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Prof. Henryk Krawczyk, czterokrotny
dziekan Wydziału Elektroniki, Tele−

komunikacji i Informatyki, wybrany zo−
stał na nowego rektora Politechniki Gdań−
skiej. Po raz pierwszy na fotelu rektora
zasiądzie przedstawiciel WETI. Nowa ka−
dencja rozpoczyna się 1 września 2008
roku, a zakończy 31 sierpnia 2012.

– Cieszę się, że wybrali Państwo mój
program wyborczy. Stawiam na człowie−
ka, wykładowcę i studenta, infrastruktu−
rę, innowacyjność i współpracę – mówił
rektor−elekt, dziękując elektorom za za−
ufanie, którym go obdarzono.

31 marca elektorzy stawili się w peł−
nym składzie, 128 na 128 wyłonionych
spośród społeczności akademickiej w bez−
pośrednich wyborach. O godz. 13.15 roz−
poczęły się tajne wybory. Bezwzględna
liczba głosów: 65.

Na stanowisko rektora kandydowało
pięciu kandydatów – jeden prorektor koń−
czącej się właśnie kadencji, trzech dzie−
kanów i profesor, członek Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego: prof. dr hab. Piotr
Dominiak, prof. zw. PG, prof. dr hab. inż.
Waldemar Kamrat, prof. dr hab. inż. Hen−
ryk Krawczyk, prof. zw. PG, prof. dr hab.
inż. Romuald Szymkiewicz, prof. zw. PG,
oraz dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof.
nadzw. PG.

W pierwszej turze najwięcej głosów,
61, elektorzy oddali na prof. Krawczyka.
Po 20 głosów otrzymali profesorowie:
Dominiak i Szymkiewicz. 15 głosów przy−

padło w udziale prof. Wildemu, 12 – prof.
Kamratowi. Jako że żaden z kandydatów
nie uzyskał bezwzględniej większości gło−
sów, zarządzono kolejną turę głosowania.
Tym razem już na nazwiska czterech kan−
dydatów. Odpadł kandydat z najmniejszą
liczbą głosów. W drugiej turze prof. Hen−
ryk Krawczyk zdobył 73 głosy.

Prof. Henryk Krawczyk ma 62 lata, na
Politechnice Gdańskiej zdobył wykształ−
cenie i z tą uczelnią związał całą swoją
karierę zawodową. Mając 30 lat, obronił
pracę doktorską, a w wieku 50 lat uzy−
skał tytuł profesora. Jest członkiem ko−
respondentem Polskiej Akademii Nauk.
Autorem kilku wdrożeń systemów kom−
puterowych, opracował m.in. system
wspomagający badania endoskopowe,
stosowany w gdańskiej Akademii Me−
dycznej. Ma na swoim koncie kilka mo−
nografii oraz prawie trzysta publikacji.
Odbył wiele staży zagranicznych. Po
wejściu Polski do Unii Europejskiej jako
dziekan Wydziału ETI podjął się wielu
nowych inicjatyw, m.in. budowy nowe−
go gmachu Wydziału Elektroniki, Tele−
komunikacji i Informatyki w ramach pro−
gramów strukturalnych.

9 kwietnia wszyscy czterej kandydaci
rektora−elekta na prorektorów zyskali po−
parcie przedstawicieli społeczności aka−
demickiej. Do auli Politechniki Gdańskiej
o godz. 13.15 przybyło 117 elektorów z
128 uprawnionych do głosowania przed−
stawicieli społeczności akademickiej.

Bezwzględna większość głosów wynosi−
ła: 59.

Na jednej karcie rozpisano nazwiska
czterech kandydatów. Rektor−elekt, prof.
Henryk Krawczyk, na swych następców
wskazał:
····· prorektor ds. infrastruktury i organiza−

cji – prof. Jan Godlewski, Wydział Fi−
zyki Technicznej i Matematyki Stoso−
wanej, specjalista z zakresu fizyki i
elektroniki molekularnej, mający duże
doświadczenie organizacyjne oraz zna−
jomość zagadnień szkolnictwa średnie−
go;

····· prorektor ds. badań naukowych i wdro−
żeń – prof. Jan Hupka, Wydział Che−
miczny, specjalista z zakresu techno−
logii i inżynierii procesowej, a także
autor licznych wdrożeń i interdyscypli−
narnych rozwiązań;

····· prorektor ds. kształcenia i rozwoju –
prof. Waldemar Kamrat, Wydział Elek−
trotechniki i Automatyki, specjalista z
zakresu energetyki kompleksowej, a
także spraw studenckich (PKA) i
współpracy z podmiotami gospodar−
czymi;

····· prorektor ds. współpracy i programów
międzynarodowych – prof. Andrzej
Zieliński, Wydział Mechaniczny, spe−
cjalista z zakresu inżynierii materiało−
wej, w tym biomateriałów, animator
szerokiej współpracy międzynarodo−
wej i organizator Polskiej Platformy
Technologicznej.

Wyniki głosowania:
····· prof. Jan Godlewski: tak – 94 głosy,

nie – 13, wstrzymało się – 10;
····· prof. Jan Hupka: tak – 105, nie – 8,

wstrzymało się – 3;
····· prof. Waldemar Kamrat: tak – 93, nie

– 18, wstrzymało się – 6;
····· prof. Andrzej Zieliński: tak – 99, nie –

8, wstrzymało się – 10.

Wybory dziekanów odbędą się w dru−
giej połowie kwietnia, a prodziekanów –
w maju. Na każdym wydziale Wydziało−
we Kolegium Elektorów wybierze dzie−
kana spośród wszystkich zgłoszonych
kandydatów. Dziekan−elekt postanawia,
ilu i jakich chce mieć prodziekanów, któ−
rych zatwierdzić następnie musi Wydzia−
łowa Komisja Elektorów.

Kadencja nowych władz rozpocznie się
1 września 2008 roku, a zakończy 31
sierpnia 2012.

Katarzyna Żelazek
Rzecznik Prasowy
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Uroczystość nadania godności i tytu−
łów honoris causa odbyła się 16

kwietnia w auli nowego budynku Wydzia−
łu Elektroniki, Telekomunikacji i Infor−
matyki. Uroczyste posiedzenie Senatu
uczelni zgromadziło niemal pełną, pięć−
setosobową widownię.

Starym zwyczajem pedel trzykrotnie
uderzył laską o podłogę, wszyscy goście
wstali, odczytano łaciński tekst dyplomu,
po czym rektor dokonał promocji doktor−
skiej, berłem dotykając lewego ramienia
doktoranta i wypowiadając formułę: „Pro−
fesorze, nadaję Ci uroczyście tytuł, god−
ność, prawa i przywileje doktora honoris
causa Politechniki Gdańskiej”.

 – W 55−letniej historii Wydziału
Elektroniki, Telekomunikacji i Informa−
tyki można wskazać wielu pracowni−
ków, którzy swoim ogromnym zaanga−
żowaniem przyczynili się do jego roz−
woju. W powszechnej opinii, potwier−
dzonej uchwałą Rady Wydziału, na
szczególne wyróżnienie zasługuje pro−
fesor Michał Białko – przekonywał prof.
Henryk Krawczyk, wygłaszając lauda−
cję na cześć laureata.

Dziekan wspomniał również motto
życiowe prof. Białki, które brzmi: „Tylko
odkrywając nowe obszary wiedzy, prze−
cierając szlaki dla nowych rozwiązań
praktycznych, zdobywa się uznanie w
nauce”.

– To stwierdzenie określa sens działań
badaczy i rzeczywiste wartości nauki. Je−
stem przekonany, że dzięki dewizie pana
profesora, szeroko uznawanej i akcepto−
wanej, rozwój Wydziału i uczelni prze−
biegać będzie we właściwym kierunku –
dodał na zakończenie laudacji prof. Hen−
ryk Krawczyk.

Wzruszony doktor honorowy Michał
Białko serdecznie dziękował za wyróżnie−
nie, a następnie opowiedział o swojej dro−
dze naukowej. Profesor z uczuciem mówił
o „rodzinie naukowej”, na którą złożyło
się 27 „dzieci”, tj. doktorów, kilkudzie−
sięciu „wnuków naukowych” i kilku „pra−
wnuków naukowych”.

– Cóż może być bardziej satysfakcjo−
nującego w życiu naukowym, niż pozo−
stawienie potomków naukowych o dużym
potencjale, którzy są w stanie kontynu−
ować i bardziej dynamicznie rozwijać za−
szczepione im problemy naukowe – pytał
prof. Michał Białko.

Po przemówieniu prof. Białki, rektor
nadał godność i tytuł doktora honoris cau−
sa prof. Janowi Węglarzowi. Gratulując
profesorowi, dziekan Henryk Krawczyk
podziękował mu za otwartość i życzliwość
oraz za szczególny wkład w rozwój Wy−
działu i Centrum Informatycznego TASK.

– Senat Politechniki Gdańskiej wyso−
ko ocenił działalność profesora i przyznał

mu tytuł  i godność doktora honoris causa
za cenne wyniki w naukowe – mówił pod−
czas laudacji prof. Henryk Krawczyk. –
Chciałbym również podkreślić, że pan
profesor Jan Węglarz jest wspaniałym
odkrywcą, który zapewnia, że prawdy nie
da się nigdy wyeliminować z naszego
życia akademickiego.

Profesor Jan Węglarz gorąco podzię−
kował zebranym oraz opowiedział o in−
frastrukturze informatycznej nauki. Był i
czas na wspomnienia związków z Trój−
miastem, w którym profesor rozpoczął
drogę naukową, a szczególnie ciepło
mówił o początku lat osiemdziesiątych.

Na zakończenie uroczystości Akade−
micki Chór Politechniki Gdańskiej zaśpie−
wał Gaude Mater Polonia. Nazwiska no−
wych doktorów honoris causa widnieją już
na tablicy w holu Gmachu Głównego
przed Salą Senatu.

Ewa Kuczkowska
Biuro Prasowe

Fot. Krzysztof Krzempek

Profesor Michał BiałkoProfesor Michał BiałkoProfesor Michał BiałkoProfesor Michał BiałkoProfesor Michał Białko – pracownik
Wydziału Elektroniki, Telekomunika−
cji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
oraz również od 10 lat Politechniki Ko−
szalińskiej. Jest znanym i cenionym
specjalistą elektroniki w zakresie mi−
kroelektronicznych układów analogo−
wych i metod sztucznej inteligencji.
Zaproponowany przez niego filtr ak−
tywny trzeciego rzędu o zerowych
wrażliwościach dobroci jest znany w
literaturze światowej jako „układ Biał−
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Profesor Jan Węglarz Profesor Jan Węglarz Profesor Jan Węglarz Profesor Jan Węglarz Profesor Jan Węglarz – pracownik Insty−
tutu Informatyki Politechniki Poznań−
skiej, znany i ceniony specjalista infor−
matyki w zakresie badań operacyjnych
i nauk decyzyjnych. Zaszczepił na grun−
cie polskim tę tematykę, która dzięki
jego oryginalnym wynikom stała się
obecnie jedną z naszych eksportowych
specjalności naukowych. Wyniki jego
prac są opublikowane w 14 monogra−
fiach oraz w ponad 200 artykułach w

ki”. Wyniki jego prac są publikowane
w 10 monografiach. Ma na swoim kon−
cie 7 patentów oraz ponad 200 artyku−
łów i referatów naukowych w czoło−
wych czasopismach polskich i zagra−
nicznych. Zainicjował i utrzymuje
współpracę naukową z wieloma ośrod−
kami badawczymi na świecie. Przyczy−
niła się ona do rozwoju WETI, a dzię−
ki zorganizowaniu pierwszych progra−
mów TEMPUS spowodowała zwięk−
szenie i unowocześnienie bazy labora−
toryjnej Wydziału. Za osiągnięcia ba−
dawcze i owocną współpracę między−
uczelnianą został uhonorowany godno−
ścią doktora honoris causa Uniwersy−
tetu w Tuluzie oraz medalem Senatu
Uniwersytetu w Karlsruhe. Był dzieka−
nem Wydziału Elektroniki Politechni−
ki Gdańskiej oraz kierownikiem stu−
dium doktoranckiego. Jest członkiem
zwyczajnym PAN, był członkiem Cen−
tralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
Naukowych. Twórca uznanej w świe−
cie szkoły naukowej, promotor 27 dok−
torów, spośród których 5 uzyskało ty−
tuły profesorskie w kraju i za granicą;
jeden z nich jest członkiem PAN, dru−
gi zaś członkiem honorowym Węgier−
skiej Akademii Nauk.

czołowych czasopismach międzynaro−
dowych i polskich. Utrzymuje współ−
pracę z ponad 100 ośrodkami badaw−
czymi na świecie. Jest laureatem wielu
prestiżowych nagród naukowych, m.in.
Nagrody Fundacji Nauki Polskiej, Zło−
tego Medalu Euro, oraz doktorem ho−
norowym kilku polskich uczelni (Poli−
technika Szczecińska, Akademia Gór−
niczo−Hutnicza, Politechnika Często−
chowska, Politechnika Poznańska). Peł−
ni z wyboru wiele prestiżowych funk−
cji: członka Centralnej Komisji ds. Stop−
ni Naukowych i Tytułów , członka zwy−
czajnego PAN, członka Prezydium
PAN, członka Komitetu Polityki Nauko−
wej i Naukowo−Technicznej Rady Na−
uki, przedstawiciela Polski we władzach
federacji IFORS. Wprowadził Polskę do
Międzynarodowej Federacji Towa−
rzystw Badań Operacyjnych EURO
oraz pełnił zaszczytną funkcję prezyden−
ta tej fundacji. Jest współtwórcą progra−
mu rozwoju infrastruktury informatycz−
nej dla nauki oraz Internetu optycznego
i jego integracji z infrastrukturą świa−
tową. Jest twórcą uznanej w świecie
szkoły naukowej, wypromował 20 dok−
torów; pięciu z nich uzyskało tytuł pro−
fesora, a dwóch zostało członkami PAN.
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Magnificencjo Rektorze!
Ekscelencjo Arcybiskupie!
Wysoki Senacie!
Wysoka Rado Wydziału ETI!
Szanowni Goście!
Drodzy Pracownicy
i Studenci Wydziału!
Wielce Szanowny Panie Profesorze
Michale Białko!

W 55−letniej historii Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki Politechniki Gdańskiej można wskazać wielu pra−
cowników, którzy swoim ogromnym zaangażowaniem, wręcz
poświęceniem, przyczynili się do jego rozwoju. W powszech−
nej opinii, potwierdzonej uchwałą Rady Wydziału, na szcze−
gólne wyróżnienie zasługuje Pan Profesor Michał Białko. Był
on jednym z pierwszych studentów tego Wydziału. Po uzyska−
niu dyplomu inżyniera z zakresu elektroniki został w 1953 roku
pracownikiem Wydziału i jest nim do chwili obecnej. Ciągle
aktywny i ciągle twórczy, stanowi źródło inspiracji dla studen−
tów i nauczycieli akademickich. Wszystkie zasługi Profesora z

jednej strony dobrze charakteryzują sylwetkę znakomitego uczo−
nego, z drugiej zaś są mocno skorelowane z aspiracjami i osią−
gnięciami Wydziału. Dodam więcej, trudno jest wyobrazić so−
bie rozwój Wydziału bez działalności Pana Profesora. Dlatego
proszę o gorące brawa jako wyraz podziękowania za Jego
twórczą pracę.

Fot. Krzysztof Krzempek
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Profesor Michał Białko jest znanym i cenionym specjalistą elek−
troniki w zakresie mikroelektronicznych układów analogowych i
metod sztucznej inteligencji. Zaproponowany przez Niego filtr ak−
tywny trzeciego rzędu o zerowych wrażliwościach dobroci jest zna−
ny w literaturze światowej jako tzw. „układ Białki”. Wyniki jego
prac są opublikowane w 10 monografiach firmowanych przez re−
nomowane wydawnictwa. Profesor Michał Białko jest także auto−
rem 7 patentów oraz ponad 200 artykułów i referatów naukowych
w czołowych czasopismach polskich i zagranicznych. Zainicjował
i utrzymuje współpracę naukową z wieloma ośrodkami badawczymi
na świecie. Przyczyniła się ona do rozwoju naszego Wydziału, a
dzięki zorganizowaniu pierwszych programów TEMPUS, spowo−
dowała zwiększenie i unowocześnienie bazy laboratoryjnej. Za
osiągnięcia badawcze i owocną współpracę międzyuczelnianą zo−
stał uhonorowany godnością doktora honoris causa Uniwersytetu
w Tuluzie oraz medalem Senatu Uniwersytetu w Karlsruhe. Był
dziekanem Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej oraz kie−
rownikiem studium doktoranckiego na Wydziale ETI PG. Jest
członkiem rzeczywistym PAN, był członkiem CK ds. Stopni i Ty−

tułów Naukowych. Jest twórcą uznanej w świecie szkoły nauko−
wej, promotorem 27 doktorów, spośród których 5 uzyskało tytuły
profesorskie w kraju i za granicą; jeden z nich jest członkiem PAN,
drugi zaś członkiem honorowym Węgierskiej Akademii Nauk.

Senat Politechniki Gdańskiej wysoko ocenił działalność Pro−
fesora, za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie mikroelek−
tronicznych układów analogowych, za owocną współpracę mię−
dzynarodową zapewniającą rozwój rodzimej elektroniki, a także
za odwagę podejmowania wielkich wyzwań i twórczą inspirację
dla młodych badaczy. Jedna z dewiz życiowych Profesora Mi−
chała Białki brzmi: „Tylko odkrywając nowe obszary wiedzy,
przecierając szlaki dla nowych rozwiązań praktycznych, zdoby−
wa się uznanie w nauce”. To stwierdzenie jednoznacznie określa
sens działań badaczy i rzeczywiste wartości nauki. Jest i będzie
wskazaniem i wyzwaniem dla młodych pracowników poszuku−
jących swojego miejsca w globalnej przestrzeni badawczej. Je−
stem przekonany, że dzięki takiej dewizie Pana Profesora, szero−
ko akceptowanej i uznawanej, rozwój Wydziału i Uczelni prze−
biegać będzie nadal we właściwym kierunku.
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Magnificencjo,
Wysoki Senacie,
Wielce Szanowni i Dostojni Goście,
Panie i Panowie,
Koleżanki i Koledzy, i Droga Moja Rodzino!

Przede wszystkim chciałbym podziękować Panu Rektorowi i
Senatowi Politechniki Gdańskiej za wyróżnienie mnie tą naj−
wyższą godnością akademicką, Dziekanowi i Radzie Wydziału
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki za wszczęcie i po−
parcie postępowania. Dziękuję także recenzentom mojego dorob−
ku zawodowego .

W niniejszym wykładzie, zamiast mówić w szczegółach o ana−
logowych układach mikroelektronicznych i filtrach aktywnych,
czym z pewnością większość państwa bym zanudził, chciałbym
przedstawić drogę, jaką dotarła ta ciągle od ponad czterdziestu lat
aktualna tematyka do Polski poprzez Politechnikę i moją osobę.

Z Politechniką Gdańską związany jestem bez przerw blisko
60 lat, kiedy rozpocząłem  studia na Wydziale Elektrycznym i
następnie na tzw. kierunku „prądów słabych” przyswajałem wie−
dzę z techniki próżniowych lamp elektronowych.

Z tranzystorami  zetknąłem się w czasie wykonywania mojej
pracy magisterskiej w połowie lat 50. Była to wówczas dziedzina
zupełnie dziewicza w Gdańsku i ledwie raczkująca w Polsce.
Byłem więc w tym zakresie samoukiem.  Przewód doktorski na
temat wzmacniaczy też tranzystorowych obroniłem na Wydziale
Łączności  Politechniki Warszawskiej, bowiem w Gdańsku Wy−
dział Łączności nie posiadał do tego uprawnień. Po doktoracie
nastąpił kilkuletni okres poszukiwania tematyki naukowej, nada−
jącej się na habilitację. Starałem się o staż w Londynie, ale mi się
nie powiodło. W zamian zaproponowano mi dziewięciomiesięcz−
ny staż w Leningradzie. Pojechałem, ale wytrzymałem tylko 6
miesięcy. Niczego nie się nauczyłem od naukowców radzieckich,
gdyż prawie wszystko było tajne. Miałem przepustkę jedynie do

biblioteki. I to stało się bardzo  przydatne, gdyż przy nadmiarze
wolnego czasu i dostępie do tłumaczonych czasopism amerykań−
skich miałem możność wykrystalizować tematykę rozprawy ha−
bilitacyjnej.

Tematyka rozprawy, nieznana wówczas w Polsce, dotyczyła
liniowych bezindukcyjnych układów selektywnych dla zastoso−
wań w mikroelektronice. Inaczej ujmując – bezindukcyjnych fil−
trów aktywnych. Tematyka była nowatorska w kraju i jest ważna
do dzisiaj. Chodzi tu o selektywne układy pozwalające wydzielić
– tzn. wyfiltrować – sygnał elektromagnetyczny jednej, pożąda−
nej stacji radiowej czy telewizyjnej, lub jednego rozmówcę tele−
fonicznego z wielu możliwych – bo krążą miliony takich sygna−
łów, tutaj wokół nas. Natomiast ich realizacje elektroniczne, lub
inaczej scalone, wymagane przy mikrominiaturyzacji, nie pozwa−
lały na stosowanie dużych objętościowo i drogich przy wykona−
niu masowym cewek indukcyjnych w postaci zwojów drutu – to
właśnie była moja tematyka.

W czasie przygotowywania habilitacji nie byłem ani ja, ani
moi koledzy szczególnie wyróżniani przez naszego kierownika

Fot. Krzysztof Krzempek
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Fot. Krzysztof Krzempek

katedry, a nawet raczej zniechęcani przez uwagi o małej wartości
naszych prac naukowych. Niemniej jednak postanowiłem wysłać
przygotowany artykuł do czołowego pisma w Anglii i jak wiel−
kie moje było zdumienie, gdy przyjęto go do druku.

Podbudowany tym napisałem trzy następne artykuły, które
również zostały opublikowane w Anglii i jeden w USA.  To dało
mi wiarę w siebie i pozwoliło na szybkie zakończenie habilitacji,
którą obroniłem na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszaw−
skiej, gdyż również nasz Wydział wówczas nie miał praw.

Opublikowanie artykułu w Anglii i w USA otworzyło przede
mną drzwi do nauk światowych, a stało się to za sprawą listu od
profesora, od Roberta Newcomba ze Stanford University, zawie−
rającego kopie jego artykułów, dotyczących podjętej przeze mnie
tematyki. Nie wiedząc dokładnie, kim jest nadawca, ustosunkowa−
łem się do tych prac, nieraz krytycznie. Ku mojemu zdumieniu,
okazał się profesorem renomowanego uniwersytetu, który to pro−
fesor stał się wkrótce „gwiazdą pierwszej wielkości” w dziedzinie
mikroelektroniki. Nawiązaliśmy szybko kontakty przyjacielskie i
tuż przed obroną rozprawy habilitacyjnej gościłem go w swoim
domu i w Politechnice Gdańskiej. I w ten sposób Politechnika
Gdańska dała się poznać w Kalifornii, w USA, i nie tylko.

Okazało się, że po powrocie do USA profesor Newcomb opo−
wiedział swoim kolegom z innych uniwersytetów o Politechni−
ce Gdańskiej i prowadzonych tu pracach.  Zdumienie moje było
wielkie, gdy gość mój zainteresował się szczegółami mojej pra−
cy habilitacyjnej.  Po dokonaniu notatek z niej, umieścił je w
pisanej przez siebie książce naukowej, cytując wielokrotnie moje
prace. Oczywiście to bardzo mi pomogło w dobrym zakończe−
niu przewodu habilitacyjnego.  W roku 1968 wygłosiłem swój
pierwszy referat na międzynarodowej konferencji w Pradze. I
również jak wielkie było moje zdumienie, gdy – jak tylko się
pojawiłem – znani z publikacji profesorowie z USA znali moje
nazwisko i chętnie nawiązywali ze mną znajomość. W 1969 roku
zostałem zaproszony przez tegoż znakomitego profesora New−
comba do wygłoszenia referatu na temat moich prac na mię−
dzynarodowej konferencji w San Francisco.  Tam też spotka−
łem się z wieloma profesorami z różnych państw, którzy wcze−
śniej nie wiedzieli nic o istnieniu Politechniki Gdańskiej i pro−
wadzonych w niej, na Wydziale Elektronik,i pracach.  W czasie
tego pobytu zostałem zaproszony do odwiedzenia kilku uniwer−
sytetów w USA, gdzie opowiadałem o Politechnice Gdańskiej.
Od tego czasu byłem przez wiele lat zapraszany do prac w ko−
mitetach informacyjnych wielu międzynarodowych konferen−
cji, dzięki czemu za pośrednictwem tzw. Call for Papers, czyli

zawiadomień o konferencji, informacja o istnieniu Wydziału
Elektroniki Politechniki Gdańskiej docierała do większości
państw świata.

Moje wrażenia z pierwszych podróży do USA sprowadzały
się nieraz do zabawnych – to był koniec lat sześćdziesiątych –
obserwacji, że Amerykanie w większości nie mieszkają w wie−
żowcach, lecz w domkach jednorodzinnych,  że można fotogra−
fować samoloty na lotniskach oraz – co najważniejsze – że w
uniwersytetach USA relacje między profesorami i ich wychowan−
kami są przyjacielskie, a nie feudalne, jakie istniały i nieraz ist−
nieją nadal w Polsce.  Tego rodzaju relacje przyjacielskie prze−
niosłem na grunt swojego zakładu naukowo−dydaktycznego w
Politechnice Gdańskiej, co nie bardzo podobało się moim star−
szym kolegom.

Rok 1974 był dosyć owocny w wydarzenia naukowe i moje
kontakty rozsławiające Politechnikę Gdańską. W roku tym, poza
zaproszeniem na konferencje do San Francisco, Pragi i Londynu,
zainicjowałem także wiele bezpośrednich współprac naukowych z
innymi uniwersytetami z innych krajów. W czasie pobytu na kon−
ferencji w Toronto poznałem dziekana Wydziału Elektrycznego
University of Maryland. Z nim i z profesorem Newcombem posta−
nowiliśmy nawiązać bezpośrednią współpracę naukową pomiędzy
Politechniką Gdańską i  University of Maryland. Ta współpraca
trwała przez 4 lata, ale była to jedna z pierwszych, jeśli nie pierw−
sza oficjalna współpraca między tymi uczelniami, gdyż świadczy−
ły o tym niezwykle wielkie trudności, jakie mieliśmy w Minister−
stwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy zachęcaniu dyrektora
odpowiedniego departamentu, żeby taką zgodę wydał; w końcu to
się udało.

W roku 1974 nawiązałem też współpracę z zakresu układów
mikroelektronicznych z Ecole National Superieure EEIHT w
Tuluzie; trwała ona ponad 20 lat. Końcową fazą współpracy było
wspólne napisanie i wydanie w 1995 roku przez Prentice  Hall w
Angli książki, której byłem wiodącym współautorem. Ukorono−
waniem tej współpracy było nadanie mi przez Institut Nationale\
Polytechnique w Tuluzie doktoratu honoris causa.

Również w 1974 roku, w czasie konferencji w San Francisco,
poznałem obecnego tutaj pana Dietera Mlynskiego z Uniwersität
Karlsruhe. Z nim też postanowiliśmy nawiązać bezpośrednią
współpracę naukową. Niestety, w tamtych czasach okazało się to
niemożliwe. Formalna współpraca pomiędzy Politechniką
Gdańską a Uniwersytetem w Karlsruhe została nawiązana dopie−
ro w 8 lat później.

Współpraca moja z profesorem Mlynskim trwała ponad 30 lat
i zaowocowała wieloma wspólnymi publikacjami i innymi osią−
gnięciami naukowymi. W wyniku zasług profesora Mlynskiego
dla Politechniki Gdańskiej, został on, z mojej inicjatywy, uhono−
rowany tytułem doktora honoris causa Politechniki Gdańskiej;
jak Państwo widzą, nosi ten sam uniform, co i ja w tej chwili.

Spośród moich osiągnięć zawodowych najbardziej jestem usa−
tysfakcjonowany wprowadzeniem nowoczesnej tematyki badaw−
czej (technika tranzystorowa w latach 50. i analogowe układy
mikroelektroniczne w latach 60.) do działalności naukowej i dy−
daktycznej Politechniki Gdańskiej, a szczególnie rozwijanymi w
utworzonym przeze mnie od podstaw zespole naukowym. Ze−
spół ten przetrwał do dzisiaj i jest obecnie kierowany przez moje−
go „wnuka naukowego” prof. dr. hab. Stanisława Szczepańskie−
go, w Katedrze Systemów Mikroelektronicznych Politechniki
Gdańskiej, a jego „odrośl”, przez moich uczniów, „synów i wnu−
ków” naukowych w Politechnice Koszalińskiej.
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Twórca czy odkrywca?Twórca czy odkrywca?Twórca czy odkrywca?Twórca czy odkrywca?Twórca czy odkrywca?

Magnificencjo Rektorze!
Ekscelencjo Arcybiskupie!
Wysoki Senacie!
Wysoka Rado Wydziału ETI!
Szanowni Goście!
Drodzy Pracownicy i Studenci Wydziału!
Wielce Szanowny Panie Profesorze Janie Węglarzu!

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Poli−
techniki Gdańskiej w swojej 55−letniej działalności był zawsze
otwarty na współpracę z innymi jednostkami uczelni krajowych
i zagranicznych. To takiej współpracy zawdzięczamy naszą
obecną wysoką pozycję. Nie byłaby ona również możliwa bez
życzliwości i zrozumienia wielu osób – pracowników różnych
uczelni i instytucji badawczych. Na szczególne wyróżnienie w
tym względzie, potwierdzone uchwałą Rady Wydziału, zasłu−
guje Pan Profesor Jan Węglarz, jeden z najwybitniejszych pol−
skich uczonych XXI wieku. Wiele zawdzięcza Panu Profeso−
rowi zarówno Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Infor−
matyki, jak i Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademic−
kiej Sieci Komputerowej. Proszę więc o serdeczne brawa za
otwartość i życzliwość Pana Profesora, a także za istotny wkład
w rozwój tych jednostek Politechniki Gdańskiej.

Profesor Jan Węglarz jest pracownikiem Instytutu Informa−
tyki Politechniki Poznańskiej, znanym i cenionym specjalistą
informatyki w zakresie badań operacyjnych i nauk decyzyjnych.
Zaszczepił na gruncie polskim tę tematykę, która dzięki jego
oryginalnym wynikom stała się obecnie jedną z naszych eks−
portowych specjalności naukowych. Wyniki jego prac są opu−
blikowane w 14 monografiach, wydanych między innymi przez
renomowane wydawnictwa zagraniczne, oraz w ponad 200 ar−
tykułach w czołowych czasopismach międzynarodowych i pol−
skich. Utrzymuje współpracę z ponad 100 ośrodkami badaw−
czymi na świecie. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród
naukowych (np. Nagroda Fundacji Nauki Polskiej, Złoty Me−
dal Euro) oraz doktorem honorowym kilku polskich uczelni (Po−
litechnika Szczecińska, Akademia Górniczo−Hutnicza, Politech−
nika Częstochowska, Politechnika Poznańska). Pełni z wyboru
wiele prestiżowych funkcji: członka CK ds. Tytułów i Stopni

Naukowych, członka rzeczywistego PAN, członka Prezydium
PAN, członka Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo−Tech−
nicznej Rady Nauki, przedstawiciela Polski we władzach fede−
racji IFORS. Wprowadził Polskę do Międzynarodowej Federa−
cji Towarzystw Badań Operacyjnych EURO oraz pełnił za−
szczytną funkcję prezydenta tej federacji. Jest współtwórcą pro−
gramu rozwoju infrastruktury informatycznej dla nauki oraz
Internetu optycznego i jego integracji z infrastrukturą światową.
Jest twórcą uznanej w świecie szkoły naukowej,  wypromował
20 doktorów, pięciu z nich uzyskało tytuł profesora, a dwóch
zostało członkami PAN.

Senat Politechniki Gdańskiej wysoko ocenił działalność Pro−
fesora i cenne wyniki naukowe w zakresie badań operacyjnych,
wkład w rozwój infrastruktury informacyjnej dla polskiej na−
uki i jej integrację z infrastrukturą światową, a także prezento−
wane przez Profesora wartości ludzkie godne naśladowania
przez każdego nauczyciela akademickiego. Na zakończenie,
chciałbym wspomnieć o jednej z dewiz życiowych Profesora,
która brzmi: „Istotną kwestią jest służebność wobec prawdy.
Naukowiec nie jest jej twórcą, a jedynie odkrywcą”. Chciał−
bym przy tym podkreślić, że Pan Profesor Jan Węglarz jest
wspaniałym Odkrywcą, który zapewnia, że prawdy nie da się
nigdy wyeliminować z naszego życia akademickiego.

Fot. Krzysztof Krzempek

Moja „rodzina naukowa” składa się obecnie z 27 moich „dzie−
ci”, tj. doktorów i kikudziesięciu „wnuków naukowych”. Spo−
śród moich bezpośrednich uczniów siedmiu wykonało rozprawy
habilitacyjne, pięciu uzyskało tytuły profesora; jeden jest człon−
kiem Polskiej Akademii Nauk,  inny jest członkiem Węgierskiej
Akademii Nauk.

Satysfakcję sprawia mi również fakt, że czterech moich „wnu−
ków naukowych” uzyskało stopnie doktorów habilitowanych, w
tym profesor Krzysztof Wawryn, tutaj obecny, z Politechniki Ko−
szalińskiej, tytuł profesora.

Kilka osób z mojej „rodziny naukowej”, jak profesor Janke, pro−
fesor Wawryn i prof. Budzisz, stanowi poważną część kadry na−
ukowej Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszaliń−

skiej.  Wśród tej kadry był również mój pierwszy doktor, zmarły
profesor A. Guziński, twórca Wydziału Elektroniki w Koszalinie.

Cóż może być bardziej satysfakcjonującego w życiu nauko−
wym, niż pozostawienie potomków naukowych o dużym poten−
cjale, którzy są w stanie kontynuować i bardziej dynamicznie roz−
wijać zaszczepione im problemy naukowe.

Satysfakcję sprawia mi również fakt,  że ze wszystkimi człon−
kami mojej „rodziny naukowej” pozostajemy w przyjaznych re−
lacjach i zawsze, jak sądzę, możemy liczyć na wzajemną pomoc,
za co jestem im szczególnie wdzięczny.

Jeszcze raz dziękuję Magnificencji Rektorowi i Senatowi Po−
litechniki Gdańskiej za nadanie mi zaszczytnego tytułu honoro−
wego Politechniki Gdańskiej, za to wspaniałe wyróżnienie.
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Fot. Krzysztof Krzempek

Magnificencjo,
Wysoki Senacie,
Gospodarze miejsca,
Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie Metropolito,
Ekscelencjo, Księże Biskupie Sufraganie Poznański,
Panie Prezesie, Magnificencje, Wielce Szanowni Państwo!

Ja również chciałbym najpierw podziękować za to wysokie
wyróżnienie, które sobie szczególnie cenię, także ze względów,
o których jeszcze powiem.

Najpierw jednak, korzystając z tak wspaniałego grona obec−
nych, chciałbym bardzo krótko streścić główne przesłanie  wy−
kładu, który na tę okoliczność przygotowałem, a który znajdu−
je się w książeczce, którą Państwo możecie odebrać.

Otóż w ciągu ostatnich kilkunastu lat polskie środowisko na−
ukowe, głównie dzięki własnemu wysiłkowi, determinacji i kon−
sekwencji, zbudowało infrastrukturę informatyczną, która po−
zwala mu na w pełni partnerską obecność w europejskiej i świa−
towej przestrzeni badawczej. Myślę tutaj przede wszystkim o
sieci krajowej, nazywanej dzisiaj polskim Internetem optycz−
nym, a w skrócie siecią PIONIER , łączącej 21 sieci miejskich.
Jest to sieć, która wykorzystuje własne włókna światłowodowe
nauki. W tym myśleniu wyprzedziliśmy potentatów, łącznie ze
Stanami Zjednoczonymi, które program Cyber Infrastructure,
finansowany przez NSF, ogłosiły w październiku roku 2001,
podczas gdy program PIONIER powstał w roku 1999 i został
zatwierdzony przez ówczesny KBN w czerwcu roku 2000.
Różnica polegała tylko, czy aż na tym, że my nie mogliśmy
kupić włókien,  ponieważ w Polsce takiego rynku nie było, a
nawet nadal go właściwie nie ma, i musieliśmy budować z róż−
nymi partnerami.

Zbudowana  infrastruktura umożliwiła polskiemu środowi−
sku naukowemu aktywne wejście w kolejne projekty kolejnych
programów ramowych Unii Europejskiej. Dotyczy to przy tym
nie tylko środowiska związanego z technologiami informacyj−
nymi – chociaż tu trzeba powiedzieć, że właściwie nie ma waż−
nych projektów w zakresie technologii gridowych czy sieci
nowych generacji, w których byśmy nie uczestniczyli, a kilka z
nich, w tym dwa wielkie projekty gridowe GridLab i Cross−
grid, uznawane za jedne z najważniejszych w skali światowej,
koordynowaliśmy – ale  również zespołów z praktycznie wszyst−
kich dyscyplin nauki, w szczególności radioastromów, czy fi−
zyków wysokich energii, których spektakularne osiągnięcia  bez
tej infrastruktury byłyby nie do pomyślenia. Infrastruktura ta
wymaga jeszcze dokończenia – musimy pozamykać pętle
optyczne sieci PIONIER, a także wyposażyć ją w odpowiednie
zasoby, w tym obliczeniowe, np. tak jak się to dzieje w Gdań−
sku. Jest to zatem zadanie, które nie jest bynajmniej zakończo−
ne, ale dzięki temu, że mamy własne włókna światłowodowe,
przynajmniej jeśli chodzi o sieć, to będziemy się mogli elastycz−
nie dostosowywać do tego, co się będzie działo w sieci paneu−
ropejskiej, której  jesteśmy  częścią.

Proszę Państwa, ta infrastruktura, jej istnienie i rozwój, są w
pełni uzasadnione potrzebami samej nauki, ale to nie znaczy,

że nauka zamyka się na współpracę z innymi obszarami. W
swym  wykładzie  zwracam uwagę na  obszar, który jest dla
nauki z oczywistych względów najbliższy, a mianowicie na
edukację, i to nie tyle tę uniwersytecką, bo ta współpraca się
rzecz jasna odbywa, ale szeroko rozumianą. Myślę mianowicie
o wykorzystaniu sieci miejskich i sieci krajowej nauki do bu−
dowy sieci korporacyjnej edukacji, a także o wykorzystaniu
takich narzędzi, które zostały wytworzone w środowisku aka−
demickim w oparciu o tę infrastrukturę, jak wirtualne laborato−
ria, biblioteki cyfrowe, czy wreszcie interaktywna telewizja, dla
wspomagania procesów edukacyjnych.

Proszę Państwa, teraz chciałbym przejść do pewnego wątku
osobisto−historycznego, gdyż tak się złożyło, że dokładnie 80
lat temu poprzedniczkę tej uczelni, wówczas Technische Hoch−
schule der Freien Stadt Danzig, ukończył jako dyplomowany
inżynier elektryk mój śp. ojciec. Natomiast w 40 lat później ja
odbyłem w Eletromontażu gdańskim swoją praktykę studencką.
Do tego jeszcze wrócę, ale kontynuując dziesięcioleciami, w
roku 1978 zostałem docentem (w półtora roku po zatwierdze−
niu habilitacji), przede wszystkim na skutek przypadku, ale w
sensie, w jakim rozumie przypadek ksiądz profesor Michał
Heller, znalazłem się z tu obecnym księdzem biskupem Jędra−
szewskim, wówczas jeszcze „szarym” księdzem, na Placu Świę−
tego Piotra w Rzymie w momencie ogłoszenia wyników kon−
klawe. W 10 lat później uzyskałem tytuł profesora zwyczajne−
go – taki jeszcze wtedy istniał – a w kolejne 10 lat później zo−
stałem wybrany na członka rzeczywistego Polskiej Akademii
Nauk. Jak Państwo widzicie, mój doktorat tutaj musiał przy−
paść na rok 2008!

Wracając jednak do wspomnianej praktyki, właśnie dzisiaj
rano zrobiłem sobie taki nostalgiczny powrót  do miejsc z nią
związanych, czyli do Elektromontażu gdańskiego przy ul. Bu−
dzysza, który ciągle istnieje, a nawet się rozwija, co mnie cie−
szy, a później do willi, gdzie mieszkaliśmy nieopodal Katedry
Oliwskiej. Muszę jednak Państwu powiedzieć, jak w ogóle tra−
fiłem na praktykę do Gdańska. Otóż byłem na czele listy poten−
cjalnych praktykantów i miałem jechać do Eindhoven.

Jednak, jak się później okazało, dostałem negatywną opinię
z ZMS, i w związku z tym pozostały mi praktyki krajowe. Na−
mówiłem jeszcze kilku kolegów na Gdańsk, i w ten sposób zna−
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leźliśmy się w tutejszym Elektromontażu. Mniej więcej po 2
tygodniach  praktyki usłyszeliśmy, że grozi tutaj załamanie się
kontraktu eksportowego stacji transformatorowych na płozach
do ZSRR, gdyż z uwagi na okres urlopowy, nie ma kto zmonto−
wać kolejnej partii. Natychmiast podjęliśmy decyzję i zapropo−
nowaliśmy kierownictwu zakładu, że my to zrobimy, ale na tym
koniec naszej praktyki. Kierownictwo propozycję przyjęło, my
dawno tak nie pracowaliśmy, jak wtedy, a potem mieliśmy jed−
ne z najpiękniejszych wakacji w życiu. W wielkim skrócie:
przed południem plaża w Jelitkowie, po południu zaczynali−
śmy w Sopocie Wyścigach od wspaniałego halibuta, który do
tej pory pozostaje punktem referencyjnym, nieosiągalnym  dziś
nie tylko ze względu na jakość, ale także na kieszeń, i to już nie
studencką, a profesorską, jako że średnia porcja oscylowała
wokół kilograma. Potem lody od „Włocha”, bodaj pierwsze w
Polsce, no i molo…

Jeden z kolegów praktykantów poznał Halinę, swą późniejszą
żonę, męczył się  jeszcze przez ponad dwa lata, dojeżdżając do
Sopotu, w końcu  przeniósł się do Gdańska, skończył tutejszą
Politechnikę i w 1971 roku podjął pracę w tymże samym Elek−
tromontażu. Mimo że bezpartyjny, przy tym nieukrywający
swych poglądów, szybko awansował; już w roku 1975 był
kierownikiem Zakładu Produkcji Urządzeń,  serca Elektromon−

tażu.  W tym samym czasie, w Dziale Transportu tegoż, praco−
wał pewien elektryk, zwolniony z poprzedniego miejsca pracy
za prowadzenie działalności „wywrotowej”, którą to działal−
ność kontynuował. Kolega zatrudniał go do obsługi urządzeń
transportowych zasilanych akumulatorowo i wypłacał mu do−
datkowe pieniądze, mimo ostrzeżeń komórki PZPR.  W końcu
jedną z kolejnych list wypłat przejęła SB i  kolega usłyszał, że
za państwowe pieniądze popiera działalność zmierzającą do oba−
lenia ustroju PRL, za co najłagodniejszą karą  jest rezygnacja z
pracy, co i uczynił. Był rok 1979,  elektryk nazywał się Lech
Wałęsa, a kolega – Stanisław vel „Dzidek” Kunicki. Halinko,
Dzidku, cieszę się, że jesteście z nami na tej sali!

Proszę Państwa, moich  związków z Gdańskiem, z Trójmia−
stem, jest bardzo wiele, i to o charakterze znacznie bardziej
zawodowym niż to, co tutaj powiedziałem. Ten wątek histo−
ryczny wybrałem dlatego, że  najlepiej ilustruje on to, co chciał−
bym powiedzieć na zakończenie. Otóż nasz czas jest krótki.
Idziemy w pochodzie dziejów razem z innymi. Starajmy się w
każdej chwili rozpoznawać, co możemy dla nich, czy razem z
nimi, zrobić, bo wtedy być może otrzemy się o historię przez
większe „h”, a na pewno zdobędziemy satysfakcję, i to nieza−
leżną od takich, zresztą miłych, chwil, jak dzisiejsza.

Dziękuję  Państwu bardzo za uwagę.

Były fajerwerki, symboliczne, elektro−
niczne uruchomienie i cały hol gości

– 16 kwietnia 2008 roku Politechnika
Gdańska świętowała otwarcie pierwsze−
go inteligentnego obiektu, budynku Wy−
działu Elektroniki, Telekomunikacji i In−
formatyki. Otwarcie miało charakter mul−
timedialny. Gmach poświęcił arcybiskup
Tadeusz Gocłowski.

Nowy, czterokondygnacyjny budy−
nek Wydziału ETI, liczący 12,5 tys. m
kw., powstał na planie litery Y. Obiekt
wyposażony jest w jeden elektroniczny
system zarządzania gmachem, czuwają−
cy nad ogrzewaniem, oświetleniem, kli−
matyzacją oraz wentylacją. Ponadto bu−
dynek zaopatrzony jest w automatycz−
ny system wydawania kluczy i dźwię−
koszczelne, mobilne ścianki działowe.
Mieszczą się w nim laboratoria, sale
wykładowe, jedno  w pełni uzbrojone
w multimedia audytorium na 500 osób,
które dzięki przesuwanej, dźwiękosz−
czelnej ścianie dzielić można na dwie
mniejsze sale, i drugie mniejsze audy−
torium na  130 osób.

Niezwykła jest też filia Biblioteki
Głównej, w której zainstalowano urządze−
nie do samodzielnego wypożyczania i
zwracania książek, zabezpieczonych w

Prezent na 55. urodziny, czyli uroczyste otwarciePrezent na 55. urodziny, czyli uroczyste otwarciePrezent na 55. urodziny, czyli uroczyste otwarciePrezent na 55. urodziny, czyli uroczyste otwarciePrezent na 55. urodziny, czyli uroczyste otwarcie
inteligentnego budynku Wydziału ETIinteligentnego budynku Wydziału ETIinteligentnego budynku Wydziału ETIinteligentnego budynku Wydziału ETIinteligentnego budynku Wydziału ETI

Fot. Krzysztof Krzempek

technologii radiowej RFID. W bibliotece
zamontowano specjalne bramki kontrol−
ne – w razie próby kradzieży bramka emi−
tuje sygnał dźwiękowy i automatycznie
blokują się drzwi.

Trzecią kondygnację zajmuje centrum
obsługi TASK, Trójmiejskiej Akademic−
kiej Sieci Komputerowej, w którym nie−
dawno zainstalowano klaster komputero−
wy Galera.
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Fot. Krzysztof Krzempek

– Możliwości, które ma ten budynek,
widzieliśmy jeszcze niedawno tylko w fil−
mach science fiction – mówił prof. Janusz
Rachoń w dniu otwarcia budynku, a jako
uzasadnienie podał przykład systemu,
strzegącego dostępu do pomieszczenia, w
którym zainstalowano superkomputer
Galera. Otóż przed wejściem znajduje się
specjalny czytnik, któremu wystarczy tyl−
ko spojrzenie, żeby wiedzieć, czy może
daną osobą wpuścić – system zaprogra−
mowano tak, by pamiętał obrazy tęczów−
ki oka pracowników.

Budowa nowego gmachu dotychczas
pochłonęła ponad 53 mln złotych, w tym
niemal 10 mln to koszty wyposażenia.
Głównym realizatorem projektu była
Korporacja Budowlana Doraco (funda−
menty i prace wykończeniowe), nato−
miast do stanu surowego doprowadziła
firma Allcon. Wykonawcy podkreślili
solidność i profesjonalizm projektu bu−
dynku, którego autorami są dr inż. arch.
Andrzej Prusiewicz z Katedry Architek−
tury Użyteczności Publicznej Wydziału

7 ton wagi, 17 metrów długości, 8 kilometrów kabli, bilio−
nowa liczba tranzystorów – Galera, czyli najszybszy w Polsce

i Europie Środkowo−Wschodniej komputer uroczyście oddany zo−
stał do eksploatacji 3 kwietnia. Na klastrze mogłoby grać jedno−
cześnie milion graczy, nie przeszkadzając sobie nawzajem. Dzięki
Galerze TASK zwiększy piętnastokrotnie swoje możliwości mocy
obliczeniowej w porównaniu do obecnie działających urządzeń.

Galera wykorzystana będzie przez polskie uczelnie w wielu
projektach badawczych, również międzynarodowych, z różnych

Uroczyste oddanie do eksploatacji najszybszegoUroczyste oddanie do eksploatacji najszybszegoUroczyste oddanie do eksploatacji najszybszegoUroczyste oddanie do eksploatacji najszybszegoUroczyste oddanie do eksploatacji najszybszego
w Europie Środkowo−Wschodniej superkomputeraw Europie Środkowo−Wschodniej superkomputeraw Europie Środkowo−Wschodniej superkomputeraw Europie Środkowo−Wschodniej superkomputeraw Europie Środkowo−Wschodniej superkomputera

Uroczyste uruchomienie komputera. Od lewej:  Paul S. Otellini – Presi−
dent & CEO Intel Corporation, prof. Janusz Rachoń – rektor PG, Lech
Wałęsa – prezydent RP w latach 1990–1995, oraz Mścisław Nakonieczny
– dyrektor Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (TASK)

dziedzin: chemii, fizyki, inżynierii, elektroniki i oceanografii.
Gościem specjalnym uroczystości był Paul S. Otellini, Presi−
dent & CEO Intel Corporation. Uroczystość odbyła się w Cen−
trum Informatycznym Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Kom−
puterowej (CI TASK), zlokalizowanej w nowo powstałym bu−
dynku Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

Katarzyna Żelazek
Rzecznik Prasowy

Przekazanie mikroprocesora najwyższej generacji (The word’s first
45 nanometer microprocessor, Intel ‚ Core‰2 Duo)

Fot. Krzysztof Krzempek

Architektury PG oraz dr inż. arch. Ma−
riusz Grych, dyrektor administracyjny
Wydziału Architektury PG.

Kamień węgielny pod budowę wmu−
rowano 5 października 2004 roku, a
otwarcie zbiegło się w czasie z 55−leciem

Wydziału ETI. To piękny prezent dla pra−
cowników Wydziału.

Ewa Kuczkowska
Biuro Prasowe
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Ladies and Gentleman
On behalf of Mayor of Gdansk Mr. Pawel Adamowicz and the

entire community of Gdansk University of Technology I’m very
pleased to welcome in our brand new building of the Faculty of
Electronics, Telecommunications and Informatics and the Acade−
mic Computer Centre TASK the distinguished guests from Intel
Corporation – the world leader in silicon innovation that develops
technologies, products and initiatives to continually advance how
people work and live.

I am very happy that very distinguish guest Lech Wałęsa accep−
ted our invitation for today event.

Ladies and Gentleman Please welcome:
····· The President Lech Wałęsa
····· Intel Corporation President and CEO – Mr. Paul Otellini
····· Intel Corp Vice President and General Manager of European

Region – Mr. Christian Morales
Welcome home Intel Technology Poland President of the Board

– Mr. Leszek Pankiewicz

President Lech Wałęsa,
President Otellini,
Dear Friends,
Two years ago, Craig Barrett – Intel Chairman of the Board,

visited Gdansk and declared his personal and Intel’s support for the
innovative initiatives at our university. I’m very pleased that we
are meeting today to confirm it and justify that among a few hun−
dred universities in Europe, Gdansk University of Technology is
one of the most involved in cooperation with Intel.

During the last 9 years, the Gdansk University of Technology
has provided Intel R&D team in Gdansk with a large and strong
group of engineers, incl. M.Sc. and Ph.D. Intel is treated by our
students and graduates as an Employer of Choice – the company
that provides challenging but extremely exciting projects to them.

Thanks to Intel, the university’s laboratories and curricula are en−
riched with the newest technology and ideas. Many students get scho−
larship and internship grants. Our Academic Computer Centre TASK
is continuously supported by Intel – it provides the university com−
munity with a huge and effective computer power for our research
and education. 2 years ago, Intel Corporation and Gdansk University
of Technology have signed Memorandum of Understanding. In this
document Intel declared its further support for TASK − especially for
the defined 2 years ago objective which was expansion of TASK
High Performance Computing capabilities to 25Tflops system (which
was 20 times more than the system used at that time by TASK).

I’m very pleased to announce that we exceeded this expectation
and will launch the 50Tflops system today. In my opinion this is an
excellent example of great collaboration between the industry and

the university communities. I would like to thank Intel for all of
this and express my hope that we will further expand the TASK
Cluster and our collaboration in the future.

Ladies and Gentleman
The meeting agenda consists of many exciting items. In a moment

President Lech Wałęsa, President Otellini, TASK Director Mr.Nako−
nieczny and myself as the Rector of the Gdansk University of Techno−
logy will launch the newest TASK Cluster – the most powerful com−
puter system in Poland and Central Eastern Europe. During the laun−
ching process, dr Pawel Geppner – Senior Architect from Intel will
shortly describe the system potentials and the launch phases.

Then, I will ask President Otellini for his address to the audien−
ce which will be followed by prof. Doerffer who will present a
number of very exciting applications that already utilize the cluster
capability and the university scientific resources. I do strongly be−
lieve that it will be a great and inspirational moment to all of us.
The moment when the human minds and potentials, powered by
the newest generation of the computer technology, begin the next
phase of its journey to the future.  I’m very pleased that scientists
of Gdansk University of Technology are already an essential part
of this process. I’m very pleased that our students and graduates
become a part of the global innovation process and a part of Intel.

I’m very pleased that we meet today to confirm our partnership
towards continues progress in people work and life.

Dear President Wałęsa, Dear President Otellini, Dear Director
Nakonieczny – would you be so kind to launch the system with me.

Wystąpienie Wystąpienie Wystąpienie Wystąpienie Wystąpienie prof. drprof. drprof. drprof. drprof. dr..... hab.  hab.  hab.  hab.  hab. iiiiinż. Janusza Rachonianż. Janusza Rachonianż. Janusza Rachonianż. Janusza Rachonianż. Janusza Rachonia z okazji uruchomienia  superkomputera „Galera” z okazji uruchomienia  superkomputera „Galera” z okazji uruchomienia  superkomputera „Galera” z okazji uruchomienia  superkomputera „Galera” z okazji uruchomienia  superkomputera „Galera”
Gdańsk, 3 kwietnia 2008, Nowa ElektronikaGdańsk, 3 kwietnia 2008, Nowa ElektronikaGdańsk, 3 kwietnia 2008, Nowa ElektronikaGdańsk, 3 kwietnia 2008, Nowa ElektronikaGdańsk, 3 kwietnia 2008, Nowa Elektronika

 Fot. Krzysztof Krzempek

Mr. President, Mr. Rector,
our Guests, Students − good afternoon

Let me start by thanking the management teams at the Gdansk
Technical University and at the TASK Information Center for
their continued support and partnership with Intel.

I’m excited to be back in Poland.
A lot has been changed since my last trip to the Technology

Congress in Warsaw in 2002. Poland has joined the EU, the
market has become a driver for the growth of the Central Eastern
Europe Region and Poland is now ranked in the top 10 of the
emerging market recipients of foreign direct investment and Po−

Wystąpienie  Paula S. Otelliniego, Wystąpienie  Paula S. Otelliniego, Wystąpienie  Paula S. Otelliniego, Wystąpienie  Paula S. Otelliniego, Wystąpienie  Paula S. Otelliniego, President & CEO Intel CorporationPresident & CEO Intel CorporationPresident & CEO Intel CorporationPresident & CEO Intel CorporationPresident & CEO Intel Corporation,,,,,
z okazji uruchomienia superkomputera „Galera”, Gdańsk, 3 kwietnia 2008, Nowa Elektronikaz okazji uruchomienia superkomputera „Galera”, Gdańsk, 3 kwietnia 2008, Nowa Elektronikaz okazji uruchomienia superkomputera „Galera”, Gdańsk, 3 kwietnia 2008, Nowa Elektronikaz okazji uruchomienia superkomputera „Galera”, Gdańsk, 3 kwietnia 2008, Nowa Elektronikaz okazji uruchomienia superkomputera „Galera”, Gdańsk, 3 kwietnia 2008, Nowa Elektronika
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land has emerged as one of the fastest growing IT markets in
the world. These are only a few examples of this country’s dy−
namic environment.

Over the years, Poland has become increasingly important
to Intel.

We’re committed to helping Poland build its knowledge−ba−
sed economy. We’ve been impressed with the highly skilled
engineering talent graduating from your universities. Since 1999,
our R&D center in Gdansk has grown into one of Intel’s big−
gest engineering sites in Europe. R&D is just one element of
our commitment. Venture capital investment is another element. 
Most recently, Intel Capital took a 10 percent stake in Grono.net.
We also are working with the local ICT industry and universi−
ties to support world−class, home−grown innovation.

Which brings me to why I’m here today – to celebrate the
official activation of the newest cluster, called “Galera.” The
supercomputer here now ranks as the most powerful machine
in the region and the ninth most powerful in Europe. 

High performance computing – like the work done at TASK
− is an area of strategic importance to Intel as well as to the
scientific community and the IT industry worldwide. Super−
computing is central to the world’s greatest innovations. Al−
most all scientific research today relies on increasingly power−
ful computation and we are continually lowering the cost and
time for the world’s greatest institutions to tackle life−changing
problems that face of us.

The demand for computation is almost insatiable. The histo−
ric trend is that the #1 system on the Top500 Supercomputers
list traditionally has become the #500th system in about 8 years. 
That means the entire list is moving upwards at the same rate. 
They’re also moving upwards faster than Moore’s law, an ob−
servation made about 40 years ago by Gordon Moore, Intel’s
co−founder. Essentially, Gordon saw that silicon technology was
progressing at a very predictable rate. Every 18 to 24 months,
we reduce the size of the transistors enough to double the num−
ber of transistors on any given chip. As a result, today you get
20,000 times the computing performance at 6 hundredths of a
percent of the cost vs. what you could get in the 1950s.

The resulting advances are amazing. The first understanding
of the SARS virus structure was realized computationally and
then validated via electron microscope, computing has enabled
the halting of nuclear weapons testing because we can simulate
outcomes.  Being able to maintain a safe and reliable stockpile
of nuclear weapons without testing would have been unthinka−
ble 20 years ago. We can now do five−day hurricane prediction
with a global model being run multiple times a day

Let’s spend a second talking about the role Intel technology
is playing in these science and technology breakthroughs.

As I mentioned, the demand for computation around the world
seems almost insatiable. To maintain the pace of Moore’s Law,
Intel invests 15% of its revenue in R&D. Intel’s annual invest−
ment in R&D is nearly equal to the U.S. government’s annual
budget for basic research in physical science and engineering.
During recent years, this investment and steady cadence of tech−
nology development has led Intel’s Core microarchitecture and
our quad−core Xeon processors, which are at the heart of this
cluster, and offer the industry’s leading performance.

The world’s leading institutions agree. 100% of all the HPC
(High Performance Computing) systems installed in Polish su−
percomputing centers last year were based on Intel technology.

Galera – najszybszy komputer w Polsce i Europie Środkowo−Wschod−
niej                                                                 Fot. Krzysztof Krzempek

And Intel technology powers 354 of the world’s Top500 super−
computers today, including the world’s most powerful general
purpose computer. Our vision is to create a world in which all
major breakthrough discoveries are powered by Intel−based su−
percomputers, from exploration to production.

The Galera system at TASK is a perfect example of Intel
technology contributing to the advancement of scientific rese−
arch. With the computing power of 50 Trillion Operations Per
Second (TFLOPS), it’s 4,400 times more powerful than IBM
Deep Blue that won the chess match with Gary Kasparov in
1997. “The Galera” supercomputer, built by our local OEM
Actina is 17 meters long and weighs 5 tons. It’s based on 350
servers with 4 quad−core microprocessors in each server. The
length of all cables used inside the cluster is over 12 km. Seve−
ral Polish universities will harness all this computing power to
work on hundreds of different scientific projects. Galera will
aid in searching for new substances to fight cancer, discovering
new aerodynamics solutions for flight aviation, and analyzing
the flows of the seas worldwide.

To sum up, I am proud to see Intel technology powering the
region’s most powerful supercomputer. Since TASK and Intel
installed the first cluster here 8 years ago, we’ve increased the
computing power by 500 times. Our collaboration has led ad−
vances in nanotechnology, astrophysics and other fields. The
research being done here is a clear example that high perfor−
mance computing makes a lasting difference in our lives. We
look forward to continuing this important work with you.

Thank you very much.
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