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inicjatywy rektora prof. Edmunda WITTBRODTA
mczech. Nagrodę tę, za badania naukowe w 1991 r„
8 stycznia br. odbyło się spotkanie UCZELNIANE otrzymał prof. E.Dembicki wraz z prof. Davidem
GO KOLEGIUM ELEKTORÓW (którego przewodniG.SCHAEFFEREM z University of Minnesota, MN,
czącym je s t prof. T eresa SO K O ŁO W SK A ) z
USA oraz prof.Gerdem GUDEHUSEM z Universität
kierownictwem Politechniki Gdańskiej (rektor oraz
Karlsruhe. Otrzymują ją ci przedstawiciele nauki świa
wszyscy prorektorzy). Celem spotkania było przedsta
towej, których rezultaty badawcze w danym roku były
wienie, po roku od rozpoczęcia kadencji, aktualnej sytu uzyskane we współpracy z uczonymi niemieckimi. Z tej
acji uczelni, dokonań, zamierzeń, a także napotkanych
to okazji specjalne gratulacją prof. Dembickiemu prze
trudności i występujących zagrożeń w zarządzaniu.
kazał poprzedni minister Edukacji Narodowej prof.Ro■Również bardzo ważnym elementem tego spotkania było
bert GŁĘBOCKI._______________________________
Zapoznanie się z opiniami środowiska politechnicznego
rezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Cen
i jego oczekiwaniami. Elektorzy poinformowali kierow
tralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego nadał profe
nictwo uczelni na jakie problemy należy zwrócić szcze
sorowi
nadzwyczajnemu PG Irminie URUSKIEJ z
gólną uw agę. D otyczy to przede w szystkim
Wydziału
Chemicznego TYTUŁ NAUKOWY PROFE
finansowania nauki, rozwoju kadry naukowej w tym
SORA.
Uroczystość
wręczenia przez Prezydenta RP Le
sprawy awansów oraz zatrudnienia asystentów-stażycha WAŁĘSĘ nominacji profesorskich odbyła się 14
stów. W trakcie spotkania poruszono również problemy
stycznia br. w Belwederze.
związane z funkcjonowąniem spółek z udziałem PG ze
szczególnym uwzględnieniem występujących w tym za
dniach od 8 do 10 stycznia 1992 r. Prezydent
kresie nieprawidłowości. Rektor poinformował elekto
Miasta Gdańska gościł delegacje władz miejskich
rów, że dla zbadania tego problemu powołał specjalną
Marsylii. W jej skład wchodzili przedstawiciele Zarządu
komisje, której przewodnictwo powierzył prorektorowi ds.
Miasta, handlu i przemysłu oraz środowisk naukowych.
ogólnych Antoniemu NOWAKOWSKIEMU._________
W programie wizyty przewidziano dwa spotkania z wła
dzami
uczelni gdańskich. Panowie Pierre CALFAS i
rezydium Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność"
Gilles
MOLMERET
oraz Konsul Honorowy Francji w
w Politechnice Gdańskiej (w związku ze strajkiem
Polsce
Annibal
D.PECORARI
wraz z osobami towarzy
ostrzegawczym ogłoszonym przez Zarząd NSZZ Regio
szącymi spotkali się w dniu 9 stycznia br. z kierownictwem
nu Gdańskiego "Solidarność") zainicjowało przeprowa
naszej
uczelni (rektorem prof.E. WITTBRODTEM i pro
d z e n ie akcji protestacyjnej w dniu 8 stycznia br. w godz.
rektorem
ds. nauki prof. Z.SZCZERBĄ). Omawiano
*11.00-12.00. Natomiast zgodnie z uchwałą Komisji
możliwości
współpracy między PG a uczelniami techni
Krajowej NSZZ "Solidarność" nr 204 z dnia 8 stycznia
cznymi
Marsylii
w zakresie kształcenia, badań nauko
br. i uchwały Zarządu Regionu Gdańskiego z dnia 9
wych
i
organizacji
szkolnictwa wyższego. Warto
stycznia br.-Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność"
przypomnieć,
że
Politechnika
Gdańska współpracuje z
Politechniki Gdańskiej na posiedzeniu specjalnym zwo
L
’Université
d’Aix-Marseille
III.
łanym w dniu 8 stycznia 1992 roku postanowiła przepro
wadzić akcję protestacyjną, która odbyła się w dniu 13
a połączenia telefoniczne realizowane przez aboni*stycznia br. w godz. 12.00-13.00. Jedna i druga akcja
mentów centrali telefonicznej PG, nasza uczelnia
protestacyjna polegała na oflagowaniu w tym czasie
płaci ogromne kwoty. Szczególnie wzrosły one od ostat
gmachów PG flagami NSZZ "Solidarność" oraz flagą
niej, drastycznej podwyżki w lipcu 1991 r. Za ten miesiąc
uczelnianą. Nie przerywano zajęć dydaktycznych. Bez
koszty te wynosiły 255 min zł, ale już za sierpień zapła
pośrednią przyczyną strajku było ogłoszenie przez rząd
ciliśmy 465 min zł, wrzesień zamknął się kwotą 376 min
(bez konsultacji ze związkami) podwyżki cen nośników
zł, w październiku koszty te wynosiły 468 min zł. Rekor
energii.
dowym był listopad, za który musieliśmy zapłacić 522
min zł. Za połączenie telefoniczne w grudniu kwestura
ogromną satysfakcją infomiujemy, że rektor Polite
była zmuszona zapłacić 495 min zł. Dlatego, w celu
chniki Gdańskiej w latach 1984-1987 prof. Euge
precyzyjnego
określenia źródeł powstawania tych ko
niusz DEMBICKI z Wydziału Hydrotechniki, został
sztów
i
wywołania
tym samym tendencji oszczędnościo
laureatem bardzo prestiżowej nagrody jednej z najsłyn
wych,
podjęto
decyzje
o zainstalowaniu liczników
niejszych instytucji naukowych na świecie TOWARZY
rejestrujących
impulsy
dla
poszczególnych numerów
STWA MAXA PLANCKA związanej organizacyjnie z
telefonicznych.
Centrala
telefoniczna
PG co miesiąc beFundacją ALEXANDRA VON HUMBOLDTA w Nie-
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dzie obciążała kosztami rozmów jednostki orga
nizacyjne z wyszczególnieniem obciążenia konkretnych
numerów. Decyzja ta obowiązuje od 1 stycznia 1992 r.
(pismo wg rozdzielnika z dnia 31.12.1991 r. l.dz. RB474/91). Równocześnie zniesione zostały pierwsze trzy
kategorie uprawnień do połączeń z abonentami sieci
publicznej. Abonenci "posiadający uprawnienia katego
rii IV" w dalszym ciągu będą mogli uzyskać połączenia
jedynie wewnątrz centrali PG z możliwością odbioru
połączeń z sieci zewnętrznej.
ydziały Elektroniki i Mechaniczny PG gościły 10
stycznia br. przedstawicieli europejskiego biura
badań naukowych armii amerykańskiej (EUROPEAN
RESEARCH OFFICE). Byli to, dyrektor tego biura dr
Karl STEINBACH oraz prof. Alfred GESSOW z Uni
wersytetu Meryland (USA), który zajmuje się mechani
ką płynów i mechaniką ustrojów. Goście zostali przyjęci
przez rektora prof.E.WITTBRODTA oraz dziekanów
wymienionych wydziałów. Celem wizyty było zainicjo
wanie możliwości współpracy z naszą uczelnią oraz in
stytutem Maszyn Przepływowych PAN.
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zaproponowała sposób przydzielania dotacji budże
towej uczelniom podległym Ministerstwu Edukacji Na
rodowej. Proponowany algorytm uwzględnia liczbę
studentów, jakość kadry, liczbę absolwentów (inż., mgr,
dr, dr hab, prof.) oraz koszty kształcenia. Zaletą algoryt
mu jest prostota i uniwersalność. Zastrzeżenia budzi
arbitralny sposób przyjęcia współczynników kosztów
kształcenia. Zdecydowany sprzeciw budzi współczynnik
poziomu naukowo dydaktycznego,promujący uczelnię i
kierunki o niskiej liczbie studentów oraz kierunki huma
nistyczne. Skutkiem zastosowania takiego współczynni
ka będzie zwiększenie dotacji uniwersytetom , a
obniżenie politechnikom, np. U. Gdański zyskałby 13%,
UJ 20%, UMK 25%, UMA 16%, a PG straciłaby 15%,
Politechnika Szczecińska 28% dotacji. Władze PG bar
dzo ostro zaprotestowały przesyłając protest do MEN i
na ręce Przewodniczącego Rady Głównej prof. A.Biała
sa.
entrum Ochrony Środowiska CENVIG organizuje
w semestrze letnim trzy kursy z dziedziny ochrony
środowiska: l)"Renewable Energy" (23 marca-21 maja);2)"Coastal Zonę" (23 marca-21 maja); 3)"A Compa
ny and Its Waste in Market Economy (22 kwietnia-18
czerwca). Do udziału w kursach zapraszamy pracowni
ków i studentów. Kursy prowadzone są w języku angiel
skim i poprzedzone zostaną miesięcznym intensywnym
kursem tego języka z zakresu ochrony środowiska. Ter
miny składania wniosków: do 30 stycznia na pierwsze
dwa kursy, do 29 lutego na trzeci kurs. Formularze
wniosków znajdują się w dziekanatach oraz w biurze
CENYIG (GG PG pok, 265, tel.471-371).___________
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iblioteka Główna otrzymała wskutek starania prore
ktora d*.prof. Aleksandra KOŁODZIEJCZYKA
wykazy dubletów publikacji prac naukowych z Uniwer

B

sytetu w Hohenheim z propozycją przekazania ich w
darze naszej uczelni. Informujemy, że wykazy te znajdu
ją się w Czytelni Czasopism Biblioteki Głównej (godz.
otwarcia 9.00-19.00). Zainteresowanych prosimy
uprzejmie o zapoznanie się z w.w. wykazami i zgłosze
nie zamówień u dyżurującej w czytelni bibliotekarki.
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oroczne sp o tk an ie re k to ra naszej uczelni
prof.E.WITTBRODTA z dyrektorem naczelnym
PÓŁNOCNEJ DYREKCJI OKRĘGOWEJ KOL
PAŃSTWOWEJ mgr DominikiemAdamkiem, odbyło
się w PG 13 stycznia br. W spotkaniu uczestniczyli
również przedstawiciele PDOKP (z-ca dyr mgr inż. Ma
ciej WERBIŃSKI i naczelnik mgr Tadeusz GODZEEWA), oraz dziekani wydziałów Budownictwa Lądowego
i Elektrycznego (doc. Czesław TARASZKIEWICZ i
doc.Ludwik REFEROWSKI) razem z kierownikami kated r zain tereso w an y ch w spółpracą z kolejam i
(prof.Przemysław PAZDRO i prof.Bożysław BOGDANIUK). Spotkanie poświęcone było wynikom oraz per
spektywom współpracy PG z PDOKP. Stwierdzono, żp
pomimo trudności finansowych współpraca zarówno \.
dziedzinie kształcenia jak i usług naukowo-technicznych
rozwijała się dobrze. Wyrażono wolę utrzymania tego
współdziałania. PDOKP zainteresowana jest rozwojem
kształcenia specjalistów w kierunku inżynierii ruchu ko
lejowego jak i automatyki sterowania ruchem kolejo
wym. Przewiduje się zorganizowanie wycieczek i
pokazów dla studentów wydziałów Budownictwa Lądo
wego i Elektrycznego w celu zwiększenia ich zaintere
sowania specjalnościami związanymi z kolejnictwem.
Warto wspomnieć, że PKP przekazały w użytkowanie
Wydziałowi Elektrycznemu budynek, w którym mieści
się Katedra Trakcji Elektrycznej.
iblioteka Główna-Pracownia Historii Politechniki
Gdańskiej, w ramach współpracy z Gdańską i Gdyń
ską Rodziną Katyńską przygotowała i zorganizowała
kolejną ekspozycję, prezentującą najnowsze materiały
dokumentalno-fotograficzne z ekshumacji oficerów po’
skich, przeprowadzonej latem 1991 roku w Miednoje i
Charkowie. Wystawę, prezentowaną do końca stycznia
w Galerii Klubu Marynarki Wojennej w Gdyni, można
zwiedzać codziennie w godzinach od 11.00-17.00.
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rganizatorzy akcji "Uratujmy życie Andrzeja" dzię
kują pracownikom i studentom naszej uczelni, któ
rzy przyczynili się do zebrania na ten cel 10.320.000 zł.
Apelujemy w dalszym ciągu o aktywne włączenie się
pozostałych członków społeczności politechnicznej w
zbiórce pieniędzy na tak ważny cel. Pamiętajmy o tym,
że chory na białaczkę limfatyczną student czeka na naszą
pomoc. Chcących udzielić wsparcia finansowego zapra
szamy do sekretariatu Biblioteki Głównej tel.47-25-75.

O

wyniku konkursu, od 1 stycznia 1992 roku obo
wiązki dyrektora administracyjnego nowego Wy
działu M echanicznego pełni inż. W łodzim ierz
WIANECKI
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