Z g³êbokim ¿alem przyjêlimy wiadomoæ, ¿e 24 maja 2001 r. zmar³ w wieku 68 lat
prof. dr in¿. arch. Jerzy KO£ODZIEJSKI
profesor zwyczajny Politechniki Gdañskiej
kierownik Katedry Projektowania Zagospodarowania Przestrzennego PG
Sekretarz Stanu w Urzêdzie Rady Ministrów RP w latach 1989-1991
Absolwent Politechniki Gdañskiej z roku 1957, profesor na Wydziale Architektury PG, specjalista
z zakresu planowania regionalnego i krajowego. W tej dziedzinie nale¿a³ do najwybitniejszych krajowych autorytetów naukowych. Panowa³a opinia, ¿e Jego osi¹gniêcia przyczyni³y siê do utworzenia
Gdañskiej Szko³y Architektury. Wypromowa³ kilkunastu doktorów oraz liczn¹ rzeszê magistrów in¿ynierów. By³ g³ównym autorem planowania regionalnego w naszym województwie. W efekcie Jego
twórczej pracy powsta³a prognoza makroregionu nadmorskiego do 2000 r. oraz Alternatywny program rozwoju województwa pomorskiego. Autor prawie 300 prac naukowych, W ostatnich latach
aktywnie dzia³a³ w komitetach naukowych Polskiej Akademii Nauk. By³ wiceprzewodnicz¹cym Komitetu Prognoz Polska w
XXI wieku oraz przewodnicz¹cym Zespo³u ds. Polityki Regionalnej i Ekologicznej. Pe³nienie przez Profesora funkcji wicewojewody w latach 1977-1978 oraz wojewody gdañskiego w trudnym okresie lat 1979-1981 przynios³o Mu du¿e uznanie. By³
negocjatorem i sygnatariuszem Porozumieñ Sierpniowych, z ramienia ówczesnych w³adz pañstwowych. Ta dzia³alnoæ zaowocowa³a nastêpnie Jego uczestnictwem w obradach Okr¹g³ego Sto³u. W 1989 roku premier Tadeusz Mazowiecki powo³a³ Profesora
na stanowisko sekretarza stanu, Do ostatnich dni swojego ¿ywota niezwykle profesjonalnie s³u¿y³ w³adzy wykonawczej i ustawodawczej Rzeczpospolitej Polskiej swoj¹ wiedz¹ i dowiadczeniem. By³ Cz³owiekiem skromnym i m¹drym. Nale¿y w pe³ni zgodziæ siê z opini¹ by³ego prezydenta RP, ¿e: Chcia³ s³u¿yæ Polsce. Odszed³ cz³owiek wielkiego formatu. Za swoj¹ dzia³alnoæ
otrzyma³ Profesor znaczn¹ liczbê nagród i wyró¿nieñ. Zosta³ uhonorowany wysokimi odznaczeniami pañstwowymi, w tym Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Nauka polska i Politechnika Gdañska ponios³y niepowetowan¹ stratê. Czeæ Jego Pamiêci!
Rektor i Senat oraz Dziekan i Rada Wydzia³u Architektury Politechniki Gdañskiej
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a studia na Wydziale Architektury Politechniki Gdañskiej
przyjecha³ Jerzy Ko³odziejski z Kujaw w 1951 r., aby pozostaæ tu na sta³e. Od pierwszych dni wpad³ w wir ¿ycia studenckiego i organizacji m³odzie¿owych, zasiada³ m.in. w pierwszym uczelnianym parlamencie. Jeszcze przed dyplomem uzyska³ asystencki anga¿ w katedrze profesora Stanis³awa Ró¿añskiego. Dzia³alnoæ uczelnian¹ ³¹czy³ z prac¹ projektanta w biurach planowania przestrzennego oraz w administracji, z czasem pe³ni¹c coraz bardziej odpowiedzialne funkcje w Gdañsku
i w stolicy. Swoj¹ aktywnoæ dzieli³ pomiêdzy s³u¿bê publiczn¹
i dzia³alnoæ badawcz¹. Reprezentowa³ rzadki styl sprawowania funkcji publicznych  niekonwencjonalny w sposobie bycia, wyra¿ania opinii, mia³oci i trafnoci decyzji. W 1980 r.
powierzono mu funkcjê wojewody gdañskiego. By³ to czas trudnych przemian w naszym kraju. Sprawdzi³ siê. Potrafi³ nawi¹zaæ dialog z komitetem strajkowym w Stoczni Gdañskiej. Z
przekonaniem wciela³ w ¿ycie Porozumienia Sierpniowe. w których podpisaniu uczestniczy³.
Szanowa³ i docenia³ m¹drych i lojalnych ludzi. Z nimi osi¹ga³ sukcesy. Sam lojalny i m¹dry, ¿y³ w zgodzie ze sob¹ i swoimi pogl¹dami. Rezygnuj¹c ze stanowiska wojewody gdañskiego w stanie wojennym, nie przesta³ byæ aktywny. Uczestniczy³
w nowych inicjatywach, dysputach i akcjach. Doradza³ i przekonywa³, kogo móg³, do dialogu porozumienia. Bra³ udzia³ w
obradach podstolika ekologicznego podczas obrad Okr¹g³ego Sto³u.
Premier Tadeusz Mazowiecki powierzy³ mu funkcjê sekretarza stanu w Urzêdzie Rady Ministrów, odpowiedzialnego za
funkcjonowanie administracji pañstwowej. To on wprowadzi³
na urz¹d wojewody gdañskiego Macieja P³a¿yñskiego  obecnego marsza³ka Sejmu.
Po odejciu z rz¹du skoncentrowa³ siê na nauce. Zapraszany
do wielu zespo³ów eksperckich, pe³ni³ ró¿ne funkcje, w tym w
Komitetach Polskiej Akademii Nauk oraz Towarzystwie Urbastr. 3

nistów Polskich. Wyró¿nia³ siê kompetencj¹, obiektywnoci¹
diagnoz i instynktem badawczym.
W ostatnich latach najwiêcej czasu powiêci³ opracowaniu i
uzyskaniu poparcia wszystkich krêgów politycznych w Sejmie
dla koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju.
By³ cz³owiekiem dialogu zarówno w nauce, w kontaktach ze
studentami, jak i w polityce, która by³a jego drug¹  obok dzia³alnoci naukowej  pasj¹ ¿ycia. Dziêki temu, ¿e w latach 70.
prowadzi³ prace badawcze dotycz¹ce konfliktów przestrzennych, z powodzeniem uczestniczy³ w negocjacjach przy rozwi¹zywaniu spo³ecznego protestu w sierpniu 1980 roku. Zawsze podziwialimy Jego ³agodnoæ, a zarazem upór. £agodny
w kontaktach, uparty w realizacji celów. Czasami stawa³ siê
bardzo stanowczy w wyra¿aniu pogl¹dów. To powodowa³o, ¿e
czêsto miewa³ przeciwników, ale nie mia³ wrogów. Mo¿na by³o
z Nim siê nie zgadzaæ, ale Jego si³a i stanowczoæ budzi³y respekt. By³ powszechnie szanowany zarówno przez adwersarzy
dysput naukowych, jaki przeciwników politycznych. Kocha³
ludzi, a oni odwdziêczali Mu siê tym samym. Jego jedynym
wrogiem by³a g³upota  a tê oswaja³ swoj¹ wiedz¹, ³agodnoci¹
i cierpliwoci¹.
Uczestników spotkañ Profesor ³adowa³ dobr¹ energi¹. Ci,
którzy znaleli siê w Jego krêgu, mieli wiadomoæ uczestnictwa w czym wa¿nym. Tak by³o przy wspólnych programach
badawczych dotycz¹cych regionu zurbanizowanego, konfliktów przemys³  rodowisko, energetyki j¹drowej, metropolii,
podzia³u administracyjnego czy zagospodarowania przestrzennego kraju. Wyniki dokonañ badawczych, ekspertyzy Profesora i Jego zespo³u z pewnoci¹ pozostawi¹ lad nie tylko w postaci publikacji, lecz tak- ¿e w rzeczywistoci. To dziêki badaniom Profesora nie zapad³a grona i nieprzemylana decyzja o
budowie elektrowni j¹drowej nad Wis³¹. To dziêki Jego przewodniczeniu komisji ocen oddzia³ywania na rodowisko unikPISMO PG

niêto wielu nietrafnych decyzji dotycz¹cych tak¿e przebiegu
projektowania autostrad. To On wspiera³ swoim autorytetem
starania w³adz miejskich Gdyni o Trasê Kwiatkowskiego. Jego
wizje, zapisane w planach zagospodarowania przestrzennego,
wykreowa³y Port Pó³nocny i Rafineriê Gdañsk¹. To On do ostatniej chwili walczy³ o znacz¹c¹ europejsk¹ rangê metropolii Trójmiasta. Nigdy nie zrezygnowa³ z pracy na Politechnice Gdañskiej, jak równie¿ nie zrezygnowano z Jego doradztwa w komisjach rz¹dowych.
By³ Mistrzem, Profesorem i ostatecznym Autorytetem. Mistrzem, bo staramy siê Go naladowaæ. Profesorem, bo wielu z
nas uczy³ i wypromowa³ do uczestnictwa nie tylko w nauce, ale
i realnym wiecie. Autorytetem, bo Jego zdanie, poprzedzone
dyskusj¹, by³o niekwestionowan¹ opini¹.
¯y³ i zachowywa³ siê bardzo skromnie, przy okazji wizyt
oficjalnych chêtniej wtapia³ siê w publicznoæ ni¿ w oficjalny
orszak. Nie zabiega³ o ordery, zaszczyty, lecz lubi³ byæ wys³u-

chiwany przez audytorium, którego reakcja by³a najwy¿szym
uznaniem. To by³o sil¹ motoryczn¹ Profesora.
Mi³oci¹ Jego ¿ycia by³a Janeczka, ¿ona, partnerka na dobre
i z³e. Jego romantyczna dusza kocha³a muzykê i literaturê, przyrodê i zwierzêta. Nie da siê wszystkiego wymieniæ.
Psów przewinê³o siê kilka. Bombel jeszcze jest. To on zmusza³ Go do d³ugich spacerów, które pomaga³y w odpoczynku
umys³u i organizmu. Wiele oliwskich lenych cie¿ek by³o wiadkami tych spacerów. Wtedy te¿ powstawa³y najlepsze pomys³y,
wy³ania³y siê cie¿ki badañ, zal¹¿ki nowych idei. Bêdziemy tymi
szlakami pod¹¿aæ za Tob¹, Jerzy.
W imieniu wspó³pracowników:
Cezary D¹browski, Maciej Krzy¿anowski, Adam Langer,
Tomasz Parteka, Andrzej Tyszecki
i Jadwiga Zatorska-Sadurska
Przedruk: Gazeta Morska:, 28.06.2001 r.

Rektor i Senat Politechniki Gdañskiej
oraz Dziekan i Rada Wydzia³u Elektrotechniki i Automatyki
zawiadamiaj¹ z g³êbokim ¿alem, ¿e 4 czerwca 2001 r.
zmar³ wybitny profesor, naukowiec i wychowawca, wspania³y Cz³owiek
prof. zw. dr in¿. Tadeusz LIPSKI
emerytowany profesor, wieloletni cz³onek Senatu Politechniki Gdañskiej
Jeden z pierwszych absolwentów naszej Alma Mater. W latach 1978-1981 piastowa³ funkcjê dziekana
Wydzia³u Elektrycznego PG. Profesor pozostanie w naszej pamiêci jako wzór naukowca o ogromnym dorobku i wiatowym uznaniu. By³ Cz³owiekiem nie tylko powszechnie powa¿anym, ale przede wszystkim
niezmiernie cenionym i lubianym, sumiennym i pracowitym, a tak¿e prawdziwym Przyjacielem uwielbianym przez uczniów i kolegów. Reprezentowa³ profesurê uczelnian¹ w Radzie G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego, Senacie Politechniki Gdañskiej, Radzie Naukowej Instytutu Elektrotechniki i wielu instytucjach krajowych i zagranicznych. By³ niekwestionowanym, wiatowym autorytetem w dziedzinie bezpieczników i ograniczania pr¹dów zak³óceniowych. Stworzy³ polsk¹ szkolê specjalistów zwi¹zanych z t¹ dziedzin¹.
Spo³ecznoæ akademicka Politechniki Gdañskiej ³¹czy siê w bólu z rodzin¹ Zmar³ego Profesora
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spania³y cz³owiek, wielki uczony, prawdziwy patriota,
znakomity nauczyciel i wychowawca wielu pokoleñ in¿ynierów elektryków, prof. dr in¿. Tadeusz Lipski cieszy³ siê
sympati¹, uznaniem i szacunkiem wszystkich, którzy mieli okazjê zetkn¹æ siê z nim choæ jeden raz.
Profesor urodzi³ siê na terenie by³ego Zwi¹zku Radzieckiego, w Odessie, w 1925 roku. Studia rozpocz¹³ w 1941 r. na
Politechnice Odeskiej, ale ukoñczy³ je dopiero po wojnie, na
Politechnice Gdañskiej. W³anie z uczelni¹ gdañsk¹ zwi¹za³ siê
na d³ugie lata, na dobre i na z³e. Troska o jej pozycjê, przysz³oæ i sukcesy, by³a zawsze czytelna w ka¿dym dzia³aniu Profesora. Rozwija³ tu sw¹ wiedzê, osi¹ga³ kolejne stopnie i tytu³y
naukowe, zdobywa³ dowiadczenie i uzyska³ szerokie uznanie
miêdzynarodowe.
Miejsce i czas urodzenia istotnie wp³ynê³y na ca³¹ drogê
¿yciow¹ Profesora, w tym tak¿e na jego karierê naukow¹. Na
latach m³odzieñczych Profesora dodatkowo swoje piêtno odcisnê³a wojna. Straci³ wówczas dwóch braci, a w wieku 18 lat
rzuci³ studia, aby zaci¹gn¹æ siê do polskiej armii organizowanej na terenie by³ego ZSRR, z któr¹ przeby³ d³ugi szlak bojowy, zakoñczony kontuzjami odniesionymi pod koniec wojny.
Zosta³ odznaczony Medalem za Udzia³ w Walkach o Berlin.
Bêd¹c w szpitalu, otrzyma³ skierowanie do tworzonej w LubliPISMO PG

nie pierwszej po wojnie polskiej politechniki, celem kontynuowania studiów rozpoczêtych w Odessie. Po zakoñczeniu wojny przeniós³ siê do Gdañska, gdzie studia magisterskie ukoñczy³ w 1946 r. Nale¿y wiêc do grupy pierwszych absolwentów
Wydzia³u Elektrycznego Politechniki Gdañskiej, do ludzi, którzy tworzyli jej powojenn¹ historiê, pocz¹wszy od stadium odgruzowywania i odbudowy.
W roku akademickim 1946/47 Profesor obj¹³ stanowisko
m³odszego asystenta w Katedrze Miernictwa Elektrycznego
Politechniki Gdañskiej, kierowanej przez prof. S. Trzetrzewiñskiego. W roku nastêpnym zosta³ asystentem. Wówczas to zetkn¹³ siê z problematyk¹ aparatów elektrycznych, organizuj¹c
zajêcia laboratoryjne z tej dziedziny.
W rok póniej, w przebudowanym budynku przy ulicy W³asna Strzecha 18A, uruchomiono laboratoria wysokonapiêciowe i aparatów elektrycznych, w których projektowaniu i urz¹dzaniu ówczesny mgr T. Lipski bra³ czynny udzia³. W³¹czono
je do Katedry Wysokich Napiêæ i Przyrz¹dów Rozdzielczych,
na której czele stan¹³ prof. S. Szpor. Z inicjatywy tego ostatniego, w 1948 r. rozpoczêto budowê pierwszej w Polsce sta³ej,
jednofazowej zwarciowni sieciowej niskiego napiêcia (ukoñczonej w 1953 roku), która w przysz³oci sta³a siê wa¿nym narzêdziem w pracy naukowej Profesora, umo¿liwiaj¹cym mu
str. 4

prowadzenie licznych eksperymentów w dziedzinie, której mia³
siê oddaæ bez reszty, i w której uzyska³ wiatowy rozg³os, tj.
bezpieczników topikowych.
W 1952 roku Profesor zosta³ adiunktem, a w dwa lata póniej
obroni³ jedn¹ z pierwszych prac doktorskich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdañskiej, która nosi³a tytu³: Badania styków silnopr¹dowych. W tym czasie pe³ni³ ju¿ funkcjê zastêpcy
profesora, kieruj¹c utworzonym w 1953 roku Zak³adem Aparatów Elektrycznych Niskiego Napiêcia w Katedrze Wysokich Napiêæ i Przyrz¹dów Rozdzielczych. W 1956 roku zosta³ docentem
w tym¿e Zak³adzie. W³anie w tym okresie skoncentrowa³ swoje
zainteresowania na bezpiecznikach niskiego napiêcia. Wkrótce
sta³ siê uznanym w kraju specjalist¹ w tej dziedzinie. W 1968
roku otrzyma³ tytu³ naukowy profesora nadzwyczajnego, a w 1974
roku  profesora zwyczajnego.
W 1968 roku w ramach reorganizacji Politechniki Gdañskiej
na Wydziale Elektrycznym powstaj¹ katedry zespo³owe, miêdzy
innymi zespo³owa Katedra Wysokich Napiêæ, Aparatów Elektrycznych i Urz¹dzeñ Trakcyjnych, wch³aniaj¹c dotychczasowe Katedry: Wysokich Napiêæ i Przyrz¹dów Rozdzielczych, Elektrotechnologii, Trakcji Elektrycznej i Elektrotechniki Teoretycznej.
Funkcjê kierownika obejmuje wówczas prof. T. Lipski, który w
1969 roku zostaje pierwszym dyrektorem Instytutu Wysokich
Napiêæ i Aparatów Elektrycznych, powsta³ego z katedry zespo³owej o takiej samej nazwie. Z Instytutu tego, w 1991 roku, w wyniku kolejnej reorganizacji wydzielono miêdzy innymi Katedrê
Aparatów Elektrycznych kierowan¹ równie¿, a¿ do 1994 r., przez
Profesora. W latach 1978¸1981, prof. T. Lipski pe³ni funkcjê dziekana Wydzia³u Elektrycznego.
W 1951 roku Profesor podejmuje cis³¹ wspó³pracê z Instytutem Elektrotechniki, któr¹ utrzymuje prawie do ostatnich chwil
swej dzia³alnoci. Od 1968 zasiada w jej Radzie Naukowej. Nale¿y do pierwszych pracowników naukowych Zak³adu Elektrotechniki Morskiej, Instytutu Elektrotechniki z siedzib¹ w Gdañsku.
Ju¿ w 1954 roku nale¿y do autorów serii niskonapiêciowych bezpieczników zw³ocznych. Problematyk¹ bezpiecznikow¹ kieruje
a¿ do 1968, kiedy to ciê¿ar obowi¹zków na Politechnice nie pozwala mu na pe³nienie funkcji kierowniczej w Instytucie Elektrotechniki. Od 1957 roku Profesor interesuje siê tak¿e doborem aparatów pr¹du sta³ego do pracy w sieciach okrêtowych, w latach 60.
zajmuje siê ograniczaniem pr¹dów zwarciowych w sieciach okrêtowych, a nastêpnie  rzetelnoci¹ pomiarów zwarciowych. Od
1970 roku zostaje cz³onkiem Rady Naukowej Instytutu Energetyki Politechniki Poznañskiej.
Jak wspomniano wy¿ej, Profesor sw¹ dzia³alnoæ naukowobadawcz¹ w Politechnice Gdañskiej rozpocz¹³ zaraz po ukoñczeniu studiów w 1946 roku, interesuj¹c siê pocz¹tkowo problematyk¹ styków ³¹czników niskonapiêciowych, a dopiero pod koniec
lat 50. koncentruje sw¹ uwagê na bezpiecznikach topikowych. W
tej w³anie dziedzinie notuje najwiêksze osi¹gniêcia. Wymieniæ
tu mo¿na szereg tematów, w których jego prace odcisnê³y swe
piêtno na nauce wiatowej. I tak np. opracowana przez prof. T.
Lipskiego teoria dzia³ania konwencjonalnych bezpieczników topikowych przy przeci¹¿eniach i zwarciach jest cytowana w wiêkszoci podrêczników bezpiecznikowych na wiecie. Szczególnie
wartociowe s¹ obserwacje i rozwa¿ania dotycz¹ce rozpadu topika oraz generowania cinienia zap³onowego.
Wyniki badañ nad bezpiecznikami niekonwencjonalnymi, takimi jak: bezpieczniki samoregeneruj¹ce siê, rtêciowe, bezpieczniki dwucie¿kowe, niskonapiêciowe i na 6 kV, czy bezpieczniki
z utwardzanym piaskiem, wzbogaci³y istotnie wiedzê o w³asnociach tych aparatów, ich dzia³aniu i zasadach budowy, za zainistr. 5

cjowane w 1988 roku pionierskie prace nad bezpiecznikami wspomaganymi warystorami wytyczaj¹ perspektywiczne mo¿liwoci
rozwoju techniki przerywania i ograniczania pr¹dów zwarciowych.
W po³owie lat szeædziesi¹tych w Zak³adzie Aparatów Elektrycznych Niskiego Napiêcia prof. T. Lipski zainteresowa³ siê
dziedzin¹ ³¹czników pó³przewodnikowych, rozwiniêt¹ póniej i
prowadzon¹ z du¿ym powodzeniem przez prof. J. ¯yborskiego.
Tematyka ograniczania pr¹dów zwarciowych jest szczególnie
istotna w przypadku sieci okrêtowych, charakteryzuj¹cych siê krótkimi po³¹czeniami i znacznymi mocami zwarciowymi, w których
konwencjonalna aparatura nie zawsze jest w stanie przerwaæ pr¹d.
Prowadzone nad tym zagadnieniem prace przez prof. T. Lipskiego zakoñczy³y siê opracowaniem oryginalnego uk³adu, opartego
na szybkich wy³¹cznikach tyrystorowych. Jej wynikiem by³o równie¿ bli¿sze zainteresowanie siê mo¿liwoci¹ zabezpieczania kosztownych diod i tyrystorów mocy w wy³¹cznikach, a tak¿e innych
uk³adach pó³przewodnikowych, które zaowocowa³o opracowaniem we wspó³autorstwie z prof. J. ¯yborskim ksi¹¿ki pt. Zabezpieczanie diod i tyrystorów wydanej dwukrotnie w Polsce oraz
w Bu³garii.
Zainteresowanie siê Profesora tematyk¹ zwi¹zan¹ z aparatami
elektrycznymi dla okrêtownictwa przynios³o w efekcie rozpoznanie i zdefiniowanie specyfiki okrêtowej zagadnieñ zwarciowych i
doboru aparatury elektrycznej oraz opracowanie specjalnego prze³¹cznika du¿ej mocy.
Nale¿y podkreliæ du¿¹ uwagê, jak¹ prof. T. Lipski zwraca na
weryfikowanie swych przemyleñ i teorii w praktyce. Inicjowa³
wiêc i bra³ czynny udzia³ w wielu pracach konstruktorskich. Spod
jego rêki wysz³o wiele udanych i nagradzanych konstrukcji ró¿nych rodzajów bezpieczników.
Dorobek naukowy Profesora jest bogaty i obejmuje oko³o 130
publikacji, referatów, komunikatów i patentów, a tak¿e skrypty, 4
ksi¹¿ki, 2 monografie i 27 patentów, nie wspominaj¹c licznych
opracowañ badawczych niepublikowanych. Prawie po³owê pozycji dorobku naukowego stanowi¹ opracowania zespo³owe, w
których niemal zawsze pe³ni³ rolê inicjatora tematu i kierownika
programu badawczego.
Prof. T. Lipski uczestniczy³ w oko³o 40 konferencjach, seminariach i sympozjach nau- kowych, w tym w 25 miêdzynarodowych, prezentuj¹c na niemal ka¿dej z nich referat. Na wielu przewodniczy³ sesjom lub przygotowywa³ podsumowania.
Odzwierciedleniem g³êbokiego uznania wiedzy Profesora na
arenie miêdzynarodowej by³y liczne zaproszenia na wyk³ady. Przez
dziesiêæ kolejnych lat prowadzi³ regularne tygodniowe wyk³ady
w Technische Hochschule Ilmenau, kilkakrotnie na uniwersytetach w Braunschweig, Darmstadt, Glasgow, Sheffield, Preston,
Bolton. Dwukrotnie wyk³ada³ na Uniwersytecie w Eindhoven,
przez trzy miesi¹ce  na Uniwersytecie w Sydney, przez miesi¹c 
na Uniwersytecie w Xian Jiaotong, przez dwa tygodnie w Trondheim, a sporadyczne tygodniowe wyk³ady przeprowadzi³ na uniwersytetach Rumunii, Bu³garii, W³och, Danii i Japonii oraz Australii.
Profesor jest promotorem dziewiêciu doktorów, z których trzech
osi¹gnê³o tytu³ profesorski. Siedmiokrotnie recenzowa³ dorobek
pretendentów do tytu³u profesorskiego, dziewiêciokrotnie  prace habilitacyjne i ponad trzydziestokrotnie prace doktorskie.
Prof. T. Lipski by³ wielokrotnie zapraszany do pracy w radach
i komitetach naukowych. Oprócz wymienionych wy¿ej Rad Naukowych Instytutu Elektrotechniki i Instytutu Energetyki Politechniki Poznañskiej by³ cz³onkiem Komitetu Elektrotechniki PAN
oraz Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego. By³ równie¿ cz³onkiem za³o¿ycielem i d³ugoletnim przewodnicz¹cym i sekretarzem
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Fuse Club, nieformalnej miêdzynarodowej organizacji skupiaj¹cej wybitnych specjalistów z ca³ego wiata zainteresowanych tematyk¹ bezpiecznikow¹.
Profesor by³ wielokrotnie honorowany wieloma odznaczeniami i nagrodami pañstwowymi, nagrodami resortowymi i lokalnymi. Jest kawalerem Krzy¿a Komandorskiego Odrodzenia Polski,
Krzy¿a Kawalerskiego Odrodzenia Polski, Medalu 30-lecia Polski Ludowej oraz Medalu za Udzia³ w Walkach o Berlin. Dwukrotnie by³ laureatem zespo³owej Nagrody Pañstwowej I stopnia,
szeciokrotnie  Nagrody Zespo³owej II stopnia Ministra Nauki,
Szkolnictwa Wy¿szego i Techniki, a tak¿e Nagrody Wojewody
Gdañskiego w dziedzinie nauki, nie licz¹c licznych nagród Rektora Politechniki Gdañskiej.
Patrz¹c na postaæ Profesora z dystansu, nie sposób nie wyraziæ

podziwu dla jego pracowitoci, aktywnoci zawodowej i ¿yciowej, umi³owania rodziny, radoci tworzenia i pomagania innym w
osi¹ganiu celów. Nie sposób nie wspomnieæ, organizowanych wraz
ze wspó³pracownikami, wspania³ych wycieczek rowerowych po
wielu krajach europejskich, czynnego uprawiania zimowych k¹pieli morskich, czy otwartych, szczerych dyskusji zarówno na tematy naukowe, jak i tzw. ¿yciowe. Imponuj¹cy by³ Jego hart ducha w wieloletniej, nierównej walce z podstêpn¹ choroba. Najbardziej jednak godne podziwu i zazdroci jest to, ¿e czas nie
obni¿a³ sprawnoci umys³owej i aktywnoci Profesora, a¿ do ostatniej chwili, ¿e roczna liczba publikacji i prowadzonych przez niego prac nie mala³a. Zmar³ koñcz¹c przygotowania do druku nowej monografii bezpiecznikowej, w momencie, gdy sam uzna³,
¿e misja jego dobiega koñca.
Andrzej Wolny
Wydzia³ Elektrotechniki i Automatyki

9 lipca 2001 roku odszed³ od nas cz³owiek wszystkim ¿yczliwy,
który ka¿demu s³u¿y³ dobr¹ rad¹ i pomoc¹
p.
profesor zw. dr hab. in¿. Romuald JUCHNIEWICZ
ur. 1 padziernika 1925 r. w Wilnie,
emerytowany profesor Wydzia³u Chemicznego Politechniki Gdañskiej
Twórca i by³y Kierownik Katedry Technologii Zabezpieczeñ Przeciwkorozyjnych, któr¹ kierowa³ do
roku 1995, a w której do ostatnich chwil ¿ycia, bo do 30 czerwca 2001 roku, aktywnie pracowa³. Umiejêtnie wi¹za³ naukê z praktyk¹, wspó³pracuj¹c z przemys³em i gospodark¹ w rozwi¹zywaniu problemów
korozyjnych. Wspólnie ze swoimi wspó³pracownikami byt autorem 4 podrêczników, ponad 700 publikacji i opracowañ oraz 50 patentów. By³ cz³onkiem komitetów redakcyjnych wielu fachowych czasopism
krajowych i zagranicznych. Wybitny uczony. wiatowej klasy specjalista i autorytet w dziedzinie technologii zabezpieczeñ przeciwkorozyjnych, wychowawca, nauczyciel i przyjaciel wielu pokoleñ in¿ynierów.
By³ odznaczony Krzy¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Nic nie wype³ni luki, która powsta³a w naszych sercach.
¯egnamy Profesora, Szlachetnego Cz³owieka, Uczonego i Nauczyciela.
Rodzinie zmar³ego Profesora wyrazy szczerego wspó³czucia sk³adaj¹
Rektor i Senat Politechniki Gdañskiej, Dziekan i Rada Wydzia³u
oraz ca³a spo³ecznoæ Wydzia³u Chemicznego Politechniki Gdañskiej

P

Wspomnienie o Profesorze Romualdzie Juchniewiczu

rof. zw. dr hab. in¿. ROMUALD JUCHNIEWICZ odby³
studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdañskiej i
uzyska³ w 1948 roku dyplom mgr in¿. chemii. Doktoryzowa³
siê na naszym Wydziale w 1954 roku, habilitowa³ w 1967 na
Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Tytu³ prof.
nadzw. nauk technicznych uzyska³ w 1978 r., a prof. zwycz.
nauk technicznych w 1988 r.
Romuald Juchniewicz stworzy³ na Wydziale Chemicznym
Politechniki Gdañskiej jedyn¹ w kraju, znan¹ na wiecie, Katedrê Technologii Zabezpieczeñ Przeciwkorozyjnych. Prace Profesora w zakresie teorii pr¹dów na³o¿onych, zapocz¹tkowane
w latach 1957- 1958 w Department of Metallurgy University
of Cambridge, wyjani³y szereg niezrozumia³ych dotychczas
zjawisk korozyjnych i s¹ czêsto cytowane w literaturze wiatowej. Podobnie Jego prace dotycz¹ce nowoczesnych materia³ów anodowych dla potrzeb technologii ochrony katodowej
nale¿¹ do ród³owych materia³ów, na które powo³uj¹ siê inni
autorzy.
Wychowa³ kadrê pracowników naukowych w Katedrze, wypromowa³ 8 doktorów, ostatnia promocja odby³a siê w 1999
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roku, oraz wyszkoli³ oko³o 400 mgr in¿. korozji.
Napisa³ ³¹cznie ze swoimi wspó³pracownikami dwa podrêczniki pt. Technika przeciwkorozyjna, oraz samodzielnie dwie
specjalistyczne monografie pt. Katodowa, protektorowa i anodowa ochrona metali w technice, wydan¹ przez PWT w Warszawie, oraz Z zagadnieñ korozji metali, wydan¹ przez PWN
w Warszawie, które do dnia dzisiejszego s¹ szeroko wykorzystywane w Polsce przez studentów ró¿nych specjalnoci.
Obecnie kieruje Katedr¹ prof. dr hab. in¿. Kazimierz Darowicki, wychowanek Katedry, który kontynuuje Jego dzia³alnoæ.
Prof. Juchniewicz by³ uznanym autorytetem, ekspertem
UNIDO  odby³ misje w Peru, Brazylii, Kuwejcie i Kubie. Podczas odbywanych misji wyk³ada³ w wielu Uniwersytetach o
nowych metodach zwalczania korozji oraz wspó³pracowa³ z
gospodark¹ i przemys³em zainteresowanych krajów w problematyce walki z korozj¹.
W 1998 r. znane wydawnictwo Wiley  VCH powierzy³o
Profesorowi napisanie du¿ego rozdzia³u pt. Cathodic and anodic protection w ksi¹¿ce Material Science and Technology.
Ksi¹¿ka zosta³a wydana w 2000 r.
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Przez ca³y okres pracy w Politechnice Gdañskiej wspó³pracowa³ z przemys³em i gospodark¹, rozwi¹zuj¹c najpowa¿niejsze krajowe przypadki korozji infrastruktury przemys³owej o
powa¿nych skutkach ekonomicznych. Dziêki jego wynalazkom
opanowano grony przypadek korozji instalacji mro¿eniowych
11 szybów w kopalniach miedzi w Lubinie, Polkowicach i Rudnej. Projektowa³, i w ramach prac Katedry uruchomi³, ochronê
katodow¹ 49 studni g³êbinowych w Kopalni Wêgla Brunatnego
w Be³chatowie. W Egipcie instalowa³ nowoczesn¹ ochronê katodow¹ polskich i angielskich statków zakotwiczonych na Wielkim Jeziorze Gorzkim w Kanale Sueskim. W International Paper SA Kwidzyn opracowa³ i wdro¿y³ ochronê elektrochemiczn¹ kosztownych filtrów wykonanych ze stali stopowych przeznaczonych do bielenia celulozy. W Peru, jako zaproszony ekspert, dokona³ szczegó³owej inspekcji instalacji ochrony katodowej ropoci¹gu o d³ugoci 2400 km.
W dziedzinie wynalazczoci uzyska³ br¹zowy medal na targach EUREKA 95 w Brukseli; wynalazek wdro¿ony w Elektrowni £aziska, przynosz¹cy znaczne efekty ekonomiczne. Projektowa³ w latach 1996-97 ochronê katodow¹ infrastruktury

podziemnej Elektrowni Opole. Praca zosta³a wdro¿ona. Prowadzi³ w latach 1996-97 wa¿ne badania dla potrzeb Polskich
Sieci Elektroenergetycznych, dotycz¹ce zagro¿enia korozyjnego infrastruktury podziemnej w 200-kilometrowym obszarze
oddzia³ywania linii przesy³owej 450 kV pr¹du sta³ego Szwecja
 Polska.
Profesor R. Juchniewicz posiada³ du¿y dorobek publikacyjny w kraju i zagranic¹ (4 podrêczniki, ponad 200 publikacji, 50
patentów, szereg referatów popularyzuj¹cych dyscyplinê korozji).
Przesz³o 20 lat by³ cz³onkiem komitetu redakcyjnego czasopisma Corrosion Science Pergamon. W 1999 roku powo³any
na cz³onka komitetu redakcyjnego czasopisma Corrosion Review. Od 1980 do 1999 by³ reprezentantem Polski w wiatowej Radzie Korozyjnej ICC.
Odznaczony Krzy¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia
Polski i innymi odznaczeniami i wyró¿nieniami.
Kazimierz Darowicki
Wydzia³ Chemiczny

Z g³êbokim ¿alem zawiadamiamy, ¿e w dniu 27 lipca 2001 roku zmar³
p.
doc. dr in¿. Wojciech NOWAKOWSKI
emerytowany docent Politechniki Gdañskiej
Wspania³y wychowawca i nauczyciel akademicki wielu pokoleñ m³odzie¿y, zas³u¿ony naukowiec dla polskiego przemys³u
samochodowego i oponiarskiego, konstruktor pojazdów, wychowawca kadr in¿ynierskich i naukowych budowy i eksploatacji
pojazdów, kierownik Katedry Pojazdów w latach 1976- 1991, dziekan Wydzia³u Budowy Maszyn w latach 1981-1987, konsultant
wielu orodków badawczych i przemys³owych, pe³nomocnik rektora ds. wspó³pracy z zagranic¹; odszed³, pozostawiaj¹c po sobie
olbrzymi dorobek.
W uznaniu zas³ug wielokrotnie nagradzany, odznaczony Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z³otym Krzy¿em
Zas³ugi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
W zmar³ym tracimy przyjaciela o niezwyk³ej kulturze i uzdolnieniach, który przez swe dokonania pozostawi³ trwa³y lad w
wiadomoci spo³ecznoci akademickiej Politechniki Gdañskiej, z któr¹ nieprzerwanie by³ zwi¹zany od 1945 roku.
Rektor i Senat Politechniki Gdañskiej, Dziekan i Rada Wydzia³u Mechanicznego, Pracownicy i Studenci
Z g³êbokim ¿alem przyjêlimy wiadomoæ o mierci
p.
doc. dr. in¿. Jana JURA
Odszed³ od nas wspania³y pedagog i in¿ynier, ceniony nauczyciel akademicki, promotor wielu specjalistów budowy dwigów
i urz¹dzeñ transportowych. Prodziekan ds. studiów dla pracuj¹cych Wydzia³u Budowy Maszyn w latach 1984-87. Odznaczony
Z³otym Krzy¿em Zas³ugi i Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
¯egnamy cz³owieka szlachetnego, skromnego i ¿yczliwego Kolegê.
Wyrazy wspó³czucia Rodzinie zmar³ego sk³adaj¹
Rektor i Senat Politechniki Gdañskiej, Dziekan i Rada Wydzia³u Mechanicznego,
Wspó³pracownicy z Katedry Pojazdów i Maszyn Roboczych
Z g³êbokim ¿alem zawiadamiamy, ¿e w dniu 30 sierpnia 2001 zmar³a w wieku 60 lat
p.
dr in¿. arch. Krystyna KRAUSE-BARANOWSKA
emerytowany adiunkt Politechniki Gdañskiej
Wychowawca i nauczyciel akademicki wielu pokoleñ m³odzie¿y, ceniony naukowiec i projektant, specjalizuj¹cy siê w problematyce architektury regionalnej i planowania obszarów wiejskich, laureatka szeregu konkursów architektonicznych i urbanistycznych. Prowadzone przez ni¹ prace dyplomowe by³y wielokrotnie nagradzane w ogólnopolskich i regionalnych konkursach. Przez kilka kadencji by³a cz³onkiem Senackiej Komisji Bibliotecznej. By³a zwi¹zana z Uczelni¹ od 1967 roku.
Dziekan i Rada Wydzia³u, Nauczyciele akademiccy, Pracownicy i Studenci Wydzia³u Architektury Politechniki Gdañskiej
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Z uczuciem ¿alu przyjêlimy wiadomoæ, ¿e 21 lipca 2001 r. zmar³ w wieku 77 lat nieod¿a³owany
p.
prof. dr hab. in¿. Henryk Józef WIERZBA
doktor honoris causa Uniwersytetu w Oulu (Finlandia)
emerytowany profesor zwyczajny Politechniki Gdañskiej
W czasie okupacji wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. Po wyzwoleniu w 1944 roku wst¹pi³ do Polskich Si³
Zbrojnych na Zachodzie. Studia in¿ynierskie ukoñczy³ w Wy¿szej Szkole In¿ynierskiej w Szczecinie. W latach 1953-1955 r.
studiowa³ na Politechnice Gdañskiej, z któr¹ zwi¹za³ ca³e swoje ¿ycie zawodowe.
Profesor by³ zaliczany do najwybitniejszych elektroników w kraju, szczególnie w specjalnociach optoelektronika i in¿ynieria
biomedyczna. Do koñca swoich dni uczestniczy³ w pracach Komitetu Biocybernetyki i In¿ynierii Biomedycznej PAN. Jego osi¹gniêcia badawcze by³y wynikiem niezwykle intensywnej wspó³pracy miêdzynarodowej z czo³owymi orodkami naukowymi w
Europie. Przez wiele lat piastowa³  zyskuj¹c du¿e uznanie  funkcje pe³nomocnika rektora PG ds. wspó³pracy z uniwersytetami
w Karlsruhe, Berlinie, Rostocku, Drenie i w Oulu. Uniwersytet w Oulu nada³ Profesorowi w 1989 roku tytu³, godnoæ i przywileje doktora honoris causa. Czêsto zapraszany by³ przez uczelnie zagraniczne jako visiting professor.
By³ prodziekanem ówczesnego Wydzia³u Elektroniki i twórc¹ Katedry Optoelektroniki na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdañskiej. Stworzy³ szko³ê naukow¹ w tej specjalnoci. Wypromowa³ dziewiêciu doktorów, z
których kilku wyró¿niono nagrodami Ministra Edukacji Narodowej. W Katedrze, któr¹ profesor kierowa³ do 1993 roku, trzy
osoby uzyska³y stopieñ naukowy doktora habilitowanego. Pozostawi³ po sobie ogromny dorobek naukowy. Jest autorem przesz³o
200 publikacji. Bardzo liczne grono magistrów in¿ynierów, których wypromowa³ w Politechnice Gdañskiej i w Politechnice
Koszaliñskiej potwierdza opiniê o Jego nieprzeciêtnych zdolnociach dydaktycznych. Wielokroæ zasiada³ w Senacie PG. By³
nagradzany nagrodami JM Rektora i Ministra Edukacji Narodowej. Uhonorowany zosta³ licznymi orderami, medalami i odznaczeniami, w tym Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Profesor emanowa³
ciep³em i ¿yczliwoci¹. Po ojcowsku i bardzo kole¿eñsko traktowa³ swoich wspó³pracowników. Niezwykle pracowity i konsekwentny. Reprezentowa³ w swoim dzia³aniu wyj¹tkow¹ skromnoæ i tolerancjê. Szanowano Go i podziwiano. Dla wielu pozostanie niedocig³ym wzorem naukowca, nauczyciela akademickiego, przyjaciela, a przede wszystkim  Cz³owieka.
Nauka polska i Politechnika Gdañska ponios³y niepowetowan¹ stratê.
Czeæ Jego pamiêci!
Rodzinie Zmar³ego Profesora najserdeczniejsze wyrazy wspó³czucia przekazuj¹
Rektor i Senat Politechniki Gdañskiej.
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Wspomnienie o Profesorze Henryku Wierzbie

po³ecznoæ Politechniki Gdañskiej, nauczyciele akademic
cy, pracownicy i studenci bardzo licznie uczestniczyli w pogrzebie prof. Henryka Wierzby na cmentarzu Srebrzysko w
Gdañsku, 26 lipca 2001 roku. Ten wybitny naukowiec, zas³u¿ony pedagog, wychowawca wielu pokoleñ in¿ynierów elektroników, wspó³organizator Wydzia³u Elektroniki PG, Senior
budowy gmachu Wydzia³u, swoim pracowitym ¿yciem zyska³
sobie powszechne uznanie. Oto wspomnienie napisane przez
jednego z jego uczniów i wspó³pracowników.
Z uczuciem g³êbokiego ¿alu przyjêlimy wiadomoæ, ¿e 21
lipca 2001 roku zmar³ profesor zwyczajny Politechniki Gdañskiej, prof. dr hab. in¿. Henryk Józef Wierzba.
Profesor urodzi³ siê 15.07.1923 r w Bydgoszczy. W czasie
okupacji zosta³ wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec.
W 1944 r wst¹pi³ do Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie. Po
powrocie do Kraju ukoñczy³ studia in¿ynierskie w WSI w Szczecinie oraz studia magisterskie na Politechnice Gdañskiej, z któr¹ zwi¹za³ ca³e swoje ¿ycie zawodowe. Tytu³ doktora nauk technicznych uzyska³ w 1986 r. na Politechnice Warszawskiej, habilitowa³ siê na Politechnice Gdañskiej w 1978 r. W siedem lat
póniej uzyska³ tytu³ naukowy profesora nadzwyczajnego, a
stanowisko profesora zwyczajnego w 1991 r. Profesor zaliczany by³ do najwybitniejszych elektroników w Kraju, by³ jednym
z twórców polskiej szko³y in¿ynierii biomedycznej i optoelektroniki.
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Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 200 publikacji. By³
wspó³autorem II tomu monografii Biopomiary, autorem
dwóch skryptów, 33 przyznanych patentów, oko³o 80 opracowañ badawczych. Wypromowa³ 9 doktorów, z których 3 uzyska³o stopieñ droktora habilitowanego. Z powodzeniem nawi¹zywa³ i rozwija³ wspó³pracê miêdzynarodow¹ z czo³owymi europejskimi orodkami naukowymi, miêdzy innymi z Uniwersytetami w Karlsruhe, Berlinie, Drenie, Rostocku i Oulu. W 1989
roku Uniwersytet w Oulu nada³ Profesorowi tytu³, godnoæ i
przywileje doktora honoris causa.
Czêsto zapraszany by³ przez uczelnie zagraniczne jako visiting professor.
Prof. Wierzba pe³ni³ ró¿ne funkcje na Uczelni i poza ni¹.
By³ m.in. cz³onkiem Komitetu Biocybernetyki i In¿ynierii Biomedycznej PAN (1989/91), cz³onkiem w sekcji Elektronika i
Technika w Medycynie w zespole nauk technicznych KBN,
przewodnicz¹cym zespo³u ekspertów MEN-u ds. biocybernetyki i in¿ynierii biomedycznej (1989/91), przewodnicz¹cym
zespo³u ds. edukacji komitetu IBIB PAN (1989-1999), cz³onkiem SPIE (The International Society of Optical Engineering)
 od 1990, cz³onkiem Rady Naukowej European Association
for Education in Electrical and Informatics Engineering (od
1996), wspó³za³o¿ycielem Polskiego Towarzystwa Techniki
Sensorowej (1992).
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Profesor Wierzba za swoje osi¹gniêcia otrzyma³ miêdzy innymi 6 nagród ministerialnych, nagrodê Komitetu Badañ Naukowych i wiele innych.
Zosta³ odznaczony Krzy¿em Oficerskim (1992) i Krzy¿em
Kawalerskim (1983) Orderu Odrodzenia Polski, Z³otym (1974)
i Srebrnym (1973) Krzy¿em Zas³ugi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1985).
By³ znakomitym Nauczycielem i wychowawc¹.
Wykszta³ci³ wielu in¿ynierów i magistrów elektroniki pracuj¹cych zarówno w kraju, jak i za granic¹.
Profesor Henryk J. Wierzba by³ cz³owiekiem skromnym,
serdecznym, gotowym zawsze nieæ pomoc. Do swych wspó³pracowników i wychowanków mia³ wrêcz rodzinny stosunek.
Potrafi³ stworzyæ wokó³ siebie wspania³¹, ciep³¹ atmosferê.
Oddzia³ywa³ w najlepszy sposób  w³asnym przyk³adem:
niezwyk³¹ pracowitoci¹, obowi¹zkowoci¹, punktualnoci¹,
doskona³ym zorganizowaniem.
Walcz¹c z ciê¿k¹, mierteln¹ chorob¹, do ostatnich chwil
interesowa³ siê ¿yciem Katedry, problemami swych wspó³pracowników.
Na zawsze pozostanie w naszej pamiêci.
Ryszard Hypszer
Wydzia³ Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
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