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70-lecie Profesora Andrzeja Balcerskiego

Jego imieniem), w latach 1956−1960 pierwszy
po wojnie Rektor Politechniki Gdańskiej wyłoniony
w wyborach, poseł na Sejm kadencji 1957−1961,
zaś matką Zofia Chałacińska. Natomiast matką
Wacława Balcerskiego była Helena z domu Janicka. Dziadkiem Heleny (a więc prapradziadkiem
Andrzeja Balcerskiego) był Stanisław Janicki
(1798−1855) matematyk, astronom, pierwszy
w Polsce doktor nauk technicznych − dysertacja
„O machinach parnych”, profesor Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego.
Syn jego, Stanisław Janicki (1836−1888) − ojciec Heleny − był znanym w Europie inżynierem
hydrotechnikiem. Pracował m.in. przy budowie

Profesor Andrzej Balcerski urodził się w Krakowie 29 maja 1938 roku, w rodzinie o wielopokoleniowej tradycji inteligenckiej. Jego ojcem był
Wacław Balcerski (1904−1972), profesor, wybitny
inżynier hydrotechnik, budowniczy zapory wodnej
w Rożnowie nad Dunajcem (nazwanej w 1988 roku
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bębnów wciągarek okrętowych. Od 1 maja 1964
roku przeniósł się do PPDiUR Dalmor w Gdyni,
gdzie jako oficer mechanik chłodni na trawlerzeprzetwórni odbył 14 rejsów na łowiska północnego
Atlantyku. Śladem ojca rozpoczął pracę naukową,
podejmując z dniem 1 września 1968 roku pracę
w Zakładzie Siłowni Okrętowych IO Politechniki
Gdańskiej jako asystent naukowo-techniczny. Podczas pracy w Zakładzie wykonywał prace konstrukcyjne i studialne dotyczące głównie jednostek
specjalnych (np. studium układu napędowego
trałowca z tworzyw sztucznych, projekty komór
dekompresyjnych) oraz prace dotyczące gospodarki
częściami zamiennymi na statkach, a także zajmował się metodami projektowania statków rybackich.
Po awansie na głównego specjalistę kierował wieloosobowym zespołem projektantów oraz laboratorium. Wykorzystując doświadczenia przemysłowe,
zainicjował i kierował pracami dotyczącymi diagnostyki uszkodzeń elementów okrętowych instalacji rurociągowych. Doktorat za pracę nt. projektowania układów połowowo-przetwórczych statków
rybackich uzyskał z wyróżnieniem w 1977 roku
(promotor prof. J. Staliński) i przeszedł na stanowisko adiunkta. W 1978 roku był pomysłodawcą
Sympozjum Siłowni Okrętowych i organizatorem
kilku takich konferencji. Po doktoracie wiodącym
kierunkiem prowadzonych prac stał się rozwój teorii i metod projektowania okrętowych układów
energetycznych oraz instalacji siłowni okrętowych,
szczególnie statków rybackich. Zasadniczą nowością w tym obszarze było odejście od powszechnie
stosowanych metod deterministycznych i wykorzystanie modeli losowych, znacznie lepiej oddających
złożone realia eksploatacji tych układów. Wieloletnie prace dotyczyły m.in.:

mostu Kierbedzia, a w latach 1864−1869 współpracował z Ferdinandem Lessepsem przy budowie
Kanału Sueskiego jako kierownik budowy odcinka
między Port Saidem a Ismailią. Szereg okoliczności
wskazuje, że był pierwowzorem inż. Tarkowskiego
z „W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza.
Rodzinne tradycje inżynierskie, można powiedzieć: „skazały” późniejszego profesora na wybór
zawodu. Wydaje się oczywiste, iż po ukończeniu
szkoły podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego
nr IX w Gdańsku Andrzej Balcerski w 1955 roku
rozpoczął studia na Wydziale Budowy Okrętów
Politechniki Gdańskiej na specjalności Maszyny
i Siłownie Okrętowe. Jesienią 1960 roku po uzyskaniu absolutorium wraz z grupą kolegów został
wysłany w ramach umowy o wymianie dyplomantów do Leningradu celem wykonania pracy dyplomowej. Dyplomy Leningradzkiego Instytutu
Budowy Okrętów i Politechniki Gdańskiej, w zakresie Okrętowych Silników Spalinowych, uzyskał
w czerwcu 1961 roku. Przez cały okres szkoły
średniej, studiów i kilku lat po nich aktywnie zajmował się modelarstwem lotniczym, pracując jako
instruktor w Aeroklubie Gdańskiem. Osiągnął liczne sukcesy na zawodach krajowych, posiada Złotą
Odznakę nr 33.

− metod określania zapotrzebowania na energię
mechaniczną, elektryczną i cieplną;
− badań rzeczywistych warunków pracy elementów układów energetycznych statków rybackich.
W tym zakresie wykorzystano również wyniki
uzyskane dzięki udostępnieniu odpowiednich
danych przez instytuty badawcze w Leningradzie i Kaliningradzie;
− analiz struktur układów energetycznych;
− oceny rzeczywistej efektywności wytwarzania
energii.

Od 1 września 1961 roku mgr inż. Andrzej
Balcerski podjął pracę na Wydziale Silnikowym
(potem Wydziale Siłowni) Gdańskiej Stoczni
Remontowej, przechodząc drogę od stażysty do
st. mistrza. Kierował pracą trzech brygad prowadzących prace remontowe silników głównych,
urządzeń pomocniczych i układów paliwowych.
Zaprojektował wówczas używaną przez wiele lat
prasę z siłownikami hydraulicznymi do ściągania

Podsumowaniem tych prac była rozprawa
„Studium projektowania układów energetycznych
trawlerów łowczo-przetwórczych”, która stała się
podstawą uzyskania na Politechnice Poznańskiej
(11.02.1992 r.) stopnia doktora habilitowanego.
W latach 1992−1993 był p.o. Kierownika Katedry
Siłowni Okrętowych, po czym w 1993 roku,
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− monografia „Modele probabilistyczne w teorii
projektowania i eksploatacji spalinowych siłowni okrętowych” będąca syntezą i podsumowaniem prac wykonanych w ostatnich 25 latach.

w wyniku konkursu, uzyskał stanowisko profesora
nadzwyczajnego w Katedrze Silników Spalinowych
i Sprężarek na Wydziale Mechanicznym. W latach
1993−2004 był dodatkowo zatrudniony na stanowisku profesora na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
Po przejściu na Wydział Mechaniczny profesor
Balcerski kontynuował i rozszerzał dotychczasową
tematykę prac m.in. w zakresie:

Profesor Balcerski od 1997 roku pełni funkcję
Kierownika Katedry Silników Spalinowych
i Sprężarek. W 1999 r. otrzymał tytuł naukowy
profesora, zaś w 2002 r. stanowisko profesora zwyczajnego. Wieloletnia działalność dydaktyczna
profesora Balcerskiego obejmowała m.in.:

− nowego podejścia do systematyki okrętowych
układów energetycznych, syntezy ich obciążeń
i doboru wielkości;
− oryginalnych metod określania efektywności
układów energetycznych, w tym efektywności
utylizacji strat i gospodarki paliwowej;
− badań warunków pracy elementów układów
energetycznych różnych typów statków i stworzenie odpowiedniej bazy danych;
− oryginalnych metod projektowania instalacji
siłowni okrętowych;
− wybranych zagadnień eksploatacji siłowni;
− zastosowań silników w elektrowniach stacjonarnych;
− rozbudowy laboratorium katedry.

− prowadzenie wykładów na kursach mistrzowskich w GSR, kilkuletnie wykłady w „Conradinum”;
− prowadzenie wszystkich typów zajęć na trzech
wydziałach z ponad 30 przedmiotów;
− opracowanie programów szczegółowych ok. 20
przedmiotów z silników, urządzeń okrętowych,
siłowni, projektowania w zakresie różnych typów statków i okrętów, energetyki i in.;
− kierowanie wykonaniem około 110 prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich.
Podczas pracy na Politechnice Gdańskiej działalność organizacyjna wiązała się z pełnieniem
szeregu funkcji:

Tematyka ta była również kontynuowana we
współpracy z doktorantami, czego efektem było
wypromowanie 7 doktorów. Dorobek badawczy,
konstrukcyjny i projektowy prof. Balcerskiego
obejmuje:

− pełnomocnika Rektora ds. praktyk morskich;
− pełnomocnika Rektora ds. współpracy z uczelniami zagranicznymi,
− Rzecznika Dyscyplinarnego i Przewodniczącego
Zespołu Rzeczników Dyscyplinarnych dla Studentów;
− członka Senatu i szeregu komisji senackich;
− przewodniczącego bądź członka komitetów
naukowych i organizacyjnych konferencji
„Sympozjum Siłowni Okrętowych”, „MODES”,
„Sesja Okrętowców”, „Mechanika”, „ExploShip” i in.;
− przewodniczącego Komisji Wyborczej, Komisji
Nagród i Komisji Dydaktycznej Wydziału Mechanicznego;

− około 120 artykułów i referatów;
− ponad 50 prac konstrukcyjnych, projektowych
i studialnych;
− 7 skryptów i monografii.
W tej ostatniej grupie najważniejszymi są:
− skrypt „Siłownie okrętowe”,
− monografia „Układy technologiczne i energetyczne jednostek oceanotechnicznych” (wspólnie z D. Bocheńskim),
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− przewodniczącego bądź członka licznych Komisji przewodów na stopnie naukowe, konkursów
na stanowiska i tytuł profesorów;
− członka Rady Programowej Studium Doktoranckiego.

kolegom, zyskując tą drogą należny szacunek
i rosnący krąg współpracowników, kolegów, przyjaciół.

Profesor Balcerski pełnił i pełni szereg funkcji
organizacyjnych i członkowski:
− przewodniczącego Rady Naukowej Zakładu
Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki
Morskiej w Gdańsku (od 2000 r.);
− wiceprzewodniczącego Rady Technicznej Polskiego Rejestru Statków w Gdańsku i kierującego Zespołem ds. Urządzeń Maszynowych (od
2002 r.);
− członka Komisji Techniki Morskiej oddz. PAN
w Gdańsku;
− członka Towarzystwa Okrętowców Polskich
„Korab”, Towarzystwa Naukowego Silników
Spalinowych i in.

Małżonka profesora, Anna Balcerska jest lekarzem onkologiem dziecięcym, profesorem zwyczajnym Akademii Medycznej w Gdańsku i Kierownikiem Kliniki Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii ACK AMG. Córka Małgorzata
jest magistrem matematyki i uczy matematyki oraz
informatyki w liceum, zaś wnuk Krzysztof jest
studentem I roku medycyny.
70-lecie Profesora Andrzeja Balcerskiego jest
niezwykłą okazją, z której korzystamy, składając
Jubilatowi życzenia zdrowia, pomyślności i wielu
dalszych lat aktywności naukowej.

Był recenzentem 9 prac doktorskich, 1 habilitacyjnej, autorem licznych recenzji książek, skryptów, grantów, artykułów i referatów. Za swoją działalność profesor Balcerski został odznaczony trzema nagrodami Ministra i przeszło 40 nagrodami
Rektora, a także medalami. Posiada Złoty Krzyż
Zasługi i Medal Komisji Edukacji Narodowej. Profesor Balcerski wśród wielu cech wybitnego człowieka obdarzony jest tą, która coraz rzadziej spotykana jest we współczesnym świecie – chętnie służy
swoją pomocą, radą i doświadczeniem młodszym
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