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Słowo dziekana
W roku 2012 Wydział Elektroniki, Teleko-

munikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej  
obchodzi swoje 60-lecie. Wyłonił się z Wydziału 
Elektrycznego w roku 1952 jako Wydział Łącz-
ności, przekształcony następnie w roku 1967  
w Wydział Elektroniki. Obecną nazwę nadano 
Wydziałowi w roku 1995. W ciągu 60 lat istnie-
nia Wydziału ukończyło go blisko 12 000 absol-
wentów (inżynierów i magistrów inżynierów), 
wypromowanych też zostało ponad 500 dokto-
rów i 60 doktorów habilitowanych. 

Aktualnie Wydział Elektroniki, Telekomuni-
kacji i Informatyki kształci ok. 3,5 tys. studen-
tów na czterech kierunkach studiów: informa-
tyce, elektronice i telekomunikacji, automatyce  
i robotyce oraz inżynierii biomedycznej. Je-
steśmy największym wydziałem w Polsce Pół-
nocnej z obszaru nowoczesnych technologii 
telekomunikacyjnych i informatycznych (ICT), 
skupiającym blisko 200 pracowników nauko-
wych i dydaktycznych, w tym ponad 40 profe-
sorów i doktorów habilitowanych. Od wielu lat 
zajmujemy wysoką pozycję naukową, udoku-
mentowaną najwyższą kategorią A w rankingu 
MNiSW oraz prawem do nadawania stopnia 
doktora habilitowanego w trzech dyscyplinach 
naukowych: elektronice, telekomunikacji i in-
formatyce, a ponadto prawa doktoryzowania  
w dyscyplinie automatyka i robotyka. 

Wydział dysponuje nowoczesną infrastruk-
turą badawczą i dydaktyczną. Niedawno odda-

no do użytku nowy, drugi gmach Wydziału (tzw. 
Gmach B), który spełnia głównie funkcje dydak-
tyczne — mieszczą się w nim laboratoria, sale wy-
kładowe i audytoryjne, łącznie na ok. 1550 miejsc, 
a także przyjazny studentom dziekanat. Znajduje 
się tu również Centrum Informatyczne Trójmiej-
skiej Akademickiej Sieci Komputerowej, w którym 
zainstalowano Galerę+, jeden z najszybszych su-
perkomputerów w Europie, oraz supernowoczesna 
biblioteka i czytelnia. Na Wydziale funkcjonuje 
wiele bogato wyposażonych laboratoriów badaw-
czych i dydaktycznych. Dwie komory bezechowe 
służą do badań akustycznych i pomiarów anten. 
Na dachu Gmachu A WETI zainstalowano jedną 
z nielicznych w Polsce naukową naziemną stację 
satelitarną. W minionym roku oddano do użytku 
laboratorium robotów przemysłowych, a ostatnio 
rozpoczęła się budowa pomieszczeń dla potrzeb 
unikatowego Laboratorium Zanurzonej Wizuali-
zacji Przestrzennej, przeznaczonego do rozwoju 
interdyscyplinarnych badań nad rzeczywistością 
wirtualną.

O sile Wydziału stanowi przede wszystkim 
wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna  
i naukowa, w skład której wchodzi wielu wybit-
nych naukowców. Oto wybrane przykłady: prof. 
Zdzisława Kowalczuka nagrodzono tzw. „Polskim 
Noblem”, prestiżową Nagrodą Fundacji na rzecz 
Nauki Polskiej; pracownicy Wydziału dwukrotnie 
otrzymywali Nagrodę Miasta Gdańska im. Jana 
Heweliusza (tzw. „Gdański Nobel”): prof. Michał 
Mrozowski i prof. Andrzej Czyżewski, a tę samą 
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Łańcuch dziekański 
– insygnium władzy 
dziekańskiej

nagrodę dla młodych pracowników nauki otrzy-
mali: dr hab. Krzysztof Giaro i dr Adrian Kosow-
ski, który niedawno został członkiem Akademii 
Młodych Uczonych PAN; prof. Michał Mrozowski 
szczyci się niezwykle prestiżowym w świecie nauki 
tytułem IEEE Fellow; w swoich szeregach mamy 
też członka Polskiej Akademii Nauk, aktualne-
go rektora Politechniki Gdańskiej, prof. Henryka 
Krawczyka. Wybitne wyniki w zakresie informa-
tyki teoretycznej osiąga zespół prof. Marka Kuba-
le, który niedawno uzyskał prestiżowy grant na 
badania zmieniające współczesny świat. Co roku 
nasi młodzi naukowcy otrzymują stypendia Fun-
dacji na rzecz Nauki Polskiej, co jest swego rodza-
ju nobilitacją dla młodego naukowca. 

Szeroko znane i nagradzane są wynalazki 
opracowywane na WETI. Należą do nich m.in. 
narzędzia komputerowe do przesiewowych badań 
słuchu, mowy i wzroku oraz gama specjalizowa-
nych interfejsów umożliwiających korzystanie  
z komputera osobom sparaliżowanym lub niepeł-
nosprawnym. Ważną grupę stanowią wynalazki 
wspomagające terapię powszechnie spotykanych 
dziś chorób, takich jak upośledzenia mowy czy 
zaburzenia krążenia. Innymi wynalazkami o du-
żym znaczeniu praktycznym są: pasywny radar 
akustyczny, rodzina przenośnych analizatorów 
impedancji do diagnostyki powłok antykorozyj-
nych, unikatowy mobilny system ekspertowy do 
pomiaru w ruchu zanieczyszczeń gazowych po-
wietrza atmosferycznego, system monitorowania 
hałasu, system do wykrywania śladowych ilości 
substancji niebezpiecznych czy też, nagrodzony 
niedawno godłem „Teraz Polska”, system inte-
ligentnych lamp LED. W roku 2012 Grand Prix 
targów „Technicon Innowacje” otrzymał system 
wspomagania diagnostyki badań endoskopowych 
przewodu pokarmowego człowieka , a ponadto na 
tychże targach wyróżniono wynalazki wspierające 
opiekę nad osobami starszymi

Wśród absolwentów Wydziału znajdują się 
osoby, które odniosły znaczące sukcesy w bizne-
sie. Waldemar Kucharski był założycielem firmy 
Young Digital Planet SA, będącej światowym lide-
rem w dziedzinie cyfrowych treści edukacyjnych. 
Wzorcowym przykładem sukcesu absolwenta 
WETI w biznesie jest Krzysztof Malicki, prezes 
firmy Datera, nadal ściśle współpracujący z Poli-
techniką Gdańską na polu komercjalizacji wyni-
ków badań. Warto też wspomnieć o współzałoży-
cielach firmy IVO Software, Michale Kaszczuku  
i Łukaszu Osowskim. Są oni współtwórcami obsy-

panego międzynarodowymi nagrodami synteza-
tora mowy „Ivona”. Wielu absolwentów Wydziału 
odniosło wspaniałe sukcesy naukowe za granicą. 
Sztandarowym przykładem jest Tomasz Imieliń-
ski, najczęściej cytowany na świecie polski infor-
matyk, aktualnie osiadły w USA. 

Wydział ETI Politechniki Gdańskiej to no-
woczesny ośrodek akademicki, łączący w sposób 
harmonijny zaawansowane badania i atrakcyjne 
kształcenie z aktywną współpracą z otoczeniem 
przemysłowym. W ramach tej ostatniej działalno-
ści Wydział zainicjował powstanie Pomorskiego 
Klastra ICT „Interizon”, który integruje ponad stu 
partnerów biznesowych z branży szeroko rozu-
mianych technologii informacyjnych, elektronicz-
nych i telekomunikacyjnych oraz szereg instytucji 
edukacyjnych i organizacji samorządu terytorial-
nego. „Interizon” uzyskał status klastra kluczo-
wego, co umożliwia członkom Klastra pozyski-
wanie środków na innowacyjne przedsięwzięcia, 
wiążące ze sobą myśl naukową środowiska aka-
demickiego z potencjałem technicznym przedsię-
biorstw.  Szczególnie ważny dla rozwoju strategii 
i zdefiniowania przyszłych wspólnych działań 
podnoszących potencjał regionu jest udział w Kla-
strze największych i najbardziej znaczących firm 
z branży ICT, m.in. Flextronics, Vector, Radmor, 
Telkom-Telmor, Jabil Circuit, DGT, Compuware, 
Sprint, Kainos Software, Adva Optical Networ-
king, Jeppesen Poland, Pomorski Park Naukowo-
-Technologiczny, Centrum Techniki Morskiej i in. 
Rolę administratora Klastra pełni od początku 
jego istnienia Wydział ETI PG. 

Nasz „zawodowy dom”, Wydział Elektroni-
ki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki 
Gdańskiej, to nowoczesna, szybko rozwijająca 
się jednostka naukowo-dydaktyczna nowocze-
snego uniwersytetu technicznego. Zapraszamy do 
współpracy z nami w realizacji wyzwania, jakim 
jest harmonijny i dynamiczny rozwój społeczeń-
stwa XXI wieku.

dr hab. inż. Krzysztof Goczyła, prof. nadzw. PG
dziekan WETI PG
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Andrzej Stepnowski
Wydział Elektroniki, 
Telekomunikacji  
i Informatyki

Historia Wydziału sięga lat poprzedzających 
jego formalne powstanie, a można by nawet zna-
leźć jej związki z latami przedwojennymi – przed 
powstaniem dzisiejszej Politechniki Gdańskiej. 
Jednakże najbardziej istotny jest kontekst po-
wojennej historii aktualnego Wydziału jako jed-
nostki polskiej Politechniki Gdańskiej. Z tego 
powodu nie można nie uwzględnić okresu jego 
nieformalnego, ale faktycznego funkcjonowania 
w ramach Wydziału Elektrycznego PG. To wła-
śnie z tego wydziału wyłonił się Wydział Łączno-
ści, protoplasta dzisiejszego Wydziału ETI, a za 
formalną datę jego powstania uważa się dzień 12 
lipca 1952 roku, kiedy to ukazało się zarządzenie 
Ministra Szkolnictwa Wyższego powołujące Wy-
dział do życia.

W tym kontekście, i biorąc jednocześnie pod 
uwagę następujące później zmiany nazwy Wy-
działu, jego dzieje w ramach Politechniki Gdań-
skiej obejmują łącznie ponad 60 lat w czterech 
kolejnych okresach:
• Zespołu Katedr w sekcjach Radio- i Teletech-

niki na Wydziale Elektrycznym (1945–1952);
• Wydziału Łączności (1952–1967);
• Wydziału Elektroniki (1967–1995);
• Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i In-

formatyki (1995–nadal).
W powołanej dekretem rządu PRL z dnia 24 

maja 1945 r. Politechnice Gdańskiej, pierwszy  
w jej murach wykład w języku polskim został wy-
głoszony 22 października 1945 r. przez profesora 
Ignacego Adamczewskiego, późniejszego dokto-
ra honoris causa Politechniki. Natomiast pierw-
szy wykład inauguracyjny został wygłoszony 9 
kwietnia 1946 r. przez światowej sławy uczone-
go profesora Maksymiliana Tytusa Hubera. Ale 
jeszcze wcześniej – przed tą oficjalną inauguracją 
roku akademickiego – wśród 1647 studentów, 
którzy rozpoczęli studia na Politechnice Gdań-
skiej, znaleźli się pierwsi studenci Wydziału 
Elektrycznego, którzy zainaugurowali studia na 
oddziale tzw. „prądów słabych”, prekursorskim 
dla późniejszych studiów na Wydziale Łączno-
ści. Program studiów na tym oddziale realizowa-
ny był w ramach dwóch sekcji – radiotechniki i 
teletechniki, które zostały zorganizowane przez 
powstałe wówczas na Wydziale Elektrycznym 
katedry Radiotechniki i Teletechniki. Twórcą i 
kierownikiem pierwszej z nich był prof. Paweł 

Szulkin, późniejszy rektor Politechniki Gdań-
skiej. Natomiast kierownikiem drugiej był prof. 
Łukasz Dorosz, późniejszy organizator Wydzia-
łu Łączności. Siedzibą obu katedr, stanowiących 
zalążek przyszłego Wydziału Łączności, stała się 
południowa część budynku Wydziału Elektrycz-
nego, wraz z tzw. „wieżą”, stanowiącą drewnianą 
nadbudowę budynku.

Pierwszym powojennym dyplomantem stu-
diów na specjalności teletechnika został w 1946 r. 
Józef Mikulski, późniejszy prodziekan i wielolet-
ni pracownik Wydziału Łączności. W drugim po 
wojnie roku akademickim 1946/47, obok prowa-
dzonych na Wydziale Elektrycznym zajęć w try-
bie jednolitego czteroletniego programu studiów, 
uruchomione zostają w całym kraju studia dwu-
stopniowe na poziomie inżynierskim i magister-
skim, co skutkuje wypromowaniem pierwszych 
pięciu dyplomantów z tytułem zawodowym ma-
gistra inżyniera.

W 1948 roku rektorem Politechniki zostaje 
prof. Paweł Szulkin, przedstawiciel umacniającej 
się komunistycznej nomenklatury PRL, ale za-

Zarys historii Wydziału

„Stara” Elektronika
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razem inicjator i promotor organizacji nowego 
Wydziału Łączności. Wśród kolejnych dziesię-
ciorga wypromowanych dyplomantów znajdu-
je się pierwsza kobieta – Marianna Sankiewicz, 
późniejsza prorektor Politechniki oraz prodzie-
kan i wieloletni pracownik Wydziału Łączności.

W 1951 roku nowym rektorem Politechniki 
zostaje prof. Robert Szewalski i finalizowane są 
prace nad powołaniem nowego, ósmego już wy-
działu Politechniki Gdańskiej. W tym samym 
roku z-ca prof. dr inż. Józef Lenkowski zostaje 
kierownikiem Katedry Urządzeń Radiotechnicz-
nych, a 28 pierwszych dyplomantów sekcji ra-
dio- i teletechniki otrzymuje dyplomy magistra 
inżyniera.

Jak już wspomniano, 12 lipca 1952 roku za-
rządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego 
zostaje formalnie powołany Wydział Łączności 
Politechniki Gdańskiej i rozpoczyna się na nim 
nowy rok akademicki. Zgodnie z hasłem „Łącz-
ność – wspólne źródło, komunikacja – wspólny 
cel”, Wydział Łączności zaczął kształcił kadry dla 
wykorzystania potencjału jaki powstawał w mia-
rę postępu technologii elektronicznej.

Organizatorem nowo powołanego Wydziału 
i jego faktycznym pierwszym dziekanem zostaje 
mianowany prof. Łukasz Dorosz, dotychczasowy 
dziekan Wydziału Elektrycznego. Wydział w mo-
mencie powstania składał się z sześciu katedr: 
• Fizyki I – pod kierunkiem prof. Arkadiusza 

Piekary, 
• Przenoszenia Przewodowego – pod kierun-

kiem prof. Łukasza Dorosza, 
• Urządzeń Radioodbiorczych – pod kierun-

kiem prof. Józefa Lenkowskiego,
• Podstaw Telekomunikacji – pod kierunkiem 

z-cy prof. Romana Zimmermanna,
• Teletechniki Łączeniowej – pod kierunkiem 

z-cy prof. Wiktora Szukszty,
• Urządzeń Radionadawczych – pod kierun-

kiem z-cy prof. Leonarda Knocha.
W tym samym roku pierwszym formalnym 

dziekanem Wydziału Łączności zostaje mia-
nowany ówczesny z-ca prof. Wiktor Szukszta,  
a funkcje prodziekana obejmuje z-ca prof.  
Roman Zimmermann. W tymże roku wypromo-
wano na Wydziale 64 magistrów inżynierów; po-
nadto blisko stu absolwentów uzyskało dyplomy 
inżynierskie.

W 1953 roku Wydział powiększa się o nową, 
siódmą katedrę: jest nią Katedra Radionawigacji, 
kierowana przez z-cę prof. Zenona Jagodzińskie-
go. Prof. Piekara odchodzi z Wydziału do Pozna-
nia. Ten wybitny fizyk był nie tylko organizato-

rem i kierownikiem pierwszej katedry fizyki na 
Wydziale, lecz wsławił się również pionierską 
inicjatywą utworzenia prawdopodobnie pierw-
szej na świecie „szkoły geniuszy” dla młodych fi-
zyków w Rydzynie. Kierownictwo katedry Fizyki 
I obejmuje doc. dr Włodzimierz Mościcki.

W następnym roku rektorem Politechniki 
zostaje wybitny specjalista budownictwa mor-
skiego prof. Stanisław Hueckel. Umiera niespo-
dziewanie prof. Łukasz Dorosz, organizator Wy-
działu.  

W 1955 roku dziekanem Wydziału zostaje 
z-ca prof. Tadeusz Karolczak, który rok później 
staje się pierwszym dziekanem z wyboru, wy-
branym przez Radę Wydziału na kadencję 1956–
1958; prodziekanami zostają z-ca prof. Leonard 
Knoch i z-ca prof. Józef Mikulski. Na fali popaź-
dziernikowej odwilży politycznej odbywają się 
też wybory rektora na uczelni, którym zostaje 
na kadencję czteroletnią prof. Wacław Balcerski, 

 Budynek Elektroniki od roku 1972
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również wybrany na urząd posła PRL. Na Wy-
dziale powstaje ósma katedra: Katedra Miernic-
twa Telekomunikacyjnego, której kierownictwo 
obejmuje z-ca prof. Roman Zimmermann. Na 
kierownika Katedry Podstaw Telekomunikacji 
powołany zostaje dr Jerzy Seidler.

Następują też dalsze zmiany w strukturze 
Wydziału; w szczególności z inicjatywy doc. dr. 
Włodzimierza Mościckiego zostaje powołana 
na Wydziale specjalność dydaktyczna „Fizyka 
techniczna”, prowadzona przez Katedrę Fizyki I. 
Katedra Techniki Przenoszenia Przewodowego 
zmienia nazwę na Katedrę Teletransmisji Prze-
wodowej.

W kolejnym roku Wydział powiększa się  
o dziewiątą katedrę, jest nią Katedra Techniki 
Fal Ultrakrótkich, utworzona przez doc. Le-
ona Drozdowicza. W 1958 roku rozpoczyna się 
nowa kadencja dziekańska prof. J. Lenkowskie-
go. Dwie katedry: Urządzeń Radionadawczych  

i Urządzeń Radioodbiorczych zostają przemia-
nowane na katedry Radiotechniki Nadawczej  
i Radiotechniki Odbiorczej. Kierownikiem Ka-
tedry Teletransmisji Przewodowej zostaje z-ca 
prof. Józef Sałaciński.

W 1960 roku rektorem PG zostaje prof. dr 
inż. Kazimierz Kopecki, członek delegacji Mi-
nisterstwa Oświaty ds. Politechniki Gdańskiej 
w 1945 roku i wybitny specjalista w dziedzinie 
elektroenergetyki oraz późniejszy poseł na Sejm 
PRL. Z jego inicjatywy doc. dr Aleksander Jan-
kowski powołany zostaje na delegata rektora ds. 
organizacji Ośrodka Maszyn Matematycznych, 
co stworzyło podstawy do stopniowego wprowa-
dzenia metod komputerowych w badaniach i w 
dydaktyce. W tym kontekście w roku akademic-
kim 1963/64 na Wydziale została utworzona spe-
cjalizacja „Maszyny matematyczne”, w ramach 
której prowadzono wykłady i laboratoria zwią-
zane z podstawami budowy i działania kompu-
terów. Ta nowatorska wówczas tematyka stała się 
także jedną z dwu rozwijanych przez istniejące 
już na Wydziale koło naukowe - Koło Studentów 
Łączności, którego pierwszymi prezesami byli 
Wiktor Chotkowski i Zdzisław Duch-Imbor. W 
tym samym roku pełną moc osiągnęła radiosta-
cja sekcji krótkofalarskiej koła SP2PZH, zainsta-
lowana w Domu Studenckim nr 16.

Drugą znaczącą inicjatywą studencką powsta-
łą w latach 60. w tym samym DS 16 była słynna 
później i działająca przez wiele lat Studencka 
Agencja Radiowa SAR, zorganizowana przez 
studentów, a później pracowników Wydziału: 
Andrzeja Guzińskiego i Wojciecha Wójciaka.

 W 1963 roku dekretem Komitetu Ekono-
micznego Rady Ministrów PRL Wydział otrzy-
mał dotację na budowę nowego gmachu. W celu 
uruchomienia tego przedsięwzięcia rektor po-
wołał z-cę prof. Józefa Sałacińskiego na koordy-
natora budowy nowego gmachu Wydziału.

W 1964 roku nowym dziekanem Wydziału 
zostaje prof. dr inż. Jerzy Seidler, który rok wcze-
śniej uzyskał nominację na profesora jako jeden 
z najmłodszych wówczas profesorów w kraju. 
Nominacje profesorskie otrzymuje ponadto 
trzech zasłużonych pracowników Wydziału: Ze-
non Jagodziński, Leonard Knoch i Józef Sałaciń-
ski.  Katedrę Radiotechniki Nadawczej przemia-
nowano na Katedrę Radiokomunikacji.

Przełomową datą w historii Wydziału był 
rok 1965, w którym Wydział Łączności otrzy-
mał uprawnienia do nadawania stopnia doktora 
nauk technicznych, co zdynamizowało w istot-
nym stopniu dalszy rozwój jego kadry nauko-Fo
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wej. Pierwszym wypromowanym na Wydziale 
doktorem nauk technicznych został Walerian 
Gruszczyński. W tymże roku Katedra Podstaw 
Telekomunikacji zmienia nazwę na Katedrę Teo-
rii Sterowania i Informacji, a Katedra Radiotech-
niki Odbiorczej zmienia nazwę na Katedrę Ukła-
dów Elektronicznych.

W 1966 roku rektorem PG zostaje prof. dr inż. 
Władysław Bogucki, odwołany po dwóch latach 
przez władze PRL wskutek wydarzeń Marca ‘68. 
Dziekanem Wydziału zostaje prof. Józef Sała-
ciński. Dr Krzysztof Grabowski habilituje się na 
Politechnice Warszawskiej i staje się drugim na 
Wydziale – po Wiktorze Szukszcie – docentem 
habilitowanym. Ponadto aż 10 pracowników 
wydziału: Tadeusz Bartkowski, Jerzy Chramiec, 
Janusz Gulczyński, Janusz Nowakowski, Wiktor 
Pawłowski, Zenon Polacki, Michał Polowczyk, 
Henryk Wierzba, Zenon Zakrzewski i Marian 
Zientalski obroniło swoje rozprawy doktorskie. 

Jest to też ostatni rok funkcjonowania Wy-
działu Łączności pod tą nazwą, albowiem 
wszystkie trzy istniejące wówczas Wydziały 
Łączności: Politechniki Warszawskiej, Wrocław-
skiej i Gdańskiej zostały przemianowane na Wy-
działy Elektroniki. 

W pierwszym roku działalności pod nową 
nazwą z pełnienia funkcji dziekana Wydziału 
rezygnuje prof. Józef Sałaciński ze względu na 
powołanie go na funkcję prorektora ds. ogól-
nych Politechniki Gdańskiej. Dziekanem zosta-
je ponownie doc. dr hab. inż. Wiktor Szukszta,  
a prodziekanami prof. dr inż. Zenon Jagodziński 
i prof. dr inż. Leonard Knoch. Faktyczną działal-
ność rozpoczyna powołany uprzednio Ośrodek 
Obliczeniowy PG – pod kierownictwem doc. dr. 
inż. Aleksandra Jankowskiego.

Rok 1968 rozpoczyna się pod znakiem wy-
darzeń marcowych. Rektor PG prof. Włady-
sław Bogucki zostaje zmuszony do rezygnacji, 
prawdopodobnie za zbyt łagodne potraktowa-
nie protestów studenckich na pamiętnym wiecu  
w holu Gmachu Głównego PG, na którym szcze-
gólnie wyróżnił się swoją patriotyczną postawą 
asystent Wydziału Elektroniki Andrzej Biernaś. 
Na funkcję rektora powołany zostaje prof. dr inż. 
Stanisław Rydlewski, dotychczasowy prorektor 
ds. nauczania. 

Nowym dziekanem Wydziału Elektroniki 
na trzyletnią kadencję zostaje prof. dr hab. inż. 
Krzysztof Grabowski, a prodziekanami doc. dr 
hab. inż. Michał Białko i doc. dr hab. inż. Henryk 
Wierzba. Doc. dr Czesław Bojarski zostaje kie-
rownikiem Katedry Fizyki I, jednakże jednostka 

ta, wskutek reorganizacji PG, włączona zostaje 
do powstałego właśnie Międzywydziałowego In-
stytutu Fizyki. Należy tu podkreślić, że pracowni-
cy Katedry Fizyki w ciągu jej kilkunastoletniego 
okresu funkcjonowania na Wydziale wnieśli zna-
czący wkład w jego osiągnięcia naukowe i dy-
daktyczne. Jednakże, wraz ze zmianą nazwy Wy-
działu, zmienił się również częściowo jego profil 
naukowy i dydaktyczny. W rezultacie część reali-
zowanych dotychczas przez fizyków przedmiotów 
o charakterze podstawowym przejęli elektronicy.

Realizując antyinteligencką politykę pomar-
cowych „reform”, władze PRL wymuszają w 1969 
roku zmianę struktur uczelnianych i w następ-
stwie wydanych zarządzeń Ministerstwa Szkol-
nictwa Wyższego Wydział zmuszony zostaje do 
likwidacji struktury katedralnej. I tak, w miej-
sce dziewięciu istniejących dotychczas katedr 
powołane zostają trzy instytuty: Cybernetyki 
Technicznej, Technologii Elektronicznej i Radio-
komunikacji, których dyrektorami zostali: prof. 
Jerzy Seidler, prof. Józef Sałaciński i prof. Józef 
Lenkowski. Instytuty te otrzymują nową sie-
dzibę, którą staje się oddana właśnie do użytku 
pierwsza (lewa) część nowego gmachu Wydziału 
Elektroniki. W 1972 r. oddano do użytku drugą, 
większą część tego gmachu. 

ZARYS HISTORII WYDZIAŁU
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W 1969 roku, z inicjatywy profesora Jerzego 
Seidlera, powstaje pierwsze na Wydziale i jed-
no z pierwszych w kraju studium doktoranckie 
z cybernetyki technicznej. Jego kierownikiem 
zostaje doc. Zenon Boguś. Uruchomione też 
zostaje drugie studium doktoranckie z układów 
elektronicznych kierowane przez prof. Leonarda 
Knocha. Staraniem prof. Jerzego Seidlera Wy-
dział pozyskuje własny komputer ZAM-41, za-
instalowany i uruchomiony w tymże roku pod 
kierunkiem doc. Tadeusza Bartkowskiego

W 1970 roku umiera rektor prof. Stani-
sław Rydlewski i nowym rektorem Politechniki 
Gdańskiej zostaje prof. mgr. inż. Janusz Staliń-
ski. Wymuszona administracyjnie reorganizacja 
Wydziału nie przebiega zbyt sprawnie; w insty-
tutach zmieniane są nazwy zakładów naukowo-
-dydaktycznych powstałych w miejsce katedr, 
zmienia się też obsada personalna kierowników 
poszczególnych jednostek. 

Dziekanem Wydziału w następnym roku zo-
staje prof. Józef Sałaciński, a prodziekanami doc. 
Zenon Boguś i doc. Marianna Sankiewicz. Osta-
tecznie ugruntowana zostaje instytutowa struk-
tura Wydziału w następującym kształcie:
• Instytut Cybernetyki Technicznej – prze-

kształcony później w Instytut Informatyki 

(dyrektor - profesor Jerzy Seidler, później  
doc. Wiesław Porębski), obejmujący trzy za-
kłady dydaktyczne i Centrum Techniki Obli-
czeniowej;

• Instytut Technologii Elektronicznej (dyrektor 
- doc. Michał Polowczyk), obejmujący cztery 
zakłady dydaktyczne i zakład doświadczalny;

• Instytut Telekomunikacji (dyrektor – doc. 
Marian Zientalski), obejmujący sześć zakła-
dów dydaktycznych.
W skład Wydziału wchodzi ponadto dotych-

czasowy Zakład Maszyn Matematycznych.
W 1972 roku zostaje zakończona budowa 

drugiej części nowego gmachu Elektroniki, dzię-
ki czemu zrealizowana zostaje ostatecznie inte-
gracja wszystkich jednostek Wydziału, z których 
część pozostawała dotychczas w starym gmachu, 
przekazanym teraz Wydziałowi Elektrycznemu. 
Nowa siedziba Wydziału otrzymuje znaczne 
fundusze na inwestycje aparaturowe, co stymu-
luje jego dalszy rozwój.

W Instytucie Informatyki powstaje czwarty 
zakład – Zakład Teorii Systemów Informacyj-
nych, kierowany przez doc. dr. Wojciecha Sob-
czaka.

Dziekanem na następną trzyletnią kadencję 
zostaje prof. Marian Zientalski, a prodziekanami 
docenci: Zenon Boguś, Marianna Sankiewicz, 
Walerian Gruszczyński i Wiesław Porębski.

Niestety, Wydział ponosi też dużą stratę, al-
bowiem z kadry profesorskiej ubywa prof. Jerzy 
Seidler, który wskutek nacisków władz partyj-
nych rezygnuje z pracy oraz funkcji pełnionych 
na Wydziale i przechodzi do Polskiej Akademii 
Nauk, gdzie poświęca się pracy naukowej.

Następny rok przynosi istotne zwiększenie 
powierzchni sal wykładowych Wydziału, gdyż 
oddane zostają do użytku oba audytoria w no-
wym gmachu.

Kolejne dwa lata charakteryzują się przyspie-
szeniem rozwoju Wydziału. Doktoraty coraz 
częściej uzyskują doktoranci wydziałowego stu-
dium doktoranckiego, Rada Wydziału zwiększa 
się do 25 samodzielnych pracowników nauki 
(wprawdzie część dzięki pomarcowym awansom 
na docentów), a około 150 dyplomantów rocz-
nie uzyskuje tytuł zawodowy magistra inżyniera 
elektronika. 

Zwiększenie potencjału naukowego i dydak-
tycznego Wydziału potwierdziło przyznanie mu 
w 1975 roku prawa nadawania stopnia doktora 
habilitowanego, co stanowiło ukoronowanie 
drugiego etapu rozwoju kadry naukowej Wy-
działu. Pierwszym wypromowanym na Wydzia-
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le doktorem habilitowanym zostaje Andrzej Gu-
ziński.

W tym samym roku rektorem Politechniki 
Gdańskiej na trzyletnią kadencję zostaje mia-
nowany prof. dr hab. inż. Tomasz Biernacki, 
a Wydział Elektroniki po raz pierwszy w swej 
historii przyznaje tytuł doktora honoris causa. 
Pierwszym doktorem honorowym został najwy-
bitniejszy chyba uczony z dziedziny elektroniki  
w Polsce profesor dr hab. inż. Janusz Groszkowski, 
członek rzeczywisty i dwukrotny przewodniczący 
PAN oraz wiceprzewodniczący Rady Państwa. 

Funkcje dziekana Wydziału na następne sie-
dem lat obejmuje prof. dr hab. inż. Michał Biał-
ko, a prodziekanami zostają docenci: Romuald 
Zielonko, Marianna Sankiewicz i Janusz Nowa-
kowski.

W 1978 r rektorem uczelni na trzyletnią ka-
dencję zostaje prof. dr hab. inż. Marian Cichy. 
Wydział Elektroniki nadal rozwija się dyna-
micznie, czego przejawem jest m.in. uzyskanie 
przez pracowników Wydziału trzech habilitacji  
i dziewięciu doktoratów. Ponadto po raz pierw-
szy przekroczono liczbę 200 promowanych rocz-
nie magistrów inżynierów elektroników. Dyrek-
torem Instytutu Informatyki zostaje prof. Michał 
Białko.

W 1979 roku Dyrektorem Instytutu Techno-
logii Elektronicznej zostaje doc. dr inż. Walerian 
Gruszczyński, a ze względu na koniec kadencji 
prodziekańskiej doc. dr. inż. Janusza Nowakow-
skiego, jego funkcję obejmuje doc. dr inż. Janusz 
Gulczyński. W Instytucie Informatyki Zakład 
Maszyn Matematycznych zostaje przemianowa-
ny na Zakład Podstaw Informatyki, zaś Zakład 
Przetwarzania Informacji na Zakład Systemów 
Liczących. 

Tytuł profesora otrzymuje Wojciech Sobczak. 
Odchodzi na emeryturę prof. dr inż. Józef Len-
kowski.

Rok 1980 okazał się przełomowy w historii 
Polski. W wyniku zwycięskiego strajku w Stocz-
ni Gdańskiej i podpisaniu Porozumień Sierp-
niowych powstaje spontanicznie największy  
w naszej historii ruch społeczny „Solidarność”. 
Ludzie odzyskują wiarę w imponderabilia  
i w prawdziwe wartości, zaczynają też wierzyć, że 
zakłamany i okrutny system totalitarny nie musi 
trwać wiecznie. Pracownicy i studenci Wydziału 
uczestniczą aktywnie w społecznym ruchu po-
parcia przemian na rzecz liberalizacji systemu 
rządów i demokratyzacji państwa. 

Na Politechnice Gdańskiej powstaje Komitet 
Założycielski NSZZ „Solidarność”, w skład które-

go wybrani z Wydziału Elektroniki wchodzą: dr 
Stanisław Kowalski, dr Andrzej Stepnowski i mgr 
Leopold Sawicki. Wkrótce Stanisław Kowalski 
zostaje wiceprzewodniczącym Komitetu, prze-
kształconym w następnym roku w Komisję Zakła-
dową, w skład której wchodzą m.in. doc. Gustaw 
Budzyński, dr Piotr Dębicki, dr Irena Leszczyń-
ska, Tomasz Iwaszkiewicz i Roman Koturbasz. 

W tym samym roku umiera nagle prodzie-
kan doc. dr inż. Janusz Gulczyński, znakomi-
ty nauczyciel akademicki i jeden z pierwszych 
specjalistów z technologii układów scalonych. 
Funkcję prodziekana obejmuje doc. dr inż. Ste-
fan Raczyński. Zachodzą też inne zmiany kadro-
we; dyrektorem Instytutu Technologii Elektro-
nicznej zostaje dr hab. inż. Bogdan Wilamowski, 
natomiast w Instytucie Informatyki dyrektorem 
zostaje doc. dr inż. Janusz Nowakowski. W tym-
że instytucie Zakład Automatyzacji i Obróbki 
Sygnałów przekształca się w Zakład Systemów 
Automatyki.

W 1981 roku rozwija się nadal ruch „Soli-
darność”, jednakże władze PRL przyjmują kurs 
konfrontacji, wprowadzają drastyczne ograni-
czenia, kartki na zakup podstawowych towarów 
i coraz częściej prowokują starcia i strajki. W ta-
kiej atmosferze napięcia i niepewności dochodzi 
do pierwszych od 1956 roku demokratycznych 
wyborów władz Uczelni. Rektorem wybrany zo-
staje prof. dr inż. Jerzy Doerffer, a prorektorami 
– prof. dr hab. inż. Bolesław Mazurkiewicz, prof. 
dr hab. Olgierd Gzowski i doc. dr inż. Marianna 
Sankiewicz. Na Wydziale nowe funkcje prodzie-
kańskie obejmują: doc. dr hab. inż. Michał Po-
lowczyk i doc. dr hab. inż. Ludwik Spiralski. 

W grudniu 1981 w całym kraju wprowadzo-
ny zostaje stan wojenny; następują aresztowania 
wśród pracowników i studentów, nasilają się re-
presje. Spośród pracowników Wydziału najsroż-
sze represje dotykają dr. Stanisława Kowalskiego, 
który zostaje aresztowany i uwięziony na 10 mie-
sięcy. 

W następnym roku trwania stanu wojenne-
go, mimo wprowadzonych przez władze ograni-
czeń swobód demokratycznych i samodzielności 
uczelni, działalność dydaktyczna i naukowa zosta-
je dość szybko odtworzona i jest kontynuowana. 
Dziekanem Wydziału na okres pięciu lat zostaje 
prof. dr hab. Wojciech Sobczak, a prodziekanami 
– doc. dr hab. inż. M. Polowczyk, doc. dr hab. inż. 
L. Spiralski i doc. dr inż. W. Malina. W Instytucie 
Telekomunikacji Zakład Hydroakustyki Elektro-
fonii dzieli się na dwie jednostki: Zakład Hydro-
akustyki i Zakład Inżynierii Dźwięku.

ZARYS HISTORII WYDZIAŁU



1110/2012 PISMO PG

W 1983 roku stan wojenny zostaje formal-
nie zawieszony, ale wiele restrykcji i ograniczeń 
utrudniających życie społeczeństwa nadal trwa, 
aczkolwiek zaczyna się już odczuwać pierwsze 
oznaki ich rozluźnienia, m.in. w sferze wyjaz-
dów zagranicznych. Jakkolwiek przyczyny wy-
jazdów były różne, to jednak skala tej „postso-
lidarnościowej” emigracji pracowników uczelni 
była znacząca i z pewnością osłabiło to potencjał 
również Wydziału Elektroniki.

Rektorem PG na następne 3 lata zostaje prof. 
dr hab. inż. Eugeniusz Dembicki. Na Wydziale 
dyrektorem Instytutu Technologii Elektronicz-
nej zostaje doc. dr inż. Stefan Raczyński.

W tym samym roku umiera były prodziekan 
doc. mgr inż. Leon Drozdowicz, współtwórca 
Wydziału, założyciel i długoletni kierownik  Ka-
tedry Techniki Fal Ultrakrótkich, jeden z najwy-
bitniejszych dydaktyków i najbardziej lubianych 
przez studentów prodziekanów w całej historii 
Wydziału.  

W następnym 1984 roku rektorem PG zostaje 
prof. dr hab. inż. Bolesław Mazurkiewicz, a pro-
rektorami – prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowal-

ski, prof. dr hab. Wojciech Sobczak i prof. dr hab. 
inż. Bohdan Kozerski. Dziekanem Wydziału na 
okres trzyletni zostaje mianowany prof. dr inż. 
Marian Zientalski, a prodziekanami – doc. dr 
inż. W. Gruszczyński, doc. dr hab. inż. W. Mali-
na i doc. dr hab. inż. D. Rutkowski. Dyrektorem 
Instytutu Telekomunikacji zostaje prof. dr hab. 
inż. Krzysztof Grabowski. Umiera na emigracji 
były rektor PG, inicjator powołania Wydziału  
i jeden z jego głównych organizatorów profesor 
Paweł Szulkin.  W Instytucie Informatyki Zakład 
Systemów Liczących zmienia nazwę na Zakład 
Systemów Komputerowych.

W roku 1987, tracąc coraz bardziej zdrowie 
w wyniku represjonowania w stanie wojennym  
i nawet po jego odwołaniu (był ponownie wię-
ziony w 1985 roku), 20 stycznia umiera na skutek 
wylewu dr Stanisław Kowalski. Pogrzeb Stasz-
ka na cmentarzu Łostowickim był dla kolegów  
z „Solidarności” wielkim hołdem za odwagę  
w głoszeniu prawdy i stał się manifestacją patrio-
tyczną społeczności politechnicznej.

W 1988 roku umiera były dziekan prof. dr inż. 
Józef Lenkowski, jeden z najbardziej zasłużonych 
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współtwórców Wydziału. Położył on również 
duże zasługi w promocji polskiej nauki za gra-
nicą, gdzie pracował przez kilka lat jako dziekan 
na uniwersytecie w Nigerii oraz jako profesor na 
uniwersytecie w Zambii. W Instytucie Informa-
tyki z Zakładu Systemów Komputerowych zosta-
je wydzielony nowy Zakład Inżynierii Oprogra-
mowania.

Rok 1989 przynosi odzyskanie przez nasz kraj 
suwerenności; powstaje pierwszy niekomuni-
styczny rząd i zainicjowane zostają demokratycz-
ne reformy polityczne i społeczne. Przeobrażenia 
te zaczynają znajdować również odbicie w zmia-
nach zachodzących w strukturze i funkcjono-
waniu uczelni wyższych. Między innymi zostaje 
wprowadzone stanowisko profesora uczelniane-
go, natomiast mianowani po Marcu ’68 i później 
docenci, którzy nie uzyskali stopnia doktora ha-
bilitowanego, zostają pozbawieni statusu samo-
dzielnych pracowników naukowych i prawa pro-
wadzenia oraz recenzowania doktoratów.

Dwóch profesorów Wydziału otrzymuje tytu-
ły doktora honoris causa w uczelniach zagranicz-
nych: profesor Henryk Wierzba na Uniwersyte-

cie w Oulu (Finlandia) i profesor Józef Sałaciński 
na Uniwersytecie w Dreźnie (NRD).

Nowym prodziekanem zostaje doc. dr hab. 
inż. Witold Stepowicz, a w Instytucie Technolo-
gii Elektronicznej zmienione zostają nazwy kilku 
zakładów na: Elektroniki Ciała Stałego, Miernic-
twa Elektronicznego, Technologii Elementów 
i Układów Elektronicznych oraz Technologii 
Urządzeń Elektronicznych.

Rok 1990 przynosi przywrócenie wyborów 
władz akademickich zawieszonych przez stan 
wojenny. Rektorem PG zostaje wybrany prof. dr 
hab. inż. Edmund Wittbrodt, prorektorami zaś 
profesorowie: Zbigniew Szczerba i Aleksander 
Kołodziejczyk oraz dr hab. Antoni Nowakow-
ski. Dziekanem Wydziału zostaje wybrany doc. 
dr hab. inż. Henryk Krawczyk, a prodziekanami 
doc. dr hab. inż. Witold Stepowicz, doc. dr hab. 
inż. Marek Kitliński i dr inż. Mariusz Barski.

Na wniosek Rady Wydziału tytuł doktora ho-
noris causa Politechniki Gdańskiej otrzymuje  
w 1991 r. profesor Dieter A. Mlynski z Uniwer-
sytetu w Karlsruhe. Na Wydziale zostaje otwarty 
nowy kierunek studiów – automatyka i roboty-
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ka.  W tym samym roku umiera emerytowany 
doc. dr inż. Aleksander Jankowski, organizator 
i kierownik Ośrodka Maszyn Matematycznych 
PG, włączonego w 1969 w strukturę Wydziału.

W 1992 r w następstwie wprowadzanych re-
form rozpoczyna się reorganizacja struktury 
uczelni: zostają rozwiązane instytuty i następuje 
powrót do struktury katedralnej. Wydział odtąd 
składa się z 16 Katedr: Akustyki (kierownik: dr 
hab. inż. R. Salamon) z dwoma zakładami Aku-
styki Środowiska (dr hab. inż. A. Stepnowski)  
i Inżynierii Dźwięku (dr hab. inż. A. Czyżewski), 
Aparatury Pomiarowej (prof. dr hab. inż. L. Spi-
ralski), Architektury Systemów Komputerowych 
(doc. dr inż. T. Bartkowski), Elektroniki Medycz-
nej i Ekologicznej (dr hab. inż. A. Nowakow-
ski), Elektroniki Ciała Stałego (prof. dr hab. inż.  
M. Polowczyk), Miernictwa Elektroniczne-
go (prof. dr inż. R. Zielonko), Optoelektroniki 
(prof. dr hab. inż. H. Wierzba), Podstaw Infor-
matyki (prof. dr hab. inż. M. Kubale), Syste-
mów i Sieci Telekomunikacyjnych (prof. dr inż.  
M. Zientalski), Systemów Informacyjnych (prof. 
dr hab. W. Sobczak), Systemów Automatyki 
(doc. dr inż. J. Nowakowski), Systemów i Urzą-
dzeń Radiokomunikacyj¬nych (prof. dr hab. 
inż. D. Rutkowski), Technik Programowania (dr 
hab. inż. W. Malina), Techniki Mikro-falowej  
i Telekomunikacji Optycznej (prof. dr hab. inż.  
K. Grabowski), Teorii Obwodów i Układów (dr 
hab. inż. M. Niedźwiecki), Układów Elektronicz-
nych (prof. dr hab. inż. A. Guziński) oraz z Za-
kładu Zastosowań Informatyki (dr inż. S. Szejko).

Następny rok jest rokiem kontynuacji ka-
dencji zarówno władz uczelni, jak i Wydziału. 
Rektorem PG zostaje wybrany ponownie prof. 
dr hab. inż. Edmund Wittbrodt, a prorektora-
mi ponownie profesorowie: Zbigniew Szczerba 
i Aleksander Kołodziejczyk oraz doc. dr hab. 
Antoni Nowakowski. Dziekanem Wydziału zo-
staje wybrany ponownie doc. dr hab. inż. Hen-
ryk Krawczyk, a prodziekanami profesorowie: dr 
hab. inż. B. Kosmowski, dr hab. inż. A. Koncza-
kowska i dr hab. inż. J. Woźniak. Kierownictwo 
Katedry Optoelektroniki obejmuje dr hab. inż.  
B. Kosmowski.

W roku 1994 trzeci profesor Wydziału zo-
staje wyróżniony przez zagraniczną uczelnię 
tytułem doktora honoris causa. Otrzymuje go 
na Uniwersytecie Surrey, w Anglii, prof. Zenon 
Jagodziński. Promotorem przewodu był profesor 
Robert Chivers, który odkrył w dokumentacji 
Uniwersytetu Surrey, przekazanej po likwidacji 
Polish University College w Londynie, dyplom 

profesora Jagodzińskiego, który uzyskał na tej 
uczelni w 1947 roku. Nota bene, piszący ten za-
rys był reprezentantem rektora PG na uroczy-
stości w Surrey i zapoznał się z dokumentacją, 
o której mowa wyżej. Był to dla niego powód do 
wzruszenia i dumy z tego powodu, że Polish Uni-
versity College wypromował ponad tysiąc dyplo-
mantów rekrutujących się z oficerów i żołnierzy 
Polskich Sił Zbrojnych, którzy po zakończeniu 
działań wojennych znaleźli się w Anglii. 

Zostaje powołane studium doktoranckie całe-
go Wydziału, którego kierownikiem zostaje prof. 
dr hab. inż. Michał Białko.

Umiera emerytowany prof. mgr inż. Roman 
Zimmermann, jeden ze współtwórców Wydzia-
łu, twórca Katedry Miernictwa i Metrologii na 
Wydziale i wieloletni jej kierownik.

W 1995 roku profesor Michał Białko staje się 
kolejnym, już czwartym, profesorem z Wydziału 
Elektroniki wyróżnionym doktoratem honoris 
causa, nadanym mu przez Uniwersytet w Tulu-
zie, we Francji.

Umiera emerytowany prof. dr inż. Leonard 
Knoch, jeden ze współtwórców Wydziału, twór-
ca radiokomunikacji na Wydziale.

Od początku lat 90. postępuje skokowy rozwój 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych 
oraz wzrasta rola informatyki i telekomunika-
cji zarówno w sferze badań, jak i w programach 
kształcenia. Wychodząc naprzeciw tym tenden-
cjom, Rada Wydziału występuje o zmianę nazwy 
Wydziału i w konsekwencji w 1995 r. Wydzia-
łowi zostaje nadana nazwa do dzisiaj obowią-
zująca: Wydział Elektroniki, Telekomunikacji  
i Informatyki.

W 1996 roku następuje zmiana władz uczelni 
i wydziału. Rektorem PG zostaje wybrany prof. 
dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk, a pro-
rektorami – prof. dr hab. inż. Jan Godlewski, 
dr hab. inż. Alicja Konczakowska i prof. dr inż. 
Włodzimierz Przybylski. Dziekanem Wydziału 
na tę kadencję zostaje wybrany dr hab. inż. Józef 
Woźniak, a prodziekanami dr hab. inż. Andrzej 
Stepnowski, doc. dr inż. Janusz Nowakowski i dr 
hab. inż. Roman Rykaczewski.

Umiera mgr inż. Tadeusz Karolczak, jeden  
z twórców Wydziału i jego pierwszy dziekan 
z wyboru – wybitny specjalista w dziedzinie 
wzmacniaczy elektronicznych i znakomity dy-
daktyk, a także zamiłowany krótkofalowiec.

W 1997 roku prof. dr hab. Wojciech Sobczak 
obejmuje funkcję kierownika studium dokto-
ranckiego Wydziału Elektroniki, Telekomuni-
kacji i Informatyki. Z Katedry Akustyki wydzie-
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lona zostaje Katedra Inżynierii Dźwięku, której 
kierownikiem zostaje dr hab. inż. Andrzej Czy-
żewski.

Umiera emerytowany prof. dr hab. inż. Wik-
tor Szukszta, pierwszy dziekan Wydziału i jego 
współorganizator, twórca i organizator specjal-
ności telekomutacyjnej. W tym samym roku 
umiera emerytowany  wykł. mgr inż. Józef Mi-
kulski, pierwszy po wojnie dyplomant Wydziału 
i jego były prodziekan, wieloletni członek Rady 
Wydziału.

W 1998 r uruchomione zostają na Wydziale, 
obok studiów magisterskich, studia inżynierskie, 
i podjęta zostaje reforma programów nauczania 
zmierzająca do wprowadzenia elastycznego sys-
temu studiów dwustopniowych na wszystkich 
kierunkach.

Umiera emerytowany prof. dr inż. Józef Sa-
łaciński, dziekan Wydziału, inicjator budowy 
gmachu „nowej” Elektroniki, doktor honoris 
causa, prorektor PG i rektor Akademii Technicz-
no-Rolniczej w Bydgoszczy.

Rok 1999 jest rokiem kontynuacji kadencji 
zarówno władz uczelni, jak i Wydziału. Rekto-
rem PG zostaje ponownie wybrany prof. dr hab. 
inż. Aleksander Kołodziejczyk, a prorektorami – 
ponownie prof. dr hab. Jan Godlewski, dr hab. 
inż. Alicja Konczakowska i prof. dr inż. Włodzi-
mierz Przybylski. Dziekanem Wydziału ponow-

nie zostaje wybrany dr hab. inż. Józef Woźniak, a 
prodziekanami – prof. dr hab. inż. Marek Kuba-
le, dr hab. inż. Roman Rykaczewski i doc. dr inż. 
Janusz Nowakowski.

Umiera emerytowany prof. dr inż. Zenon Ja-
godziński, twórca specjalności „Radionawigacja 
i hydroakustyka” na Wydziale, wieloletni Kie-
rownik Katedry Akustyki i członek Rady Wy-
działu, prodziekan, doktor honoris causa Uni-
wersytetu w Surrey. 

W roku 2000 funkcję kierownika Studium 
Doktoranckiego Wydziału ETI obejmuje dr hab. 
inż. Andrzej Czyżewski, który wraz z Antonim 
Nowakowskim uzyskuje w tymże roku tytuł 
profesorski. Powstaje nowa Katedra Systemów 
Telemonitoringu (z podziału Katedry Akustyki), 
której kierownikiem został jej założyciel dr hab. 
inż. Andrzej Stepnowski. 

W pierwszym roku nowego wieku, tytuły pro-
fesorskie uzyskali: Michał Mrozowski i Andrzej 
Stepnowski. Ponadto zakończono na wydziale 4 
przewody habilitacyjne i 11 doktorskich.

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 
wyróżnia profesora Jerzego Seidlera nadaniem 
mu tytułu i godności doktora honoris causa.

Umiera prof. dr hab. inż. Andrzej Guziński, 
profesor Politechniki Koszalińskiej, a przedtem 
wieloletni członek Rady Wydziału, kierownik 
zakładu, a następnie katedry; pierwszy, który 
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uzyskał na Wydziale stopień doktora habilitowa-
nego.

Umiera prof. dr hab. inż. Henryk Wierzba, 
wieloletni członek Rady Wydziału, prodziekan, 
kierownik zakładu, a następnie katedry, doktor 
honoris causa Uniwersytetu w Oulu, w Finlandii.

Rok 2002 jest rokiem jubileuszu 50-lecia ist-
nienia Wydziału na Politechnice Gdańskiej.

Działania Wydziału, zainicjowane w 2000 
roku podjęciem strategicznej decyzji o koniecz-
ności budowy nowego gmachu, zostały w pełni 
poparte uchwałą Senatu PG, podkreślającą po-
trzeby Wydziału w związku z dużym zapotrze-
bowaniem na kształconych na Wydziale specja-
listów.

Rektorem PG zostaje wybrany prof. dr hab. 
inż. Janusz Rachoń, a prorektorami prof. dr hab. 
inż. Andrzej Stepnowski, prof. dr hab. inż. Ro-
muald Szymkiewicz, dr hab. inż. Wojciech Sa-
dowski i dr hab. inż. Władysław Koc. 

Dziekanem Wydziału zostaje po raz trzeci 
wybrany prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk,  
a prodziekanami prof. dr hab. inż. Marek Kubale, 
dr hab. inż. Ryszard Katulski, prof. dr hab. inż. 
Michał Polowczyk i dr inż. Mariusz Barski.

W tymże jubileuszowym roku na wniosek 
Rady Wydziału ETI Senat PG nadał tytuł i god-
ność doktora honoris causa profesorowi Igna-
cemu Maleckiemu, członkowi rzeczywistemu 
PAN, który był związany z Politechniką Gdańską 
od początku jej istnienia. Jako jeden z pionierów 
uczelni zorganizował w 1946 r. Katedrę Elek-
trotechniki Stosowanej i Akustyki na Wydziale 
Elektrycznym PG i zainicjował badania w dzie-
dzinie hydroakustyki. Przyczynił się w ten spo-
sób do powstania naszego Wydziału. 

Prof. dr hab. Michał Mrozowski jako pierwszy 
z Wydziału został laureatem XV edycji Nagrody 
Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza.

Katedra Elektroniki Medycznej i Ekologicznej 
zmienia nazwę na Katedrę Inżynierii Biome-
dycznej. Obroniono 16 doktoratów oraz sfina-
lizowano 1 habilitację. Nominacje profesorskie 
odebrali Maciej Niedźwiecki i Józef Woźniak.

W 2003 roku nominacje profesorskie odebrali 
Zdzisław Kowalczuk i Witold Malina. Obronio-
nych zostało 18 doktoratów.

Dokonano zmiany nazw szeregu katedr: Ka-
tedry Podstaw Informatyki na Katedrę Algoryt-
mów i Modelowania Systemów, Katedry Tech-
niki Mikrofalowej i Telekomunikacji Optycznej 
na Katedrę Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej, 
Katedry Zastosowań Informatyki na Katedrę 
Inżynierii Oprogramowania, Katedry Technik 

Programowania na Katedrę Inżynierii Wiedzy, 
Katedry Systemów Telemonitoringu na Katedrę 
Systemów Geoinformatycznych, Katedry Aku-
styki na Katedrę  Systemów Elektroniki Morskiej, 
Katedry Inżynierii Dźwięku i Obrazu na Katedrę 
Systemów Multimedialnych, Katedry Systemów 
i Urządzeń Radiokomunikacyjnych na Katedrę 
Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych. Po-
nadto przekształcono Katedrę Aparatury Po-
miarowej i Katedrę Miernictwa Elektronicznego  
w Katedrę Metrologii i Systemów Elektronicz-
nych, Katedrę Elektroniki Ciała Stałego i Zakład 
Układów Elektronicznych w Katedrę Systemów 
Mikroelektronicznych. Jednocześnie rozwiązano 
Katedrę Teorii Obwodów i Układów. 

Umiera niespodziewanie profesor Miron 
Niedźwiecki, wybitny nauczyciel akademicki  
i znakomity naukowiec. W pamięci tysięcy stu-
dentów, których kolejne pokolenia uczył przez 
ponad 50 lat teorii obwodów i sygnałów, zapisał 
się jako wspaniały wykładowca i wymagający, 
ale sprawiedliwy nauczyciel. Był strażnikiem 
niemalże katońskich cnót i tradycyjnych war-
tości, jak uczciwość, zamiłowanie do ścisłości  
i dociekliwości. Był wieloletnim członkiem na-
szej Rady Wydziału, kierownikiem zakładu,  
a następnie katedry, jednym z pierwszych, który 
uzyskał na Wydziale stopień doktora habilitowa-
nego. 

Rok akademicki 2004/2005 był rokiem po-
dwójnego jubileuszu uczelni: 60-lecia Politech-
niki Gdańskiej jako polskiej państwowej uczel-
ni akademickiej i 100-lecia powołania wyższej 
uczelni technicznej w Gdańsku. W ramach ob-
chodów tego jubileuszu odbyło się uroczyste 
wmurowanie kamienia węgielnego pod nowy 
budynek Wydziału ETI PG, wieńczące pierwszy 
etap budowy nowego gmachu. Uroczystość mia-
ła szczególną oprawę, albowiem poza władzami 
uczelni i Wydziału obecne były władze mini-
sterialne, regionalne oraz delegacja Konferencji 
Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

W roku 2005 Rektorem PG zostaje wybrany 
na kolejną kadencję prof. Janusz Rachoń, a pro-
rektorami profesorowie: Romuald Szymkiewicz, 
Wojciech Sadowski, Władysław Koc i dr hab. inż. 
Ryszard Katulski, prof. nadzw. PG.

Dziekanem Wydziału na tę kadencję zostaje 
wybrany po raz czwarty prof. dr hab. inż. Hen-
ryk Krawczyk, a prodziekanami profesorowie 
Michał Mrozowski, Zdzisław Kowalczuk oraz  dr 
hab. inż. Wojciech Jędruch i dr hab. inż. Krzysz-
tof Goczyła, prof. nadzw. PG.

Obchody jubileuszu PG zakończyła 1st IEEE 
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International Conference on Technologies 
for Homeland Security and Safety – pierwsza 
międzynarodowa konferencja na Politechnice 
Gdańskiej pod patronatem IEEE. Funkcję Gene-
ral Chair pełnił prof. A. Stepnowski.

Nominację profesorską odebrała Bożena 
Kostek. Dr Adrian Kosowski otrzymał nagrodę 
„Primus Inter Pares”. Rok kończy się obroną 12 
doktoratów i 2 habilitacji. Katedra Systemów 
Mikroelektronicznych została przekształcona  
w Zakład Systemów Mikroelektronicznych.

Rok 2006 rozpoczyna się szeregiem zmian 
organizacyjnych na Wydziale, a mianowicie  
– decyzją rektora rozwiązano Katedry: Opto-
elektroniki, Metrologii i Systemów Elektronicz-
nych, Systemów Informacyjnych oraz Systemów 
i Sieci Telekomunikacyjnych; jednocześnie po-
wołano Katedry: Optoelektroniki i Systemów 
Elektronicznych, Sieci Teleinformatycznych, 
Systemów Decyzyjnych oraz Teleinformatyki. 
Ponadto przekształcono Zakład Systemów Mi-
kroelektronicznych na Katedrę Systemów Mi-
kroelektronicznych.

Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski zostaje lau-
reatem XIX edycji Nagrody Naukowej Miasta 
Gdańska im. Jana Heweliusza. Nominację profe-
sorską otrzymał Bogdan Wiszniewski. Sfinalizo-
wano 4 habilitacje i 18 doktoratów.

Rok 2007 staje się dla Wydziału zakończe-
niem kolejnego etapu rozwoju. W wyniku po-
dejmowanych starań, w których decydującą rolę 
odegrało osobiste zaangażowanie dziekana Hen-
ryka Krawczyka, Wydział ETI obejmuje w posia-
danie nowy wspaniały gmach – inteligentny bu-
dynek, w którym otrzymuje również swoją nową 
siedzibę Centrum Informatyczne Trójmiejskiej 
Akademickiej Sieci Komputerowej (CI TASK).

Prof. Henryk Krawczyk zostaje członkiem 
korespondentem PAN. Nominacje profesorskie 
odebrali: Ewa Hermanowicz, Alicja Konczakow-
ska i Roman Salamon.

Zakończono 3 przewody habilitacyjne i 15 
doktorskich. 

Rok 2008 jest rokiem kolejnego sukcesu 
Wydziału; rektorem PG na tę kadencję zostaje 
wybrany prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, 
pierwszy przedstawiciel Wydziału powołany na 
tę funkcję w 56-letniej historii Wydziału. Prorek-
torami zostali: prof. dr hab. inż. Jan Hupka, prof. 
dr hab. Jan Godlewski, prof. dr hab. inż. Andrzej 
Zieliński i prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat. 

Dziekanem Wydziału zostaje wybrany dr hab. 
inż. Krzysztof Goczyła, prof. nadzw. PG, a pro-
dziekanami prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski, 

prof. dr hab. inż. Alicja Konczakowska prof. dr 
hab. inż. Bogdan Wiszniewski i dr hab. inż. Ma-
rek Moszyński, prof. nadzw. PG.

Po raz kolejny na Wydziale ma miejsce pod-
niosła uroczystość nadania tytułów doktora ho-
noris causa Politechniki Gdańskiej; godność tę 
otrzymali prof. Michał Białko z wydziału  ETI PG  
i prof. Jan Węglarz z  Politechniki Poznańskiej. 
Profesor Węglarz ma piękną kartę powiązań ro-
dzinnych z naszą uczelnią: ojciec profesora był 
polskim studentem na politechnice w Gdańsku 
w latach trzydziestych. Laudację wygłosił rektor 
elekt PG prof. Henryk Krawczyk. Uroczystość tę 
połączono z otwarciem nowego gmachu WETI. 

W 2009 roku decyzją marszałka Wojewódz-
twa Pomorskiego Jana Kozłowskiego status Kla-
stra Kluczowego otrzymał, zainicjowany przez 
Wydział, Pomorski Klaster ICT. 

Umiera mgr inż. Włodzimierz Martin, współ-
twórca systemu Crook („polskiego Uniksa”), 
opracowanego na legendarny minikomputer 
K202 (polski PDP-11), pierwszy administrator 
systemu Unix na PG oraz współtwórca i admi-
nistrator sieci wydziałowej ETI. Warto tu wspo-
mnieć, że podziemna „Solidarność” w latach 80. 
korzystała z komputerowych szyfrów, których 
oprogramowanie stworzył właśnie Włodzimierz 
Martin.

Zakończono jeden przewód habilitacyjny i 16 
doktorskich.

Rok 2010 zaczyna się sfinalizowaniem remon-
tu „starego” budynku Wydziału ETI. Utworzono 
laboratorium wydziałowe „Centrum Doskonało-
ści WiComm – Inżynieria Systemów Komunika-
cji Bezprzewodowej”, którego kierownikiem zo-
stał prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski. Dr inż. 
Adrian Kosowski został laureatem ósmej edycji 
Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukow-
ców im. Jana Uphagena. 

Zakończono 3 przewody habilitacyjne i 16 
doktorskich. 

W roku 2011 ma miejsce przekształcenie Ka-
tedry Inżynierii Wiedzy w Katedrę Inteligent-
nych Systemów Interaktywnych oraz Katedry 
Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych  
w Katedrę Metrologii i Optoelektroniki. Dr Ad-
rian Kosowski zostaje członkiem Akademii Mło-
dych Uczonych PAN. Umiera doc. dr inż. Stefan 
Raczyński, wieloletni członek Rady Wydziału, 
były prodziekan i inicjator specjalności elek-
tronika medyczna. Zakończono 21 przewodów 
doktorskich.

W roku 2012 kończy się gruntowna moderni-
zacja Audytorium 1 starego gmachu WETI i roz-

ZARYS HISTORII WYDZIAŁU
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poczyna się modernizacja Audytorium 2 wraz  
z budową unikatowego Laboratorium Zanu-
rzonej Wizualizacji Przestrzennej. Wydział ob-
chodzi 60-lecie swojego istnienia w strukturach 
Politechniki Gdańskiej. Główne uroczystości 
rocznicowe odbywają się 25 maja.

Bardzo trudno krótko podsumować 60-letnią 
historię Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji 
i Informatyki Politechniki Gdańskiej. To histo-
ria jego twórców w latach 50. ubiegłego stule-
cia, poświęcających się bez reszty idei budowy 
nowego wydziału Politechniki, wychodzącego 
naprzeciw nowym, nierozpoznanym wówczas 

technologiom; to także historia jego pracowni-
ków zaangażowanych w odzyskanie przez Polskę 
niepodległości, a przez polskie uczelnie swobód 
akademickich, to wreszcie współczesna historia 
fascynujących wynalazków, wspaniałych osią-
gnięć naukowych i dydaktycznych, a przede 
wszystkim współczesność wybitnych osobowo-
ści naukowych i dydaktycznych, które są naj-
większym skarbem Wydziału. Bez wątpienia, 
Wydział ETI PG obecnie jest gotowy do stawie-
nia czoła wyzwaniom współczesności, tym no-
wym wyzwaniom, jakie niesie ze sobą burzliwy 
rozwój nowoczesnych technologii ICT. n
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Laboratorium 
komputerowe  
w nowym gmachu
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Laboratorium Zanurzonej 
Wizualizacji Przestrzennej

Studenci inżynierii 
biomedycznej 
podczas zajęć 
praktycznych
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Historia zmagań o prawa obywatelskie przez 
pracowników Wydziału zaczęła się długo przed 
oficjalną legalizacją „Solidarności”; rzec można, 
że jest tak długa, jak historia Wydziału. Należy 
tu wspomnieć o relegowaniu z Wydziału asy-
stenta Andrzeja Biernasia, przywódcę studenc-
kiego komitetu protestacyjnego w marcu 1968 
r., czy też bolesne doświadczenia grudnia 1970 
r. w Trójmieście. W latach 70. XX w. inspiratora-
mi działań niezależnych byli pracujący wówczas 
na Wydziale jako asystent Andrzej Gwiazda oraz 
dr Stanisław Kowalski. Organizowali spotkania, 
dyskusje, rozprowadzali paryską „Kulturę” i inne 
wydawnictwa niezależne (m. in. biuletyn „Opi-
nia”), również i niskonakładowe tomiki poezji 
Barańczaka czy Krynickiego. Staszek Kowalski 
pisywał też noty protestacyjne i listy poparcia dla 
różnych niezależnych inicjatyw. W tej atmosfe-
rze rodziła się świadomość, która miała znaleźć 
swoje ujście w sierpniu 1980 roku.

Informacje o strajku w stoczni wywołały 
spontaniczne reakcje poparcia i solidarności. 
Już 19 sierpnia pracownicy Politechniki Gdań-
skiej zgromadzeni na wiecu wybrali delegatów, 
którzy przekazali pieniądze zebrane dla strajku-
jących stoczniowców, a dr Wojciech Gruszecki 

został członkiem Międzyzakładowego Komitetu 
Strajkowego. Po podpisaniu dokumentu między 
Komisją Rządową i MKS Gdańsk, kończącego 
strajk, 2 września 1980 r. powołany został sześcio-
osobowy Komitet Inicjatorów Niezależnego Sa-
morządnego Związku Zawodowego na Politech-
nice Gdańskiej, który 6 września przekształcił się  
w Komitet Założycielski NSZZ, liczący 44 człon-
ków – przedstawicieli wydziałów, instytutów  
i innych jednostek organizacyjnych Politechniki 
Gdańskiej. W skład komitetu założycielskiego 
weszli z Wydziału Elektroniki: Stanisław Kowal-
ski (jako wiceprzewodniczący) oraz Leopold Sa-
wicki i Andrzej Stepnowski, a pierwszą Komisję 
Zakładową kadencji 1980–81 tworzyli z Wydzia-
łu Elektroniki: Gustaw Budzyński, Piotr Dębicki, 
Tomasz Iwaszkiewicz, Roman Koturbasz i Irena 
Leszczyńska. Staszek Kowalski został też (wraz 
z Janem Dajnowskim i  Michałem M. Moszyń-
skim) redaktorem Biuletynu Informacyjnego 
PG, a następnie, już samodzielnie, Serwisu In-
formacyjnego. Po wprowadzeniu stanu wojen-
nego za organizowanie strajków protestacyjnych  
na uczelniach Trójmiasta zaczęły się brutalne 
represje. Najsurowsze wyroki w procesie, który 
odbył się w dniach 1–3 lutego 1982 r., otrzymali 
pracownicy Wyższej Szkoły Morskiej: Ewa Kuba-
siewicz – 10 lat pozbawienia wolności, oraz Jurek 
Kowalczyk, absolwent naszego Wydziału – 9 lat. 
Dyscyplinarnie został wówczas wyrzucony z pra-
cy prodziekan Wydziału Elektrycznego WSM, 
dr Tadeusz Milancej. Dzięki usilnym staraniom 
udało się go zatrudnić na Wydziale. Pozwoliło 
mu to na aktywne włączenie się w działalność 
zdelegalizowanego związku. Staszek Kowalski 
kontynuuje wydawanie Serwisu Informacyjne-
go, co doprowadziło szybko do aresztowania go 
20 grudnia 1981 r. i skazania na 1,5 roku więzie-
nia za kontynuowanie działalności związkowej.  
W 1985 roku zostaje ponownie aresztowany na 
pół roku. Wskutek nieustannych szykan coraz 
bardziej traci zdrowie i umiera po wylewie 20 
stycznia 1987 roku. Jego pogrzeb był dla kolegów 
z Solidarności wielkim hołdem podziękowania 
za odwagę w głoszeniu prawdy.

Mimo represji „Solidarność” istniała na 
Wydziale ETI cały czas, a w tworzeniu tajnych 
struktur przez Kazimierza Frydla i Wiesława 

O godność i prawa pracownicze
Szkic o powstawaniu NSZZ „Solidarność” na Wydziale ETI

Lech Hasse
Wydział Elektroniki, 
Telekomunikacji  
i Informatyki
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Pogrzeb Stanisława 
Kowalskiego (1987)



1910/2012 PISMO PG

Próchnickiego aktywnie wspomagał ich reko-
mendacjami Adam Skiba. Organizowana była 
skuteczna pomoc osobom zatrzymanym, często 
prowadząca do ich wcześniejszego zwolnienia, 
jak w przypadku studenta Wydziału Marka Biał-
ko (syna prof. Michała Białko). Skuteczne inter-
wencje w obronie zatrzymanych studentów po-
dejmowała pani prorektor Marianna Sankiewicz, 

m.in. za pośrednictwem księdza Franciszka 
Cybuli, który wówczas rezydował w Kolegiacie 
Najświętszego Serca Pana Jezusa „Na Czarnej”. 
Starano się też skutecznie o interwencje w obro-
nie naszych członków (m. in. u mecenasa Jacka 
Taylora).

W latach 1982-1989 kilkudziesięciu pracow-
ników Wydziału ETI regularnie płaciło składki 
związkowe, na dowód czego otrzymali specjalne 
„wojenne” legitymacje związkowe. Powielacz, 
legitymacje i pieczątki związku były przecho-
wywane w lokalu przy ulicy Matki Polki, pod 
czujnym okiem ochrony konsulatu radzieckiego.  
W ramach działalności związkowej wypłacane 
też były ze składek zasiłki losowe i statutowe, 
np. z okazji urodzin dziecka. W poszczególnych 
instytutach na Wydziale składki zbierała jedna 
lub dwie osoby, a pieniądze do TKZ przekazywał 
początkowo Stanisław Łęgowski, później Roman 
Koturbasz, a gdy pojawiły się sygnały o inwigila-
cji, Leszek Kaczmarek za pośrednictwem Anieli 
Michalskiej. Odbywały się tez regularne posie-
dzenia nieformalnych przewodniczących kół  
i osób zaangażowanych w strukturach podziem-
nych. Organizowane również były spotkania  
z władzami krajowymi i regionalnymi związku.

W czasie jednego z tajnych posiedzeń Tym-
czasowej Komisji Krajowej w Gdańsku kilku ko-
legów udzieliło noclegu czołowym działaczom 
podziemia (m. in. braciom Kaczyńskim i Janu-
szowi Pałubickiemu; Lech Wałęsa był tego dnia 
dokładnie pilnowany i nie mógł zaryzykować 
swojego przybycia), w dowód czego otrzymali 
pamiątkowe albumiki z podpisami uczestników. 
Spotkanie współorganizowali m.in. koledzy: 
Adam Skiba, Leszek Kaczmarek i Roman Koko.

W działaniach na rzecz TKK ważne, co oczy-
wiste, były akcje związane ze specyfiką Wydzia-
łu. Przy konstruowaniu nadajników dla Radia 
„Solidarność” brali udział między innymi ko-
ledzy Białowąs i Skorecki. Nadajniki dostarczał 
student Oceanografii Witold Marczuk (nota 
bene późniejszy szef Służby Wywiadu Wojsko-
wego, były szef Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego), a dostrojenie za pomocą reflekto-
metru wykonywali: Leszek Kaczmarek i Andrzej 
Sienkiewicz. Nadajniki były „opakowane” w spe-
cjalne siatki po cebuli, tak aby nie zostawały na 
nich ślady linii papilarnych. Dostrojenie musiało 
się odbywać w trakcie emisji sygnału. W czasie 
jednej z prób, po kilku sekundach od chwili włą-
czenia nadajnika, usłyszeli silny sygnał syreny 
milicyjnej w pobliżu. Zamarli z przerażenia, jed-
nak po natychmiastowym wyłączeniu nadajnika 
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Spotkanie działaczy 
podziemnej Solidarności 
PG z Lechem Wałęsą 
(rok 1985)

Włodzimierz Martin z komputerem „Crook”
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poziom sygnału syreny na szczęście zaczął słab-
nąć…

Podziemna Solidarność w latach 80. korzysta-
ła z komputerowych szyfrów. Oprogramowanie 
stworzył Włodzimierz Martin, późniejszy admi-
nistrator sieci komputerowej na Wydziale ETI. 
Każda korespondencja skierowana do konkret-
nej osoby z TKK miała oddzielne hasło. W za-
szyfrowanych wiadomościach były np. informa-
cje na temat pomocy z Zachodu dla podziemnej 
„Solidarności”, a także raporty Jerzego Milew-
skiego przesyłane do kraju. Zastosowanego szy-
fru bezpiece SB nigdy nie udało się złamać.

19 września 1988 r. powstał na naszej Uczel-
ni Komitet Organizacyjny Niezależnego Samo-
rządnego Związku Zawodowego „Solidarność” 
Pracowników Politechniki Gdańskiej (11 osób), 
który działając zgodnie z intencją 354 pracowni-
ków Politechniki Gdańskiej, złożył w Sądzie Wo-
jewódzkim w Gdańsku wniosek o ponowną for-
malną rejestrację Związku. Z naszego Wydziału 
wniosek firmowali Leszek Kaczmarek i Adam 
Skiba. 3 listopada 1988 r. sąd odrzucił wnio-
sek. Koledzy byli z tego powodu przesłuchiwa-
ni, zresztą nie pierwszy raz (wcześniej nękania 
dotknęły również Lolka Sawickiego i Michała 
Gołębiowskiego). Złożone zostało odwołanie do 
Sądu Najwyższego.

17 kwietnia 1989 r. w wyniku rozmów „okrą-
głego stołu” ponownie zalegalizowano NSZZ 

„Solidarność”. W ciągu miesiąca przeprowa-
dzono demokratyczne wybory we wszystkich 
kołach jednostek organizacyjnych Politechniki 
Gdańskiej, a 20 czerwca 1989 r. Walne Zebranie 
Delegatów NSZZ „Solidarność” na Politechnice 
Gdańskiej wybrało swoje władze na okres czer-
wiec 1989 – listopad 1991 r. Przewodniczącym 
Komisji Zakładowej został Kazimierz Frydel, 
nieformalny przywódca Związku w okresie sta-
nu wojennego i całego okresu do czasu ponow-
nej legalizacji. W skład Komisji Zakładowej 
weszli z Wydziału Elektroniki: Zbyszek Jani-
szewski, Krzysztof Korbut, Włodzimierz Martin, 
Jan Szklanny, Daniel Tollik i Piotr Wroczyński,  
a w skład Komisji Rewizyjnej Walerian Grusz-
czyński i Zdzisław Kowalczuk. Związek – po 
blisko 9 latach od powstania – mógł nareszcie w 
sposób legalny przystąpić do swobodnego dzia-
łania na rzecz obrony praw pracowniczych. 

Twórców NSZZ „Solidarność” na Politech-
nice Gdańskiej, a także innych pracowników  
i studentów, którzy w walce o wolność i swobo-
dy akademickie oddali nierzadko to, co mieli 
najcenniejsze, uczczono tablicą pamiątkową, 
którą odsłonięto w dniu 26 listopada 2010 roku 
z okazji 30. rocznicy podpisania Porozumień 
Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”. 
W trakcie posiedzenia Senatu PG wręczono spe-
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Tablica pamiątkowa 
z okazji 30 rocznicy 
powstania Solidarności 
(26.11.2010)

Tablica poświęcona dr. inż. S. Kowalskiemu przed 
Audytorium w starym gmachu
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cjalnie wybite z tej okazji medale „Niepokorni 
na Politechnice Gdańskiej 1945–1989”. Spośród 
pracowników WETI tymi medalami zostali wy-
różnieni: Lech Hasse, Stanisław Iszora, Andrzej 
Mańkowski, Wojciech Sobczak i Andrzej Step-
nowski. Została też ufundowana tablica pamiąt-
kowa, którą odsłonili marszałek Bogdan Boru-
sewicz i prezydent Lech Wałęsa, w towarzystwie 
rektora PG prof. Henryka Krawczyka i senato-
ra RP Edmunda Wittbrodta. Tablica ta została 
umieszczona przez Salą Senatu PG, a wytłoczony 
na niej napis głosi: 

 W hołdzie pracownikom i studentom Politech-
niki Gdańskiej, którzy godną postawą w latach 
1945–1989 dawali świadectwo swego patrioty-
zmu, działając na rzecz odzyskania przez Polskę 
pełnej suwerenności. Rektor i Senat Politechniki 
Gdańskiej, pracownicy i studenci. n

ZARYS HISTORII WYDZIAŁU

Medal „Niepokorni na Politechnice Gdańskiej 
1945-1989” 

• 1952 – zarządzeniem Ministra Szkolnictwa 
Wyższego z dn. 12.07.1952 zostaje powołany 
Wydział Łączności Politechniki Gdańskiej. 
Organizatorem Wydziału zostaje mianowany 
prof. Łukasz Dorosz, dotychczasowy dziekan 
Wydziału Elektrycznego PG. 

• Dziekanem Wydziału zostaje z-ca prof. mgr 
inż. Wiktor Szukszta 

• 1955 – dziekanem Wydziału zostaje z-ca prof. 
mgr inż. Tadeusz Karolczak

• 1956 – z-ca prof. mgr inż. Tadeusz Karolczak 
zostaje wybrany przez Radę Wydziału na ko-
lejne dwa lata kadencji 

• 1958 – dziekanem na kolejne dwie 3-letnie 
kadencje zostaje prof. dr inż. Józef Lenkowski

• 1960 – komitet Ekonomiczny Rady Mini-
strów PRL przyznaje środki na budowę no-
wego gmachu Wydziału. Prof. dr inż. Józef 
Sałaciński zostaje mianowany koordynatorem 
budowy gmachu 

• 1964 – dziekanem Wydziału zostaje prof. dr 
inż. Jerzy Seidler 

• 1965 – wydział otrzymuje prawo nadawania 
stopnia doktora nauk technicznych. Pierw-
szym doktorem nauk technicznych wypro-
mowanym na Wydziale jest dr inż. Walerian 
Gruszczyński

• 1966 – dziekanem Wydziału zostaje prof. dr. 
inż. Józef Sałaciński. Wydział zmienia nazwę 
na Wydział Elektroniki 

• 1967 – prof. dr inż. Józef Sałaciński rezygnuje 
z pełnienia funkcji dziekana. Dziekanem Wy-
działu zostaje na 1 rok doc. dr hab. inż. Wik-
tor Szukszta

• 1968 – dziekanem Wydziału na 3-letnią ka-
dencję zostaje prof. dr hab. inż. Krzysztof 
Grabowski. Prof. Jerzy Seidler organizuje Stu-
dium Doktoranckie Cybernetyki Technicznej, 
którego kierownikiem zostaje doc. dr inż. Ze-
non Boguś

• 1969 – oddano do użytku pierwszą część 
nowego gmachu Elektroniki. Z dotychczaso-
wych katedr Wydziału zostają utworzone trzy 
instytuty: Cybernetyki Technicznej, z dyrek-
torem prof. dr. inż. Jerzym Seidlerem, Tech-
nologii Elektronicznej, z dyrektorem prof. dr. 
inż. Józefem Sałacińskim, i Radiokomunika-
cji, z dyrektorem doc. dr. inż. Marianem Zien-
talskim 

• 1970 – wydział pozyskuje Dom Studencki  
nr 9 jako siedzibę dla swoich studentów 

• 1971 – dziekanem Wydziału na okres jednego 
roku zostaje prof. dr inż. J. Sałaciński          

• 1972 – zostaje oddana do użytku druga część 

Historia WETI w pigułce
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nowego gmachu Elektroniki. Dziekanem na 
następną 3-letnią kadencję zostaje prof. dr 
inż. Marian Zientalski. Zostają oddane do 
użytku dwa duże audytoria 

• 1974 – rozpoczyna się kształcenie na kierun-
ku elektronika i kierunku telekomunikacja

• 1975 – dziekanem na następnych 6 lat zo-
staje prof. dr hab. inż. Michał Białko. Wy-
dział otrzymuje prawo do nadawania stopnia 
doktora habilitowanego. Pierwszą habilitację 
przyznaną przez Wydział uzyskuje dr hab. 
inż. Andrzej Guziński. Wydział nadaje dokto-
rat honoris causa prof. dr. hab. inż. Januszowi 
Groszkowskiemu. Rozpoczyna się kształcenie 
na kierunku informatyka

• 1976 – dyrektorem Instytutu Informatyki zo-
staje prof. dr hab. inż. Michał Białko 

• 1979 – dyrektorem Instytutu Technologii 
Elektronicznej zostaje doc. dr inż. Walerian 
Gruszczyński 

• 1980 – dyrektorem Instytutu Technologii 
Elektronicznej zostaje doc. dr hab. inż. Bog-
dan Wilamowski,  a dyrektorem Instytutu In-
formatyki doc. dr inż. Janusz Nowakowski 

• 1981 – dziekanem na okres 6 lat zostaje prof. 
dr hab. Wojciech Sobczak 

• 1983 – dyrektorem Instytutu Technologii 
Elektronicznej zostaje doc. dr inż. Stefan Ra-
czyński 

• 1987 – dziekanem Wydziału na okres 3 lat 
zostaje prof. dr inż. Marian Zientalski. Dyrek-
torem Instytutu Telekomunikacji zostaje prof. 
dr hab. inż. Krzysztof Grabowski 

• 1989 – tytuły doktora honoris causa otrzymu-
ją: prof. Henryk Wierzba na Uniwersytecie  
w Oulu (Finlandia) i prof. Józef Sałaciński na 
Uniwersytecie w Dreźnie (NRD)

• 1990 – dziekanem Wydziału zostaje prof. dr 
hab. inż. Henryk Krawczyk 

• 1991 – na wniosek Rady Wydziału tytuł dok-
tora honoris causa Politechniki Gdańskiej 
otrzymuje prof. Dieter A. Mlynski z Uniwer-
sytetu w Karlsruhe. Rozpoczyna się kształce-
nie na kierunku automatyka i robotyka

• 1992 – zostają rozwiązane Instytuty Wydzia-
łu, który odtąd składa się z 16 katedr 

• 1993 – dziekanem Wydziału zostaje wybrany 
ponownie prof. dr hab. inż. Henryk Kraw-
czyk 

• 1994 – powstaje nowe Studium Doktoranckie 
Wydziału. Jego kierownikiem zostaje prof. dr 
hab. inż. Michał Białko. Tytuł doktora honoris 
causa otrzymuje na Uniwersytecie w Surrey 
(Anglia) prof. Zenon Jagodziński 

• 1995 – wydział zmienia nazwę na Wydział 
Elektroniki, Telekomunikacji i Informaty-
ki. Prof. Michał Białko zostaje wyróżniony 
doktoratem honoris causa na Uniwersytecie  
w Tuluzie (Francja) 

• 1996 – dziekanem Wydziału zostaje wybrany 
dr hab. inż. Józef Woźniak, prof. nadzw. PG.

• 1997 Kierownikiem Studium Doktoranckie-
go Wydziału zostaje prof. dr hab. Wojciech 
Sobczak 

• 1999 – dziekanem Wydziału ponownie zosta-
je wybrany dr hab. inż. Józef Woźniak, prof. 
nadzw. PG

• 2000 – funkcję kierownika Studium Dokto-
ranckiego Wydziału obejmuje prof. dr hab. 
inż. Andrzej Czyżewski.

• 2001 – senat Akademii Górniczo-Hutniczej  
w Krakowie nadaje tytuł doktora honoris cau-
sa prof. Jerzemu Seidlerowi 

• 2002 – dziekanem Wydziału zostaje prof. dr 
hab. inż. Henryk Krawczyk

• 2004 – 5 października uroczyście wmurowa-
no kamień węgielny pod nowy budynek Wy-
działu

• 2005 – dziekanem Wydziału zostaje ponow-
nie wybrany prof. dr hab. inż. Henryk Kraw-
czyk

• 2007 – prof. Henryk Krawczyk zostaje człon-
kiem korespondentem PAN

• 2008 – ma miejsce uroczystość nadania tytułu 
doktora honoris causa Politechniki Gdańskiej 
prof. Michałowi Białko i prof. Janowi Węgla-
rzowi, połączona z otwarciem nowego gma-
chu Wydziału. Rektorem PG zostaje wybrany 
prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, pierw-
szy przedstawiciel Wydziału powołany na tę 
funkcję. Dziekanem Wydziału zostaje dr hab. 
inż. Krzysztof Goczyła, prof. nadzw. PG. Roz-
poczyna się kształcenie na kierunku inżynie-
ria biomedyczna

• 2009 – z inicjatywy Wydziału powstaje Po-
morski Klaster ICT. Rozpoczynają się zajęcia 
dla licealistów prowadzone w ramach „Aka-
demii ETI”

• 2010 – zakończono gruntowny remont 
wnętrz starego gmachu Wydziału

• 2012 – zakończono gruntowną modernizację 
Audytorium 1 starego gmachu Wydziału.

• Wydział obchodzi swoje 60-lecie.
• Prof. Krzysztof Goczyła zostaje ponownie wy-

brany dziekanem Wydziału  n
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Szereg wcześniejszych odkryć naukowo-tech-
nicznych sprawił, że już w latach 40. ubiegłego 
wieku uznano elektronikę za dziedzinę strate-
giczną. Wynalezienie tranzystora bipolarnego  
w 1947 roku zwielokrotniło tempo wprowadza-
nia elektroniki w różne dziedziny życia. Urządze-
nia elektroniczne stały się bardziej niezawodne, 
miniaturowe i tańsze. Tranzystory zapoczątko-
wały erę elektroniki półprzewodnikowej i wkrót-
ce prawie całkowicie wyparły lampy elektrono-
we z urządzeń elektronicznych. Od tego czasu 
elektronika zdecydowała o burzliwym rozwoju 
radiotechniki, teletechniki, telewizji, metrologii 
elektronicznej, automatyki i pierwszych gene-
racji maszyn matematycznych. Epokowy wy-
nalazek, jakim było wynalezienie w 1958 roku 
układu scalonego, otworzył nowe możliwości 
dla rozwoju nowoczesnej techniki procesorowej, 
budowy wydajnych komputerów i zaawansowa-
nego sprzętu elektroniki użytkowej oraz budowy 

urządzeń dla nowych generacji sieci komputero-
wych i infrastruktury internetowej. Elektronika 
okazała się dziedziną niezwykle prężną mającą 
decydujący wpływ na rozwój innych działów 
nauki i techniki, takich jak: telekomunikacja, 
informatyka, automatyka i robotyka, inżynieria 
biomedyczna, mechatronika i in. 

Właśnie w okresie powszechnej tranzysto-
ryzacji urządzeń elektronicznych, w roku 1969, 
powstaje Instytut Technologii Elektronicznej. Po 
kolejnych reorganizacjach wewnętrznych Insty-
tut do roku 1992 w swojej strukturze miał sześć 
zakładów: Zakład Elektronicznej Aparatury 
Pomiarowej, kierowany przez prof. dr hab. inż. 
Ludwika Spiralskiego, Zakład Elektroniki Ciała 
Stałego, kierowany przez prof. dr hab. inż. Mi-
chała Polowczyka, Zakład Elektroniki Medycz-
nej i Ekologicznej, kierowany przez prof. dr hab. 
inż. Antoniego Nowakowskiego, Zakład Mier-
nictwa Elektronicznego, kierowany przez prof. 

Stanisław 
Szczepański
Wydział Elektroniki, 
Telekomunikacji  
i Informatyki
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dr inż. Romualda Zielonkę, Zakład Optoelektro-
niki i Aparatury Elektronicznej, kierowany przez 
prof. dr hab. inż. Henryka Wierzbę, oraz Zakład 
Technologii Elementów i Układów Elektronicz-
nych, kierowany przez prof. dr. hab. inż. An-
drzeja Guzińskiego. Organizatorem i pierwszym 
kierownikiem Zakładu Technologii Elementów 
i Układów Elektronicznych był nestor polskiej 
mikroelektroniki prof. dr hab. inż. Michał Biał-
ko, członek rzeczywisty PAN.

 Obecnie na Wydziale ETI w ramach kierun-
ku „elektronika i telekomunikacja” (EiT) funk-
cjonują trzy katedry, które realizują program 
strumienia elektronika: Katedra Metrologii  
i Optoelektroniki, kierowana przez prof. dr. hab. 
inż. Alicję Konczakowską, Katedra Inżynie-
rii Mikrofalowej i Antenowej, kierowana przez 
prof. dr. hab. inż. Michała Mrozowskiego, i Kate-
dra Systemów Mikroelektronicznych, kierowana 
przez dr. hab. inż. Stanisława Szczepańskiego, 
prof. nadzw. PG. Wymienione katedry na kie-
runku EiT dla pierwszego stopnia studiów pro-
wadzą cztery atrakcyjne dla rynku pracy profile: 
komputerowe systemy elektroniczne, optoelek-
tronika, inżynieria mikrofalowa i antenowa oraz 
systemy mikroelektroniczne. Podobnie, katedry 
te prowadzą dla drugiego stopnia studiów kie-
runku EiT cztery elektroniczne specjalności: 
komputerowe systemy elektroniczne, optoelek-
tronika, inżynieria komunikacji bezprzewodowe 
i systemy mikroelektroniczne. Studia doktoranc-
kie kandydaci ze strumienia elektronika odby-
wają w ramach Wydziałowego Studium Dokto-
ranckiego na WETI.   

Wiedzę ogólną i podstawową oraz specja-
listyczną studenci strumienia elektronika na 

kierunku EiT otrzymują od wysokiej klasy 
profesorów i wykładowców. W laboratoriach 
dydaktycznych i badawczych studenci na róż-
nym poziomie profilów i specjalności dosko-
nalą swoje umiejętności praktyczne w zakresie 
elektroniki. Należy podkreślić, że coraz lepiej 
wyposażone w nowoczesny sprzęt laboratoria 
elektroniczne pozwalają na bardzo dobre przy-
gotowanie przyszłych absolwentów (inżynierów 
i magistrów) do zawodu elektronika, co jest 
zharmonizowane z wysokimi wymaganiami 
współczesnego pracodawcy zarówno w kraju 
jak i za granicą. Aktualnie na Wydziale prowa-
dzonych jest wiele zaawansowanych projektów 
badawczych i rozwojowych, często o charakte-
rze interdyscyplinarnym, gdzie obok etatowych 
pracowników pracują również studenci i dokto-
ranci elektronicy. Badania te w ostatnich latach 
w wielu przykładach zakończono znakomitymi 
wynikami, mającymi duże znaczenie dla nauki  
i krajowej gospodarki. Odpowiednio wyposażo-
ne laboratoria badawcze umożliwiają ponadto 
prowadzenie zaawansowanych badań i doświad-
czeń ważnych dla rozwoju młodej kadry nauko-
wej. Efektem tego na elektronice jest w ostatnim 
czasie obserwowane coraz szybsze zdobywanie 
stopni doktorskich i habilitacji.

 Należy też pokreślić, że wielu członków kadry 
naukowo-dydaktycznej, w tym również wybit-
ni emerytowani pracownicy z grupy elektroni-
ków na Wydziale ETI, zajmują znaczące pozycje  
w światowym rankingu osiągnięć naukowych. 
Potwierdzają to ich liczne publikacje i cytowania 
w prestiżowych czasopismach z listy JCR oraz 
wysokie indeksy Hirscha. Obecnie wielu profe-
sorów, doktorów i doktorantów elektroników,  
w ramach różnych programów naukowych, 
uczestniczy w międzynarodowej współpracy ba-
dawczej, co owocuje m.in. lepszym dostępem do 
laboratoriów wyposażonych w unikatową apara-
turę i, co za tym idzie, osiąganiem wyników na 
poziomie światowym. Zgodnie też z trendem 
na Wydziale, obserwuje się, że w zakresie ba-
dań i wymiany naukowej kadra elektroników, 
jak również studenci i doktoranci, są szczególnie 
aktywni we współpracy bilateralnej z wieloma 
renomowanymi uniwersytetami i ośrodkami 
naukowymi na świecie. Elektronicy z Wydzia-
łu ETI swoją aktywność przejawiają ponadto  
w wielu międzynarodowych i krajowych stowa-
rzyszeniach naukowych oraz zawodowych, gdzie 
sprawują wysokie stanowiska i pełnią prestiżowe 
funkcje. n

System optycznej 
koherentnej tomografii 
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Telekomunikacja dwudziestego pierwszego 
wieku jest dziedziną wiedzy i technologii, której 
przypadł udział i zadanie współrealizacji globalnej 
infrastruktury informacyjnej (GII), koniecznej 
dla funkcjonowania wspólczesnego społeczeń-
stwa informacyjnego. Obserwowaną cechą cha-
rakterystyczną naszych czasów jest lawinowy roz-
wój technologii informacyjnych prowadzący do 
coraz to większej szybkości, łatwości i skuteczno-
ści przekazywania informacji w różnorodnej po-
staci. Jest to możliwe dzięki ogólnoświatowej sieci 
informacyjnej Internet oraz połączenia i współ-
działania systemów komputerowych z systemami 
i sieciami telekomunikacyjnymi, które są elemen-
tami składowymi i wyznaczają kierunek rozwo-
ju GII. GII ma być infrastrukturą, która ułatwi 
rozwój, wykonanie i współdziałanie zarówno ist-
niejących, jak i przyszłych sieci telekomunikacyj-
nych i usług informacyjnych oraz ich zastosowań  
w obszarach wyznaczanych przez telekomunika-
cję, istniejące technologie informatyczne, potrze-
by gospodarki i konsumentów elektronicznych. 
Telekomunikacja dla zrealizowania postawionych 
przed nią zadań zaproponowała koncepcję sieci 
następnej generacji (NGN), a w szczególności,  
w jej ramach, Internetu następnej generacji (NGI). 

Wszystkie prace badawcze i wdrożeniowe prowa-
dzone na świecie i na Wydziale są ukierunkowane 
na realizację tych koncepcji. 

Telekomunikacja w swoim ponadstuletnim 
okresie istnienia przeszła bardzo dużą ewolucję 
i dzisiaj stosuje różnorodne technologie i archi-
tektury oraz szeroko wykorzystuje do tego celu 
technologie komputerowe i informatyczne. Jej 
potrzeby stanowią wyzwanie dla innych dziedzin 
nauki i techniki, np. elektroniki, informatyki, ale 
także i fizyki. Jednocześnie osiągnięcia i rozwój 
tych dziedzin były i są stymulujące dla rozwoju 
telekomunikacji. W ponadsześćdziesięciolet-
niej historii telekomunikacji na Politechnice 
Gdańskiej przechodziła ona podobną ewolucję, 
ale jednocześnie miała swoją specyfikę, na któ-
rą między innymi wpływ zaznaczyła obecność 
morza i wynikające stąd potrzeby. Można śmiało 
powiedzieć, że obecny Wydział ETI miał swe po-
czątki w telekomunikacji, ponieważ już w 1945 
roku jako jedyne istniały Katedra Teletechniki  
i Katedra Radiotechniki, będące zalążkiem przy-
szłego Wydziału Łączności.

Aktualnie telekomunikacja prowadzi dzia-
łalność na trzech polach: dydaktycznym, badań 
naukowych i projektów innowacyjnych oraz 
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wdrożeniowym. Pokrywa ona cztery obszary,  
z których dwa są bezpośrednio związane z ty-
pową telekomunikacją, a mianowicie z sieciami 
abonentów mobilnych i sieciami radiokomuni-
kacyjnymi (Katedra Systemów i Sieci Radioko-
munikacyjnych) oraz sieciami telekomunikacyj-
nymi abonentów stacjonarnych (Katedra Sieci 
Teleinformacyjnych). Dwa kolejne obszary to 
inżynieria dźwięku i obrazu (Katedra Systemów 
Multimedialnych) oraz systemy czasu rzeczywi-
stego na potrzeby gospodarki morskiej (Katedra 
Systemów Elektroniki Morskiej).

Organizacja procesu dydaktycznego dla teleko-
munikacji jest określona przez ramy wspólne dla 
Wydziału, tzn. dwustopniowe studia, podział na 
kierunki (telekomunikacja mieści się w ramach 
kierunku elektronika i telekomunikacja), podział 
na profile na studiach pierwszego stopnia (inży-
nierskie) oraz podział na specjalności na studiach 
drugiego stopnia (magisterskie). Profile i specjal-
ności są prowadzone przez wymienione wyżej 
katedry. Mamy następujące profile: Systemów  
i Sieci Radiokomunikacyjnych, Sieci Teleinforma-
cyjnych, Systemów Multimedialnych, Systemów 
Elektroniki Morskiej oraz następujące specjal-
ności: Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych, 
Sieci i Systemów Teleinformacyjnych, Inżynierii 
Dźwięku i Obrazu, Systemów Czasu Rzeczywi-
stego. Absolwenci drugiego stopnia studiowania 
mogą zostać studentami studiów doktoranckich.

Zakres wiedzy i umiejętności przekazywa-
nych w telekomunikacji obejmuje najnow-
sze osiągnięcia i trendy rozwojowe związane  

z IMS/NGN, multimediami oraz zagadnieniami 
komunikacji i nawigacji dotyczącej gospodar-
ki morskiej. Duża część zajęć prowadzona jest  
w formie laboratoriów i projektów. Wiedza  
i umiejętności absolwenta są skorelowane z po-
trzebami i oczekiwaniami firm, z którymi jest 
realizowana współpraca nie tylko w ramach pro-
cesu dydaktycznego, ale także w prowadzeniu 
badań i projektów oraz tworzeniu konsorcjów. 
Studenci biorą udział w tych badaniach i projek-
tach poprzez projekty dyplomowe inżynierskie, 
projekty grupowe i dyplomy magisterskie. Dzię-
ki takiej współpracy rozwijana jest też baza la-
boratoryjna, która wyposażana jest w najnowsze 
rozwiązania systemów i urządzeń, zarówno na 
potrzeby dydaktyki, jak i badań.

Katedry telekomunikacyjne biorą udział  
w szeroko zakrojonych badaniach naukowych 
i projektach finansowanych zarówno w ramach 
grantów krajowych, jak i międzynarodowych. 
W pracach tych biorą udział nie tylko etatowi 
pracownicy, ale także doktoranci, którzy rozwią-
zują problemy naukowe będące jednocześnie te-
matami ich rozpraw doktorskich. W ten sposób 
corocznie bronionych jest kilka rozpraw doktor-
skich i ma miejsce rozwój kadry naukowej, która 
wzmacnia naukowo katedry, ale i firmy. Wyni-
ki tych badań i projektów są wysoko oceniane  
w kraju i za granicą, co skutkuje licznymi na-
grodami i wyróżnieniami w różnego rodzaju 
konkursach, a pracownicy są docenianymi eks-
pertami w krajowych i międzynarodowych orga-
nizacjach naukowych i zawodowych. 

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest 
przygotowany do pracy w firmach produkujących 
sprzęt telekomunikacyjny oraz wytwarzających 
specjalistyczne oprogramowanie, może również 
podejmować pracę w studiach radiowych i tele-
wizyjnych oraz u operatorów sieci telekomunika-
cyjnych, w tym sieci następnej generacji, a także 
w firmach wprowadzających na rynek lub eks-
ploatujących nowoczesne urządzenia i systemy 
telekomunikacyjne. Z kolei absolwent studiów 
drugiego stopnia jest przygotowany do kreowania 
postępu technicznego w dziedzinie telekomuni-
kacji, wykazywania twórczej inicjatywy w reali-
zacji zaawansowanych projektów i podejmowania 
samodzielnych decyzji oraz umie kierować pra-
cami zespołów w zakresie integracji najnowszych 
osiągnięć technologii telekomunikacyjnych na 
potrzeby społeczeństwa informacyjnego. Absol-
went jest przygotowany do podejmowania prac 
w biurach projektowych i rozwojowych przedsię-
biorstw, a także w instytutach badawczych i na-
ukowych. n
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W roku 1963 zainstalowano na Politechnice 
Gdańskiej komputer (nazywany wówczas ma-
szyną cyfrową) ZAM 2 beta. Maszyna ZAM 2 
usytuowana była w ramach Ośrodka Maszyn 
Matematycznych (później Ośrodka Oblicze-
niowego PG), którym przez wiele lat kierował 
doc. Aleksander Jankowski. Stanowiło to punkt 
wyjścia do stopniowego wprowadzania metod 
komputerowych w pracach badawczych, a tak-
że na zajęciach dydaktycznych dla studentów 
starszych lat studiów. W roku akademickim 
1963/64 na Wydziale została utworzona spe-
cjalność automatyka ze specjalizacjami: auto-
matyka i maszyny matematyczne, dla których 
(w ograniczonym wymiarze) prowadzono 
wykłady i laboratoria związane z podstawami 
budowy i działania komputerów. Ponadto dla 
wszystkich studentów kierunku elektronika od 
ok. 1966 wprowadzono przedmiot „Programo-
wanie maszyn matematycznych”, obejmujący 30 
godz. wykładu i 30 godz. zajęć laboratoryjnych 
w semestrze.

Jednak bliższe zapoznanie się, zarówno pra-
cowników, jak i studentów z komputerami było 

możliwe dopiero po pozyskaniu, staraniem prof. 
Jerzego Seidlera, własnego, wydziałowego kom-
putera. Komputer ZAM 41 zainstalowany i uru-
chomiony w 1969 r. pod kierunkiem doc. Tade-
usza Bartkowskiego był stosunkowo nowoczesny 
(technika tranzystorowa), aczkolwiek kłopotliwy 
w eksploatacji. Oba te komputery zostały wypro-
dukowane w Zakładzie Produkcji Doświadczal-
nej Instytutu Maszyn Matematycznych w War-
szawie wg projektu opracowanego przez zespół 
kierowany przez prof. Leona Łukaszewicza, ab-
solwenta Wydziału Elektrycznego  Politechniki 
Gdańskiej.

W 1969 r. przeprowadzono reorganizację Wy-
działu, w ramach której powstał Instytut Cyber-
netyki Technicznej (później: Instytut Informa-
tyki). W następnych latach w Zakładzie Badań 
Operacyjnych i Przetwarzania Informacji tego 
Instytutu, kierowanym przez doc. T. Bartkow-
skiego, wyłonił się zespół młodych pracowni-
ków, którzy skupili swe zainteresowania nauko-
we wokół zagadnień informatycznych. Część  
z nich, podejmująca tematykę kodowania i prze-
syłania informacji, a później także protokołów 
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komunikacyjnych, weszła w skład nowo utwo-
rzonego Zakładu Teorii Systemów Informacyj-
nych, którym kierował prof. Wojciech Sobczak.

Począwszy od roku 1975 rozpoczęto przygo-
towania do utworzenia nowego kierunku stu-
diów informatyka na Wydziale Elektroniki PG. 
Program studiów, opracowany przez komisję 
pod przewodnictwem doc. Wiesława Porębskie-
go, w zakresie dwóch pierwszych lat był ujed-
nolicony z programem kierunku elektronika,  
a przedmioty stricte kierunkowe prowadzone 
były na starszych latach. Realizowano wówczas 
jedną specjalność: budowa i oprogramowanie 
maszyn matematycznych, która jednak obejmo-
wała dość szerokie spektrum zagadnień — absol-
wenci kierunku informatyka mogli podejmować 
pracę jako konstruktorzy sprzętu informatycz-
nego, projektanci i programiści oprogramowa-
nia systemowego, a także jako kadra nadzoru 
technicznego eksploatowanych systemów kom-
puterowych.

Szczególne zasługi dla rozwoju kierunku in-
formatyka na Wydziale położył doc. dr inż. Ta-
deusz Bartkowski. Należał on do wąskiego grona 
specjalistów, którzy już w latach 60. ubiegłego 
stulecia zajmowali się techniką komputerową. 
Przez wiele lat doc. Bartkowski prowadził wy-
kłady z przedmiotów: organizacja maszyn cyfro-
wych i obwody funkcjonalne maszyn cyfrowych, 
brał czynny udział w pracach komisji programo-
wych i będąc kierownikiem Zakładu Systemów 
Liczących (wcześniej Zakładu Przetwarzania 

Informacji) koordynował na bieżąco realizację 
przedmiotów kierunkowych.   

Zajęcia laboratoryjne z podstaw programo-
wania (przedmiot: ETO i metody numeryczne) 
prowadzone były z wykorzystaniem komputerów 
zainstalowanych w Ośrodku Obliczeniowym PG 
(komputery ODRA 1204, ODRA 1305, a pod ko-
niec lat 70. także komputera R32). Organizacja 
pracy Ośrodka Obliczeniowego, wzorowana na 
organizacji podobnych instytucji działających na 
rzecz przemysłu i administracji, nie była dosto-
sowana do specyfiki działalności dydaktycznej. 
W rezultacie student nie miał bezpośredniego 
dostępu do komputera; kody programów skła-
dał w biurze Ośrodka Obliczeniowego, a czas 
od chwili złożenia programu do chwili uzyska-
nia wyników (często tylko informacji o błędach 
syntaktycznych programu) wynosił co najmniej 
24 godziny. Sytuacja ta uległa znacznej poprawie  
w latach 80. (jeszcze przed wprowadzeniem 
komputerów osobistych), po zainstalowaniu sys-
temu wielodostępnego z użyciem terminali dołą-
czonych do komputera, pracujących pod nadzo-
rem systemu operacyjnego George 3.

Laboratoria z przedmiotów kierunkowych 
prowadzone były na bazie sprzętu zainstalowa-
nego w Instytucie Informatyki (komputery Mo-
mik 8b i SM 3), a także komputera ODRA 1325 
zainstalowanego w Instytucie Okrętowym PG. 
Były to urządzenia znacznie mniejszej mocy, ale 
możliwe było prowadzenie zajęć bezpośrednio 
przy komputerach.

Istotne zmiany na Wydziale nastąpiły w roku 
1991. W miejsce instytutów utworzono katedry, 
wśród których cztery były bezpośrednio zwią-
zane z zagadnieniami informatycznymi. W tym 
czasie komisja programowa, pod przewodnic-
twem prof. J. Górskiego, opracowała całkowicie 
nowy program studiów dla kierunku informaty-
ka, w którym znacznie zwiększono liczbę godzin 
przedmiotów ściśle związanych z kierunkiem. 

W związku z rozpowszechnieniem kompu-
terów osobistych radykalnie zmieniła się także 
forma zajęć dydaktycznych z programowania. 
Stopniowo rozbudowywano laboratoria wypo-
sażone w komputery osobiste i staraniem czte-
rech katedr prowadzących zajęcia dla kierunku 
informatyka powołano Międzykatedralny Ze-
spół Laboratoriów Komputerowych, początko-
wo obejmujący cztery laboratoria. Aktualnie 
zespół ten obejmuje 11 laboratoriów, w których 
łącznie zainstalowanych jest ok. 250 kompute-
rów. W skład zespołu wchodzi także laborato-
rium otwarte, dostępne dla wszystkich studen-
tów Wydziału. n
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Początki kierunku automatyka i robotyka 
sięgają roku 1969, w którym, w ramach reformy 
organizacyjnej Wydziału, utworzono Instytut 
Cybernetyki Technicznej, a w nim Zakład Au-
tomatyzacji i Obróbki Sygnałów. Instytut przejął 
nadzór nad prowadzoną wówczas na Wydziale 
Elektroniki specjalnością „Automatyka i maszy-
ny matematyczne”. Po podziale prowadzonych 
na Wydziale studiów na dwa kierunki – elektro-
nika i telekomunikacja, specjalność ta znalazła 
się w obrębie kierunku elektronika. Po wydzie-
leniu w 1975 r. kierunku studiów informatyka, 
specjalność przyjęła nazwę automatyka.

Wiodącą rolę w kształceniu automatyków na 
Wydziale Elektroniki pełnił w tym okresie Za-
kład Automatyzacji i Obróbki Sygnałów, który 
w 1980 r. przyjął nazwę zakładu Systemów Au-
tomatyki. Od 1971 do 1991 r. Zakład ten pozo-
stawał w Instytucie Informatyki, a kierował nim 
doc. dr inż. Zenon Boguś. W 1990 r., z inicjatywy 
doc. Janusza Nowakowskiego, dyrektora Instytu-
tu Informatyki, i doc. Zenona Bogusia przygo-
towany został plan i program kształcenia na no-
wym kierunku studiów pod nazwą automatyka 
i robotyka. Jego inauguracja nastąpiła w roku 
akademickim 1991/1992. 

W 1992 r., w wyniku kolejnej reorganizacji 
Wydziału i likwidacji instytutów, Zakład Sys-
temów Automatyki przekształcił się w Katedrę 
Systemów Automatyki pod kierownictwem doc. 
J. Nowakowskiego. Od 2002 r. tą katedrą kieruje 
prof. Maciej Niedźwiecki. 

W pierwszym okresie istnienia katedry prace 
badawcze koncentrowały się na zagadnieniach 
związanych z techniką sterowania i jej zastoso-
waniem w przemyśle motoryzacyjnym, na rzecz 
którego opracowano szereg unikatowych sys-
temów sterująco-diagnostycznych (z udziałem 
doc. S. Mazurka). W późniejszym okresie ba-
dania przyjęły charakter badań podstawowych  

w następujących pięciu polach: metody iden-
tyfikacji i sterowania procesami czasu ciągłego, 
identyfikacja procesów niestacjonarnych, cyfro-
wa i adaptacyjna filtracja, modelowanie proce-
sów złożonych oraz rozwój metod optymalizacji.

W początkowym okresie kierunek kształce-
nia automatyka i robotyka oferował studia in-
żynierskie i magisterskie, z jedną specjalnością 
inżynierską (sterowanie komputerowe) oraz 
trzema specjalnościami magisterskimi (kom-
puterowe systemy sterowania, komputerowe 
systemy kontrolno-pomiarowe i automatyka 
obiektów ruchomych). Obecnie prowadzone 
są studia dwustopniowe: inżynierskie z podzia-
łem na dwa strumienie – „Systemy automatyki”  
i ”Systemy decyzyjne” oraz studia magisterskie 
ze specjalnościami o takich samych nazwach, jak 
strumienie. Zwiększająca się liczba studentów  
z tego kierunku i nowe zainteresowania badaw-
cze zaowocowały utworzeniem przez prof. Zdzi-
sława Kowalczuka w roku 2006 roku Katedry 
Systemów Decyzyjnych ze specjalnością dydak-
tyczną „Inteligentne systemy decyzyjne”. Kadra, 
pochodząca głównie z Katedry Systemów Auto-
matyki, swoimi dokonaniami wpisuje się w bo-
gatą, ponad 40-letnią tradycję naszego Wydziału 
związaną z automatyką i teorią sterowania, któ-
rej podwaliny tworzył prof. J. Seidler.

Kierunek „automatyka i robotyka”, z uwagi na 
swój interdyscyplinarny charakter, daje studiują-
cym wyjątkową szansę zdobycia wielostronnych 
kwalifikacji zawodowych poszerzonych o wiedzę 
z zakresu  najnowszych dziedzin, takich jak me-
chatronika i technologie informacyjne. Działal-
ność katedr jest nakierowana na to, by wysokim 
poziomem prowadzonych badań naukowych 
i zajęć dydaktycznych ułatwiać osiąganie tego 
celu. Traktowaliśmy to i traktujemy, jako nasze 
podstawowe posłannictwo. n
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Inżynieria biomedyczna jako interdyscypli-
narna dziedzina wiedzy według opinii World 
Health Organization stanowi główny czynnik 
decydujący o postępie współczesnej medycyny. 
Te przesłanki spowodowały, że na forum komi-
tetów PAN – Biocybernetyki i Inżynierii Biome-
dycznej, Biomechaniki oraz Fizyki Medycznej 
– rozpoczęto starania o uruchomienie takiego 
kierunku studiów w Polsce. Działania te zakoń-
czyły się sukcesem, gdyż w czerwcu 2006 roku 
Minister NiSW zatwierdził kierunek inżynieria 
biomedyczna, zgodny z propozycjami grupy ro-
boczej, kierowanej przez prof. J. Chłopka z AGH. 
W pracach tej grupy aktywnie uczestniczył prof. 
Antoni Nowakowski, kierownik powołanej  
w 2002 roku Katedry Inżynierii Biomedycznej 
(przekształconej z Katedry Elektroniki Medycz-
nej i Ekologicznej). Równolegle na Politechnice 
Gdańskiej, we współdziałaniu przedstawicieli 
trzech wydziałów – ETI, Chemicznego i FTiMS) 
przygotowano szczegółowy program studiów dla 
tego kierunku. W rezultacie w roku 2008 rozpo-
częto kształcenie na kierunku inżynieria biome-
dyczna. 

Program kierunku obejmuje 2400 godzin na 
1. stopniu i 900 godzin  na 2. stopniu kształcenia. 
Na 1. stopniu, w zależności od zainteresowań 
studentów, prowadzone są 4 strumienie: elek-
tronika, informatyka, chemia i fizyka w medycy-
nie. Kształcenie prowadzone jest przez pierwsze 
cztery semestry wspólnie, a od V do VII seme-
stru w strumieniach specjalizujących. Studia na 
2. poziomie oferują te same specjalności, co na 
1. stopniu. Na WETI działa międzywydziałowa 

Komisja Programowa kierunku, którą kieruje 
prof. dr hab. inż. Antoni Nowakowski. Ponadto 
każdy rocznik ma swojego opiekuna. 

Szczególna uwaga zwrócona jest na prak-
tyczny kontakt z najnowocześniejszą aparaturą,  
z metodami i technikami obliczeniowymi, z roz-
wijającymi kreatywność ćwiczeniami projekto-
wymi oraz z nowoczesnymi technologiami elek-
tronicznymi, informatycznymi i materiałowymi. 
Dlatego też, oprócz wykładów prowadzonych 
przez wybitnych specjalistów z wielu różnych 
dziedzin nauki, duża część zajęć prowadzona jest 
w formie seminariów, projektów i laboratoriów. 
Z wdrożonego systemu ankietyzacji wszyst-
kich zajęć i kontroli jakości kształcenia wynika, 
że studia cieszą się wysoką oceną studentów, 
a odpowiedzią na formułowane oczekiwanie 
ich większego upraktycznienia jest zwiększona 
liczba zajęć projektowych. Efektem jest dobre 
przygotowanie absolwentów do samodzielnego 
formułowania oraz rozwiązywania konkretnych 
zadań w różnych obszarach zastosowania inży-
nierii w medycynie. 

Program studiów odpowiada na zapotrze-
bowanie rynku, gdyż ochrona zdrowia jest 
najczęstszym priorytetem wszystkich konkur-
sów w zakresie badań naukowych, a inwestycje  
w technologie z zakresu inżynierii biomedycz-
nej są zwykle na najwyższym poziomie. Ponadto 
istnieje duża baza istniejących urządzeń biome-
dycznych (np. RTG, CT, USG, EKG itd.) i ko-
nieczne jest ich profesjonalne serwisowanie (stąd 
zawód „inżynier kliniczny”). Olbrzymi rozwój 
najnowszych technologii, takich jak bioinforma-
tyka czy obrazowanie molekularne, wymaga wy-
soce wyspecjalizowanych i interdyscyplinarnych 
kadr. Zgodnie z planami narodowymi w zakre-
sie rozwoju informatyki w medycynie (ogólno-
polski elektroniczny rejestr usług medycznych) 
oraz gwałtownie postępującej informatyzacji 
społeczeństwa konieczne będzie powstanie licz-
nych firm wytwarzających i obsługujących nowe 
aplikacje telemedyczne. Ukończenie kierunku 
inżynieria biomedyczna umożliwia zatrudnienie 
w ośrodkach badawczo-rozwojowych, w małych 
i średnich przedsiębiorstwach, które wytwarzają 
produkty i oprogramowanie oraz  świadczą usłu-
gi w obszarze systemu ochrony zdrowia i opieki 
społecznej, a także w firmach outsourcingowych 
i wielkich koncernach (Siemens, Philips, GE  
i in.), w szpitalach i jednostkach ochrony zdro-
wia, laboratoriach, w tym analitycznych. Warto 
dodać, że programy realizowanych specjalności 
spełniają wymagania MZiOS w zakresie zawo-
dów inżynier kliniczny i fizyk medyczny. n
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Pierwszy w historii Wydziału doktorat ho-
noris causa Senat Politechniki Gdańskiej na 
wniosek Rady Wydziału Elektroniki nadał 
w roku 1975 najwybitniejszemu polskiemu 
uczonemu z dziedziny elektroniki, profeso-
rowi Politechniki Warszawskiej Januszowi 
Groszkowskiemu. Promotorem przewodu był 
profesor Jerzy Seidler, który w laudacji przed-
stawił osiągnięcia i zasługi honorowego dok-
toranta Politechniki Gdańskiej, który nie tylko 
przyczynił się do promocji wielu przewodów 
habilitacyjnych i doktorskich pracowników 
Wydziału, lecz także do powołania do życia 
Wydziału oraz zbudowania jego gmachu. 

Profesor Janusz Groszkowski ukończył stu-
dia w 1918 roku na Wydziale Elektrycznym 
Politechniki Warszawskiej. W 1928 uzyskał 
stopień doktora nauk technicznych, a od 1929 
objął kierownictwo Katedry Radiotechni-
ki. Był właściwie twórcą polskiej elektroniki,  

a jego pionierskie badania z dziedziny teorii 
drgań oraz generacji i stabilizacji częstotliwo-
ści przyniosły mu rozgłos na arenie między-
narodowej. Powołał do życia jeszcze przed 
wojną  pierwszy w Polsce instytut naukowo-
-badawczy w dziedzinie radiotechniki. W cza-
sie wojny i okupacji hitlerowskiej przeszedł 
do działalności konspiracyjnej i kontynuował  
w miarę możliwości pracę naukową, m.in. brał 
udział w badaniach i rozszyfrowaniu systemu  
sterowania rakiety V-2, przechwyconej przez 
wywiad AK. Po wojnie zainicjował w Instytu-
cie Podstawowych Problemów Techniki PAN 
w Warszawie pionierskie badania w dziedzinie 
technologii półprzewodnikowej. Był autorem 
ponad 200 artykułów i monografii nauko-
wych opublikowanych w kraju i za granicą. 
Był członkiem rzeczywistym i dwukrotnym 
przewodniczącym PAN oraz członkiem wielu 
zagranicznych organizacji i towarzystw na-
ukowych. Pełnił również funkcję wiceprze-
wodniczącego Rady Państwa, z której  jednak 
zrezygnował  w proteście przeciw bezprawiu  
i arogancji władz PRL.

Drugi doktorat honoris causa z inicjaty-
wy Rady Wydziału Elektroniki nadany został  
przez Senat Politechniki Gdańskiej w roku 
1991 wybitnemu niemieckiemu naukowcowi 
współpracującemu od wielu lat z Wydziałem 
Elektroniki – profesorowi Dieterowi A. Mlyn-
skiemu z Uniwersytetu w Karlsruhe.

Uroczystość nadania tytułu odbyła się  
w ramach uroczystej inauguracji roku akade-
mickiego 1991/92.  Promotor przewodu, prof. 
Michał Białko, przedstawił w laudacji zasłu-
gi i osiągnięcia naukowe honorowego dok-
toranta. Dziedziny zainteresowania i badań 
naukowych Profesora Mlynskiego obejmują 
technologię układów scalonych VLSI, techno-
logię wskaźników ciekłokrystalicznych oraz 
komputerowych systemów eksperckich i teo-
rię grafów. Profesor Mlynski nawiązał na tym 
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polu współpracę z prof. Białko i pracownikami 
Instytutu Technologii Elektronicznej PG już  
w latach siedemdziesiątych, przede wszystkim 
w postaci stażów naukowych fundowanych 
dla pracowników Instytutu przez Uniwersytet 
w Karlsruhe. Formalna umowa o współpracy 
zawarta w roku 1983 rozszerzała ramy współ-
pracy na inne wydziały z obydwu stron. 

Trzeci doktorat honoris causa Senat Poli-
techniki Gdańskiej na wniosek Rady Wydzia-
łu ETI nadał w 2002 roku wybitnemu polskie-
mu akustykowi prof. dr. hab. inż. Ignacemu 
Maleckiemu, członkowi rzeczywistemu Pol-
skiej Akademii Nauk. Uroczysta sesja Senatu 
poświęcona nadaniu tytułu odbyła się  w Auli 
PG w dniu 7 czerwca 2002.

Laudację wygłosił promotor przewodu 
prof. dr hab. inż. Michał Białko, czł. rzecz. 
PAN. Profesor Ignacy Malecki był związany  
z Politechniką Gdańską od początku jej istnie-
nia, czego wymownym wyrazem jest zalicze-
nie go do grona pionierów naszej Alma Mater.  
W 1945 r. przybywa do Gdańska i organizuje  
Katedrę Elektrotechniki Stosowanej i Akusty-
ki na Wydziale Elektrycznym PG. Uruchamia 
wykłady z elektroakustyki dla Sekcji Radio-
techniki i Teletechniki, stanowiącej zalążek 
przyszłego Wydziału Łączności. W następnym 
roku inicjuje badania w dziedzinie hydroaku-
styki i współpracę w tej dziedzinie z Marynar-
ką Wojenną. Uruchamia jednocześnie prace 
badawcze z akustyki wnętrz i opracowuje 
pierwszy w tej dziedzinie podręcznik akade-
micki. Staje się też promotorem pierwszego na 
Wydziale i w  Polsce przewodu doktorskiego  
z dziedziny hydroakustyki.

Po przeniesieniu służbowym do Warsza-
wy profesor Malecki tworzy ośrodek badań 
akustycznych w zorganizowanym przezeń In-
stytucie Podstawowych Problemów Techniki 
PAN. 

W jubileuszowym dla Wydziału 55. roku 
akademickim 2007/2008 po raz kolejny miała 
miejsce podniosła uroczystość nadania tytu-
łów doktora honoris causa Politechniki Gdań-
skiej. Tym razem godność tę przyznano dwóm 
wybitnym naukowcom – prof. Michałowi 
Białko i prof. Janowi Węglarzowi. Uroczy-
stość nadania tych godności połączona była  

Prof. D.A. Mlynski 
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z otwarciem nowego gmachu Wydziału Elek-
troniki, Telekomunikacji i Informatyki. 

Laudację wygłosił promotor obu przewo-
dów, rektor elekt PG, profesor Henryk Kraw-
czyk. Profesor Białko jest wybitnym specjalistą 
z elektroniki w zakresie mikroelektronicznych 
układów analogowych i metod sztucznej in-
teligencji. Wyniki jego prac zostały opubliko-
wane w 10 monografiach i ponad 200 artyku-
łach. Jako dziekan przyczynił się znacząco do 
rozwoju Wydziału, w szczególności w zakresie 
współpracy międzynarodowej. Jest też twórca 
uznanej w świecie szkoły naukowej; wypro-
mował 27 doktorów, w tym 20 w PG, spośród 
których 5 uzyskało tytuły profesorskie w kraju 
i za granicą.

Drugim w tym dniu, a piątym w historii 
Wydziału, który otrzymał godność i tytuł dok-
tora honoris causa, był prof. dr hab. inż. Jan 
Węglarz, jeden z najwybitniejszych polskich 
uczonych, specjalista z informatyki w zakresie 
badań operacyjnych i nauk decyzyjnych. Za-
szczepił na gruncie polskim tę tematykę, która 
dzięki temu stała się  jedną z naszych ekspor-
towych specjalności naukowych. Jego zna-
komity dorobek naukowy obejmuje 14 mo-
nografii i ponad 200 artykułów w czołowych 
czasopismach międzynarodowych. Współ-
pracuje z ponad 100 ośrodkami badawczymi 
na świecie. Jest laureatem wielu prestiżowych 
nagród naukowych, m.in. Nagrody Fundacji 
Nauki Polskiej, Złotego Medalu Euro, oraz 
doktorem honorowym pięciu polskich uczel-
ni. Jest współtwórcą programu rozwoju infra-
struktury informatycznej dla nauki PIONIER 
oraz Internetu optycznego i jego integracji  
z infrastrukturą światową. Jest twórcą uzna-
nej w świecie szkoły naukowej; wypromował 
20 doktorów, z których  sześciu uzyskało tytuł 
profesora, a dwóch zostało członkami PAN. n

Prof. Michał Białko 
podczas ceremonii 
nadania tytułu 
doktora honoris 
causa w  Audytorium 1 
w Nowym Gmachu 
Wydziału

Prof. Jan Węglarz 
podczas ceremonii 
nadania w Audytorium 
1 w Nowym Gmachu 
Wydziału

DOKTORATY HONORIS CAUSA 

Fot. Krzysztof Krzempek
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Po raz pierwszy w historii Wydziału zaszczyt-
ne  tytuły  doktorów honoris causa innych uczel-
ni zostały przyznane dwóm profesorom Wydzia-
łu Elektroniki PG w roku 1989. Pierwszym był  
prof. Henryk Wierzba, który otrzymał doktorat 
honorowy Uniwersytetu w Oulu w Finlandii, 
nadany mu za zainicjowanie i rozwój współpracy  
tej uczelni z Politechniką Gdańską. Profesor H. 
Wierzba od początku  stymulował wspólne prace  
badawcze obu stron, w szczególności w dziedzi-
nie elektroniki i telekomunikacji.

Uroczystość nadania doktoratu połączona 
była z praktykowanym w fińskiej tradycji uni-
wersyteckiej oryginalnym zwyczajem wręcze-
niem Doktorantowi, oprócz dyplomu, także 
odznaki wydziałowej oraz szpady doktorskiej, 
symbolizującej przenikliwość wiedzy i nakłada-
jącej na Doktoranta obowiązek obrony wolności 
i niezależności nauki.

Drugim doktorantem, który w tym samym 
roku otrzymał zaszczytny tytuł na Uniwersytecie 
Technicznym w Dreźnie, był prof. Józef Sała-
ciński. Doktorat honorowy nadany mu został za 
zorganizowanie współpracy pomiędzy tą uczel-
nią a Politechniką Gdańską. Przewodniczącym 
uroczystego posiedzenia Senatu i Rady Wydziału 
Elektrotechniki i Elektroniki Uniwersytetu Tech-
nicznego w Dreźnie był rektor tej uczelni prof. 
dr Hans-Jürgen Jacobs, a promotorem ze strony 
Wydziału był prof. dr hab. Wolfgang Mosch.

W 1994 roku dwaj kolejni profesorowie na-
szego Wydziału otrzymali doktoraty honoro-
we. Trzecim doktorantem był prof. dr hab. inż. 
Michał Białko, który  w okresie swojej kadencji 

Doktoraty 
honoris causa 
innych uczelni 
nadane 
profesorom 
Wydziału

Andrzej Stepnowski
Wydział Elektroniki, 
Telekomunikacji  
i Informatyki

Profesor Henryk Wierzba podczas uroczystości 
w Oulu

Profesor Józef Sałaciński  po otrzymaniu dyplomu 
doktora h.c.

DOKTORATY HONORIS CAUSA 
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Prof. dr hab. Michał Białko, czł. rzecz. PAN, 
razem ze swoim promotorem prof. Serge Lefeuvre

dziekańskiej (1975–81) zainicjował współpracę  
z naukowcami z Politechniki w Tuluzie. Wpro-
wadzenie w kraju stanu wojennego w 1981 r. 
uniemożliwiło, pomimo faktycznego rozwo-
ju tych kontaktów, zawarcie formalnej umowy  
o współpracy. Zostało to sfinalizowane dopiero 
na początku lat 90., kiedy  prof. Białko został za-
proszony do prowadzenia wykładów w Tuluzie.

Czwarty  z doktoratów honorowych został 
przyznany w 1994 roku prof. Zenonowi Jago-
dzińskiemu, który został wyróżniony przez Uni-
wersytet Surrey w Guildford w Wielkiej Brytanii. 
Po zakończeniu wojny, jako oficer Polskich Sił 
Zbrojnych, znalazł się w Anglii i w 1947 dokoń-
czył, zaczęte przed wojną, studia na Wydziale  
Elektrycznym Polish University College, będą-
cym wtedy częścią słynnego Imperial Institute of 
Science and Technology w Londynie.

Promotorem przewodu był profesor Robert 
Chivers z Uniwersytetu Surrey, który odkrył ten 
dyplom w archiwach Battersea Polytechnic In-
stitute. W uznaniu zasług prof. Jagodzińskiego 

Książę Kentu wraz z prof. Zenonem Jagodzińskim 
podczas uroczystości nadania doktoratu

Prof.  Jerzy Seidler po otrzy-
maniu doktoratu h.c.,  
w todze z barwami AGH

uniwersytet ten przyznał mu doktorat honorowy. 
Uroczystość nadania tytułu i godności odbyła się 
w katedrze w Guildford.

Piąty doktorat honoris causa przyznany został 
w 2001 r. przez Akademię Górniczo-Hutniczą  
w Krakowie niepracującemu już na Wydziale by-
łemu dziekanowi  prof. Jerzemu Seidlerowi.

Profesor J. Seidler współpracował z AGH od 
wielu lat i przyczynił się w sposób bardzo istotny 
do rozwoju studiów doktoranckich na tej uczel-
ni. Co więcej, wypromowanie przezeń całej se-
rii doktorów spośród pracowników Akademii 
umożliwiło uruchomienie w niej studiów w za-
kresie, istotnym dla uczelni, kierunku telekomu-
nikacja. n

DOKTORATY HONORIS CAUSA 
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MEDAL 60-LECIA

Z okazji przypadającego w roku 2012 jubi-
leuszu 60-lecia Wydziału Elektroniki, Teleko-
munikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 
Wydział wyemitował pamiątkowy medal wybity 
przez Polskie Centrum Metaloplastyki „Barossa”. 
Autorem projektu jest plastyk Tomasz Wojewo-
da, absolwent Wydziału Wzornictwa Przemysło-
wego i Architektury Wnętrz gdańskiej PWSST 
(obecnie ASP), zajmujący się szeroko pojętą 
twórczością plastyczną.

Na awersie medalu znajduje się godło Poli-
techniki Gdańskiej, pod którym umieszczono 
trzy żołędzie symbolizujące trzy podstawowe 
dyscypliny naukowe uprawiane na Wydzia-
le: elektronikę, telekomunikację i informatykę, 
tworzące rozpoznawalny w otoczeniu Uczelni 
akronim ETI. Na rewersie znajduje się nowy 
budynek oddany do użytku w 2008 roku, będą-
cy ukoronowaniem 60 lat istnienia Wydziału i 
symbolizujący przyszłość i nowoczesność. Żo-
łędzie na awersie przypominają kształtem widok 
nowego gmachu Wydziału z lotu ptaka i otoczo-
ne są przez dwa dębowe liście, nawiązując w ten 
sposób do symbolicznego dębu przed nowym 
gmachem, posadzonego przez ówczesnego dzie-
kana, a obecnie rektora Politechniki Gdańskiej, 
prof. Henryka Krawczyka, w dniu wmurowania 
kamienia węgielnego.

Medale ze specjalnej, honorowej edycji wrę-
czone zostały podczas głównych obchodów 
uroczystości 60-lecia. Otrzymali je: Ryszard Sta-
churski – wojewoda pomorski; Mieczysław Struk 
– marszałek województwa pomorskiego; Pa-
weł Adamowicz – prezydent Gdańska;  Henryk 
Krawczyk – pierwszy i jedyny jak dotąd rektor 
z Wydziału,  Jerzy Seidler – dwukrotny dziekan, 
współtwórca pozycji naukowej Wydziału, lider 
rozwoju  kadry naukowej, doktor  honoris  causa 
wielu uczelni; Michał Białko – dziekan, doktor 
honoris causa PG i innych uczelni, twórca szko-
ły naukowej mikroelektroniki; Józef Woźniak, 
dwukrotny dziekan, aktualny reprezentant Wy-
działu w Centralnej Komisji; Wojciech Sobczak 
– dwukrotny dziekan i prorektor PG; Krzysztof 
Grabowski – dwukrotny dziekan, twórca gdań-
skiej szkoły naukowej mikrofal; Marian Ziental-
ski – czterokrotny dziekan Wydziału; Alicja Kon-
czakowska - druga kobieta prorektor z Wydziału;  
Antoni Nowakowski – prorektor, twórca kierun-
ku inżynieria biomedyczna; Andrzej Stepnow-
ski – pierwszy prorektor  ds. nauki z Wydziału, 
inicjator geoinformatyki na Wydziale; Ryszard 
Katulski – prorektor ds. nauki; Marianna Sankie-
wicz - pierwsza absolwentka Wydziału, pierwsza 
kobieta  prorektor z Wydziału;  Gustaw Budzyń-
ski – inicjator i twórca elektrofonii  i inżynierii 
dźwięku; Zenon Boguś – współtwórca kierunku 
automatyka; Wiesław Porębski – współtwórca  
kierunku informatyka; Janusz Nowakowski –
współtwórca kierunku automatyka i robotyka, 
Dieter Mlynski – doktor honoris causa PG, inicja-
tor współpracy PG z Uniwersytetem Karlsruhe; 
Jan Węglarz – doktor honoris causa PG, najwy-
bitniejszy przedstawiciel informatyki w Polsce; 
Ludwik Spiralski – inicjator badań i dydaktyki  
w zakresie aparatury pomiarowej i szumów; Do-
minik Rutkowski – współtwórca  radiokomunika-
cji na Wydziale; Michał Polowczyk – współtwórca 
mikroelektroniki na Wydziale; Walerian Grusz-
czyński – pierwszy doktor wypromowany na Wy-
dziale; Witold Malina – pionier rozpoznawania 
obrazów i grafiki komputerowej; Romuald Zie-
lonko – współtwórca metrologii na Wydziale. n

Medal 60-lecia Wydziału Elektroniki, 
Telekomunikacji i Informatyki

Marek Moszyński
Wydział Elektroniki, 
Telekomunikacji  
i Informatyki

Awers i rewers 
medalu  60-lecia 
Wydziału Elektroniki, 
Telekomunikacji 
i Informatyki
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MEDAL 60-LECIA KALENDARIUM

Kalendarium obchodów 60-lecia 
Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 

20 kwietnia 2012 r. 

• Oficjalne rozpoczęcie obchodów 60-lecia WETI
• Uroczyste otwarcie Audytorium 1 w budynku WETI A, wyremontowanego  

w ramach projektu „Nowoczesne audytoria Politechniki Gdańskiej”

Maj 2012 r. 

• Ukazanie się numeru 5/2012 „Przeglądu Telekomunikacyjnego i Wiadomości  
Telekomunikacyjnych”, poświęconego 60-leciu Wydziału 

14–16 maja 2012 r. 

• XII Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 

25–26 maja 2012 r.

• Główne uroczystości obchodów 60-lecia Wydziału; sesja jubileuszowa, piknik wy-
działowy, „Bal Elektroniki” 

• Wydanie księgi jubileuszowej „60 years of Faculty of Electronics, Telecommunica-
tions and Informatics (1952–2012)”

  
26–27 maja 2012 r. 

• II Konferencja Doktorantów i Studentów Elektroniki, Telekomunikacji, Informaty-
ki, Inżynierii Biomedycznej, Automatyki i Robotyki 

31 sierpnia–2 września 2012 r. 

• II Krajowa Konferencja Wytwarzania Gier Komputerowych WGK’2012

1 października 2012 r. 

• Wydanie podręcznika „English for Information Technology for students  
of technical studies” 

18 grudnia 2012 r. 

• Odsłonięcie dzieła artystycznego upamiętniającego 60-lecie Wydziału ETI PG


