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JAN BIE LEC KI
(1942–2001)

Jan An drzej Bie lec ki uro dzi³ siê 15 czerw ca
1942 ro ku w War sza wie. W 1960 ro ku ukoñ -
czy³ li ceum im. Ja na Za mo y skie go. W tym
sa mym ro ku ja ko lau re at olim pia dy ma te ma -
tycz nej roz po cz¹³ w War sza wie Stu dia na Wy -
dzia le Elek tro ni ki, ukoñ czy³ je w 1966 ro ku
(ja ko naj lep szy stu dent swe go rocz ni ka) i od
ra zu roz po cz¹³ pra cê w Ka te drze Bu do wy Ma -
szyn Ma te ma tycz nych (obe cnie In sty tut In for -
ma ty ki). Sto pieñ dok to ra na uk tech nicz nych
uzy ska³ na Wy dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki
War szaw skiej w 1970 ro ku, obro niw szy roz -
pra wê O pew nej kla sie re a li za cji Ma szyn Tu rin -
ga. Pro mo to rem by³ pro fe sor Ja cek Bañ kow ski.

Jan Bie lec ki prak tycz nie ca ³e za wo do we
¿y cie spê dzi³ ja ko na u czy ciel aka de mic ki, na
sta no wi sku asy sten ta i ad iunk ta, a na stêp nie
star sze go wy k³a dow cy w In sty tu cie In for ma ty -
ki Po li tech ni ki War szaw skiej oraz (od 1997 ro -
ku) pro fe so ra i kie row ni ka ka te dry Me tod Pro -
gra mo wa nia w Pol sko-Ja poñ skiej Wy ¿szej
Szko le Tech nik Kom pu te ro wych. 

Pod ko niec lat 70. pra co wa³ w USA, gdzie
by³ wy k³a dow c¹ Ri ce Uni ver si ty w Ho u ston,
a tak ¿e pra cow ni kiem zna nych, ame ry kañ skich
firm kon sul tin go wych In te Re so ur ces Gro up,
Uni ted Com pu ting Sy stems i John W. Me com.

Jan Bie lec ki na le ¿a³ do naj bar dziej b³y s -
ko tli wych i ce nio nych pol skich pro gra mi stów
i spe cja li stów od jê zy ków pro gra mo wa nia.
Mia³ w swym do rob ku zna cz¹ ce pro fe sjo nal -
nie osi¹ gniê cia, jak choæ by wspó³ au tor stwo
sy s te mu ope ra cyj ne go MISS oraz pierw sze go
pol skie go kom pi la to ra pe³ ne go jê zy ka AN SI
FOR TRAN dla kom pu te ra UMC 20 zbu do wa -

ne go w In sty tu cie In for ma ty ki w la tach 1972–
–1975. Jed no cze œnie, je go licz ne pu bli ka cje
na te mat ró¿ nych im ple men ta cji jê zy ka C za -
pew ni ³y mu po zy cjê eks per ta miê dzy na ro do -
we go ko mi te tu dla opra co wa nia stan dar du te -
go jê zy ka.

Jan Bie lec ki jest jed nak naj bar dziej zna ny
ja ko au tor nie zwy k³ej licz by podrêcz ni ków
i mo  no gra fii z dzie dzi ny tech nik, sy ste mów
i jê zy ków pro gra mo wa nia. Dzie dzi na ta roz -
wi ja ³a siê bar dzo szyb ko, a Jan Bie lec ki œle dzi³
jej roz wój i nie zwy kle spraw nie do star cza³
czy tel ni kom no we, kom pe tent ne podrêcz ni ki.
Doœæ po wie dzieæ, ¿e w su mie je go trzy dzie -
sto let ni do ro bek w tej dzie dzi nie obej mu je
113 ksi¹ ¿ek, wy da nych w ³¹cz nym na k³a dzie
prze kra cza j¹ cym 800 000 eg zem pla rzy. By ³y
one tak ¿e t³u ma czo ne i wy da wa ne za gra ni c¹.
Bez prze sa dy mo¿ na wiêc po wie dzieæ, ¿e wy -
kszta³ ci ³y siê na nich dwa po ko le nia pol skich
i nie tyl ko pol skich pro gra mi stów.

Za s³u g¹ Ja na Bie lec kie go jest w szcze gól -
no œci roz pro pa go wa nie w pol skim œro do wi sku
pro gra mi stów jê zy ka Ja va, na które go war to œci
Jan Bie lec ki po zna³ siê ja ko je den z pierw -
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szych. Prze wi dzia³ wie le za sto so wañ dla te go
jê zy ka, za nim je szcze wszed³ on do szer sze go
u¿y cia. Po kil ku podrêcz ni kach na ten te mat,
Jan Bie lec ki wy da³ w 2000 ro ku ob szer n¹, dwu -
to mo w¹ mo no gra fiê Ja va 4 Swing (He lion,
2000, tom I i II, ³¹cz nie 1300 stron). Po s³u ¿y³
siê w niej opra co wa n¹ przez sie bie me to d¹ dy -
dak tycz n¹, nie sto so wa n¹ do t¹d w na u cza niu
pro gra mo wa nia, opar t¹ na wy ko rzy sta niu tzw.
„szkie le tów apli ka cji”. Ksi¹¿ k¹, któr¹ mo¿ na
uznaæ za uko ro no wa nie je go do tych cza so wej
dzia ³al no œci w tej dzie dzi nie, jest Ja va XP —
Po ra dnik eks per ta (He lion, 2001). 

Jan Bie lec ki by³ odzna czo ny Z³o tym Krzy -
¿em Za s³u gi (1987). Za sw¹ dzia ³al noœæ dy dak -
tycz n¹ i pu bli ka cyj n¹ by³ wie lo krot nie na gro -
dzo ny licz ny mi na gro da mi Mi ni stra Edu ka cji
Na ro do wej (1982, 1985, 1988, 1998) i Rek -
to ra Po li tech ni ki War szaw skiej (1986, 1987,
1993, 1994, 1995, 1999). W 2000 ro ku otrzy -
ma³ rów nie¿ (na wy sta wie In fo sy stem 2000
w Po zna niu) „Krze mo we go Oska ra”, naj wy¿ -
sz¹ pol sk¹ na gro d¹ in for ma tycz n¹, przy zna -
wa n¹ w taj nym g³o so wa niu in ter ne to wym.
Sta no wi ³a ona wy raz uzna nia sze ro kie go œro -
do wi ska pol skich in for ma ty ków i sym pa ty ków
in for ma ty ki dla ro li, ja k¹ Jan Bie lec ki ode gra³
w roz wo ju tej dzie dzi ny.

Jan Bie lec ki by³ nie tyl ko za s³u ¿o nym na u -
czy cie lem aka de mic kim i eks per tem z dzie dzi -
ny jê zy ków pro gra mo wa nia. By³ tak ¿e cz³o -
wie kiem wy j¹t ko wym, in dy wi du a li st¹ o sil nej

oso bo wo œci, per fek cjo ni st¹, bar dzo wy ma ga -
j¹ cym wo bec sie bie i in nych. Zna ny by³ z do -
bre go wy cho wa nia, eru dy cji, b³y sko tli wo œci
i ogrom ne go po czu cia hu mo ru. Z roz ba wie -
niem przyj mo wa³ ¿ar ty stu den tów, którzy pa -
ra fra zo wa li zna ne pio sen ki, prze ra bia j¹c je na
te ksty o za li cze niu u Bie lec kie go lub two rzy li
pli ki gra ficz ne, w których Bie lec ki wi dnia³ ja ko
taj ny agent pro gra mi sta jej królew skiej mo œci.

Pra ca by ³a je go naj wiêk sz¹ pa sj¹. W wol -
nych chwi lach od da wa³ siê czy ta niu li te ra tu ry
scien ce fic tion, w szcze gól no œci Ar thu ra C.
Clar ka, oraz podró¿om. Uwiel bia³ mu zy kê Elvi -
sa Pre sle ya i fil my przy ro dni cze o dra pie¿ ni -
kach. W m³o do œci du ¿o cho dzi³ po górach
i tre no wa³ ko szy ków kê. W ze spo le mia³ prze -
zwi sko „Szpil ka”, po nie wa¿ umia³ siê wszê -
dzie do staæ. 

Jan Bie lec ki przez kil ka lat zma ga³ siê
z ciê¿ k¹ cho ro b¹, w spo sób, który za s³u gu je na
naj wy¿ szy podziw i sza cu nek. Sta ra³ siê ¿yæ
nor mal nie: pro wa dziæ wy k³a dy, pi saæ ko lej n¹
ksi¹¿ kê o C#, której ju¿ nie uda ³o mu siê ukoñ -
czyæ. Zmar³ 25 gru dnia 2001 ro ku.

Od 23 kwiet nia 2002 ro ku, na mo cy
uchwa ³y Ra dy Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik
In for ma cyj nych, La bo ra to rium Kom pu te ro we
w In sty tu cie In for ma ty ki Po li tech ni ki War szaw -
skiej no si imiê Dok to ra Ja na Bie lec kie go, po -
dob nie jak Au la G³ów na w Pol sko-Ja poñ skiej
Wy ¿szej Szko le Tech nik Kom pu te ro wych.
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