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BORY! WYBORY! W dniach 19 i 20 kwietnia br.
wybrani członkowie Uczelnianego Kolegium Elekto
rów zgłaszali kandydatów na rektora. W ten sposób powstała
wstępna lista. Zgodnie z Instrukcja Wyborczą, każdy członek
UKE miał prawo zgłosić jednego kandydata. Zgłośzone zosta
ły następujące osoby: prof. W iesław ANDERS (Wydz.
Ąrch.), prof. M ichał BIAŁKO (Wydz. E-ki), prof A leksan
der KOŁODZIEJCZYK (Wydz. Chem.), prof. Bolesław
MAZURKIEWICZ (Wydz. Hydro.), prof. Wojciech SOB
CZAK (Wydz, E-ki), prof. Zbigniew SZCZERBA (Wydz.
E-ny), prof. Andrzej TEJCHMAN (Wydz. Hydro.), prof.
E dm und W IT TB R O D T (Wydz.Mech.), p rof. M arian
ZIENTALSKI (Wydz. E-ki). Ostateczna lista kandydatów,
którzy wyrazili pisemną zgodę na kandydowanie, została
ogłoszona 29 kwietnia br. Zawiera ona jedno nazwisko - prof.
EDMUND WITTBRODT: Rektor Politechniki Gdańskiej
Ba kadencję 1993-1996 zostanie wybrany 12 m aja br., a
prorektorzy - których kandydatury zgłasza rektor elekt - 25
maja br. Wybory dziekanów i prodziekanów odbędą się w
czerwcu. Również w czerwcu wybrani zostaną delegaci do
lektorzy do Rady Głównej
senatu 'i rad wydziału, a także ciel
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inicjatywy rektora naszej uczelni prof. Edm unda W IT
TBRODT A, w dniu 31 marca br., odbyło się w Politech
nice Gdańskiej posiedzenie R ady R ektorów Pom orza
Gdańskiego z udziałem: dr. Davida T. CHASE (główny
udziałowiec Polskiej Telewizji Kablowej S.A.,Chase Enter
prises, Connecticut USA, president), mgr inż. Leszka
EK1ERTA dyrektora generalnego F IK S.A., a także mgr inż.
Jana KIEDROWSKIEGO dyrektora Telekomunikacja Pol
ska SA . W spotkaniu uczestniczył również wicewojewoda
senator prof. Józef BORZYSZKOWSKI. Goście wysłuchali
wystąpienia prorektora PG prof. Antoniego NOWAKO
WSKIEGO dotyczącego koncepcji utworzenia w Trójmieście a k a d em ic k ie j sieci kom puterow ej ty p u MAN
(metropolitan area network) wraz z centrum informatycznym
wyposażonym w komputery dużej mocy obliczeniowej i po
łączonym z wszystkimi uczelniami Trójmiasta. Podczas spot
kania D.T. Chase wyraził zgodę na wykorzystanie kabli
światłowodowych telewizji kablowej dla potrzeb TASK
(Trójmiejska Akademicka Sieć Komputerowa) oraz na wyko
rzystanie kanału F IK na utworzenie Telewizji Edukacyjnej.
Obiecał również wystąpienie do amerykańskich firm kompu
terowych o przekazanie sprzętu dla potrzeb TASK. Inicjatywa
Rady Rektorów Pomorza Gdańskiego przedstawiona została
przez D.T. Chase prezydentowi RP Lechowi WAŁĘSIE pod
czas ich spotkania w Belwederze. Poparcie dla tej inicjatywy
znalazło swój wyraz w piśmie prezydenta RP z 2 kwietnia br.
do D.T.Chase, w którym czytamy .-"Kształcenie młodego po
kolenia to inwestycja, która zawsze się opłaci. (-) W najbliż
szym czasie rejon Trójmiasta zostanie objęty emisją kanału
edukacyjnego, którego przygotowaniem zajmą się szkoły wyższe Gdańska i Gdyni. Jak wiem Pańska firma - Polska Tele
w izja K ablow a S.A . będzie w tym przed sięw zięciu
uczestniczyć. Program edukacyjny, który dotrze do kilkudzie
sięciu tysięcy studentów może stać się ogromnym wkładem w
to dzieło. Z góry zapowiadam swą pomoc i dziękuję Panu za
Podjęcie tak potrzebnego zadania."
gromadzenie Generalne Akademii Inżynierii Federa
cji Rosyjskiej (ACADEMY OF ENGINEERING OF
THE RUSSIAN FEDERATION) na posiedzeniu w dniu
kwietnia br wybrało jednomyślnie prof Bolesława MAZUR-
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KIEW ICZA z Wydz. Hydrotechniki, rektora PG w latach
1987-90 jako członka zagranicznego tej Akademii.
ozstrzygnięty został Międzynarodowy Konkurs Stu
dencki URBAN HOUSING (mieszkalnictwo miejskie)
zorganizowany przez AIA, ACSA i OTIS ELEVATOR w
roku akademickim 1992/93 (American Institute of Architects,
Association of Collegiate Schools of Architecture - Council
on Architectural Research, Otis Elevator Company). Wyniki
konkursu zostały ogłoszone w dniu 12 kwietnia 1993 roku w
Washingtonie przez jury, w skład którego wchodzili trzej
architekci: Lucien KROLL z Brukseli (Belgia), Michael A.
McCARTHY ze Skidmore Owings and Merrill - Nowy Jork
(USA) i prof. Wiesław ANDERS z naszej uczelni (Kierownik
Katedry Urbanistyki na Wydz. Architektury). Zgodnie z wa
runkami konkursu jury przyznało trzy pierwsze nagrody roz
dzielone na trzy regiony (Ameryka Północna, Europa
Wschodnia i Europa Zachodnia). Laureatem I nagrody z
regionu Europy Wschodniej został student V roku Wy
działu Architektury PG Tomasz ROZWADOWSKI (na
groda 4 tys.$ + stypendium studenckie w wysokości 2 tys.$ na
udział w Międzynarodowym Sympozjum URBAN HOU
SING w Pradze 14 maja 1993r. + stypendium dla nauczyciela
akademickiego - opiekuna naukowego nagrodzonej pracy -w
wysokości 2 tys.$ na udział w praskim sympozjum). Opieku
nem tej pracy jest dr inż. arch. Maciej CHOJNACKI z
Katedry Urbanistyki Wręczenie nagród odbędzie się w dniu
14 maja br. podczas obrad Międzynarodowej Konferencji
"Beginnings in Architectural Education Program s", które
odbędzie się w Pradze (Czechy) w dniach 11-15 maja br„ a
którego częścią jest wspomniane sympozjum URBAN HOU
SING. Speakerem tego sympozjum jest prof. Wiesław AN
DERS, który w piśmie informującym napisał: "Przekazując
Państwu te wielce satysfakcjonujące naszą gdańską szkołę
architektury informacje, zachęcam jednocześnie do udziału w
przyszłych podobnych studenckich imprezach konkursowych,
których tematyka może być zawsze dobrze wpisana w program
nauczania naszego wydziału, szczególnie w program realizo
wany w przedmiocie Projektowanie III - obieralne i specja
lizujące, prowadzone przez katedry w sem. VII do X."
ektor PG w piśmie do prof. Jerzego OLĘDZKIEGO,
podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
z 19 kwietnia br., odwołał się od decyzji resortu z dnia 31
marca br. ustalającej wielkość dotacji budżetowych na bieżą
cy rok kalendarzowy. Odwołanie dotyczy zwiększenia dotacji
budżetowych dla naszej uczelni na finansowanie działalności
dydaktycznej oraz pomoc materialną dla studentów odpowie
dnio o 30 mld zł i 9 mld zł. W uzasadnieniu czytamy: "Oce
niając sytuację finansową bieżącego roku minimalna kwota
dotacji na działalność dydaktyczną gwarantującą przetrwa
nie powinna wynosić 217 mld zł." Wielkość tej kwoty usta
lono p rzy jm u jąc jak o podstaw ę k o szty roku 1992
powiększone o skutki wzrostu cen i innych składników mają
cych istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie uczelni.
Natomiast zwiększenie dotacji na fundusz pomocy material
nej o kwotę 9 mld zł do wysokości 36,2 mld zł wynika
również ze wzrostu cen poszczególnych składników stano
wiących pomoc materialną dla studentów. Odwołanie rektora
szczegółowo przedstawia skutki finansowe działalności PG w
1993r. Jednym z bardzo ważnych argumentów na rzecz zwię
kszenia dotacji jest fakt, że: "Politechnika Gdańska szczegól
16 nie w ostatnich dwóch latach podjęła szereg działań
zmierzających do maksymalnego ograniczenia kosztów
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nic dziwnego, gdyby nie oszustwo, którego dopuścił się Jacek
LEWANDOWSKI. Zdanie tego egzaminu było dla niego
ostatnią szansą zaliczenia I semestru. Egzamin ten lhiał zdać
za niego student Uniwersytetu Gdańskiego Roman POREMSKI. Aby uwierzytelnić "zmiennika”, uprzednio wkleił jego
zdjęcie do swego indeksu, który następnie złożył w dziekana
cie. Oszustwo zostało zdemaskowane. W dniu 5 kwietna br.
Jacek Lewandowski skreślony został z listy studentów Wydziału
Hydrotechniki. O wydarzeniu tym poinformowano rektora UG.
dniu 19 kwietnia br. w Sali Senatu PG odbyło się
akład Usług Technicznych PG informuje, że istnieje mo
uroczyste wręczenie dyplomów nagród rektora (indy
żliwość organizowania rejsów jachtem s/y "Politechnika
widualnych i zespołowych) I stopnia za osiągnięcia nauko
Gdańska" po Bałtyku. Proponowany koszt czarteru jachtu dla
załóg spoza naszej uczelni wynosi 800 tys. zł na dobę a dla
wo-badawcze w 1992r. Nagroda indywidualna I stopnia
wynosiła 6 min zł (II stopnia - 3,5 min zł, ID stopnia 2 min zł).
pracowników i studentów PG 600 tys. zł na dobę. Czarter nie
WysokośĆ. nagrody zespołowej I stopnia wynosiła 8,5 min zł
obejmuje kosztów wyżywienia i opłat portowych (porty
zagr.), które są uwarunkowane liczbą osób oraz trasą rejsu.
(II stopnia - 4,6 min zł, III stopnia 3,1 min zł). Za habilitację
rektor przyznał nagrodę I stopnia w wysokości 6 min zł.
Prawdopodobnie istnieje możliwość dofinansowania rejsów
Natomiast doktoraty zostały uhonorowane nagrodą II stopnia
na podobnej zasadzie jak dopłaty do wczasów pracowniczych.
Terminy i trasy rejsów do uzgodnienia. Informacji udzielają i
w wysokości 3,5 min zł. Dyplomy nagród II i III stopnia były
zgłoszenia przyjmują (do 15 maja br.) mgr inż Wojciech ANwręczane przez dziekanów. Nagrody indywidualne I stopnia
otrzymało 41 osób (16 osób - II stopnia i 54 osoby - III
DRUSZKIEW1CZ i Wiktor BERESNIEWICZ - tel. 10-52.
stopnia). Trzynaście zespołów naukowo-badawczych otrzy
arząd Klubu Seniora PG na swym dorocznym spotkaniu
mało nagrody I stopnia(5 - II stopnia i 4 - III stopnia). Ogólna
wielkanocnym z udziałem rektora, dyrekcji administr. PG
kwota przeznaczona na nagrody za te osiągnięcia Wyniosła
iprzedst. kierownictwa KZNSZZ "Solidarność", które odbyło
przeszło 665 min zł.
się 17 kwietnia br. wysunął propozycję ustanowienia dnia 30
kwietnia każdego roku "DNIEM SENIORA" uznawanym
orozumienie pomiędzy Zarządem Miasta Łeby a Poli
techniką Gdańską w sprawie współpracy regionalnej
przez wszystkie zakłady pracy w Polsce. Stosowne pismo
zostało przekązane Ministrowi Pracy i Polityki Socjalnej.
Zpśtało podpisane 21 kwietnia br. przez rektora i burmistrza
Miasta Łeby mgr Kazimierza KLEINĘ. Strony zobowiązały
ómitet Lokalny AIESEC PG, zorganizował w dniu 28
się do współpracy w zakresie Spraw dotyczących ocłirbny
kwietnia br. wspaniałą imprezę pod hasłem"Jeżeli jesteś
Środowiska, architektury, hydrotcchniki i informatyki oraz
absolwentem studentem lV lu b V roku i szukaszpkacy powinno
innych zagadnień istotnych dla miasta. W wyniku tego poro
zainteresować cię.: SPOTKANIE Z PRACĄ". Spotkanie tó
zumienia już W tym roku burmistrz zadeklarował pomoc w
miało charakter Targów Pracy z udziałem przedstawićjeij
zorganizowaniu praktyk studenckich na terenie miasta Łeby.
następujących firm: Crosscom Poland, a BB Zamech, Ma
T Jrzy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych bardzo
ster Foods Poland, C. Hartwig Gdynia, Bank Komunalny
S.A. Gdynia, Optimus.
IT aktywnie działa Koło Naukowe Języków Słowiańskich,
którego opiekunem jest m gr Józef KUL. Współpracuje ono
atedra Systemów Automatyki Wydz. Elektroniki PG,
ze Związkami Polaków Państw Wschodnich. W 1992 roku
działając w porozumieniu z firmą FEEDBACK (Wielka
członkowie Koła przekazali dla Związku Polaków na Biało
Brytania) informuje, że w dniu 6 maja w godzinach przedpo
rusi 3 maszyny do pisania z polską czcionką, 1086 polskich
łudniowych na terenie przylegającym do głównego wejścia
podręczników szkolnych i książek z literatury pięknej oraz 4
budynku Wydziału Elektroniki otwarty zostanie do zwiedza
kartony ubrań dla dzieci. Koło otrzymało listy z podziękowa
nia wóz wystawowy tej firmy, prezentujący najnowsze doko
niami przede wszystkim dla JM Rektora PG, który popiera tę
nania w zakresie aparatury dydaktycznej dla potrzeb
inicjatywę, dla prorektora ds. kształcenia i kierownika SPNJO
automatyki, elektroniki, informatyki, telekomunikacji i
mgr Senaty NOWAKOWSKIEJ-KŁUSAK oraz opiekuna
wielu dziedzin pokrewnych.
koła^a także podziękowano wszystkim pracownikom i stu
trzymaliśmy informację, że Katedra Układów Elektro
dentom naszej uczelni, którzy brali udział w tej akcji. Warto
nicznych Wydziału Elektroniki oferuje wszystkim zain
zacytować fragment listu Kierownictwa Oddziału ZPB w
teresowanym (studentom i pracownikom) nieodpłatni
Nieświeżu: "Jesteśmy wdzięczni za tak wspaniały dar dla
możliwość pracy w Laboratorium Stacji Komputerowych
naszych dzieci. Z wielką chęcią czytają te podręczniki. Jakże
pracujących w sieci UNIX w ramach "godzin otwartych" w
duże jest tu zapotrzebowanie na to wszystko! Język ojczysty
każdy piątek od godz. 8.00 do 15.00. Zgłoszenia należy skła
znają tylko najstarsi(-). Trzebą naprawdę wielkiego wysiłku,
dać w pokoju 329 lub 302 budynku Wydz. Elektroniki do dnia
aby tą rozbudzoną polskość rozwijać. U nas w Nieświeżu już
7 maja br. Pierwsze "otwarte godziny" odbędą się 7 maja br.
we wszystkich szkołach miasta uczą języka polskiego (prawda,
fakultatywnie). To gdzieś 150 dzieci chodzi na te kółka. Są
olejny wykład w ramach POLITECHNIKI OTWARTEJ
kursy języka polskiego dla dorosłych przy naszym oddziale.
na temat: "Regulacja stabilności Środowiska wewnę
Niezbędne są pomoce naukowe, prasa, książki. Osobliwie
trznego Organizmu Człowieka " wygłosi prof. Stefan
trudno ze słownikami. Tego wszystkiego tu brakuje. Dlatego
ANGIELSKI z AMG w dniu 10 maja br. w sali 300 gm.gł
Państwa prezent sprawił nam wielką radość. Właśnie piszę na
PG, godz. 17.00.
Waszej maszynie do pisania. Dziękujemy jeszcze raz za wszyklubie Pracownika PG zostały wystawione rysunki,
siko, za pomoc w odrodzeniu polskości w Nieświeżu."
grafiki i pastele Walerego STELMACHA - artysty
gzamin komisyjny z matematyki dla studentów Wydziału
malarza z Grodna.
Hydrotechniki odbył się 2 kwietnia br. Nie byłoby w tym
zarówno w działalności dydaktycznej jak i związanych z utrzy
maniem uczelni. Wprowadzone zmiany organizacyjne i dóstosowawcze spowodowały zmniejszenie zatrudnienia w ciągu
dwóch lat o 520 osób! Jest to najniższy stan zatrudnienia W
ostatnim dziesięcioleciu uczelni. W związku ż zwiększoną licz
bą studentów (30% w ciągu 2 lat) dalsza redukcja jest niemo
żliwa". Z pisma tego dowiadujemy się, że zaoszczędzone w
1992 roku środki finansowe zostały zaangażowane w budowę
Uczelnianej Sieci Komputerowej.
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tych dniach otrzym ujecie Państw o do r ą k pierw szy n u m e r nowego pism a pracow ników i studentów
"P IS M O P G " . M am y nadzieję, że zostanie ono p rzy ję te życzliwie, a w śród licznej społeczności
naszej uczelni zdobędzie stałych czytelników i w spółautorów . Z espół R edakcyjny z a p ra sz a w szystkich do
udziału w red ag o w an iu następnych num erów "P ism a P G ". A rtykuły i m ateriały przeznaczone do p u b lik a
cji m ożna składać w B iurze R e k to ra (gm . gł. p.216 tel. 17-10).
Informacje zebrał i opracował:
Jerzy Kulas - Biuro Rektora tel. 17-10

Redakcja techniczna, skład i druk:
Zakład Poligrafii PG - 500 egz.

