SERWIS
INFORMACYJNY
POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
o rektora Politechniki Gdańskiej napływają odpowiedzi od
adresatów Uchwały Senatu Politechniki Gdańskiej w spra
wie zagrożenia oświaty i szkolnictwa wyższego w Polsce z dnia
11 lutego 1994 roku. Dla przykładu warto zacytować pismo p.
Andrzeja ZAKRZEWSKIEGO, Sekretarza Stanu w Kancela
rii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. "(-) Pozwoliłem sobie
Przekazać ją {uchwalę) przewodniczącemu Rady ds. Nauki przy
Prezydencie RP prof. Andrzejowi Kajetanowi Wróblewskiemu.
Wiadomo mi, te Rada wielokrotnie wypowiadała się o katastro
falnych skutkach obniżenia nakładów na naukę i edukację. Zda
niem Rady w 1994 r. minimalne nakłady na badania naukowe z
budżetu Państwa powinny wynosić 1 % Produktu Krajowego Brutfo (PKB), przy założeniu, że dalszych 03-0,4% PKB nauka otrzy
ma ze środków pozabudżetowych. Natomiast na edukację nakłady
powinny wynosić co najmniej 8 3 % PKB z czego około 1,7% PKB
powinno być przeznaczone na szkolnictwo wyższe. Stanowisko to
zostało przekazane Prezydentowi Lechowi Wałęsie i spotkało się
2jego pełną aprobatą". Prawie wszyscy, którzy otrzymali uchwałę
podzielili zawarte w niej sądy. Wśród licznych odpowiedzi na
uwagę zasługuje, z wielu powodów, opinia p. posła SLD Franci
szka POTULSKIEGO (prac. PG w latach 1967-74). Pisze on,
'ubolewając",że: "dopiero w 1994 r Senat Politechniki Gdańskiej
uznał, że sytuacja jestwyjątkowa(-) zagrożenie dla polskiej nauki
było widoczne wcześniej i być może łatwiej byłoby wówczas zaha
mować coroczną degradację oświaty i szkolnictwa wyższego. Wię
kszość argumentów zawartych w "uchwale" wykorzystam w
trakcie debaty oceniającej 4 lata solidarnościowych rządów w
Polsce. Polemizując z tym stwierdzeniem, JM Rektor PG przypo
mniał, że: "Ubolewanie Pana Posła nad tym, że "dopiero w 1994
r. Senat.." jest zbędne, gdyż Senat w 1992 roku wyraził również
Podobne stanowisko. Przedstawili je także rektorzy uczelni wy
ższych podczas spotkania Rady Rektorów Pomorza Nadwiślań
skiego z Parlamentarzystami naszego regionu i przewodniczącymi
odpowiednich komisji sejmowych i senackich w 1993 roku. Uwa
żam, że przedstawiona w uchwale sytuacja świadczy nie tyle i nie
tylko o działaniach rządów ostatnich 4-ch lat, ale wynika przede
wszystkim z sytuacji gospodarczej otrzymanej w spadku po poprze
dnikach. Tragiczne jest jednak dopiero to, co czeka nas w 1994
roku. Obecny rząd i parlament proponują uczelniom w Polsce na
ich podstawową działalność mniej niż 110% tego co w 1993 roku,
Przy zwiększeniu liczby studentów o około 20 %. Z nieoficjalnych
{ale pewnych) źródeł wiem, że Politechnika Gdańska otrzyma
zaledwie 101 % (!!!) środków roku 1993. Grozi nam sytuacja dużo
gorsza niż w najgorszym dla uczelni roku 1991".

D

ak już informowały środki masowego przekazu naszego regio
nu, w dniu 1 marcabr. w Gdańskim Seminarium Duchownym
°dbyło się kolejne posiedzenie Rady Rektorów Pomorza Nad
wiślańskiego, k tó rej przew o d n iczy prof. Edmund WITTBRODT, rektor Politechniki Gdańskiej (już drugą kadencję).
Obrady zdominowała dyskusja nad kondycją finansową szkól
wyższych Pomorza Nadwiślańskiego w związku z ustawą budże
tową na 1994 rok. Podjęto w tej sprawie uchwałę o następującej
treści: "Rada Rektorów Pomorza Nadwiślańskiego jest głęboko
zaniepokojona projektem ustawy budżetowej na rok 1994, w której
Przewidziano drastyczne obniżenie wydatków na edukację. Ozna
cza to pogłębienie tendencji obserwowanej od lat i niezgodność z
deklaracjami Rządu i Premiera. Prowadzi to do zepchnięcia Pol
ski na peryferie świata cywilizowanego. Niepokój nasz jest tym
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większy, że brak jest jasnych kryteriów tworzenia budżetu central
nego oraz podziału środków, uwzględniających nadrzędne cele
rozwoju społeczeństwa i Rzeczypospolitej". Dokument ten przeka
zano władzom państwowym i samorządowym oraz prasie, radiu i
TV. Również na tym posiedzeniu rektorzy trójmiejskich uczelni
zadeklarowali podpisanie dokumentów dotyczących uruchomie
nia Centrum Informatycznego TASK (Trójmiejskiej Akade
m ic k ie j S ie c i K o m p u te ro w e j) o raz p o w o ła n ia Rady
Użytkowników TASK. Pełne poparcie uzyskały inicjatywy Klu
bu Studentów "ŻA K " w sprawie rozwoju tego zasłużonego
ośrodka kultury studenckiej: Ponadto Rada zaakceptowała tezy
dotyczące rozwoju wybrzeżowego żeglarstwa akademickiego. W
przygotowanym w tej sprawie stanowisku podkreśla się w zakoń
czeniu, że: "Rada akceptuje wszelkie działania mające na celu
zgromadzenie środków finansowych na rozwój żeglarstwa akade
mickiego". Na tym posiedzeniu, przewodniczący poinformował, że
zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, w imieniu Rady RPN, prze
kazał do Fundacji na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej wniosek o
przyznanie subwencji na ratowanie dóbr biblio teczno - archiwalnych
Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie.
dniu 9 marca br. na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła
się inauguracyjna konferencja rektorów polskich uczelni
akademickich, które zgodnie z obowiązującą ustawą są uczelnia
mi w pełni autonomicznymi (spełniającymi warunki: min. 60 tyL
prof., co najmniej połowa wydziałów posiada pełne prawa akade
mickie). W Polsce jest 30 takich uczelni (8 uniwersytetów, 7
uczelni technicznych, 7 uczelni rolniczych, 7 akademii medycz
nych, KUL). Z uczelni gdańskich reprezentowane były: UG, PG,
AMG. Rektorzy uznali spotkania grupy najsilniejszych uczelni za
celowe i postanowili je kontynuować. Biorąc pod uwagę autono
mię szkół wyższych (reprezentowanych w spotkaniu) konferencja
nie ma charakteru formalnego. Uchwały nie są obligatoryjne.
Rektorzy uznali też za celowe organizowanie konferencji rekto
rów uczelni jednolitych (np. technicznych, rolniczych, medycz
nych, uniwersytetów). Konferencja wypowiadać się będzie w
sprawach istotnych dla kraju, a przede wszystkim dla szkolnictwa
wyższego i nauki. Koordynatorem spotkań będzie rektor najstar
szej polskiej uczelni, Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przedyskuto
wano sprawy zw iązane z katastroficznym finansowaniem
szkolnictwa wyższego w 1994 roku, co zagraża podstawie naszego
narodu. Konferencja poparła uchwały: Senatu Uniwersytetu Ja
giellońskiego I Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich
wyrażające protest przeciwko powoływaniu na ważne stanowiska
w MEN osób, które w sposób niechlubny zapisały się w tym
resorcie w czasach komunistycznych. Następne spotkanie odbę
dzie się w maju br., na którym przedyskutowana zostanie sprawa
finansowania szkolnictwa wyższego.

W

godnie z Regulaminem Nagród i Wyróżnień, Senat w dniu 23
lutego br., wyraził zgodę, na wniosek Rady Wydz. Chemicz
nego, na wszczęcie postępowania o nadanie tytułu i godności
doktora honoris causa Politechniki Gdańskiej prof. Adolfowi
BUTENANDTOWI (laureat Nagrody Nobla z dziedziny chemii
za 1939 rok, Honorowy Prezydent Towarzystwa Maxa Plancka,
b. profesor Chemii Organicznej Politechniki Wolnego Miasta
Gdańska, zob. szerzej Serwis Nr 40).
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przeddzień X rocznicy śmierci Prof. Kazimierza KOPECKIEGO (zmarł 11 marca 1984 r. zob. Serwis Nr 41)

w Politechnice Gdańskiej odbyły się uroczystości dla uczczenia
Jego pamięci. Między innymi na Wydz. Elektrycznym odsłonięto
tablicę pamiątkową i nadano gmachowi Wydz. Elektrycznego
imięprof. Kazimierza Kopeckiego. Uroczystościom patronowali:
JM Rektor PG, dziekan Wydz. Elektrycznego i przewodniczący
Komitetu Problemów Energetyki PAN. Pamięci Profesora Kopeckiego poświęcono również Drugie Sem inarium n.t. PLANO
W A N IE
I
E K S P L O A T A C JA
SY STEM Ó W
ZAOPATRZENIA W EN ER G IĘ (od 10 do 11 m arca br.), które
stanowiło integralną część obchodów tej rocznicy.
enat na posiedzeniu w dniu 23 lutego br. pozytywnie, w
głosowaniu tajnym, zaopiniował wniosek Wydz. Elektryczne
go o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w
Politechnice G dańskiej dr.hab.inż. A ndrzeja GRONO. Nomi
nacja zostanie wręczona podczas posiedzenia Senatu w dniu 30
marca br.

S

dniem 1 marca br. prof. Bolesław M A Z U R K IE W IC Z, b.
rektor PG, Kierownik Katedry Budownictwa Wodnego
Wydz. Hydrotechniki PG, został powołany przez T ask Force
for H um an R esources and Liaison C om m ittee of the E u ro 
pean Com m unity na członka S teering C om m ittee programu
"U n iv e rsity C o o p e ra tio n betw een C e n tra l/E a s te rn and
W estern E u ro p ę", a przez K onferencję R ektorów E uropej
skich (CRE) na członka Steering Committee program u "COPERNICU S".

Z

skiego. Dzięki czemu udało się pomyślnie zrealizować wyjazdo
we laboratorium studenckie w Amsterdamie.
olitechnika Gdańska wraz z Ecole Supérieure de Commerce
de Rouen (ESC Rouen), Centre de Formation de la Profes
sion Bancaire (CFPB) i Uniwersytetem Gdańskim uruchamia
od 1 września br. roczne studium podyplomowe FINANSÓW i
BANKOWOŚCI. Absolwenci studium uzyskują francuski dy
plom Mastère Spécialisé i polski wydany przez PG i UG. Zajęcia
poprzedzone zostaną intensywnym kursem j. francuskiego i w
70% prowadzone będą przez wykładowców z Francji. W ramach
studium przewidziano dwie 2-miesięczne praktyki w bankach (we
Francji i w Polsce). Koszt uczestnictwa ok. 15 min zł. Informacje
i zapisy gm.gł. skrzydło B, pok. 807 lub 405, tel. 47 24 94.

P

arządzeniem rektora powołane zostało na Wydz. Zarządzania
i Ekonomii 3-semestralne studium podyplomowe "Metody
ki projektowania i pracy badawczej w zakresie organizacji i
zarządzania". Kierownikiem studium jest prof. Ireneusz DURLIK. Przeznaczone jest ono dla mgr inż. i mgr. Zajęcia na studium
są częściowo odpłatne . Dla pracowników PG przewidziano 50%
zniżkę.^ Termin składania aplikacji o przyjęcie upływa 22 marca
br. Początek zajęć 2 kwietnia br. Bliższych informacji udziela
Sekretariat Katedry Organizacji i Projektowania Systemów
Produkcyjnych PG gm. gł."B", pok.712 teł. 47 16 12,47 28 03.
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i d z ie k a n w y d z ia ł u z a r z ą d z a n ia i
EKONOMII serdecznie zapraszają na wykład prof. Leszka
BALCEROWICZA na temat: "EUROPA ŚRODKOWO
WSCHODNIA W DRODZE DO RYNKU I DEMOKRACJI",
który odbędzie się 14 kwietnia br. o godz. 11.00 w Auli Polite
chniki Gdańskiej.

rof. Bohdan KOZERSKI, kierownik Katedry Hydrogeologii i
Zaopatrzenia w Wodę Wydz. Hydrotechniki PG, został po
nownie wybrany w skład Komitetu Nauk Geologicznych PAN
w kadencji 1993-1995. Prof. Kozerski jest przewodniczącym
tego Komitetu i przewodniczącym Polskiego Komitetu Między
narodowej Asocjacji Hydrogeologów.

inicjatywy prof. Andrzeja CHIM IAKA przewodniczącego
Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich w
ubiegłej kadencji, w dniu 17 lutego br., zachowane akta dot. PG
z okresu stanu wojennego zostały komisyjnie przekazane do
Archiwum Zakładowego

ydział Nauk Technicznych PAN przyznał prof. Rom ual
dowi SZY M K IEW ICZO W I, prodziekanowi Wydz. Hy
drotechniki, nagrodę W ydziału IV PAN za cykl prac naukowych
z dziedziny budownictwa wodnego.

P

dniach od 22 do 25 lutego br., przebywał po raz kolejny w
naszej Uczelni prof. Janusz A. SZYMCZYK, prodziekan
Fachbereich M aschinenbau Fachhochschule Straslund (Nie
mcy). Odbyło się spotkanie z dziekanem Wydz, Mechanicznego
PG i prodziekanem Wydz. Zarządzania i Ekonomii PG, na którym
omówiono zagadnienia dot. kształcenia i badań naukowych. Prof.
Szymczyk został przyjęty przez rektora PG. W trakcie spotkania
wymieniono uwagi na temat systemu kształcenia na uczelniach
technicznych Niemiec i Polski oraz rozpatrywano możliwość pod
pisania umowy o współpracy między PG a Fachhochschule Stras
lund. Wnioski w tej sprawie przedstawią dziekani wydziałów.
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atedra Technologii i Zarządzania Wydz. Budownictwa
Lądowego organizuje cykl wykładów poświęcony budow
nictwu energooszczędnemu. Wykłady prowadzi prof. Joseph
LAQUATRA z Cornell University (USA) w j. angielskim we
wtorki w godz. 11.15-13.00 w sali 071 gm.gł. Najbliższy wykład
odbędzie się 23 marca br. na temat kontroli zawilgocenia budyn
ków. W dniu 19 kwietnia tematem wykładu będzie: Radon - co
to jest i co z tym robić ? Natomiast 26 kwietnia br. prof. Laquatra
będzie mówił o budynkach o konstrukcji drewnianej. Dotych
czas odbyły się dwa wykłady (1 marca br. - Budownictwo ener
gooszczędne i 8 marca br. - Systemy ogrzewania).

K

ektor i Senat PG zapraszają na KONCERT WIELKOPO
STNY z cyklu Politechnicznych Wieczorów Muzycznych
w ramach Politechniki Otwartej, który odbędzie się 28 marca
br. (poniedziałek) o godz. 18.00 w Auli PG. Wykonawcy: Jagna
JĘDRZYŃSKA - sopran, Krzysztof DĄBROWSKI - tenor
altowy (Belgia), stypendysta Fundacji Kultury, Grzegorz MYCA
- skrzypce, Tomasz SZCZEBLEWSKI - wiolonczela, Ryszard
ZIÓŁKOWSKI - fortepian, Ewa NACZK - fagot, Katarzyna
CZERWIŃSKA - fiet, Bogdan KUŁAKOWSKI - fortepian. W
programie: G. B. PERGOLESI "Stabat Mater", A. VIVALDI
"Sonata a-moll" oraz G. F. TELEMANN "Sonata f-moll".

R

Amsterdamie, w dniach od 26 lutego do 1 marca br. odbyła
się największa i najbardziej znacząca w Europie Konferen
cja naukowa połączona z wystawą poświęcona tematyce inżynierii
dźwięku. Konferencje te są cykliczne i odbywają się co roku w
jednym z wielkich miast europejskich. Tegoroczna impreza pod
nazwą "96th Audio Engineering Society Convention" zgroma
dziła, jak co roku, tysiące członków AES, a także przedstawicieli
wszystkich czołowych firm światowych produkujących aparaturę
foniczną i wizyjną. Czterdziestu studentów Wydziału Elektroniki
PG, studiujących inżynierię dźwięku i pokrewne profile tematy
czne wzięło udział w tej wspaniałej imprezie naukowej. Stało się
to dzięki poparciu ze strony Polskiej Sekcji AES, a przede wszy
stkim jej przewodniczącej p. doc. M arianny SANKIEW ICZ,
która uzyskała, podobnie jak w ubiegłym roku na konferencji w
Berlinie, prawo do bezpłatnego udziału członków-studentów w
amsterdamskich workshopach. Inicjatywę wsparli również: pro
rektor ds.kształcenia PG i dziekan Wydz. Elektroniki oraz kierow
nicy zainteresowanych katedr i zakładów. Pomocy finansowej
udzieliły zakłady przemysłu elektronicznego Wybrzeża Gdań

okazji ŚWIĄT WIELKANOCNYCH, na wniosek KZ NSZZ
"Solidarność" PG, poparty przez uczelnianą org. związkową
ZNP, rektor podjął decyzję o jednorazowej wypłacie zasiłku świą
tecznego z Funduszu Socjalnego, każdemu pracownikowi oraz
emerytowi i renciście naszej Uczelni (wg stanu na 28 lutego br.)
w wysokości: pracownik - 1 300 000 zł (brutto), emeryt i
rencista - 375 000 zł (brutto).
WYPŁATA NASTĄPI prawdopodobnie 25 marca br.
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