tym
zakresie?

PISMO PG

Odpowiem tak: jestem optymist¹, bo gdybym nie by³, to nie
powiêca³bym tej sprawie tyle czasu i energii. Podstaw¹ mego
optymizmu jest stan, który osi¹gnêlimy: dobre lub bardzo dobre sieci miejskie w 22 orodkach, 5 centrów komputerów du¿ych mocy (Warszawa, Kraków, Poznañ, Gdañsk, Wroc³aw),
szerokopasmowa sieæ krajowa POL34/155 aktualnie po³¹czona z Frankfurtem ³¹czem o przep³ywnoci 155 Mb/s, w tym
77Mb/s do USA. A tak¿e, a mo¿e przede wszystkim, coraz bardziej fachowa kadra zarówno informatyków, jak i przedstawicieli nauk obliczeniowych, skupiona w jednostkach wiod¹cych
sieci miejskich i w ich Radach U¿ytkowników. Poszczególne
MAN-y coraz aktywniej wspó³pracuj¹ i wystêpuj¹ ze wspólnymi projektami.
Powodem optymizmu jest równie¿ program PIONIER: Polski Internet Optyczny  Zaawansowane Technologie, Us³ugi i
Aplikacje dla Spo³eczeñstwa Informacyjnego. Jest to ambitny,
ale realny program rozwoju nie tylko infrastruktury informatycznej nauki, ale tak¿e zaawansowanych us³ug i aplikacji, które nauka chce przygotowaæ  do pilota¿owych rozwi¹zañ w³¹cznie  i pokazaæ innym organom administracji centralnej i lokalnej, licz¹c na ich wspó³udzia³ finansowy i merytoryczny. I tu
jest trudnoæ  brak na razie nie tylko koordynacji, ale chyba i
zrozumienia wagi tej problematyki dla sprawnego funkcjonowania pañstwa, mimo werbalnych zapewnieñ. Miejmy nadziejê, ¿e przyjêty niedawno dokument rz¹dowy pt. Cele i kierunki rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego w Polsce zapocz¹tkuje zmianê stanu rzeczy, gdy¿ jest ona konieczna, i to pilnie.
Czy kontynuuj¹c ten w¹tek, móg³by Pan krótko scharakteryzowaæ aktualny etap rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego w Polsce i nasze szanse w tym wzglêdzie w jednocz¹cej siê
Europie?
To bardzo wieloaspektowe pytanie .... Zacznijmy od nauki 
tu nasz¹ pozycjê oceni³bym ogólnie jako redni¹, choæ w niektórych nurtach (np. wspomniana ju¿ teoria szeregowania, nauki obliczeniowe, tzw. obliczenia elastyczne, systemy wspomagania decyzji, systemy rozproszone)  jako dobr¹. Obawy budzi przysz³oæ  coraz mniej zdolnych ludzi podejmuje czy
kontynuuje pracê naukow¹. A przecie¿ bez prowadzenia badañ
naukowych nie mo¿na  w d³u¿szej perspektywie  kszta³ciæ
twórczych informatyków.
Gorzej jest z przemys³em, choæ istnieje szansa wykorzystania znacznego potencja³u intelektualnego naszych fachowców
(nie tylko z formalnym wykszta³ceniem informatycznym) w
tworzeniu oprogramowania w zakresie zaawansowanych us³ug
i aplikacji dla spo³eczeñstwa informacyjnego. To bardzo atrakcyjny fragment rynku pracy w Europie (i na wiecie) ju¿ dzi, a
zw³aszcza w przysz³oci. Szansê tê stwarza m.in. budowa nowoczesnej infrastruktury informatycznej, o której mówilimy.
Ci¹gle dobre jest pañstwowe szkolnictwo wy¿sze, choæ dobrych informatyków kszta³cimy za ma³o  vide zagro¿enie, o
którym wy¿ej.
Wiele zrobiono ostatnio w zakresie komputeryzacji szkolnictwa redniego i podstawowego, choæ ci¹gle za ma³o. G³ówn¹ barier¹ jest tu jednak stopieñ przygotowania informatycznego nauczycieli, a tu wracamy do szkolnictwa wy¿szego i ko³o
siê zamyka.
Reasumuj¹c: jest wyrany (choæ niewystarczaj¹cy) postêp,
s¹ szanse i, niestety, zagro¿enia.
Panie Profesorze, jest to wywiad dla Pisma PG, czy zatem zechcia³by Pan na koniec scharakteryzowaæ swoje zwi¹zki z nasz¹ uczelni¹? Wiem, ¿e siêgaj¹ historii i s¹ bardzo liczne, choæ mo¿e nie wszystkim znane.

Istotnie, zwi¹zki te siêgaj¹ jeszcze mego p. ojca, Józefa
Wêglarza, który uzyska³ tytu³ dyplomowanego in¿yniera elektryka Waszej uczelni w 1928 r. Wybra³ studia w Wolnym Miecie Gdañsku, odpowiadaj¹c na apel w³adz odrodzonego pañstwa polskiego, którym zale¿a³o na podkrelaniu praw Polski
do Gdañska. Pocz¹tek moich osobistych kontaktów z Politechnik¹ Gdañsk¹ przypada na lata 80., kiedy recenzowa³em wnioski awansowe jej pracowników i by³em promotorem doktoratu
p. Krzysztofa Goczy³y, obecnie dra hab. pracuj¹cego na wydziale ETI. Póniej, z racji cz³onkostwa w CKK i CK, musia³em ograniczyæ sw¹ jawn¹ dzia³alnoæ recenzenck¹, ale styka³em siê z wieloma sprawami w trybie dzia³ania Centralnej
Komisji. Wspó³pracujê w niej zreszt¹ od wielu lat, m.in. z prof.
Marianem Zientalskim, reprezentuj¹cym blisk¹ informatyce telekomunikacjê. Odrêbny, obszerny teren kontaktów, to Komitet Badañ Naukowych, gdzie oprócz spraw rutynowych zajmowa³em siê od samego pocz¹tku, tj. od 1992 r. i nadal, rozwojem infrastruktury informatycznej nauki. Na tym polu przez wiele
lat cile wspó³pracowa³em z prof. Antonim Nowakowskim i
kierownictwem TASK, w szczególnoci z dyr. Mcis³awem
Nakoniecznym. Wspó³praca ta przyczyni³a siê m.in. do powstania sieci POL-34, za porednictwem której ca³e polskie rodowisko naukowe ³¹czy siê z wiatowym Internetem, a tak- ¿e
programu PIONIER, który stanowi przedmiot mojej szczególnej troski. Wspólnie z TASK i MAN-ami w £odzi, Wroc³awiu
i Bia³ymstoku Poznañskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe opracowa³o us³ugi szerokopasmowe w sieci POL-34, wyró¿nione nagrod¹ Przewodnicz¹cego KBN na konferencji
POLMAN 99. Konferencje POLMAN w latach 19941999, ISTHMUS 2000 i EUNIS 2000, a od 2001 r.  PIONIER, a tak¿e inne, które organizowa³em b¹d wspó³organizowa³em (EURO, ECCO, PMS...), to kolejny obszar wspó³pracy
z kolegami z PG, którzy wchodzili w sk³ad Komitetów Programowych, przewodniczyli obradom, czy wyg³aszali referaty. Od
wielu lat wspó³pracujemy naukowo, zw³aszcza w teorii szeregowania, z prof. Markiem Kubale i jego zespo³em, informuj¹c
siê na bie¿¹co o prowadzonych pracach i inspiruj¹c je wzajemnie, a tak¿e reprezentuj¹c polsk¹ szko³ê szeregowania na licznych konferencjach. Last but not least  wieloletnia wspó³praca
z Panem, Panie Profesorze, w Komitecie Informatyki PAN, i z
prof. Jackiem Mareckim, moim odpowiednikiem w Oddziale
PAN w Gdañsku.
Jakie motto ¿yciowe jest motorem Pañskiego dzia³ania?
Stwórz szansê rozwoju innym, bo w ten sposób sam siê rozwijasz.
Dziêkujê za rozmowê, W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê rocznicami obchodów istnienia Politechniki Gdañskiej jako uczelni
technicznej (100- i 60-lecie w latach 2004/2005) oraz wydzia³u
ETI (50-lecie w roku 2002), warto zwróciæ uwagê nie tylko na
wybitnych absolwentów naszej Alma Mater. Staje siê tak¿e ludzk¹ powinnoci¹ podziêkowanie tym wszystkim, którzy sprzyjaj¹ i przyczyniaj¹ siê do rozwoju Uczelni i jej wydzia³ów. Pan
prof. dr hab. in¿. Jan Wêglarz nale¿y do cis³ego grona takich
osób, a Jego szeroka dzia³alnoæ naukowa i organizacyjna zbiera równie¿ owoce i na polskim Wybrze¿u. Wymieniê tylko te
podstawowe: merytoryczne wsparcie rozwoju naukowego kadry na wydziale ETI, stymulacja i doradztwo przy tworzeniu trójmiejskiej infrastruktury informatycznej dla obliczeñ du¿ej skali,
czy rekomendowanie naszych pracowników do ró¿nego typu
komisji i komitetów naukowych. Warto wiêc o tym pamiêtaæ!

Henryk Krawczyk
Wydzia³ Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

