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Nota biograficzna
Jerzy* Szczepkowicz urodził się 25 kwietnia 1940 r. w Bydgoszczy. Po ukończeniu
gdańskiego Technikum Przemysłu Okrętowego studiował matematykę na
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i uzyskał tytuł magistra w 1962 r.
W dniu 1 lipca 1962 r. został pracownikiem Uniwersytetu Wrocławskiego,
obejmując posadę asystenta w Instytucie Matematycznym, ściślej biorąc w nowoutworzonym Zakładzie Metod Numerycznych tego instytutu. 1 października
1963 r. awansował na starszego asystenta.
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W maju 1969 r. Jerzy Szczepkowicz obronił swoją pracę doktorską pt. O
tablicowym sterowaniu procesem weryfikacji składniowej w translatorze ALGOLu.
W skład Komisji do spraw przewodu doktorskiego weszli: prof. Kazimierz Urbanik
(przewodniczący), prof. Edward Marczewski, prof. Czesław Ryll-Nardzewski, prof.
Jerzy Słupecki, doc. Ludwik Borkowski, doc. Władysław Narkiewicz, doc. Stefan
Paszkowski (promotor) oraz doc. Józef Łukaszewicz i doc. Władysław Turski
(recenzenci).
1 października tego roku dr Szczepkowicz został awansowany na stanowisko
adiunkta.
Po utworzeniu Instytutu Informatyki (luty 1975 r.) J. Szczepkowicz został na
siedem lat (1975-1982) kierownikiem Zakładu Metod Programowania w tym
instytucie.
W latach 1982-1986 dr Szczepkowicz przebywał za granicą -- najpierw przez rok w
Iraku, a następnie przez trzy lata w Jordanii, gdzie był wykładowcą informatyki w
Yarmouk University.
Wkrótce po powrocie został na własną prośbę przeniesiony na stanowisko
starszego specjalisty naukowo-technicznego (luty 1988 r.).
6 stycznia 1997 r. Jerzy Szczepkowicz zginął w wypadku ulicznym we Wrocławiu.
*

Dr Szczepkowicz prawie nigdy nie używał swojego pierwszego imienia. Tak było
zarówno w sytuacjach oficjalnych, jak i prywatnych.

Czasy pionierskie w obiektywie
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Działalność naukowa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1963-65: Konstrukcja translatora i systemu programowania MOST-1 dla komputera ODRA 1003.
1966: Konstrukcja systemu dla maszyny cyfrowej ELLIOTT 803, sterującego pracą taśmy magnetycznej.
1967-68: Konstrukcja translatora ALGOLu dla prototypu komputera ODRA 1204.
1969: Konstrukcja zwartego systemu operacyjnego MASON dla komputera ODRA 1204. (MASON
zajmował 1536 spośród 16 K komórek pamięci operacyjnej, podczas gdy elwrowski SOW -- 3072
komórki).
1970: Konstrukcja systemu programowania ALGOL 1204 dla komputera ODRA 1204. (Praca wspólna z
Krystyną Jerzykiewicz; ALGOL 1204 wykorzystano następnie w 150 instalacjach).
1971: Konstrukcja systemu operacyjnego dla komputera ODRA 1204 z pamięcią bębnową.
1972: Konstrukcja systemu programowania ALGOL 1204 dla komputera ODRA 1204 z pamięcią
bębnową.
1973-76: Konstrukcja drugiej, ulepszonej wersji wymienionego wyżej oprogramowania dla komputera
ODRA 1204 z pamięcią taśmową u bębnową. (Pracę wykonał pięcioosobowy zespół po kierownictwem J.
Szczepkowicza; jego indywidualnym osiągnięciem był m.in. nowy system operacyny MT 1204).
1977: Konstrukcja assemblera oraz systemu operacyjnego dla polskiego minikomputera. (J.
Szczepkowicz był konsultantem).
1978-79: Liczne adaptacje, modyfikacje i ulepszenia brytyjskiego systemu programowania Pascal 1900
dla polskiego komputera ODRA 1305 i brytyjskiego ICL 1900.
1980-81: Konstrukcja oprogramowania pozwalającego przenieść dane i programy w ALGOLu 1204 z
komputera ODRA 1204 na ODRĘ 1305 lub ICL 1900.
1986-90: Opracowanie dwóch podręczników Turbo Pascala dla mikrokomputerów klasy IBM PC.
1991-96: Konstrukcja wielu narzędzi TEXowych, m. in. umożliwiających składanie i kodowanie grafiki w
systemie emTEX 3.0.

Działalność dydaktyczna
Koronną specjalnością dra Szczepkowicza było programowanie komputerów. Z górą dwudziestu rocznikom
studentów wykładał z maestrią:

•
•
•
•
•
•

programowanie,
wstęp do informatyki,
gramatyki formalne i języki,
konstrukcję translatorów,
podstawy systemów operacyjnych,
metodologię programowania.

Przez prowadzone przez Niego seminarium magisterskie przewinęło się kilkuset studentów. Ponad pięćdziesięciu
z nich wykonało prace dyplomowe pod Jego kierownictwem.
Przez kilka lat dr Szczepkowicz był członkiem Zespołu Dydaktyczno-Wychowawczego Ministerstwa Szkolnictwa
Wyższego i Techniki.

Nagrody i wyróżnienia
Nagrody Ministra Edukacji Narodowej (Szkolnictwa Wyższego)
•
•
•
•

1990: nagroda indywidualna III stopnia za książkę Turbo Pascal 4.0
1976: nagroda zespołowa III stopnia za oprogramowanie podstawowe maszyn cyfrowych
1975: nagroda zespołowa III stopnia za książkę ALGOL 1204
1970: nagroda indywidualna III stopnia za pracę doktorską
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Nagroda Polskiego Towarzystwa Matematycznego
Nagroda dla młodych matematyków za prace z zakresu programowania maszyn matematycznych
w roku 1965.

Nagroda Polskiej Akademii Nauk
Nagroda Sekretarza Naukowego za udział w badaniach podstaw matematycznych systemów liczących i
programowania w roku 1972.

Nagrody JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
Nagrody za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną w
latach: 1966, 1970, 1971, 1978, 1980, 1981, 1989, 1990.

Nagrody Dziekana Wydziału Mat.-Fiz.-Chem.
Nagrody za prace dydaktyczne i organizacyjne w latach: 1963, 1968.

Odznaczenie
Złoty Krzyż Zasługi w roku 1982.

Publikacje Jerzego Szczepkowicza
Książki
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

O maszynach cyfrowych, praca zbiorowa, PWE, Warszawa 1968, str. 290.
O maszynach cyfrowych, praca zbiorowa, wydanie drugie, PWE, Warszawa 1970, str. 290.
K. Jerzykiewicz, J. Szczepkowicz, ALGOL 1204. System programowania maszyny cyfrowej ODRA
1204, PWN, Warszawa 1971, str. 168.
K. Jerzykiewicz, J. Szczepkowicz, ALGOL 1204. System programowania maszyny cyfrowej ODRA
1204, wydanie drugie, PWN, Warszawa 1972, str. 168.
K. Jerzykiewicz, J. Szczepkowicz, ALGOL 1204. System programowania maszyny cyfrowej ODRA
1204, wydanie trzecie, PWN, Warszawa 1973, str. 168.
K. Jerzykiewicz, J. Szczepkowicz, ALGOL 1204. System programowania maszyny cyfrowej ODRA
1204, wydanie czwarte, PWN, Warszawa 1974, str. 168.
J. Szczepkowicz, Turbo Pascal 4.0 z dodatkiem o wersji 5.0, WNT, Warszawa 1989, str. 318.
J. Szczepkowicz, Turbo Pascal 5.0 z przykładami konstrukcji
oprogramowania podstawowego, WNT, Warszawa 1990, str. 416.

Artykuły w czasopismach
1.
2.
3.
4.

K. Sochacz (K. Jerzykiewicz), J. Szczepkowicz, A description of the AS-language for the Elliott 803
computer, Zastosowania Matematyki 9 (1968), 295-312.
J. Szczepkowicz, On table-driven syntax-checking within an ALGOL compiler, Zastosowania
Matematyki 11 (1969), 3-89.
S. Paszkowski, J. Szczepkowicz, R. Wrona, R. Zuber, Uniwersytecki ośrodek obliczeniowy, Prace Nauk.
Inst. Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, ser. Konferencje, nr 1 (1973), 45-49.
J. Szczepkowicz, Programowanie obiektowe na przykładach drukowania i rysowania informacji w
języku Turbo Pascal 6.0, Komputer w Szkole 7/8 (1991), 51-129.

Materiały konferencyjne
1.

K. Jerzykiewicz, J. Szczepkowicz, Programming language MOL 1204, Sympozjum Jubileuszowe
Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie, Dresden 1979.
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2.

J. Szczepkowicz, R. Zuber, Informatyka na Uniwersytecie Wrocławskim, V Ogólnopolskie Seminarium
Metodyczne Informatyki, Kraków 1980.
J. Szczepkowicz, Programowanie obiektowe na przykładach drukowania i rysowania informacji w
języku Turbo Pascal 6.0, Materiały konf. Informatyka w Szkole VII, s. 47-101, OFEK, Poznań 1991.

3.

Raporty
1.

J. Kucharczyk, J. Szczepkowicz, ALGOL 4/5: Moduły w kodzie maszyny, Przykłady zastosowania, Rap.
P-24, Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, maj 1984 r., str. 24.
J. Szczepkowicz, Pakiety TWindows i VPorts (wersja 2.0), Rap. P-43, Instytut Informatyki Uniwersytetu
Wrocławskiego, maj 1990 r., str. 89.
J. Szczepkowicz, Skład drukarski grafiki PCL i HP-GL/2 w systemie PC TEX 3.0, Rap. P-53, Instytut
Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, czerwiec 1992 r., str. 49.
J. Szczepkowicz, Narzędzia wspomagające programowanie składu drukarskiego w systemie TEX, Rap.
P-56, Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, wrzesień 1992 r., str. 57.
J. Szczepkowicz, Składanie i kodowanie grafiki w systemie emTEX 3.0, Raport P-57, Instytut
Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, marzec 1994 r.; wyd. drugie (rozszerzone): raport 01/97,
Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, kwiecień 1997, str. 107.
J. Szczepkowicz, Składanie grafiki za pomocą programu dvips (5.58f) w środowiskach MSDOS, NetWare i SunOS, raport 02/97, Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, kwiecień 1997,
str.15.

2.
3.
4.
5.

6.

Inne publikacje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

J. Szczepkowicz, Programowanie w kodzie wewnętrznym maszyny Elliott 803, CBKO, Gdańsk 1963, str.
66.
J. Szczepkowicz, Programowanie w autokodzie MOST-1 dla MC ODRA 1003, WZE ELWRO, Wrocław
1964, str. 76.
J. Szczepkowicz, A specification of the MOST-1 autocode for the ODRA 1003 computer, WZE ELWRO,
Wrocław 1965, str. 71.
J. Szczepkowicz, Programowanie w ODRA-ALGOLu dla maszyny cyfrowej ODRA 1204, CO PAN,
Warszawa 1968, str. 98.
J. Szczepkowicz, Programowanie w ODRA-ALGOLu dla maszyny cyfrowej ODRA 1204, WZE ELWRO,
Wrocław 1968, str. 98.
J. Szczepkowicz, Programowanie w ODRA-ALGOLu dla maszyny cyfrowej ODRA 1204, WZE ELWRO,
Wrocław 1969, str. 98.
K. Jerzykiewicz, J. Szczepkowicz, ALGOL 1204, WZE ELWRO, Wrocław 1970, str. 104.
K. Jerzykiewicz, J. Szczepkowicz, ALGOL 1204 (D), WZE ELWRO, Wrocław 1970, str. 35.
K. Jerzykiewicz, J. Szczepkowicz, Język symboliczny KOT i system obsługi MASON, Uniwersytet
Wrocławski, Wrocław 1970, str. 98.
J. Szczepkowicz, System obsługi MASON i MASON(D), WZE ELWRO, Wrocław 1971, str. 56.
J. Szczepkowicz, System operacyjny MT 1204. Opis ogólny i instrukcja obsługi, WZE ELWRO,
Wrocław 1975, str. 71.
J. Szczepkowicz, System operacyjny MT 1204. Współpraca z programem roboczym, WZE ELWRO,
Wrocław 1975, str. 62.
J. Szczepkowicz, Testy techniczne taśm magnetycznych, WZE ELWRO, Wrocław 1975, str. 48.
K. Jerzykiewicz, J. Szczepkowicz, System programowania ALGOL 1204 (MT), WZE ELWRO, Wrocław
1975, str. 54.
K. Jerzykiewicz, J. Szczepkowicz, Programy pomocnicze systemu operacyjnego MT 1204, WZE
ELWRO, Wrocław 1975, str. 42.
K. Jerzykiewicz, J. Szczepkowicz, System programowania MOL 1204, WZE ELWRO, Wrocław 1976,
str. 230.
K. Jerzykiewicz, J. Szczepkowicz, Generowanie i reprodukcja zapisów bibliotecznych system
operacyjnego MT 1204, WZE ELWRO, Wrocław 1976, str. 28.
Programowanie w języku ASM, praca zbiorowa, OBR CKSAiP MERA-ELWRO, Wrocław 1977, str. 77.

Przekłady
1.
2.

Nowoczesne metody numeryczne, tłum. z ang. J. Szczepkowicz, PWN, Warszawa 1965, str. 264
(oryginał: Modern computing methods, 2nd ed., HM Stationary Office, London 1961).
L. S. Goddard, Metody matematyczne w badaniach operacyjnych, tłumaczył z ang. J. Szczepkowicz,
PWN, Warszawa 1966, str. 241 (oryginał:Mathematical techniques of operational research, Pergamon
Press, Oxford 1963).
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3.

4.

B. van der Veen, Wstęp do teorii badań operacyjnych, tłumaczył z ang. J. Szczepkowicz, PWN,
Warszawa 1970, str. 235 (przekład ang. oryg. holenderskiego: Introduction to the theory of operational
research, Philips Technical Library).
D. Gries, Konstrukcja translatorów dla maszyn cyfrowych, tłum. z ang. K. Jerzykiewicz i J.
Szczepkowicz, PWN, Warszawa 1984, str. 664 (oryginał: Compiler construction for digital computers,
John Wiley & Sons Inc., New York 1971).
opracował Stanisław Lewanowicz

Uroczystość nadania imienia J. Szczepkowicza sali nr 32
W dniu 27 września 2002 r. odbyła się uroczystość nadania imienia Doktora Jerzego Szczepkowicza sali
wykładowej nr 32 w Instytucie Informatyki. W obecności ponad pięćdziesięciu osób (pracowników Instytutu,
rodziny Jerzego Szczepkowicza, studentów i gości) JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego Prof. Zdzisław
Latajka dokonał odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci Jerzego Szczepkowicza, umieszczonej w sali Jego
imienia. W krótkim wystąpieniu Rektor ciepło wspomniał o swoich osobistych kontaktach z Instytutem, jak również
zapewnił o mocnym wsparciu władz rektorskich naszych starań o nowy budynek.
Prof. Stefan Paszkowski z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, bezpośredni przełożony
Jerzego Szczepkowicza w latach 1962-1979, w dłuższym wystąpieniu przypomniał Jego życiorys naukowy,
zatrzymując się dłużej przy najważniejszych osiągnięciach.
Bardzo osobiste i emocjonalne wystąpienie Doc. Romana Zubera, bliskiego kolegi i - okresami - przełożonego
Szczepkowicza, wzbudziło wsród wielu zebranych dobre wspomnienia sprzed lat.
Uroczystość zakończyło koleżeńskie spotkanie przy lampce wina.

Stanisław Lewanowicz

Uroczystość nadania imienia J. Szczepkowicza sali nr 141
W dniu 26 września odbyła się uroczystość nadania sali wykładowej nr 141 w nowej siedzibie Instytutu
Informatyki imienia Doktora Jerzego Szczepkowicza. Dyrektor Instytutu, Prof. Krzysztof Loryś powitał przybyłych
kilkadziesiąt osób - Jego Magnificencję Rektora, Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki, byłych i obecnych
pracowników Instytutu, doktorantów, rodzinę Jerzego Szczepkowicza i zaproszonych gości. Prof. Stanisław
Lewanowicz przypomniał karierę zawodowa i najważniejsze osiągnięcia Jerzego Szczepkowicza. Kulminacyjnym
momentem uroczystości było odsłonięcie przez JM Rektora UWr. Leszka Pacholskiego tablicy pamiątkowej ku
czci Jerzego Szczepkowicza, umieszczonej w sali noszącej Jego imię.
Krótkie wspomnienia o J. Szczepkowiczu wygłosili: Prof. Stefan Paszkowski z PAN, Jego bezpośredni przełożony
w latach 1962-1979, następnie Prof. Władysław Narkiewicz, Dziekan Tomasz Rolski oraz Prof. Józef
Łukaszewicz.
Uroczystość zakończyło koleżeńskie spotkanie przy lampce wina.
Stanisław Lewandowicz

Wspomnienie Stefana Paszkowskiego o Jerzym Szczepkowiczu
Z okazji nadania 27 września 2002 roku Jego imienia sali wykładowej w Instytucie Informatyki w siedzibie przy
ulicy Joliot-Curie 15
Prawie 5 lat temu wiele osób obecnych na dzisiejszej uroczystości wzięło udział w spotkaniu, na którym prof.
Lewanowicz przypomniał karierę zawodową i osiągnięcia Jerzego Szczepkowicza. Jednak i dziś wypada
nawiązać do jego życiorysu, bo przecież on jest powodem tej uroczystości. Trzeba też naszkicować te fakty
z historii wrocławskiej informatyki, które najściślej wiążą się z osobą Jerzego.
W 1962 roku z inicjatywy ówczesnego dyrektora Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, prof.
Edwarda Marczewskiego, utworzono tam Zakład Metod Numerycznych, który miał kształcić studentów
matematyki na sekcji o tej samej nazwie. W tymże roku jednym z pierwszych asystentów w nowym zakładzie
został Jerzy Szczepkowicz, który właśnie ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.
Zakład został niebawem przekształcony w Katedrę Metod Numerycznych, a znacznie później ta Katedra stała się
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odrębnym, do dziś istniejącym i rozwijającym się Instytutem Informatyki. Jerzy pracował w nim do końca życia,
tragicznie przerwanego w 1997 roku.
W 1962 roku zaczęły się na naszej uczelni dzieje informatyki, choć tej nazwy dyscypliny jeszcze nie używano. Nie
było w ogóle obecnie przyjętej terminologii; nie mówiono np. komputer, ale elektroniczna maszyna cyfrowa, albo
nawet mózg elektronowy. Te "mózgi" miały imponujące rozmiary, ale pod każdym innym względem gorsze
parametry od obecnych komputerów osobistych. We wspomnianym roku udało się zakupić dla Uniwersytetu
Wrocławskiego brytyjski komputer Elliott 803 - pierwszy komputer tranzystorowy (i sprawnie działający) w polskiej
uczelni. Mimo miniaturowej pamięci operacyjnej (kilkadziesiąt KB!), prędkości tysiąc razy mniejszej od obecnych
PC-tów, trudnego kontaktu użytkownika z maszyną i innych wad znaczenie tej instalacji było przełomowe - można
już było sensownie kształcić studentów sekcji numerycznej (a w istocie pierwszych informatyków), wspomagać
badania naukowe w wielu dziedzinach od fizyki po filologię i urbanistykę oraz wykonywać liczne prace usługowe
dla biur projektowych i przedsiębiorstw z całej Polski.
Drugim bardzo ważnym wydarzeniem w tamtych latach było powstanie Wrocławskich Zakładów Elektronicznych
Elwro. Pracowali tam od początku także matematycy, jeszcze z przedkomputerowej ery. Ułatwiło to nawiązanie
wieloletniej i korzystnej dla obu stron współpracy Uniwersytetu z Elwro. Jej pierwszym efektem było opracowanie
przez zespół pod faktycznym kierownictwem Jerzego Szczepkowicza tzw. autokodu MOST-1 i jego translatora
dla komputerów Odra 1003. Ta dość zawodna maszyna stanowiła dla konstruktorów z Elwro etap na drodze do
bardzo dobrego, jak na owe czasy, komputera Odra 1204, a Szczepkowicz zdobył pierwsze ważne
doświadczenia w projektowaniu oprogramowania.
Elwro wyprodukowało około 150 komputerów Odra 1204. Ich popularność nie tylko w Polsce, ale i w innych
krajach RWPG, wynikała w dużej mierze ze świetnego oprogramowania narzędziowego, które Jerzy
Szczepkowicz stworzył bądź samodzielnie, bądź wspólnie z Krystyną Jerzykiewiczową (chyba tylko jedno
opracowanie było dziełem większego zespołu). Były to przede wszystkim systemy operacyjne (MASON
i MT 1204) oraz języki programowania, w tym Algol 1204, i ich translatory. Warto dodać, że dzięki temu numerycy
uniwersyteccy mogli dla komputerów z Elwro stworzyć obszerną bibliotekę programów z wielu dziedzin analizy
numerycznej.
Wybitnym osiągnięciem samego Szczepkowicza była m.in. oryginalna metoda tłumaczenia programów w języku
Algol 60, używanym wtedy powszechnie przez numeryków. ściślej, Szczepkowicz opracował metodę tablicowego
sterowania procesem weryfikacji składniowej programów w Algolu. Efektem tego procesu jest albo wykrycie
błędów składniowych w programie, albo jego przetworzenie na postać znacznie łatwiejszą do przekładu na kod
wewnętrzny. Pomysły Szczepkowicza były nowatorskie i optymalnie wyzyskane. Nic więc dziwnego, że obszerny,
prawie 90-stronicowy artykuł opisujący tę metodę (Zastosowania Matematyki, tom XI) stał się w 1969 r. rozprawą
doktorską - bardzo przychylnie ocenioną - Jerzego Szczepkowicza.
Z konieczności był to doktorat z matematyki, bo informatyka była jeszcze w powijakach. Komisja do spraw
przewodu, powołana przez Radę Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego składała się
z matematyków; jeden z recenzentów, doc. Władysław Turski, był formalnie astronomem (ale stał się rychło
jednym z najbardziej znanych informatyków w Polsce). Decyzja komisji i Rady Wydziału stanowiła więc kredyt
zaufania wobec reprezentantów dopiero rodzącej się dyscypliny. Dalsza kariera Szczepkowicza usprawiedliwiła
w pełni to zaufanie.
Jeszcze przed doktoratem Szczepkowicz został starszym asystentem,
po nim - adiunktem. Mimo namów nie chciał później wystąpić z podaniem o wszczęcie przewodu habilitacyjnego,
choć naszym zdaniem miał aż nadto wystarczający dorobek naukowy. W istocie jednak niemal od początku pracy
na Uniwersytecie Wrocławskim był samodzielnym pracownikiem naukowym.
Dla użytkowników Algolu 1204 (w którym Szczepkowicz m.in. usunął pewne usterki pierwotnego Algolu 60 i dodał
niezbędne instrukcje) była przeznaczona książka, napisana wspólnie z Krystyną Jerzykiewiczową i czterokrotnie
wydana przez PWN (lata 1971-74). Prócz tego był on autorem lub współautorem kilkunastu broszur wydawanych
przez Elwro dla użytkowników komputerów Odra 1204, a opisujących wszystkie zaprojektowane i wykonane
moduły oprogramowania. Wszystkie te (i jeszcze inne) publikacje o imponującej łącznej objętości ponad
2000 stron mają cechy typowe dla Szczepkowicza. Są to precyzja wykładu, zwięzłość idąca w parze
z kompletnością informacji, dobór wartościowych przykładów, przemyślany układ, dbałość o język, unikanie
informatycznego żargonu itd. Równie wysoko oceniam przekłady czterech książek - z analizy numerycznej
(podręcznika użytecznego i dzisiaj), badań operacyjnych i konstrukcji translatorów (ten ostatni wykonany razem
z Jerzykiewiczową).
Przypomnieć trzeba i to, że Szczepkowicz i Jerzykiewiczowa przygotowali translator Algolu 1204 na komputerze
Elliott 803, dzięki czemu użytkownicy maszyn z Elwro wcześniej ten translator dostali. Wspomniałem już, że Elliott
miał małą pamięć i szybkość oraz sporo innych uciążliwych cech. Żeby więc wykonać tę pracę trzeba było biegle
opanować wszystkie arkana programowania, stworzyć niezbędne narzędzia pracy (język adresów symbolicznych
AS, którego opis autorzy opublikowali w Zastosowaniach Matematyki), a potem przez dziesiątki godzin ciężko

9

pracować przy komputerze. Doprowadzało to często do desperacji innych "klientów", którzy nie mogli dostać się
do komputera; o wielodostępie nikt wtedy nie marzył
Chyba w końcu lat 70-tych Elwro zakończyło produkcję komputerów Odra 1204; była to zresztą decyzja
przedwczesna, narzucona przez ówczesne władze. Zaczęto produkować komputery Odra 1305, czyli kopie
brytyjskiego ICL 1900. Szczepkowicz stworzył oprogramowanie służące do przenoszenia na nowe komputery
programów użytkowych opracowanych wcześniej. Zajął się też językiem Pascal. Jeszcze później, gdy do użytku
weszły komputery osobiste, dla których firma Borland opracowała tzw. Turbo Pascal, Szczepkowicz napisał
bardzo dobre podręczniki dwóch wersji tego języka. Korzystam z tych książek do tej pory, bo są lepsze od wielu
innych.
Wracając na chwilę do translatora Algolu 1204 warto podkreślić, że jego autorzy wykorzystywali optymalnie
niewielką pamięć komputera, bez jej sztywnego podziału na różne cele. Turbo Pascal nie ma tej zalety i jeszcze
paru innych. Trzeba też koniecznie przypomnieć, że - gdy tylko stało się to technicznie możliwe - Szczepkowicz
tworzył programy pozwalające mu przygotować tekst, np. wspomnianego podręcznika, w postaci gotowej do
druku i odpowiadającej jego koncepcjom redaktorskim. Później dopiero do Polski dotarł system TeX autorstwa
Donalda Knutha.
Szczepkowicz stał się autorytetem i w tej dziedzinie. Cenne pomysły ułatwiające użytkowanie TeXa lub
rozszerzające jego możliwości opisał w kilku raportach; instalował też na wielu komputerach przemyślane wersje
tego systemu wraz z odpowiednią "obudową" własnego pomysłu. I ja dotąd z tego korzystam.
Jest zrozumiałe, że wraz z wypieraniem dawnych komputerów przez nowsze stawały się zbędne kolejne
programy, podręczniki, instrukcje i inne efekty pracy Jerzego Szczepkowicza. W tym sensie jego dzieło odchodzi
nieuchronnie w przeszłość, co nie znaczy, że mamy prawo o nim zapomnieć. Bez wątpienia będziemy też
pamiętać styl jego pracy. Jerzy nie znosił bylejakości, bałaganiarstwa, wymagał od siebie i innych porządnego
dokumentowania programów, starannego redagowania publikacji, sensownego użytkowania komputerów i w
ogóle solidności. Mam nadzieję, że gdy za kilka dni do tej sali wejdą po raz pierwszy nowoprzyjęci studenci, ktoś
im choć krótko wytłumaczy, dlaczego Jerzego Szczepkowicza uhonorowano tą tablicą, a i potem jeszcze będzie
się im wpajać szczepkowiczowe zasady dobrej roboty.
Stefan Paszkowski

Wspomnienie Romana Zubera o Jerzym Szczepkowiczu
Uroczystość nadania imienia Jerzego Szczepkowicza sali wykładowej w Instytucie Informatyki w siedzibie przy
Ulicy Przesmyckiego 20 w dniu 27 września 2002 roku.
Jerzego Szczepkowicza często wspominam i zawsze z wielkim wzruszeniem. Bardzo bolesnym dla nas, jego
kolegów, jest fakt, że tak szybko i niespodziewanie od nas odszedł. Zawsze był wśród nas, zawsze można go
było spotkać w tym instytucie. Jaka wielka szkoda, że dzisiaj jest nieobecny.
Szczepkowicz był jednym z najważniejszych filarów uniwersyteckiej informatyki, którą zajmował się od samego
początku jej powstania. Kiedy go poznałem, około 1962 roku, to już wtedy, razem z Krystyną Sochaczówną
(później Jerzykiewiczową), prowadził zajęcia z programowania i wiele godzin poświęcał na poprawianie
programów przygotowywanych przez studentów.
Swoim nieprzeciętnym umysłem i ogromną pracowitością wgłębiał się w najważniejsze zagadnienia
informatyczne, stając się bardzo szybko specjalistą w zakresie systemów operacyjnych, translatorów oraz
podstawowego oprogramowania maszyn cyfrowych. Swoją wiedzę umiejętnie wykorzystywał kształcąc młodych
informatyków oraz prowadząc badania naukowe.
Prowadził wiele zajęć dydaktycznych, między innymi przez długi czas był jedynym wykładowcą takich
przedmiotów jak "Systemy operacyjne", czy "Konstrukcje translatorów". Prowadził ogromne ilości prac
magisterskich, dobierając tematy w taki sposób, aby opracowane przez studentów programy mogły być
natychmiast wykorzystywane bądź w procesie dydaktycznym, bądź w obliczeniach na maszynie cyfrowej
zainstalowanej w Instytucie Informatyki. Napisał kilka dobrych podręczników, na których wykształciło się wielu
polskich informatyków.
Prowadził również poważne badania naukowe, a opracowana przez niego metoda konstrukcji translatorów
umożliwiła budowanie konkretnych translatorów przez małe, kilkuosobowe zespoły. Za tę rewelacyjną metodę
otrzymał stopień doktora. Uczestniczył w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych, dokąd był zapraszany
do wygłaszania referatów lub wykładów.
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Jego dorobek naukowy był po pewnym czasie wystarczający dla uzyskania habilitacji oraz tytułu profesora.
Wystarczyło, aby zebrał swoje prace naukowe, uporządkował je i przedstawił odpowiedniej komisji. Jurek,
jednakże, nie dbał o stopnie ani tytuły i nie chciał tracić czasu na prace papierkowe. Wolał pisać programy.
Pomimo usilnych nalegań profesora Paszkowskiego, nigdy nie zdecydował się na sięgnięcie po stopień docenta
czy profesora.
Wiele zrobił dla rozwoju informatyki wrocławskiej, a także polskiej. Dla maszyn cyfrowych produkowanych
w ELWRO, szczególnie dla maszyny cyfrowej ODRA 1204, opracował, wraz z niedużym zespołem ludzi, systemy
operacyjne, podstawowe oprogramowanie i translatory. Elwrowskie maszyny cyfrowe wyposażone w bogate
oprogramowanie stały się bardzo wartościowe i dlatego poszukiwane. Wiele maszyn wyeksportowano prawie do
wszystkich krajów socjalistycznych, najwięcej do Związku Sowieckiego.
Z powodu pogarszającego się słuchu, Jurek musiał zrezygnować z prowadzenia zajęć dydaktycznych,
w szczególności z wykładów. Był to koniec lat osiemdziesiątych, kiedy rozpoczął się bardzo szybki rozwój
informatyki na świecie, a jednocześnie w Polsce stworzyła się możliwość zakupu komputerów. Po pewnym czasie
na biurkach wielu pracowników naszego instytutu stanęły komputery osobiste PC, a wraz z nimi pojawiły się nowe
możliwości obliczeniowe i nowe zastosowania.
Potrzebny był w instytucie ktoś, kto umiałby te nowe zastosowania wyszukać i zainteresować nimi pracowników
instytutu. W tym zakresie Jerzy Szczepkowicz okazał się nieocenionym. Na bieżąco śledził postęp informatyki
światowej i zawsze był dobrze zorientowany w najnowszych tendencjach rozwojowych i światowych
osiągnięciach. Ale nie tylko śledził rozwój światowej informatyki, lecz także cały czas dostosowywał niezbyt
doskonałe komputery znajdujące się w instytucie do rozwiązywania pojawiających się na świecie problemów. Były
to czasy, kiedy różne rzeczy w Polsce nie były jeszcze dostępne lub nie były doskonałe (np. grafika była
w powijakach). Jurek opracowywał najrozmaitsze programy ułatwiające pracę pracownikom instytutu
i umożliwiające rozwiązywanie nowych zagadnień.
Swoje liczne pomysły opisywał w raportach, które powielał i rozkładał na półkach zainteresowanych pracowników.
Wystarczyło tylko przeczytać jego raport, aby jego nowy pomysł poznać i zastosować na swoim PC.
Jurek stał się bardzo poważnym ekspertem z informatyki, a jego wiedza była ogromna, i to właśnie w zakresie
najnowszych zagadnień informatycznych. Wielu z nas przychodziło do niego z różnymi pytaniami. Zawsze
znajdował czas na wysłuchanie i pomoc, chociaż zawsze miał pełne ręce roboty.
Był jednak zdziwiony, a nawet zdenerwowany, kiedy przychodziło się do niego z problemem, opisanym w jednym
z jego raportów. Wtedy wybuchał i miał pretensje, że nie czyta się jego raportów, gdzie wszystko jest dokładnie
opisane.
Ja osobiście również takie incydenty przeżywałem. Wtedy w pąsach wycofywałem się z jego pokoju. Po chwili
Jurek przychodził do mnie do pokoju, mówiąc: - Przepraszam ciebie, stary. Przyjdź do mnie do pokoju. Tam
demonstrował mi wiele przykładów, które dokładnie ilustrowały odpowiedź na moje pytanie. On miał te przykłady
w komputerze, ponieważ każdy swój nowy pomysł najpierw eksperymentalnie sprawdzał na komputerze.
Uważam to za szczęście, że mogłem razem z nim pracować i codziennie być z nim w kontakcie. Wielokrotnie
wyjeżdżałem z nim na konferencje krajowe i zagraniczne, czasami z nim mieszkałem. Wiązała nas nić przyjaźni.
To był wspaniały człowiek, bardzo prawy i bardzo skromny. Nigdy nie chwalił się swoimi sukcesami. Kiedyś
pochwalił się swoim synem, którego uważał za wspaniałego programistę. Powiedział tak: - Wiesz stary. Ja
w życiu napisałem wiele programów i myślałem, że robię to dobrze. Przekonałem się jednak, że mój syn robi to
lepiej. Jego umysł działa jak pracujący równolegle wieloprocesorowy komputer.
Pragnę na zakończenie wyrazić wielką wdzięczność władzom Instytutu Informatyki i wszystkim jego pracownikom,
za oddanie tak wspaniałego hołdu Jerzemu Szczepkowiczowi i uwiecznieniu jego osoby w tej sali wykładowej,
gdzie wspaniale wykładał, wygłaszał referaty i zachwycał nas swoją osobowością.
Cześć Jego pamięci.
Roman Zuber
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