2

Profesor Zbigniew Jedliñski

8 lutego 2001 r. na wniosek Wydzia³u Oce
anotechniki i Okrêtownictwa PG (przy poparciu Rady Wydzia³u Chemicznego PG) Senat PG
podj¹³ uchwa³ê o nadaniu tytu³u i godnoci doktora honoris causa Politechniki Gdañskiej prof. Zbigniewowi Jedliñskiemu z Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu. Promotorem doktoratu h.c.
by³ prof. Jerzy Wojciech Doerffer. Recenzje  poparte odpowiednimi uchwa³ami senatów uczelni
 przygotowali: prof. Eugeniusz Skrzymowski z
Politechniki Szczeciñskiej i prof. Jerzy Tadeusz
Wróbel z Uniwersytetu Warszawskiego.
Urodzony 8 padziernika 1922 r. w Warszawie prof. Z. Jedliñski by³ jednym z pierwszych absolwentów powojennego
Wydzia³u Chemicznego Politechniki Gdañskiej; tam te¿ w 1948
r. rozpocz¹³ swoj¹ karierê naukow¹ i dydaktyczn¹, uzyskuj¹c
doktorat w 1958 r. Na l¹sk wyjecha³ w 1960 r., podejmuj¹c
pracê na Politechnice l¹skiej oraz w Przemys³owym Instytucie Badawczym Tworzyw i Lakierów w Gliwicach. Szybki rozwój naukowy Profesora zaowocowa³ w 1964 r. tytu³em naukowym profesora nadzwyczajnego, a w 1972 roku  profesora
zwyczajnego i wyborem na cz³onka korespondenta PAN. Cz³onkiem rzeczywistym PAN zosta³ w 1980 r. W 1968 r. Polska
Akademia Nauk powo³a³a na l¹sku Centrum Chemii Polimerów, którego dyrektorem zosta³ Profesor. Doprowadzi³ tê znan¹  zarówno w wiecie nauki, jak i w sferze przemys³u  placówkê do wietnoci. Przez ca³y czas pobytu na l¹sku
utrzymywa³ i nadal utrzymuje ¿ywe kontakty naukowo-badawcze z Politechnik¹ Gdañsk¹. Efektem tego by³y okresowe wyk³ady na PG oraz zorganizowanie zamiejscowej pracowni Gliwickiego Instytutu Przemys³owego w Gdañsku-Oliwie. Tam
opracowano nowoczesny asortyment farb okrêtowych, w tym
biologicznie aktywne podwodne farby okrêtowe. Te osi¹gniêcia pomog³y w rozwoju krajowego przemys³u okrêtowego, a
zespo³owi pod kierunkiem Profesora przynios³y w 1964 r pierwsz¹ nagrodê pañstwow¹. W 1978 prof. Jedliñski otrzyma³ ponownie nagrodê pañstwow¹ za opracowanie technologii i wdro¿enie do produkcji nowych tworzyw poliestrowych, a w 1986
trzeci¹  za udzia³ w zaprojektowaniu, przebadaniu jednostki
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Droga do chwa³y

andydaci do godnoci doktora honoris causa Politechniki
Gdañskiej dobierani s¹ niezwykle starannie, dlatego tego
typu uroczystoci, jak dzisiejsza, odbywaj¹ siê rzadko. Poprzednia mia³a miejsce w 1997 r. Tak siê jednak sk³ada, ¿e za kilka
dni, na najbli¿szym posiedzeniu, Senat PG rozpatrzy kolejny
wniosek o nadanie najwy¿szej godnoci naszej Alma Mater.
Z laudacji, któr¹ za chwilê wyg³osi promotor  profesor Jerzy Doerffer, dowiemy siê, czym sobie na tê godnoæ zas³u¿y³
prof. Zbigniew Jedliñski. Prawdopodobnie poznamy Jego osi¹gniêcia, dziêki którym uzyska³ kilka lat temu nominacjê do
Nagrody Nobla. Prawie na pewno dowiemy siê o Jego wspó³pracy z pracownikami ówczesnego Instytutu Okrêtowego PG,
z kadr¹ i dowództwem Marynarki Wojennej i pracownikami
Stoczni Marynarki Wojennej, która doprowadzi³a do zbudowania bojowych jednostek p³ywaj¹cych. Okrêty te zyska³y tak du¿e
uznanie ekspertów NATO, ¿e sta³y siê pierwszym sprzêtem
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dowiadczalnej i uruchomieniu seryjnej produkcji
nowego typu tra³owców dla Marynarki Wojennej. W
badaniach  jak pisze w swojej opinii prof. Jerzy
Wróbel  podjêtych z inicjatywy Dowództwa Polskiej Marynarki Wojennej i w cis³ej wspó³pracy z
prof. Doerfferem i jego zespo³em konstruktorów oraz
z technologami Stoczni Marynarki Wojennej uda³o
Mu siê opracowaæ nowy, oryginalny w skali wiatowej, materia³ wykorzystany niezw³ocznie w konstrukcjach flotylli po³awiaczy min (zbudowano 17 jednostek). Ten wspólny wysi³ek badawczy konstruktorów
z Wydzia³u Oceanotechniki i Okrêtow- nictwa Politechniki
Gdañskiej i zespo³u chemików da³ Polskiej Marynarce Wojennej niezwykle u¿yteczne jednostki morskie. Ostatnio profesor
Jedliñski skierowa³ dzia³alnoæ naukow¹ na syntezy biokompatybilnych materia³ów o potencjalnych zastosowaniach w biologii i medycynie. W tym zakresie prace Profesora rozszerzy³y nasz¹ wiedzê o podstawowych teoriach chemii polimerów, a tak¿e o katalizie organicznej  z recenzji prof. J. Wróbla. Równie¿ i ta dzia³alnoæ przynios³a Mu miêdzynarodowe
uznanie. Publikowany dorobek naukowy Profesora wynosi przesz³o 300 artyku³ów naukowych oraz ponad 50 przyznanych
patentów. Jego prace s¹ czêsto cytowane. Wyda³ te¿ trzy du¿e
monografie. Profesor otrzyma³ doktorat honoris causa Uniwersytetu Technicznego im. Gh. Asachai w Jassach (Rumunia.).
Jest cz³onkiem (Fellow) Królewskiego Towarzystwa Chemicznego w Londynie, Nowojorskiej Akademii Nauk oraz wielu
innych presti¿owych stowarzyszeñ i organizacji miêdzynarodowych. D³uga jest lista nagród i odznaczeñ, które Profesor
otrzyma³ za dzia³alnoæ naukow¹. Jest odznaczony Orderem I
klasy Polonii Restituta z Gwiazd¹. Pod kierunkiem Profesora
250 studentów uzyska³o dyplomy magistra in¿yniera, 42 uzyska³o stopieñ doktora, a 18 Jego uczniom nadano tytu³y naukowe profesora. Przed dwoma laty zosta³ wyró¿niony nominacj¹
do Nagrody Nobla.
Opracowano na podstawie: prof. Jerzy W. Doerffer, Laudatio; recenzji prof. Jerzego Wróbla oraz wniosku Wydzia³u Oceanotechniki i Okrêtownictwa PG o nadanie tytu³u i godnoci
dr. h.c. prof. Zbigniewowi Jedliñskiemu.

polskiej armii wcielonym do tego paktu zbrojnego. Jest to wiadectwo przewagi, w pewnych dziedzinach, polskiej technologii
nad zachodni¹, a takich przyk³adów nie mamy wiele. Prawdopodobnie dowiemy siê tak¿e, ¿e m³ody Jedliñski rozpocz¹³ zaraz po wojnie studia w Politechnice Gdañ- skiej i nale¿a³ do jej
pierwszych powojennych absolwentów. Tu tak¿e rozpocz¹³
swoj¹ karierê zawodow¹, k³ad¹c podwaliny pod kierunki, które
póniej zyska³y wiatowe uznanie. Laudacja jednak nie mo¿e
byæ zbyt d³uga. Zabraknie prawdopodobnie czasu na przedstawienie innych wa¿nych faktów. Byæ mo¿e nie dowiemy siê o
k³opotach m³odego naukowca, które w tych trudnych, powojennych, wrêcz niebezpiecznych czasach spada³y na wiêkszoæ
porz¹dnych, a niepokornych ludzi i prawie wszystkich z chwalebn¹ patriotyczn¹ postaw¹ zaprezentowan¹ w przesz³oci. Zbigniew Jedliñski jako ochotnik wzi¹³ udzia³ w kampanii wrzeniowej, za w czasach okupacji walczy³ czynnie z wrogiem w
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Prof. Z. Jedliñski i Jego Promotor prof. J. W. Doerffer

partyzantce, uzyskuj¹c stanowisko dowódcy plutonu. Jego ojciec zgin¹³ z r¹k gestapo i On te¿ by³ poszukiwany przez tê
gron¹ antypolsk¹ instytucjê. Maj¹c tak¹ przesz³oæ, nie wzbudza³ zaufania w oczach wszechobecnej i wszechmocnej ubecji.
Jego kariera, a byæ mo¿e i bezpieczeñ- stwo by³y zagro¿one.
Jednak osobiste zaanga¿owanie ówczesnego rektora PG zapobieg³o niebezpieczeñstwom gro¿¹cym m³odemu asystentowi.
Szuka³em ladów tamtych wydarzeñ w archiwalnych aktach
osobowych Profesora. Takie dokumenty by³y w nich jeszcze w
1956 r. Obecnie ju¿ ich nie ma. Okazuje siê, ¿e teczki osobowe
zosta³y wyczyszczone nie tylko w archiwach tajnej policji, ale
równie¿ w zwyk³ych zak³adach pracy. Kiedy tego dokonano,
mo¿na siê tylko domylaæ. Na gor¹cym uczynku z³apalimy
kierownika Dzia³u Osobowego w 1991 r. Wydawa³o nam siê,
¿e by³y to sporadyczne dzia³ania. Coraz bardziej jestem jednak
przekonany, ¿e robiono to powszechnie i systematycznie, ale

chyba niezbyt precyzyjnie. W dawnych teczkach nadal znajduj¹ siê dokumenty godne uwagi. W jednym z nich mo¿emy przeczytaæ, jak czujny urzêdnik meldowa³ rektorowi, powtarzam:
meldowa³, ¿e adiunkt Jedliñski podj¹³ dodatkow¹ pracê. Jakie
wnioski mo¿emy dzisiaj wyci¹gn¹æ z tego meldunku? Po pierwsze, ¿e wówczas wieloetatowoæ by³a niedozwolona, a cilej:
nie by³a dozwolona dla wszystkich. W ka¿dym razie nie by³a
tak powszechna jak dzisiaj i nie niszczy³a szkolnictwa wy¿szego w Polsce i polskiej nauki na podobieñstwo raka. Po drugie,
kto z najbli¿szego otoczenia donosi³ w³adzom o poczynaniach
adiunkta. Obywatelska czujnoæ by³a ceniona przez zwierzchnoæ. Po trzecie, obywatel Jedliñski musia³ podj¹æ decyzjê, któr¹
pracê zachowaæ. Mylê, ¿e chocia¿ by³o to ze strat¹ dla Politechniki Gdañskiej, podj¹³ korzystn¹ dla siebie decyzjê. Dowodem jest chocia¿by dzisiejsza uroczystoæ. Nie wiem, czy dosz³oby do niej, gdyby profesor Jedliñski nadal pracowa³ w Politechnice Gdañskiej, gdy¿  jak wiemy  trudno byæ prorokiem
we w³asnym kraju. Zwykle osi¹gniêcia s¹ lepiej widoczne z
perspektywy odleg³oci lub czasu.
Na koniec chcia³bym powiedzieæ Pañstwu o osobistym w¹tku dzisiejszej uroczystoci. Profesor Jedliñski, jako dziekan
Wydzia³u Chemicznego Politechniki l¹skiej, przyjmowa³ mnie
na studia. Zapewniam jednak, ¿e nadanie godnoci doktora h.c.
nie jest spraw¹ kumoterstwa, nie by³o te¿ moj¹ inicjatyw¹, aczkolwiek bardzo siê z tej inicjatywy ucieszy³em i gor¹co j¹ popar³em. Ogromnie siê cieszê, ¿e mogê w aktywny sposób braæ
udzia³ w tym wydarzeniu.
Prof. Aleksander Ko³odziejczyk
Rektor Politechniki Gdañskiej
(fot. T. Chmielowiec)

Ad majorem gloriam Alma Mater Gedanensis!
Wyst¹pienie prof. Zbigniewa Jedliñskiego podczas uroczystoci nadania
tytu³u i godnoci dr. h.c. PG  20 kwietnia 2001 r.
Jego Magnificencjo  Panie Rektorze,
Wysoki Senacie, Panie i Panowie,
Drodzy Koledzy i Przyjaciele,
stojê tu przed Pañstwem i chylê nisko czo³o przed tablic¹ z nazwiskami moich wielkich poprzedników, doktorów honoris causa tej Uczelni: laureatów Nagrody Nobla, wybitnych uczonych
z kraju i zagranicy, rektorów  twórców tej s³awnej Uczelni.
Przyznanie mnie, skromnemu absolwentowi Politechniki
Gdañskiej, tytu³u i godnoci doktora honoris causa tej znanej
na ca³ym wiecie uczelni jest dla mnie wielkim zaszczytem.
Jestem wysoce zobowi¹zany Promotorowi panu Profesorowi Jerzemu Doerfferowi, Panu Dziekanowi i Radzie Wydzia³u
Oceanotechniki i Okrêtownictwa oraz Panu Dziekanowi i Radzie Wydzia³u Chemicznego za wysuniêcie i poparcie mojej
kandydatury do tej zaszczytnej godnoci akademickiej. Dziêkujê te¿ Senatowi Uniwersytetu Warszawskiego, tej najwiêkszej, o wielkim presti¿u, uczelni w naszym kraju, oraz Senatowi Politechniki Szczeciñskiej za poparcie inicjatywy Politechniki Gdañskiej. Dziêkujê równie¿ Panom Recenzentom za wnikliwe opracowanie recenzji mego dorobku naukowego.
Pierwszy raz znalaz³em siê na terenie Politechniki Gdañskiej
w po³owie lat trzydziestych, gdy  bêd¹c uczniem szko³y podstawowej  spêdza³em na Wybrze¿u letnie wakacje i pomylaPISMO PG

³em wtedy, ¿e w³anie w tej uczelni chcia³bym kiedy studiowaæ. Ale d³uga i trudna by³a moja droga na studia w Politechnice Gdañskiej. Prowadzi³a ona szlakami wojennymi z Polesia,
gdzie znalaz³em siê po wybuchu wojny w 1939 r. i zg³osi³em
siê jako ochotnik do tworz¹cej siê tam Samodzielnej Grupy
Operacyjnej Polesie. Z t¹ ostatni¹ polsk¹ armi¹ kampanii
wrzeniowej, s³u¿¹c jako u³an  ochotnik w szwadronie kawa-
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lerii dywizyjnej 30. dywizji piechoty, przeszed³em jej szlak
bojowy od obrony Kobrynia, poprzez bitwy i potyczki z wkraczaj¹c¹ w granice RP armi¹ radzieck¹, a¿ do ostatniej bitwy tej
kampanii ze zmotoryzowanymi dywizjami niemieckimi 3-6 padziernika pod Kockiem.* Gdy pad³y ju¿ ostatnie punkty polskiego oporu: Oksywie, Hel, Modlin, a w zajêtej przez Niemców
Warszawie Hitler przyjmowa³ defiladê zwyciêskich swych wojsk
na Podlasiu, 150 km od stolicy grzmia³y polskie dzia³a. Umilk³y,
gdy zabrak³o amunicji. Wojna jednak dla mnie siê nie skoñczy³a.
Póniej by³a konspiracja ZWZ i AK w Warszawie, podchor¹¿ówka AK i s³u¿ba w oddziale dyspozycyjnym Kedywu Komendy
G³ównej AK.** Po dekonspiracji, unikaj¹c aresztowania przez
gestapo, musia³em opuciæ Warszawê i znalaz³em siê w partyzantce w Górach wiêtokrzyskich.*** Dopiero po rozwi¹zaniu
AK i zakoñczeniu wojny dotar³em do Gdañska, gdy miasto jeszcze siê pali³o. Wraz ze mn¹ przyje¿d¿ali inni kandydaci na studentów Politechniki. Przybywali ze wschodnich rubie¿y Rzeczpospolitej, z Wilna i ze Lwowa, z 27. Wo³yñskiej Dywizji AK, z
partyzantki lubelskiej, z dalekiej Syberii i Kazachstanu, z Armii
Polskiej gen. Berlinga i z Zachodu  od gen. Maczka i gen. Andersa.
Ci pierwsi absolwenci Politechniki Gdañskiej zas³ynêli póniej jako konstruktorzy pierwszych budowanych po wojnie polskich statków i okrêtów, jako budowniczowie maszyn okrêtowych
oraz urz¹dzeñ portowych. Byli wród nich twórcy nowych technologii w ró¿nych ga³êziach przemys³u  laureaci nagród pañstwowych, twórcy nowych metod ochrony antykorozyjnej, pierwszych polskich leków i innych technologii. By³ to cenny wk³ad
Politechniki Gdañskiej i jej absolwentów w odbudowê zniszczonego wojn¹ kraju. Dlatego te¿ to wysokie wyró¿nienie, jakie otrzyma³em, traktujê jako wyraz uznania dla wszystkich tych pierwszych powojennych absolwentów Politechniki Gdañskiej, z tego
wojennego pokolenia, które wesz³o do historii literatury jako Kolumbowie rocznik 20. To w³anie oni, ci co prze¿yli wojnê, wnieli
istotny wk³ad do rozwoju Wybrze¿a i gospodarki kraju.
Po ukoñczeniu studiów, poza dzia³alnoci¹ dydaktyczn¹ w³¹czy³em siê w badania dla przemys³u okrêtowego, i tak powsta³y
pierwsze w kraju biologicznie aktywne podwodne pow³oki okrêtowe wdro¿one w stoczniach w Gdyni i Gdañsku.
W wyniku inicjatywy dowództwa Marynarki Wojennej mia³em zaszczyt wspó³pracowaæ z Panem Prof. J. Doerfferem i jego
zespo³em z Katedry Budowy Okrêtów. Opracowana przez nas technologia produkcji nowych polimerów konstrukcyjnych, tak zwanych segmentowych poliestrów (zastrze¿ona kilkoma patentami,
a ich produkcja uruchomiona w fabrykach chemicznych) oraz
opracowane przez zespó³ konstruktorów Politechniki Gdañskiej i
Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni kompozyty polimerowoszklane stworzy³y podstawy do uruchomienia w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni produkcji okrêtów  niszczycieli min,
których flotylla s³u¿y w polskiej marynarce wojennej, za ostatnio tak¿e we flocie NATO.
Chcia³bym przy tej okazji podziêkowaæ Panu Profesorowi
Doerfferowi i kolegom okrêtowcom z Politechniki i Stoczni za
owocn¹ i kole¿eñsk¹ wspó³pracê. Z Wydzia³em Oceanotechniki i
Okrêtownictwa Politechniki Gdañskiej ³¹czy³a mnie nie tylko
wspólna praca badawcza, ale tak¿e kontakty towarzyskie i sportowe. Gdy ówczesne w³adze PRL nie pozwoli³y mi na uprawianie
sportu lotniczego  by³em wtedy pilotem samolotowym Aeroklubu Gdañskiego  koledzy okrêtowcy nauczyli mnie sztuki ¿eglowania i w chwilach wolnych i w okresach urlopowych ¿eglowa³em po Zatoce Gdañskiej, a póniej po Ba³tyku.
Gdy na zaproszenie Senatu Politechniki l¹skiej i ministra przestr. 5

mys³u chemicznego przenios³em siê do Gliwic  utrzymywa³em i
nadal utrzymujê ¿ywe kontakty z Wydzia³em Oceanotechniki i
Okrêtownictwa, stoczniami i oczywicie tak¿e z Kolegami z Wydzia³u Chemicznego Politechniki Gdañskiej. Zawsze interesowa³y mnie i interesuj¹ nadal kompleksowe badania interdyscyplinarne prowadzone przez uczonych ró¿nych specjalnoci. Proszê zatem pozwoliæ mi na kilka refleksji na temat historii i znaczenia
badañ interdyscyplinarnych.
Badania interdyscyplinarne maj¹ d³ug¹ tradycjê. Ju¿ w staro¿ytnej Helladzie na greckich sympozjonach zbierali siê i dyskutowali na temat praw rz¹dz¹cych wiatem filozofowie z ró¿nych
szkó³ filozoficznych: Platona, Arystotelesa wraz z fizykami z grupy Archimedesa, z matematykami z grupy Pitagorasa. W redniowieczu powsta³a alchemia  b³êdna w swych za³o¿eniach  ale
³¹cz¹ca elementy chemii i ówczesnej medycyny.
Okres Owiecenia to wszechstronny rozwój sztuki i nauki.
Szczególnie owocnie rozwija³y siê badania z zakresu podstaw
mechaniki. Powstaj¹ wspania³e dzie³a architektury i budownictwa, w tym okrêtowego. Lata póniejsze, zw³aszcza XVIII i XIX
wiek, charakteryzuje niezwykle szybki rozwój dyscyplin naukowych i specjalizacja, zw³aszcza w fizyce, chemii, mechanice, elektrotechnice, ówczesnej in¿ynierii, oraz tworzenie wyspecjalizowanych w¹sko dziedzin nauki i techniki. XX wiek przyniós³ powrót do koncepcji badañ interdyscyplinarnych z wykorzystaniem
poprzedniego dorobku poszczególnych dyscyplin naukowych.
To dziêki interdyscyplinarnym badaniom powstaj¹ nowe dziedziny techniki, jak: wspó³czesna aeronautyka, technologie kosmiczne, wysublimowana elektronika, nadprzewodnictwo elektryczne,
technologie nowych materia³ów i leków, w tym onkologicznych i
antywirusowych. Badania nad leczeniem AIDS i chorób Alzheimera i Parkinsona s¹ w toku, a ich postêp bêdzie mo¿liwy dziêki
badaniom interdyscyplinarnym z zakresu biologii, chemii, farmacji, immunologii i medycyny. Teorie budowy genomu ludzkiego,
jak równie¿ metody klonowania zwierz¹t nie powstawa³yby bez
wspó³pracy uczonych ró¿nych specjalnoci  biochemii, immunologii, enzymologii, biologii komórki, informatyki.
Interdyscyplinarnoæ to filozofia wspó³czesnych badañ naukowych. Jednym z modnych obecnie kierunków interdyscyplinarnych w obszarze badañ nowych materia³ów s¹ tzw. nanotechnologie i syntezy materia³ów o wysokim stopniu uporz¹dkowania.
Nagroda Nobla z chemii w 2000 roku dotyczy³a polimerów przewodz¹cych, a zatem tak¿e by³a wynikiem badañ interdyscyplinarnych. Ostatnio notujemy nowe rewelacyjne odkrycia z zakresu
polimerowych nadprzewodz¹cych materia³ów.
Cieszê siê, ¿e moja wspó³praca z Kolegami z Politechniki Gdañskiej, a zatem wspó³praca chemików z konstruktorami i mechanikami, przynios³a wymierne korzyci i postêp w nauce, w gospodarce oraz w obronnoci kraju. Interdyscyplinarne badania prowadzimy nadal z moim l¹skim zespo³em chemików, który wspó³pracuje z innymi orodkami, w tym z Politechnik¹ Gdañsk¹, a
tak¿e zespo³ami lekarzy, onkologów i biologów i byæ mo¿e wyniki tych interdyscyplinarnych badañ przyczyni¹ siê do dalszego
rozwoju nauki i przysporz¹ s³awy mojej macierzystej Uczelni!
Ad majorem gloriam Alma Mater Gedanensis!
Dziêkujê Pañstwu za uwagê.
* Muzeum Czynu Wojennego Samodzielnej Grupy Operacyjnej Polesie (sala
1), Wola Gu³owska k. Kocka.
** Tomasz Strzembosz Oddzia³y szturmowe konspiracyjnej Warszawy. PWN
Warszawa 1983, s. 125 (akta Kedywu sygn. III/29/7, mnp. f 32).
*** Dokumentacja 4 pp. leg. AK; Kielce; prof. Jerzy Kotliñski 50 lat Wybranieckich; Wroc³aw 1994; s. 44.
(fot. T. Chmielowiec)
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NOMINACJE PROFESORSKIE I HABILITACJE
Andrzej Baranowski urodzi³ siê 26
maja 1940 roku na Kujawach, we wsi
Topola w powiecie inowroc³awskim.
Szko³ê podstawow¹ i liceum ogólnokszta³c¹ce ukoñczy³ w Bydgoszczy. Studia na Wydziale Architektury Politechniki Gdañskiej odby³ w latach 19571963. W czasie studiów dzia³a³ w Kole
Studentów Architektury (m.in. jako jego
prezes) i w kole plastycznym, bior¹c
udzia³ w kilku plenerach i wystawach rysunku i malarstwa. W
1962 roku odby³ trzymiesiêczn¹ praktykê projektow¹ w Mediolanie, w Studio Sociale dArchitettura u arch. Giuliano Rizzi. Jest ¿onaty od 1965 roku z Krystyn¹ Krause, równie¿ architektem i wspó³autork¹ wielu prac badawczych, projektowych i
konkursowych.
Z dniem 1 lipca 1963 r. podj¹³ pracê jako asystent-sta¿ysta
w Katedrze Architektury i Planowania Wsi Wydzia³u Architektury PG. W roku 1970 uzyska³ stopieñ doktora nauk technicznych za rozprawê doktorsk¹ Wspó³zale¿noci funkcjonalnoprzestrzenne procesu rozwoju pasmowego uk³adu osadniczego
Gdynia-Wejherowo-Lêbork, wykonan¹ pod opiek¹ doc. arch.
Stanis³awa Serafina i obronion¹ w Politechnice Gdañskiej; praca zosta³a wyró¿niona nagrod¹ III stopnia Ministra Owiaty i
Szkolnictwa Wy¿szego.
W latach 1971-72 pracowa³ jako projektant w Department
of Architecture and Civic Design w Greater London Council,
bior¹c m.in. udzia³ w pracach nad projektem rozbudowy ratusza londyñskiego. W roku 1979 uzyska³ uprawnienia projektowe, w 1986  status twórcy, a w roku 1988  uprawnienia urbanistyczne.
W latach 1975-1978 pe³ni³ obowi¹zki zastêpcy dyrektora
Instytutu Architektury i Urbanistyki ds. Naukowo-Badawczych,
a w kadencji 1990-1993 by³ dziekanem Wydzia³u Architektury
PG. Od roku 1981 jest kierownikiem Zak³adu Architektury i
Planowania Wsi. By³ te¿ w czterech kadencjach cz³onkiem Senatu PG i szeregu komisji senackich i rektorskich. Obecnie jest
cz³onkiem Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli
Akademickich.
Podjêcie pracy w Katedrze Architektury i Planowania Wsi
ukierunkowa³o jego zainteresowania badawcze i projektowe w
stronê rodowiska lokalnych spo³ecznoci wiejskich i ma³omiasteczkowych, a zarazem wp³ynê³o w istotnym stopniu na kszta³towanie siê jego wizji architektury jako zawodu. Bra³ udzia³ w
badaniach i studiach nad kszta³towaniem przestrzennego rodowiska kulturowego wsi Pomorza, a zw³aszcza Kaszub, Kociewia i ¯u³aw Wilanych. By³y to zarówno prace podejmowane w ramach centralnych, miêdzyresortowych i resortowych
programów badawczych, jak i maj¹ce charakter aplikacyjny
opracowania projektowe. Te ostatnie dotyczy³y zagadnieñ o
charakterze planów regionalnych (m.in. nagroda I stopnia Min.
Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w 1986
r. za wspó³autorstwo Planu regionalnego rozwoju i modernizacji ¯u³aw), a tak¿e miejscowego planowania przestrzennego oraz
projektowania architektonicznego. Prace te pos³u¿y³y do opracowania, w formie publikacji i wydawnictw instrukta¿owych,
wytycznych kszta³towania krajobrazu i zabudowy wsi Pomorza . Ich uzupe³nienie stanowi³a dla niego dzia³alnoæ na rzecz
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ochrony dziedzictwa kulturowego wsi w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim.
Weryfikacjê dociekañ i koncepcji badawczych i studialnych
stanowi¹ dla niego opracowania projektowe wykonane w ramach konkursów architektonicznych i urbanistycznych organizowanych przez SARP i TUP. Jako autor lub wspó³autor by³
laureatem 11 nagród i wyró¿nieñ w konkursach architektonicznych i urbanistycznych (czterokrotnie by³y to pierwsze nagrody).
Studia nad zwi¹zkiem pomiêdzy kulturowymi i przyrodniczymi komponentami rodowiska wiejskiego skierowa³y jego
zainteresowania ku przyjaznym rodowisku, metodom kszta³towania przestrzeni i rozwi¹zywania konfliktów rodowiskowych w projektowaniu. Zbieg³y siê one w czasie z powstaniem
w roku 1980 Polskiego Klubu Ekologicznego; by³ wspó³za³o¿ycielem Okrêgu Wschodnio-Pomorskiego PKE. Istotn¹ rolê
odegra³a tu tak¿e - obok dowiadczeñ uzyskanych we wczeniejszych pracach - jego praca dydaktyczna, a zw³aszcza prowadzenie zajêæ z przedmiotów architektura ekologiczna oraz
koncepcja zrównowa¿onego rozwoju. Te dwa nurty zainteresowañ, pierwszy  wywodz¹cy siê z wieloletnich badañ i dowiadczeñ projektowych zwi¹zanych z wsi¹ i ma³ym miasteczkiem, dotycz¹cy ochrony i kszta³towania rodowiska kulturowego, silnie uwarunkowany spo³ecznie, spotka³ siê z drugim 
dotycz¹cym zmaterializowanych w przestrzeni relacji cz³owiek
 rodowisko. Konsekwencj¹ tego sta³o siê rozszerzenie jego
zainteresowañ na obszar najwiêkszych konfliktów  rodowisko zurbanizowane.
Bra³ m.in. udzia³ w pracach duñsko-polskiego zespo³u nad
programem Gdañsk Sustainable Development (Zrównowa¿ony rozwój Gdañska), zleconym w r. 1991 przez Zarz¹d Miasta,
w latach 1994-1996 by³ generalnym projektantem Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Elbl¹ga, którego koncepcja promowa³a zasady zrównowa¿onego
rozwoju miasta. W 1997 uczestniczy³ w pracach nad Strategi¹
rozwoju Gdañska Gdañsk 2010, opracowuj¹c w jej ramach
problematykê rozwoju rodowiska zurbanizowanego, a w 2000
r. na zlecenie Urzêdu Marsza³kowskiego kierowa³ opracowaniem Planu strategiczno-operacyjnego równowa¿enia struktury Aglomeracji Trójmiasta. By³ kierownikiem dwóch projektów badawczych finansowanych ze rodków KBN: Osiedle ekologiczne (projekt nr 7 7290 91 02, w latach 1992-1995) oraz
Rewitalizacja zdegradowanych struktur osadniczych w warunkach zrównowa¿onego rozwoju (projekt nr 7 TO7F 011 12, w
latach 1997-2000).
Habilitacjê uzyska³ na Wydziale Architektury Politechniki
Krakowskiej w r. 2000, na podstawie rozprawy Projektowanie
zrównowa¿one w architekturze; Rada tamtejszego Wydzia³u
przyjê³a jednog³onie wniosek o jej wyró¿nienie. Praca uzyska³a w bie¿¹cym roku równie¿ wyró¿nienie Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa.
W swej pracy stara siê realizowaæ zasadê ³¹czenia dzia³alnoci
naukowo-badawczej z praktyk¹ projektow¹ i dydaktyczn¹ oraz z
dzia³alnoci¹ spo³eczn¹, te trzy ostatnie bowiem weryfikuj¹ w jego
przekonaniu przydatnoæ dociekañ teoretycznych i metodologicznych.
Habilitacja Andrzeja Baranowskiego zosta³a zatwierdzona
przez Centraln¹ Komisjê ds. Tytu³u Naukowego i Stopni Naukowych pismem z dnia 29 maja 2000 r.
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Roman Wasielewski urodzi³ siê 20
stycznia 1951 r. w Tczewie. Szko³ê
redni¹  Techniku Mechaniczne w
Tczewie ukoñczy³ w 1969 r. W latach
1970-1975 studiowa³ na Wydziale Mechanicznym Technologicz- nym Politechniki Gdañskiej. Studia ukoñczy³ z
wynikiem bardzo dobrym, otrzymuj¹c
tytu³ mgr. in¿. mechanika ze specjalnoci obrabiarki, narzêdzia i technologia
budowy maszyn.
Od 1975 r. jest pracownikiem Politechniki Gdañskiej. W
pocz¹tkowym okresie pracowa³ na stanowisku asystenta i starszego asystenta w Instytucie Technologii Budowy Maszyn na
Wydziale Mechanicznym Technologicznym. W tym okresie,
poza licznymi pracami dla przemys³u, zajmowa³ siê zagadnieniami zwi¹zanymi z dynamik¹ wrzecion sztywnych ze szczególnym uwzglêdnieniem ich automatycznego wyrównowa¿ania.
W ramach tych prac opracowa³ serwomechanizm do korekcji
roz³o¿enia masy wirnika, jak równie¿ przeprowadzi³ badania
teoretyczne i dowiadczalne dynamiki wrzeciona z uk³adem
automatycznego wyrównowa¿ania. Wyniki przeprowadzonych
badañ stanowi³y podstawê pracy doktorskiej pt.: Ocena wp³ywu procesów przejciowych automatycznego wyrównowa¿ania
na dynamikê wrzecion sztywnych, obronionej z wyró¿nieniem
na Wydziale Mechanicznym Technologicznym PG w roku 1984.
Od 1985 r. jest adiunktem w Katedrze Technologii Maszyn i
Automatyzacji Produkcji Wydzia³u Mechanicznego PG. Od
1994 r. pe³ni w katedrze funkcjê Kierownika Zespo³u Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem. W pocz¹tkowym okresie po uzyskaniu stopnia doktora koncentrowa³ siê g³ównie na dzia³alnoci badawczo-wdro¿eniowej w dziedzinie obróbki skrawaniem
i maszyn technologicznych. Efektem tego by³o opracowanie pod
jego kierunkiem, jako g³ównego konstruktora, i wdro¿enie do
przemys³u szeregu urz¹dzeñ; m. in. zainicjowa³ i kierowa³ pracami dotycz¹cymi oscylacyjnego dog³adzania otworów w ko³ach zêbatych, jak równie¿ pracami nad urz¹dzeniem do sprawdzania cichobie¿noci przek³adni zêbatych dla Fabryki Przek³adni Samochodowych POLMO w Tczewie. Efektem tych prac
by³o wdro¿enie do przemys³u automatu do oscylacyjnego dog³adzania otworów w ko³ach zêbatych i urz¹dzenia do sprawdzania cichobie¿noci przek³adni zêbatych.
Pod koniec lat osiemdziesi¹tych podj¹³ wspó³pracê z Zak³adem Obrabiarek do Drewna Instytutu Technologii Budowy
Maszyn PG (jedyny tego typu zak³ad na politechnikach w Polsce). Jego zainteresowania skupi³y siê na zagadnieniach kine-

matyki i dynamiki pilarek ramowych, obrabiarek s³u¿¹cych do
wzd³u¿nego rozpi³owania drewna. Zainicjowa³ budowê pilarki
z eliptyczn¹ trajektori¹ prowadzenia pi³ i hybrydowym wyrównowa¿onym dynamicznie uk³adem napêdu ramy pi³owej. Opracowa³ podstawy teoretyczne hybrydowego uk³adu napêdu ramy
pi³owej z wykorzystaniem akumulacji energii i dynamicznym
wyrównowa¿aniem, jak równie¿ podstawy procesu skrawania
realizowanego przy eliptycznym prowadzeniu ramy pi³owej.
Wykonane prace doprowadzi³y do sformu³owania oryginalnych
metod analizy parametrów skrawania pilarek ramowych i przep³ywu energii w uk³adzie napêdu ramy pi³owej. Wyniki tych
prac daj¹ praktyczne wskazówki i zale¿noci matematyczne stanowi¹ce podstawy budowy pilarek ramowych z eliptyczn¹ trajektori¹ prowadzenia pi³ i hybrydowym wyrównowa¿onym dynamicznie uk³adem napêdu g³ównego.
Wyniki przeprowadzonych badañ, poza aspektem poznawczym, wykorzystane zosta³y do zastosowañ przemys³owych.
Efektem tych prac jest wdro¿enie w przemyle i uruchomienie
produkcji przez zak³ady REMA SA w Reszlu nowej generacji
pilarek ramowych. Opracowana pilarka PRW-15, dziêki zastosowaniu: eliptycznej trajektorii prowadzenia pi³ i hybrydowego wyrównowa¿onego dynamicznie uk³adu napêdu g³ównego,
jak równie¿ cienkich pi³ mocowanych grupowo i napinanych
uk³adem kompensuj¹cym wyd³u¿enia termiczne pi³, stanowi
now¹ jakociowo generacjê pilarek ramowych. Wyrazem uznania dla opracowanej pilarki jest zdobycie przez ni¹ Z³otego
Medalu na Miêdzynarodowym Salonie Maszyn i Narzêdzi do
Obróbki Drewna DREMA 99 w Poznaniu.
Podsumowanie i usystematyzowanie dorobku w zakresie pilarek ramowych przedstawione zosta³o w monografii Pilarki
ramowe z eliptyczn¹ trajektori¹ prowadzenia pi³ i hybrydowym
wyrównowa¿onym dynamicznie uk³adem napêdu g³ównego,
zg³oszonej jako podstawa wszczêcia przewodu habilitacyjnego.
Za osi¹gniêcia badawcze i dydaktyczne by³ wielokrotnie
nagradzany, m. in. nagrod¹ Ministra Edukacji Narodowej i 25
nagrodami Rektora PG. W 1998r. otrzyma³ Z³oty Krzy¿ Zas³ugi.
Dorobek publikacyjny i badawczy obejmuje 40 publikacji,
5 prac projektowych i konstrukcyjnych, 18 patentów i zg³oszeñ
patentowych (w tym 1 patent europejski). Godnym odnotowania jest fakt, ¿e znaczna czêæ prowadzonych prac badawczych
wdro¿ona zosta³a do przemys³u.
Zatwierdzenie stopnia naukowego doktora habilitowanego
przez Centraln¹ Komisjê do Spraw Tytu³u Naukowego i Stopni
Naukowych Roman Wasielewski otrzyma³ 18.12.2000 r.

Profesor Jacek Marecki  wybitny in¿ynier, naukowiec
i wychowawca kadr dla energetyki kompleksowej
Ogólne dane biograficzne
rofesor Jacek Marecki, wybitny specjalista w zakresie ener
getyki, elektroenergetyki, elektrowni i gospodarki energetycznej, urodzi³ siê 11 marca 1930 roku w Warszawie, w rodzinie inteligenckiej. Ojciec Profesora, pu³kownik Andrzej Marecki, by³ wysokim oficerem Sztabu G³ównego Wojska Polskiego, bardzo blisko zwi¹zanym ze rodowiskiem demokratycznym skupionym wokó³ genera³a W³adys³awa Sikorskiego (zgin¹³ razem z gen. W³. Sikorskim w katastrofie lotniczej w Gibraltarze w 1943 roku ). W latach 1936-1942 Jacek Marecki
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uczy³ siê w szkole podstawowej w Warszawie i w Zakopanem,
gdzie równie¿ w okresie 1942-1945 uczêszcza³ na tajne nauczanie w zakresie gimnazjum ogólnokszta³c¹cego. Bezporednio po zakoñczeniu II wojny wiatowej w 1946 roku uzyska³
tzw. ma³¹ maturê w gimnazjum ogólnokszta³c¹cym w Zakopanem, za w latach 1946-1948 uczy³ siê w liceum ogólnokszta³c¹cym o profilu matematyczno-fizycznym w Karpaczu.
Po uzyskaniu matury w 1948 roku Jacek Marecki zastanawia³ siê, gdzie bêdzie móg³ studiowaæ. Zosta³ wtedy zaproszony do Gdañska przez znajomego swojej matki, póniejszego
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rektora Wy¿szej Szko³y Sztuk Plastycznych, architekta Adama
Haupta. Przyjecha³ wiêc na Wybrze¿e, aby odpocz¹æ i poznaæ,
co to jest sport jachtowy i kajakowy oraz jak mo¿na korzystaæ z
pobytu nad morzem. Tu dowiedzia³ siê, ¿e Politechnika Gdañska organizuje kurs przygotowawczy do egzaminu wstêpnego.
W tamtych latach egzaminy wstêpne odbywa³y siê dopiero w
pierwszej po³owie wrzenia. Kurs przygotowawczy trwa³ kilka
tygodni, a po jego ukoñczeniu Jacek Marecki postanowi³ z³o¿yæ dokumenty i zapisaæ siê na Politechnikê Gdañsk¹. Na decyzjê o tym mia³ wp³yw o dwa lata starszy kolega, Rados³aw £adziñski, który by³ studentem na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, i który w rozmowach z Jackiem Mareckim przedstawi³ wszystkie zalety elektrotechniki jako kierunku
studiów.
Tak wiêc splot okolicznoci ¿yciowych, typowy dla tamtego
powojennego okresu, sprawi³, ¿e Jacek Marecki zwi¹za³ siê z
Wybrze¿em, a zawodowo  z Politechnik¹ Gdañsk¹, gdzie studiowa³ i zdobywa³ kolejne stopnie zawodowe i naukowe oraz
tytu³y naukowe. Ogólny opis powy¿szych dokonañ przedstawia nastêpuj¹ce zestawienie:
 1948-1952  studia w Politechnice Gdañskiej  Wydzia³
Elektryczny: in¿. elektryk,
 1952-1954  studia w Politechnice Gdañskiej  Wydzia³
Elektryczny: mgr in¿. elektryk  praca dyplomowa pt. Zasilanie w energiê kombinatów w³ókien sztucznych,
 1961  stopieñ doktora nauk technicznych  Wydzia³ Elektryczny Politechniki Gdañskiej  rozprawa doktorska pt.
Podzia³ kosztów w skojarzonej gospodarce cieplno-elektrycznej,
 1966  stopieñ doktora habilitowanego nauk technicznych 
Wydzia³ Elektryczny Politechniki Gdañskiej  rozprawa habilitacyjna pt. Metody optymalizacji skojarzonej gospodarki
energetycznej w elektrociep³owniach przemys³owych,
 1971  tytu³ naukowy profesora nadzwyczajnego,
 1979  tytu³ naukowy profesora zwyczajnego,
 1991  godnoæ cz³onka korespondenta Polskiej Akademii
Nauk.
Ponadto w drugiej po³owie lat piêædziesi¹tych (1958  1959)
Jacek Marecki wyjecha³ za granicê na roczny sta¿ naukowy. W
okresie od 1958 do czerwca 1959 roku ukoñczy³ studium podyplomowe w Royal College of Science and Technology w Glasgow w zakresie energetyki j¹drowej. Póniej, w latach szeædziesi¹tych, uczelnia ta otrzyma³a status uniwersytetu technicznego i nosi obecnie nazwê Strathclyde University. Profesor odwiedzi³ jeszcze Glasgow dwukrotnie w latach 1978 i 1990 i
otrzyma³ wówczas  zgodnie z brytyjskimi zwyczajami  prawo noszenia odpowiedniego krawatu przys³uguj¹cego absolwentom tamtejszego uniwersytetu.
Przebieg studiów i pracy zawodowej
Na przebieg pracy zawodowej Profesora najwiêkszy wp³yw
mia³y jednak studia odbyte na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdañskiej. W tamtych latach Wydzia³ Elektryczny
obejmowa³ dwa kierunki studiów, czyli  jak wówczas nazywano  elektrotechnikê silnopr¹dow¹ i s³abopr¹dow¹ (póniejsz¹ elektronikê, informatykê i telekomunikacjê). W ramach tych
dwóch kierunków na Wydziale istnia³y cztery specjalnoci: dwie
silnopr¹dowe i dwie s³abopr¹dowe. Do specjalnoci silnopr¹dowych nale¿a³a elektroenergetyka oraz tzw. konstrukcja obejmuj¹ca maszyny, aparaty i urz¹dzenia elektryczne, a do s³abopr¹dowych  radiotechnika i teletechnika. Pierwsze trzy semestry by³y wspólne, a póniej nastêpowa³ podzia³. Radiotechnika i teletechnika jako nie poci¹ga³y studenta Jacka MareckiePISMO PG

go, natomiast elektroenergetykê wybra³ chyba dlatego, i¿ ówczesnym dziekanem by³ profesor Kazimierz Kopecki, który prowadzi³ zajêcia z sieci i urz¹dzeñ elektrycznych oraz gospodarki
energetycznej. Te zajêcia bardzo Mu siê podoba³y i w stosownym czasie, kiedy trzeba by³o wybraæ specjalnoæ, wybra³ On
elektroenergetykê.
Pod koniec III roku studiów profesor Kopecki zaprosi³ Jacka Mareckiego i Jego kolegê (starostê roku) do siebie i zaproponowa³ im obu pracê w swojej Katedrze. Jacek Marecki zgodzi³ siê chêtnie, zw³aszcza ¿e nie mia³ wówczas z czego ¿yæ.
Nie mia³ stypendium, które zosta³o Mu zabrane przez ówczesne w³adze, i przez jaki czas pracowa³ jako nieetatowy m³odszy asystent w Katedrze Fizyki u profesora Piekary. Ta praca
jednak nie bardzo Mu odpowiada³a i po prostu stamt¹d odszed³.
Praca u profesora Kopeckiego by³a wiêc Jego pierwsz¹ prawdziw¹ prac¹ zawodow¹, któr¹ ³¹czy³ wówczas ze studiami. W
dwa lata póniej napisa³ pracê magistersk¹, której temat narodzi³ siê z Jego projektów dotycz¹cych tzw. kombinatów energetycznych.
W roku 1954 profesor Kopecki zaproponowa³ Mu, aby popracowa³ w jakiej elektrowni, ¿eby nie tylko siedzieæ przy
desce krelarskiej, ale tak¿e, aby trochê z praktyk¹ siê zaznajomiæ. Przez swoje znajomoci za³atwi³ Mu sta¿ w elektrowni
Czechnica ko³o Wroc³awia, która siê wtedy rozbudowywa³a.
Jacek Marecki pe³ni³ tam funkcjê asystenta kierownika budowy
w zakresie wspó³pracy z firmami energetycznymi, aby pomagaæ w sprawach dotycz¹cych zagadnieñ elektrycznych. Po powrocie do Politechniki Gdañskiej Jacek Marecki pracowa³ w
latach 1955-1958 jako aspirant naukowy na Wydziale Elektrycznym, a w latach 1958-1966 jako adiunkt w Katedrze Elektroenergetyki. Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego by³
zatrudniony w latach 1966-1969 jako docent i kierownik Zak³adu Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej w Katedrze Elektroenergetyki, a w okresie 1968-1973 pe³ni³ obowi¹zki prodziekana Wydzia³u Elektrycznego przez jeden rok (1968/
69) i nastêpnie  dziekana Wydzia³u Elektrycznego przez dwie
kadencje dwuletnie (1969-1973). W kolejnych okresach pracy
zawodowej by³ zatrudniony jako:
 1969-1971  docent w Instytucie Elektroenergetyki i Automatyki na Wydziale Elektrycznym,
 1969-1974  kierownik Zak³adu Elektrowni, Sieci i Gospodarki Elektroenergetycznej w Instytucie Elektroenergetyki i
Automatyki na Wydziale Elektrycznym,
 1971-1979  profesor nadzwyczajny w Instytucie Elektroenergetyki i Automatyki na Wydziale Elektrycznym,
 1973-1974  zastêpca dyrektora Instytutu Elektroenergetyki
i Automatyki na Wydziale Elektrycznym,
 1974-1984  dyrektor Instytutu Elektroenergetyki i Automatyki na Wydziale Elektrycznym,
 1984-1987  prorektor do spraw nauki Politechniki Gdañskiej,
 1987-1991  kierownik Zak³adu Elektroenergetyki w Instytucie Elektroenergetykii Automatyki na Wydziale Elektrycznym,
 1991-2000  profesor zwyczajny, Kierownik Katedry Elektrowni i Gospodarki Energetycznej na Wydziale Elektrycznym (od 1.10.1996  na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdañskiej).
Profesor Jacek Marecki posiada tak¿e znacz¹ce dowiadczenie zawodowe, zdobyte za granic¹, gdy¿ w 1959 roku odby³
praktykê zawodow¹ na budowie elektrowni Willington w Wielkiej Brytanii (2 miesi¹ce), a w 1962 roku prowadzi³ prace bastr. 8

dawcze, zwi¹zane z planowaniem rozwoju systemów elektroenergetycznych i optymalizacj¹ parametrów elektrowni, w czasie pobytu w Electricité de France (3 miesi¹ce). W 1975 roku
wyk³ada³ na studium podyplomowym w Politechnice w Brnie
oraz w 1983 roku prowadzi³ wyk³ady i seminaria w Technische
Universität Mûnchen. Profesor odby³ równie¿ nastêpuj¹ce sta¿e i misje naukowe, a mianowicie:
 1966  sta¿ naukowy w Electricité de France (1 miesi¹c),
 1968  sta¿ naukowy w Moskiewskim Instytucie Energetycznym (1 miesi¹c),
 1973  sta¿ naukowy w ENSEEIHT, Tuluza (1 miesi¹c),
 1986-1993  misje naukowe z referatami lub odczytami:
Aachen (RFN)  1986, Oulu (Finlandia)  1986, Goeteborg
(Szwecja) - 1987, Lublana (S³owenia)  1987, Tuluza (Francja)  1988, Monachium (RFN)  1989, Glasgow (Wielka
Brytania)  1990, Pary¿ (Francja)  1993,
 1997  nadal  Komitet Steruj¹cy Programu UMSICHT (w
ramach wspó³pracy polsko-niemieckiej)  kilkakrotne misje
wyjazdowe do RFN.
Dzia³alnoæ naukowa

W ci¹gu swego bardzo twórczego ¿ycia Profesor Jacek Marecki zajmowa³ siê g³ównie:
a) gospodark¹ skojarzon¹ cieplno-elektryczn¹, elektrociep³owniami i systemami ciep³owniczymi; do g³ównych osi¹gniêæ
badawczych, stanowi¹cych twórczy wk³ad do rozwoju energetyki jako dyscypliny naukowej, nale¿y zaliczyæ:
 okrelenie granic op³acalnoci skojarzonego wytwarzania
energii elektrycznej i ciep³a w elektrociep³owniach,
 opracowanie oryginalnej metody podzia³u kosztów wytwarzania energii w elektrociep³owniach pomiêdzy energiê elektryczn¹ i ciep³o,
 sformu³owanie kryterium wyboru optymalnych parametrów
elektrociep³owni i jego zastosowanie;
b) elektrowniami pompowo-szczytowymi i elektrowniami j¹drowymi w systemach elektroenergetycznych; na wyró¿nienie zas³uguj¹ tu nastêpuj¹ce osi¹gniêcia:
 rozwiniêcie metody optymalizacji rozwoju systemów elektroenergetycznych przez zastosowanie zasady dyskonta do
aktualizacji oszczêdnoci paliwowych,
 wykorzystanie metody zdyskontowanych kosztów rocznych
do porównañ klasycznych elektrowni cieplnych i elektrowstr. 9

ni j¹drowych w systemach elektroenergetycznych;
c) energetyk¹ kompleksow¹ i planowaniem rozwoju systemów
energetycznych; nale¿y tu wymieniæ:
 projekt badawczy (grant KBN) nt. optymalizacji systemów
zaopatrzenia w ciep³o wielkich aglomeracji oraz wspó³pracy podstawowych i szczytowych róde³ ciep³a z systemem
przesy³owym,
 obszern¹ ekspertyzê zespo³ow¹, wykonan¹ w ramach Komitetu Problemów Energetyki PAN nt. kierunków rozwoju energetyki kompleksowej w Polsce do 2010 roku,
 prace badawcze w ramach wspó³pracy polsko-niemieckiej
UMSICHT.
Zestawienie dorobku naukowego
Dorobek naukowy, uzyskany przez Profesora w latach
1956-2000, obejmuje ³¹cznie ponad 170 publikacji (monografie, studia, rozprawy, referaty i komunikaty naukowe, prace informacyjne, t³umaczenia i recenzje publikowane oraz podrêczniki i skrypty), w tym ponad 100 prac opublikowanych po otrzymaniu tytu³u profesora, a tak¿e przesz³o 60 opracowañ badawczych niepublikowanych.
Wiêksz¹ czêæ publikacji stanowi³y prace indywidualne, natomiast opracowania badawcze niepublikowane by³y przewa¿nie obszernymi pracami zespo³owymi, w których Profesor Marecki pe³ni³ rolê inicjatora tematu, kierownika programu badawczego, wspó³autora obliczeñ i redaktora prac. Zbiorcze zestawienie dorobku naukowego podano w tablicy.
Dzia³alnoæ w ruchu naukowym
Profesor prowadzi tak¿e o¿ywion¹ dzia³alnoæ w zakresie
wspó³pracy miêdzynarodowej, uczestnicz¹c w krajowym i zagranicznym ruchu naukowym. W okresie 1954-2000 bra³ udzia³
w ponad 70 konferencjach, seminariach i sympozjach krajowych oraz 50 zagranicznych (1961-2000). Wyg³osi³ ³¹cznie
ponad 30 referatów na konferencjach krajowych i 30 na konferencjach zagranicznych. Wa¿niejsze konferencje miêdzynarodowe, w których Profesor uczestniczy³, to: wiatowa Konferencja Energetyczna,, Miêdzynarodowa Konferencja Energetyki Przemys³owej, Miêdzynarodowa Konferencja Ciep³ownicza i UNICHAL, Seminarium IIASA Laxenburg, Seminaria
MAEA Wiedeñ, Konferencje VDI.
Profesor Jacek Marecki posiada aktualnie tak¿e cz³onkostwo
nastêpuj¹cych presti¿owych organizacji naukowych i rad naukowych:
 Polska Akademia Nauk  cz³onek korespondent, wiceprezes Oddzia³u PAN w Gdañsku,
 Komitet Problemów Energetyki przy Prezydium PAN  przewodnicz¹cy (6 kadencji),
 Komitet Elektrotechniki PAN  cz³onek,
 Rada Naukowa Instytutu Maszyn Przep³ywowych PAN 
przewodnicz¹cy,
 Rada do Spraw Atomistyki  cz³onek i przewodnicz¹cy komisji,
 Polski Komitet wiatowej Rady Energetycznej  cz³onek,
 Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej  cz³onek,
 Archiwum Energetyki  redaktor naczelny,
 Gdañskie Towarzystwo Naukowe  cz³onek,
 Institute of Electrical and Electronics Engineers (USA) 
Senior Member,
 Institution of Electrical Engineers (UK)  Fellow,
 International Association for Energy Economics  prezes zarz¹du polskiej afiliacji.
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Odznaczenia, wyró¿nienia i nagrody
W uznaniu zas³ug Profesor zosta³ odznaczony i wyró¿niony
wieloma odznaczeniami pañstwowymi  w tym Krzy¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2000 r.), resortowymi,
wieloma nagrodami Ministra oraz Rektora.
Profesor Jacek Marecki jest tak¿e posiadaczem presti¿owej
nagrody naukowej Siemensa. Nagrodê tê Profesor otrzyma³ w
1998 r. za utworzenie szko³y naukowej i osi¹gniêcia w kszta³ceniu akademickim. W uzasadnieniu decyzji o przyznaniu nagrody wymieniono równie¿: wieloletni¹ dzia³alnoæ naukow¹
w zakresie energetyki (od czerwca 1951 roku), kszta³cenie i
promowanie m³odszych pracowników naukowych, w tym kilkunastu doktorów nauk technicznych, a tak¿e wieloletni¹ dzia³alnoæ w Komitecie Problemów Energetyki PAN, któremu przewodniczy³ przez wiele kadencji, oraz w Komitecie Badañ Naukowych, w którego sk³ad wchodzi³ z wyboru przez dwie kadencje (do maja 1997 roku). Profesor otrzyma³ równie¿ z Centrum Biograficznego, mieszcz¹cego siê w Cambridge w Wielkiej Brytanii, dokument stwierdzaj¹cy, ¿e zosta³ uznany za Cz³owieka Roku 1997/98.
Osi¹gniêcia w zakresie kszta³cenia kadry naukowej
Profesor Jacek Marecki wychowa³ ³¹cznie 14 doktorów nauk
technicznych, w Jego zespole 5 wspó³pracowników uzyska³o
habilitacje.
Profesor Jacek Marecki posiada du¿y dorobek w zakresie
recenzowania prac kwalifikacyjnych, poniewa¿ by³ recenzentem 27 rozpraw doktorskich oraz 11 rozpraw habilitacyjnych.
Profesor Jacek Marecki opracowa³ tak¿e 16 recenzji dorobku w zwi¹zku z wnioskiem o nadanie tytu³u profesora nadzwyczajnego (od 1991 roku tytu³u profesora) oraz by³ recenzentem
dorobku 9 osób w zwi¹zku z wnioskiem o nadanie tytu³u profesora zwyczajnego (od 1991 roku powo³anie na stanowisko profesora zwyczajnego).
Podsumowanie i refleksje koñcowe
Profesor Jacek Marecki jest wybitnym in¿ynierem, naukowcem i wychowawc¹ kadr dla energetyki. Posiada szczególne
zas³ugi dla gospodarki narodowej, zwi¹zane z twórcz¹ dzia³alnoci¹ badawczo-naukow¹ i dydaktyczn¹, dotycz¹c¹ rozwoju
energetyki kompleksowej, oraz osi¹gniêcia w kszta³ceniu akademickim w dziedzinie energetyki. Jest wybitnym specjalist¹ w
zakresie energetyki, o wielkim i uznanym autorytecie naukowym zarówno w kraju, jak i za granic¹. Posiada bardzo wartociowy, udokumentowany dorobek naukowy, obejmuj¹cy ponad 170 prac opublikowanych w znacznej czêci w obcych jêzykach, w tym 5 monografii ksi¹¿kowych. Profesor ma szereg
szczególnie istotnych osi¹gniêæ badawczo-naukowych w zakre-

sie ekonomicznej efektywnoci skojarzonego wytwarzania ciep³a i energii elektrycznej, wp³ywaj¹cych na rozwój gospodarki
narodowej.
Jako d³ugoletni nauczyciel akademicki Politechniki Gdañskiej (od 1951 roku) ma wybitne osi¹gniêcia w kszta³ceniu akademickim w dziedzinie energetyki, zw³aszcza w zakresie skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciep³a w elek- trowniach i elektrociep³owniach oraz gospodarki energetycznej.
Stworzy³ na Politechnice Gdañskiej w³asn¹ szko³ê naukow¹,
do której zalicza siê 14 wypromowanych przez Niego doktorów nauk technicznych i 5 doktorów habilitowanych, z których
4 powo³ano póniej na stanowiska profesorów.
Pe³ni¹c przez 6 kolejnych kadencji funkcjê przewodnicz¹cego Komitetu Problemów Energetyki PAN, prof. Jacek Marecki rozwin¹³ w skali ca³ego kraju aktywn¹ dzia³alnoæ organizacyjn¹ i opiniotwórcz¹ w zakresie badañ naukowych, dotycz¹cych energetyki kompleksowej. Wraz z zespo³em wspó³pracowników wykona³ w dekadzie lat 90. obszern¹ pracê studialn¹
o charakterze strategicznej ekspertyzy naukowej PAN pt. Kierunki rozwoju energetyki kompleksowej w Polsce do 2010 r..
W latach 1994-2000 Profesor zorganizowa³ kilkanacie sesji
naukowych KPE PAN, na których dokonano przegl¹du wszystkich podstawowych ga³êzi energetyki w celu wy³onienia nowych problemów badawczych w tych dziedzinach.
Jako cz³onek Komitetu Badañ Naukowych z wyboru, na okres
dwóch kadencjii przewodnicz¹cy Zespo³u Elektrotechniki i
Energetyki KBN, w latach 1994-97, przyczyni³ siê w istotny
sposób do rozwoju badañ w zakresie energetyki, wykonywanych w wielu orodkach akademickich, instytutach PAN i jednostkach badawczo-rozwojowych w ramach projektów badawczych (grantów) i dzia³alnoci statutowej tych placówek. Dziêki swojej aktywnoci i wielkiemu zaanga¿owaniu Profesor Jacek Marecki istotnie wp³yn¹³ na rozwój kierowanych przez siebie zespo³ów naukowych, a zrealizowane przez Niego prace
badawcze przyczyni³y siê do rozwoju energetyki.
W powy¿szym przegl¹dzie dzia³alnoci Profesora stara³em
siê podkreliæ zarówno olbrzymi¹ skalê i du¿e znaczenie dorobku naukowego i zawodowego, jak i niezwykle przyjazne
otoczeniu cechy osobowoci, które zjednuj¹ Mu tak wielu przyjació³. Z ogromnym d³ugiem wdziêcznoci sk³adamy za to gor¹ce podziêkowania i ho³d Profesorowi, w piêædziesiêciolecie
pracy naukowej, ¿ycz¹c du¿o pomylnoci i jednoczenie obiecuj¹c, na miarê czasów i mo¿liwoci, kontynuacjê i rozwój Jego
szko³y naukowej.
Waldemar Kamrat
Wydzia³ Elektrotechniki i Automatyki

