1 marca nasz Szanowny Kolega

Prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski

obchodzi 50-lecie swojej pracy w Politechnice Gdańskiej. Mając na uwadze całokształt Jego
dokonań można bez wahania stwierdzić, że osiągnięcia te są imponujące!
Dorobek naukowy Andrzeja to dwie monografie, ponad 200 publikacji, 7 patentów
i prawie 60 raportów i projektów badawczych oraz wdrożeniowych opracowanych
w Politechnice Gdańskiej oraz w uniwersytetach MIT w USA, TUNS w Kanadzie, METU
w Turcji, IPB w Indonezji oraz w organizacjach międzynarodowych. Jest twórcą gdańskiej
szkoły naukowej geoinformatyki - wypromował 7 doktorów i przez wiele lat kierował
utworzoną przezeń Katedrą Systemów Geoinformatycznych, w której zresztą do dziś zajmuje
stanowisko profesora zwyczajnego.

w latach 1997-2012

W uczelni Andrzej pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji, m.in. prorektora ds. Nauki
Politechniki Gdańskiej i prodziekana swojego macierzystego Wydziału Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki, przewodniczącego senackiej komisji d/s współpracy
i programów europejskich. Jego wiedzę i doświadczenie wykorzystano angażując Go przez
5 lat jako wykładowcę na 4 uniwersytetach zagranicznych oraz jako eksperta ONZ
w Organizacji ds. Wyżywienia FAO czy też międzynarodowego konsultanta akademickiego.
Zawsze cechowała Go odwaga i pragnienie wolności. W sierpniu 1980 r. , kiedy rozpoczął
się historyczny zryw społeczeństwa polskiego i budowa nowych, niezależnych od totalitarnej
władzy struktur społecznych, już 6 września Andrzej wszedł w skład Komitetu
Założycielskiego NSZZ
w Politechnice Gdańskiej. W 1981 roku jako członek
Komitetu Strajkowego w PG, współorganizował strajk na naszej uczelni. Legitymacją Jego
patriotycznej postawy jest szeroka aktywność społeczna - w latach 1986 – 1988 działał
w Komitecie Wspierającym „Solidarnościowych” emigrantów w Kanadzie, a w okresie
1990–1993 w Społecznym Komitecie Budowy Pomnika Józefa Piłsudskiego, który walnie
przyczynił się do budowy pomnika Marszałka w Gdańsku. Za swoją postawę i wierność tym

zasadom, z okazji XXX – lecia powstania NSZZ
Kapituła Medalu „Niepokorni na
Politechnice Gdańskiej 1945 – 1989” przyznała Andrzejowi to zaszczytne odznaczenie:

Prze cały okres swojej pracy wspierał nas swoim doświadczeniem, cennymi inicjatywami
i mądrym doradztwem.

Andrzeju, liczymy na dalsze Twoje twórcze zaangażowanie dla dobra całej
społeczności akademickiej Politechniki Gdańskiej.

