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REKTOR I SENAT POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
najserdeczniej zapraszają wszystkich pracowników i studentów (wraz z osobami towarzyszącymi) na uroczyste wykonanie

ORATORIUM "QUO VADIS"
Feliksa Nowowiejskiego
uświetniające
ROK JUBILEUSZOWY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
Wykonawcami będą: Aleksandra KUCHARSKA-SZEFLER - sopran, Radosław WIELGUS - baryton, Tomasz RAKOCZ - bas.
Chór Politechniki Gdańskiej, Chór Państwowej Opery Bałtyckiej (Janusz ŁAPOT - kierownik chóru)
oraz Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej w Gdańsku pod dyrekcją Janusza PRZYBYLSKIEGO.
Przygotowanie chórów - Mariusz MRÓZ.
Koncert odbędzie się w sobotę 17 grudnia br. o godz. 18.00 w HALLU przed AULĄ PG.
Dla podkreślenia tego wydarzenia artystycznego warto zacytować przesianie, które zostało zamieszczone w wydanym z tej okazji PROGRAMIE:
"Wykonawcy (-) koncertu pragną włączyć się w obchody jubileuszu najstarszej gdańskiej uczelni, kultywującej tradycje humanizacji studiów
technicznych w ramach "Politechnicznych Wieczorów Muzycznych". Kolejny raz łączą się wykonawcy pochodzący z różnych instytucji muzy
cznych Trójmiasta w jeden zespół, aby wykonać monumentalne dzieło - tym razem "QUO VADIS" Feliksa Nowowiejskiego, powstałe w przy
pływie patriotycznego zrywu kompozytora, a wykonywane w Gdańsku po raz pierwszy po II wojnie światowej.
Intencją organizatorów (-) jest także wyrażenie
SOLIDARNOŚCI Z RODZINAMI TRÓJMIASTA, DOTKNIĘTYMI TRAGEDIĄ POŻARU W HALI STOCZNI GDAŃSKIEJ.
W CZASIE UROCZYSTOŚCI W POLITECHNICE GDAŃSKIEJ PROWADZONA BĘDZIE ZBIÓRKA PIENIĘDZY
DLA POSZKODOWANYCH OSÓB.
APELUJEMY DO WSZYSTKICH PORUSZONYCH TĄ TRAGEDIĄ O OFIARĘ SERCA DLA OFIAR POŻARU".
Każdy ofiarodawca otrzyma na pamiątkę okolicznościową naklejkę.
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APEL
O DOBROWOLNE OPODATKOWANIE SIĘ PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
NA RZECZ AKADEMICKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA w GDAŃSKU

Systematyczne obniżanie dotacji na sferę budżetową również bardzo boleśnie jest odczuwane przez naszą akademicką służbę zdrowia, która wszelkimi siła**
roi stara się, aby utrzymać świadczenia zdrowotne na odpowiednim poziomie. Jednak koszty tych świadczeń ciągle wzrastają. Może to doprowadzić, podob
nie jak w innych placówkach służby zdrowia w Polsce, do zapaści w zakresie bezpłatnych usług medycznych. Dyrekcja i pracownicy Zespołu Opieki
Zdrowotnej dla Szkól Wyższych w Gdańsku świadomi tego zagrożenia zwracają się z prośbą do pracowników wszystkich wyższych uczelni w Trójmieście, ABY
ZADEKLAROWALI DOBROWOLNIE COMIESIĘCZNĄ KWOTĘ OD SWOICH POBORÓW NA RZECZ AKADEMICKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA
w GDAŃSKU. Może być to niewielka kwota np. 10 tys.zł.
W piśmie do rektora PG, dyrektor ZOZ dla Szkół Wyższych w Gdańsku uzasadniła apel następującymi stwierdzeniami: "Kierując moją prośbę do Pana Re
ktora bratam pod uwagę wszystkie aspekty niepopularnej decyzji. Pragnę na marginesie nadmienić, że posiadamy długi w Cefarmie, ZUS-sie oraz w pracow
niach badań diagnostycznych Akademii Medycznej. Nie chciałabym ograniczać wachlarza badań lub obciążać odpłatnością pacjentów w tym studentów, a
tym bardziej dopuścić do zamknięcia szpitala i przychodni. Gdyby do tego doszło, uczelnia za same badania profilaktyczne dokonane w innych placówkach
służby zdrowia musiałaby zapłacić od 300 do 400 tys. zł". Ten dramatyczny list został odczytany na posiedzeniu Senatu PG. Jego Magnificencja Rektor PG
zyczliwie ustosunkował się do tego apelu i zwrócił się z prośbą do służb politechnicznych o pomoc administracyjną. Również związki zawodowe nie wniosly zastrzeżeń. W najbliższym czasie przekażemy do wszystkich jednostek organizacyjnych wzory deklaracji wraz z informacją o trybie przeprowadzenia te
go przedsięwzięcia. Na Uniwersytecie Gdańskim większość pracowników już zadeklarowała pomoc dla naszego ZOZ-u.
NR KONTA: Wielkopolski Bank Kredytowy, Oddz. Gdańsk 351809-2916, ZOZ dla Szół Wyższych.

tzypominamy, że ceremoniał wręczenia doktoratu honoris causa UNIVERSITY of SURREY (Guildford) prof. Zenonowi JAGODZIŃSKIEMU, emetytowanemu profesorowi Wydziału Elektroniki PG odbył się 9 grudnia br. w
katedrze Guildford. Zob. Serwis Nr 44.
L )o konsultacjach z uczelnianymi organizacjami związkowymi i na ich
A wniosek JM Rektor podjął decyzję o jednorazowym dofinansowaniu z
Nakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wszystkich pracowników,
emerytów i rencistów naszej uczelni. Każdy pracownik otrzyma 2 ntln zł
(brutto). Emeryt i rencista 550 tys. zł. Istotnym, a zarazem sympatycznym,
*rgunientem w negocjacjach z rektorem były zbliżające się Święta Bożego
Narodzenia i związany z nimi okres zwiększonych wydatków. Dofinansowa
n e otrzymają wszyscy pracownicy zatrudnieni w PG co najmniej od stycznia
r' (wg stanu na 30 listopada br) oraz osoby przebywające na urlopie macie

rzyńskim lub wychowawczym. "Zatrudnieni na niepełnych etatach - zgodnie z
pismem zw. zaw. do rektora z 8 grudnia br. - dla których Politechnika Gdańska
jest jedynym miejscem pracy otrzymają kwotę proporcjonalną do części etatu,
na jakim są zatrudnieni. Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych nie są
objęte wyżej wymienioną wypłatą o ile urlop trwa dłużej niż 1 miesiąc, za
wyjątkiem pracowników PG skierowanych do pracy w Fundacji "Gaudeamus“.
WYP1ATA nastąpi do dnia 16 grudnia br.
dniach 16-17 grudnia w Politechnice Gdańskiej odbędzie się spotkanie
wszystkich rektorów uczelni technicznych w Polsce z udziałem kierow
nictwa MEN. Gospodarzem pierwszego dnia obrad będzie Wyższa Szkoła
Morska (na "Darze Młodzieży"). Natomiast 17 grudnia w Auli PG nastąpi
uroczyste otwarcie Centrom Informatycznego TRÓJMIEJSKIEJ AKADE
MICKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ. Szerzej w następnym Serwisie.

W

o tradycji naszego Serwisu należy systematyczne informowanie o
mianowaniach na stanowiska profesorskie w naszej uczelni. Uwz
ględniając ten fakt należy przypomnieć (z uwagi na dłuższą przerwę w
wydawaniu Serwisu), że na posiedzeniu Senatu w dniu 26 września br.
prof. Franciszek MILKIEWICZ z Wydz. Elektrycznego odebrał z rąk
rektora decyzję Ministra Edukacji Narodowej (po wyrażeniu zgody przez
Senat PG) o mianowaniu go na stanowisko PROFESORA ZWYCZAJNE
GO w Politechnice Gdańskiej. Na tym samym posiedzeniu dr hab.inż.
Maciej PRZEWOŹNLAK (Wydz.Arch.) i dr hab.inż. Andrzej STEPNOWSKI (Wydz. E-ki) otrzymali mianowania na stanowiska PROFESORA
NADZWYCZAJNEGO w Politechnice Gdańskiej. Natomiast w dniu 9 li
stopada br. mianowanie na stanowisko PROFESORA ZWYCZAJNEGO
w Politechnice Gdańskiej odebrał prof. Ireneusz DURLIK z Wydz. ZiE,
a nominację na stanowisko PROFESORA NADZWYCZAJNEGO w Poli
technice Gdańskiej otrzymał Wacław MATULEWICZ z Wydz. Elektrycz
nego. Na kolejnym posiedzeniu w dniu 21 grudnia br. nominację na
stanowisko PROFESORA NADZWYCZAJNEGO w Politechnice Gdań
skiej otrzymają: dr hab.inż. Jerzy EJSMONT (Wydz.Mech.) i dr hab.inż.
Andrzej KULOWSKI (Wydz. Arch., przejście z Wydz. E-ki).

D

nauguracja Roku Jubileuszowego 1994/1995 Politechniki Gdańskiej zbiegła
się z 90-tą rocznicą urodzin dwóch zasłużonych, emerytowanych pro
fesorów naszej uczelni, doktorów honoris causa Politechniki Gdańskiej.
Rówieśnikami najstarszej uczelni technicznej Polski Północnej są: prof.
Franciszek OTTO (urodź. 4 października 1904 r) i prof. Damazy Jerzy
TILGNER (urodź. 26 listopada 1904 r.). Jubilaci zostali godnie uhonoro
wani przez rektora i dziekanów wydziałów, z którymi związani byli w
okresie pełnienia aktywnej działalności naukowej (Wydz. Architektury i
Wydz. Chemiczny.).

I

dniu 2 grudnia br. Katedra Geotechniki Wydz. Hydrotechniki zorgani
zowała Jubileuszową Sesję Naukową pt. "Gcotechnlka w inżynierii
wodnej i lądowej" poświęconą 40-ledu pracy naukowej i 65-leciu urodzin
prof. Eugeniusza DEMBICKIEGO. Uroczystego otwarcia Sesji - w Auli PG dokonał prof. Edmund W1TTBRODT, rektor PG, który przekazał jubilatowi
Uroczysty Adres wraz ze stosownym upominkiem. Wśród gości i uczestników
tego znaczącego wydarzenia naukowego (i nie tylko), znaleźli się najwybitniejsi
przedstawiciele dziedzin naukowych z kraju i z zagranicy współpracujący ze
SZKOŁĄ NAUKOWĄ GEOTECHNIKA I JEJ ZASTOSOWAŃ, której
twórcą jest prof. E.Dembicki. Fakt ten byl systematycznie podkreślany w wystą
pieniach uczestników Sesji. Z bogatego życiorysu naukowego warto przytoczyć
tylko kilka przypadkowo wybranych faktów, które świadczą o niezwykle wyso
kiej randze naukowej jubilata. "Wypromował 17 doktorów (-). Efektem niezwykle
prężnej i twórczej pracy prof. E. Dembickiego jest około 300 publikacji (samo
dzielnych i ze współautorami), w tym około ISO oryginalnych prac naukowych i
9 ksiąiek wydanych w kraju i za granicą. Oprócz działalności naukowej ma
znaczące osiągnięcia inżynierskie w zakresie analiz stateczności i rozwiązań
konstrukcyjnychfundamentów różnorodnych obiektów przemysłowych i w zakre
sie praktycznych zastosowań geotechniki w inżynierii wodnej i lądowej. Za
całokształt działalności naukowo-badawczej i inżynierskiej uzyskał szereg odzna
czeń państwowych, wyróżnień, medali i nagród w kraju i za granicą (w tym
doktorat honoris causa Uniwersytetu w Grenoble weFrancji i nagrodę Maxa
Plancka)". Politechnice Gdańskiej poświęca cale swoje aktywne życie zawodo
we. Stale związany jest z dawnym Wydziałem Budownictwa Wodnego, a nastę
pnie z Instytutem Hydrotechniki, a obecnie Wydziałem Hydrotechniki. Od
1967 r. kierował Katedrą Fundamentowania, a następnie od 1973 r. Katedrą
Budownictwa Morskiego i Geotechniki, a od 1983 r. kieruje Katedrą Geote
chniki. W latach 1984-1987 pełnił - z wyboru - zaszczytną funkcję rektora
Politechniki Gdańskiej. Należy podkreślić, że Sesja, oprócz walorów nauko
wych, była znakomicie przygotowana organizacyjnie, co jest zasługą Komitetu
Organizacyjnego, którego pracami kierował prof. Bohdan ZADROGA.

W

chwalą z dnia 9 listopada br. Senat PG zatwierdził ZASADY PRZYJ
MOWANIA KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW DZIEŃNYCH, ZAOCZNYCH I WIECZOROWYCH W POLITECHNICE
GDAŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 1995/96. Pełny tekst Zasad jest
wywieszony w gablocie kierownictwa Uczelni (gm.gl. poziom "rektorski")
oraz znajduje się w Systemie Informacyjnym Uczelnianej Sieci Komputerowej
PG (serwis gopher). Szczegółowych informacji udziela Dział Kształcenia
tel. 47 25 65 i 47 17 97.

U

ak już informowaliśmy podczas uroczystości inaugurujących JUBILEU
SZOWY ROK AKADEMICKI 1994/1995 POLITECHNIKI GDAŃ
SKIEJ w dniu 6 października 1994 r. odbyła się ceremonia nadania tytułu i
godności DOKTORA HONORIS CAUSA naszej uczelni prof. Adolfowi
BUTENANDTOWI. Ten uroczysty akt wyzwolił inicjatywę powołania
"ADOLF BUTENANDT SCIENCE LIBRARY FOUNDATION", której
celem jest wybudowanie przy Politechnice Gdańskiej biblioteki z prawdziwe
go zdarzenia wraz z centrum kongresowym i gromadzenie zbiorów z dużym
udziałem piśmiennictwa chemicznego, przyrodniczego i technicznego. List

I

Informacje zebrał i opracował:
Jerzy Kulas - Biuro Rektora tel. 17-10

intencyjny w tej sprawie podpisali: prof. Lech FALANDYSZ, sekretarz stanu
w Kancelarii Prezydenta RP; prof. Edmund WITTBRODT, rektor Politech
niki Gdańskiej; prof. Zbigniew GRZONKA, rektor Uniwersytetu Gdańskie
go; prof. Zdzisław WAJDA, rektor Akademii Medycznej w Gdańsku; Maciej
PLAŻYŃSKI, wojewoda gdański; prof. Józef BORZYSZKOWSKI, wice
wojewoda gdański; Tomasz POSADZKI; prezydent miasta Gdańska; prof.
Hans F. ZACHER, prezydent Max-Planck Gesellschaft; prof. Witold UR
BANOWICZ, przewodniczący Koła b. Studentów Polaków Politechniki
Gdańskiej z lat 1904-1939; prof. Richard von ELSNER, przewodniczący
Towarzystwa Przyjaciół Technische Hochschule w Gdańsku (Niemcy) i Do
rothee BODEN, konsul generalny Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku.
Pisemny akces do tej inicjatywy zgłosiła dr M arion Gräfin DÖNHOFF
z "Die Zeit". Również absolwenci Wydziału Chemicznego wyrazili gotowość
przystąpienia do przyszłej Fundacji.
śród poszkodowanych podczas pożaru w hali Stoczni Gdańskiej
znaleźli się również studenci naszej uczelni. Są to: Zdzisław DALKE,
stud. I r. Wydz. Elektrycznego (szpital Mar.Woj.); Andrzej STULLICH, stud.
III r. Wydz. OiO (AMG-chirurgia szczękowa); Ireneusz LIPECKI, stud. III
r. Wydz. E-ki (szpital studencki - wypisany); Jarosław MAKUCH, stud. I r.
Wydz. E-ki, (przewieziony do Siemianowic SI.); Piotr BOGACKI.stud. I r.
Wydz. ZiE (AMG); Przemysław STĘPIEŃ, stud. I r. Wydz.Arch. (AMG);
Sebastian KAMIŃSKI, po I r. Wydz. Hydro, (szpital studencki).

W

dniu 1 i 2 grudnia br. studenci Wydz. Architektury z inicjatywy
Katarzyny PRZYJAZNEJ, Anny RYNKOWSKIEJ i Adama KRUCZALAKA zorganizowali spontanicznie akcję zbiórki pieniężnej na rzecz
poszkodowanych podczas pożaru. Zbiórka zakończyła się sukcesem. Zebrano
11322.150 zł. Pieniądze zostały przekazane na konto poszkodowanych.
Inicjatywa ta zyskała pełne poparcie rektora i prorektora ds. kształcenia, który
akcji tej patronował.

W

akjuż podawała prasa wybrzeżowa w Sali Senatu PG w dniu 9 grudnia br. odbyło
się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Merostwem Kaliningradu a Wy
działem Architektury Politechniki Gdańskiej, której przedmiotem jest opracowanie
przez Katedrę Urbanistyki Wydz. Architektury koncepcji kształtowania zabyt
kowego śródmieścia Kaliningradu.

J

Bibliotece Głównej PG w dniu 13 grudnia br nastąpiło uroczyste
otwarcie wystawy "ZAGRANICZNE PUBLIKACJE NAUKO
WE". Otwarcia dokonał rektor PG. Zbiory (ponad 400 woluminów książek i
czasopism naukowych) prezentuje firma INTERNATIONAL PUBLIS
HING SERVICE z Warszawy, która specjalizuje się w w dystrybucji nauko
wych wydawnictw zagranicznych. Wystawa potrwa do 20 grudnia br. i
połączona będzie z promocyjną sprzedażą prezentowanych wydawnictw.

W

Y T Tszyscy przedstawiciele nauczycieli akademickich nie będących profeV V sorami i doktorami habilitowanymi w Senacie PG podpisali się pod
pismem protestującym przeciwko sformułowaniom zawartym w Piśmie Okól
nym Rektora PG z dnia 5 lipca br w sprawie zasad przedłużenia zatrudnienia
na stanowisku adiunkta w PG. W proteście tym z 19 października br. przeka
zanym rektorowi czytamy: "grupa reprezentująca w Senacie pracowników nie
będących profesorami i dr habilitowanymi stanowczo sprzeciwia się formuło
wanym w ww piśmie warunkom przedłużenia umowy o pracę dla adiunktów.
Jednocześnie wnosimy o spowodowanie właściwych zmian w Statucie Uczelni w
taki sposób, aby były one zgodne z obowiązującą Ustawą o szkolnictwie Wyższym
i przepisami wynikającymi z Kodeksu Pracy. Oczekujemy, że zmiany w Statucie
PG uwzględnią rozwiązania kwestii adiunktów już stosowane, z korzyścią dla
Uczelni i pracowników, w innych Szkołach Wyższych w naszym kraju". Rektor
skierował sprawę do rozpatrzenioa przez nowo powołaną Rektorską Komi
sję ds. Statutu i Regulaminów.
ział Plac informuje, że wyplata wynagrodzenia dla nauczycieli akademic
kich za styczeń 1995 roku odbędzie się w dniu 2 stycznia 1995 f.
Nauczyciele akademiccy, którzy zdecydują się na pobranie wypłaty stycznio
wej pod koniec grudnia 1994 roku, proszeni są o osobisty lub telefoniczny
kontakt z Kierownikiem Działu Plac (pok. 108, tel. 20 - 33) do dnia 20.12.1994
roku, w celu przygotowania oddzielnej wypłaty. Jednocześnie informuje się.
że wypłata za styczeń 1995 r. podjęta w grudniu 1994 roku, wejdzie do
dochodu podlegającego opodatkowaniu za 1994 rok i nie będzie pomniejszona
o ulgę podatkową oraz koszty uzyskania przychodów.
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