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Prof. Michał BIAŁKO z Wydziału Elektroniki PG
DOKTOREM HONORIS CAUSA
de 1’Institut National Polytechnique de Touluse (Francja)
W dniu 23 października br. w Tuluzie odbędzie się oficjalna ceremonia nadania doktoratu honoris causa Instytutu Politechnicznego
w Tuluzie (INP) prof. Michałowi BIAŁCE z Wydziału Elektroniki PG, członkowi korespondentowi Polskiej Akademii Nauk.
Cala kariera naukowa prof. Białki jest związana z Politechniką Gdańską. Już ponad 42 lata nieprzerwanie pełni
obowiązki nauczyciela akadem ickiego w naszej uczelni. Jest kierownikiem Katedry Układów Elektronicznych. Był
prodziekanem i dziekanem (3 kadencje) W ydziału Elektroniki PG. Piastował również zaszczytną funkcję wiceprzewodni
czącego Oddziału Gdańskiego PA N . Utw orzył od podstaw własną i pierwszą uznaną w kraju i zagranicą szk ołę naukową
h iikroelektronicznych u k ład ów an alogow ych, a w szczególności w zakresie bezindukcyjnych filtrów aktyw nych o
stałych skupionych i rozłożon ych dla potrzeb elek tron iki, telekom unikacji i autom atyki. W ypromował 9 doktorantów
(łącznie 16) z czego 7 uzyskało habilitacje, 3 uzyskało tytuły profesorów i stanowisk profesorów zw yczajnych, a 3 dalszych
jest zatrudnionych na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Jeden z Jego doktorantów zajmuje stanowisko "fuli proffesor”
w U SA . Jest autorem 6 monografii (w tym 3 indywidualne - jedna wydana jest przez renomowane wydawnictwo Prentice
Hall w A nglii), ponad 140 artykułów i referatów konferencyjnych, które ukazały się w kraju i uznanych czasopismach
zagranicą (C zechosłow acja, U S A , Kanada, Australia, Francja, Anglia, Holandia, Szwajcaria). Profesor prowadzi ożywioną
naukową współpracę międzynarodową. M iędzy innymi, w latach 1974-1978 był "co-principal investigator" projektu
badawczego sponsorowanego przez National Science Foundation z University o f Maryland (U SA ). Z uczelnią, która nadała
mu doktorat honoris causa (INP w Tuluzie) prowadzi bezpośrednią współpracę już od 1974 r. R ów nież niezw ykle aktywnie
współpracuje z Uniwersytetem w Karlsruhe, którego senat przyznał w 1995r. prof. B iałce M edal Z asługi - V erdienstm e
daille - tego uniwersytetu. Prof. Białko był inicjatorem i promotorem doktoratu honoris causa Politechniki Gdańskiej,
nadanego prof. D ieterow i MŁYŃSKIEM U z Uniwersytetu w Karlsruhe (1991r.). To tylko ledwo zasygnalizowane
osiągnięcia naszego znakom itego profesora. Warto jeszcze wspom nieć, że był w latach 1991-1994 kierownikiem programu
TEMPUS-CITIUS, w wyniku czego katedra uzyskała now oczesne laboratorium. W najbliższym numerze "Pisma PG" (po
wakacjach) opublikujemy poszerzony życiorys naukowy profesora M ichała Białki.

dniach 14-16 czerwca br. odbyła się na Uniwersytecie Rzym
a posiedzeniu Senatu w dniu 5 lipca br. prof. Edmundowi
skim "L a Sapienza" (powołany w 1303r.) konferencja zało
W ITTBROD TO W I, rektorow i PG, wręczona została nomina
cja na stanowisko PRO FESORA ZW YCZAJNEGO w Politechniżycielska UNIN ET/ECA (International Network for University
Cooperation in Europa and Central Asia). W spotkaniu założycielskim
Gdańskiej. Dokument w imieniu Ministra Edukacji Narodowej
uczestniczyło około 100 rektorów różnych uczelni. Politechnikę
Przekazał Jego Magnificencji prof. Zbigniew SZCZERBA, prorektor
Gdańską reprezentował prof. E dm und W ITTBROD T, rek to r PG,
4s nauki. Rektor po zakończonym posiedzeniu zaprosił członków
który został wybrany do SCIEN TIFIC COUNCIL UNINET/ECA.
Senatu na tradycyjną lampkę wina.
Uczestnicy konferencji otrzymali bardzo interesującą pamiątkę dniem 15 majabr. prof. Bolesław MAZURKIEW ICZ (rektor PG
faksimile bulli Papieża Bonifacego VIII z 20 kwietnia 1303r. ustana
¡vlatach 1987-1990) Kierownik K atedry Budownictwa Morskie
wiającej Uniwersytet w Rzymie.
go, Wydziału Inżynierii Środowiska został powołany przez Stowarzy
atedra Systemów Elektroenergetycznych, Wydziału Elektrycz
szenie Budowy Portów w Hamburgu (Hafenbautechnische Gesellschaft
nego PG była organizatorem V II M iędzynarodow ej KonferenHamburg) zgodnie z § 23 statutu tego stowarzyszenia na członka zwy
c ji N a u k o w e j pt."A ktualne p ro b lem y w elek tro en erg ety ce
czajnego Komitetu Roboczego "Budowle brzegowe" (Arbeitsaus
A PE’95". Odbyła się ona w dniach 12-14 czerwca br. w ośrodkach
schuss "Ufereinfassungen"") opracowującego mające szeroki zasięg
"Bryza" i "Neptun" w Juracie na Półwyspie Helskim. Przewodniczą
międzynarodowy przepisy projektowania i sprawdzania morskich i śród
cym Komitetu Naukowego A PE’95 był prof. Zbigniew SZCZER
lądowych konstrukcji hydrotechnicznych.
BA, p ro rek to r ds. nauki oraz kierow nik K atedry System ów
enat na posiedzeniu w dniu 5 lipca br. zaakceptował - w głosowa
Elektroenergetycznych. Tematyka obejmowała takie zagadnienia jak:
niu tajnym - wniosek Wydziału Zarządzania i Ekonomii o miano
restrukturyzacja polskiej elektroenergetyki, wprowadzanie gospodar
wanie d r hab. Ludm iłę ZAW ADZKĄ na stanowisko profesora
ki rynkowej w elektrenergetyce, łączenie polskiego systemu elektroe
öadzwyczjnego w Politechnice G dańskiej.
nergetycznego z systemami krajów członkow skich UCPTE i
dezaktualizacja dotychczasowych prognoz zapotrzebowania na ener
olejne posiedzenie Rady Rektorów Pomorza Nadwiślańskiego
gię elektryczną. W konferencji wzięło udział przeszło 200 uczestni
odbyło się w dniu 9 czerwca br. w Wyższej Szkole Pedagogi
cznej w Bydgoszczy. Dyskutowano nt. podstawowych problemówków w tym z Australii, Czech, Łotwy, Niemiec, Rosji i Słowacji.
szkolnictwa Wyższego Pomorza Nadwiślańskiego na tle sytuacji spo
Materiały konerencyjne zostały opublikowane drukiem.
łeczno - ekonomicznej Kraju. Podjęta została również uchwala po
rzewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Technicznych,
żerająca starania A kademii M edycznej w G dańsku w spraw ie
JM R ek to r PG, prof. E d m und W IT T B R O D T uczestniczył
mniowy Z akładu M edycyny Sądowej.
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w posiedzeniu Sejm ow ej K om isji E d u k ac ji, N auki i P ostępu
Technicznego, które odbyło się 20 czerw ca br. w W arszawie.
Dyskusja dotyczyła projektu "Z ało żeń refo rm y system u pom o
cy m a teria ln ej dla stu d en tó w . Projekt ten, przedstaw iony przez
M EN, został poddany ostrej krytyce głów nie ze w zględu na: zbyt
daleko idącą centralizację, ideę pow ołania Agencji ds. Pomocy
M aterialnej, odsunięcie decyzji od samych zainteresowanych,
odebranie samorządom studentów ich "samorządności", przerzu
canie kosztów kształcenia na sam ych studentów. Pozytyw nie oce
niono właściwie tylko ideę kredytów , ale jako wspomagających
koszty studiowania. V -ce M inister Edukacji N arodow ej stwier
dził, że przedstaw iono tylko założenia, które poddane zostały
dyskusji, natomiast w łaściw a w ersja (opracowanna przez specjal
ny zespół z udziałem studentów ) przedstaw iona zostanie w IV
kwartale br. lub w I kw artale 1996r.
dniu 20 czerwca br. została podpisana umowa o współpracy
pomiędzy SAUR N eptun G dańsk (SNG) a W ydziałem Che
micznym PG. Umowa przewiduje możliwość wspólnego rozwiązy
wania problemów badawczych i technologicznych (prace dyplomowe
oraz prace doktorskie) a także różne formy szkolenia (praktyki stu
denckie, kursy dokształcające).

W

połecznym Inspektorem P racy dla jednostek centralnych PG
została wybrana na zebraniu w dniu 5 lipca br. m gr inż. B arb ara
M AKOW SKA z Działu BHPiOP._____________________________
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olitechnika Gdańska, w dniach 21-24 sierpnia br., będzie gościła
uczestników M iędzynarodowego Sympozj um p t . " 5th In tern a
tional Symposium on M olecular Aspects of Chem otherapy" pod
auspicjami International Śociety of C hem otherapy. Organizatora
mi sympozjum są K om itet B adań o Leku PAN oraz Politechnika
G dańska. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest prof.
E dw ard BOROW SKI, kierownik Katedry Technologii Leków i
Biochemii, Wydziału Chemicznego PG. Tematyka Sympozjum obej
muje wszelkie zagadnienia związane z molekularnym podejściem do
spraw chemoterapii tzn. terapii chorób wywołanych przez wirusy,
bakterie, grzyby i nowotwory. Jednym z zaproszonych gości jest prof.
L.M O N TA G N IER z Instytutu Pasteura w Paryżu, odkryw ca w irusa
HIV1 (AIDS). Sym pozjum organizowane je st w ram ach obcho
dów jubileuszowych Politechniki G dańskiej.

Komitertu Honorowego są JM R ektor PG i Prezydent Miasta
G dańska. Swój udział w Konferencji zgłosiło 800 analityków, w tym
700 zPolski i ok. 100 z 17 krajów. Referaty plenarne wygłoszą uznane
autorytety światowe w dziedzinie analityki. Konferencji towarzyszyć
będzie wystawa 30 firm działających na polskim rynku oferujących
odczynniki, sprzęt i aparaturę analityczną. V Polska Konferencja
Chemii Analitycznej została również włączona do obchodów 1000lecia M iasta G dańska i będzie zapewne jednym z większych wyda
rzeń naukowych w kraju.

W

dniach 1 2 -1 5 września br w Gdańsku - Sobieszewie odbędzie

się XV O gólnopolska Konferencja Naukowa Inżynierii
Chemicznej i Procesowej. Organizatorami są: Komitet Inżynierii

Chemicznej i Procesowej PAN oraz Zakład Inżynierii Chemicznej (od
1 września br. Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej) Wydziału
Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Przewodniczącą Komitetu
Organizacyjnego jest prof. Bożenna KAWALEC-PIETRENKO.
Ogólnopolskie Konferencje Naukowe ICHiP organizowane są co trzy
lata (począwszy od 1948r.). Uczelnia nasza dopiero pierwszy raz
dostąpiła zaszczytu zorganizowania tej znaczącej imprezy naukowejZa zgodą Komitetu Obchodów 1000-lecia Miasta Gdańska XV OKNlChiP została włączona do programu tych obchodów. Również
uświetni ona obchody rocznicowe Politechniki Gdańskiej.

akładem wydawnictwaPWN ukazała się publikacja pL 'Pobieranie
próbek środowiskowych do analizy". Praca została wydana poa
redakcją prof. Jacka NAMIEŚNIKA z Wydziału Chemicznego PG. Je
to pierwsze tego typu opracowanie dotyczące niezwykle ważnych zagad
nień pobierania i przygotowania próbek do analizy. Autorami całości
pracy są: prof. Jacek NAMDEŚNK zPG, prof. Jerzy LUKASIAK z AM<->
oraz mgr Zygmunt JAMRÓGIEWICZ z AMG.

N

dniu 27 maja br. w hali spotrowej AOS PG odbył się Turniej
W eteranów w piłce ręcznej o p u ch ar R ektora PG imienia
zm arłego tragiczną śmiercią M ark a K UCHNOW SKIEGO, absol
wenta Wydziału MT, dwukrotnego zdobywcy złotego medalu w
Mistrzostwach Polski Politechnik. Inicjatorami turnieju byli: Edw ard
W IERZB O W SK I (trener sekcji piłki ręcznej PG), W ojciech Stani
sławski i M irosław KAM IŃSKI oraz KU AZS PG . Uczestnicy
turnieju wspomogli finansowo rodzinę zmarłego. Puchar Rektora
zdobył zespól AZS PG, który w finale pokonał zespół AZS UG (20:8)-
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ierow nik Zespołu Domów Studenckich 8 i 9 ogłasza przetarg
dniach 3-9 września br - w ram ach obchodów R oku Jubileu
na sprzedaż polikwidacyjną pianiana "L egnica" - cena wy
szowego Politechniki G dańskiej - po 20-letniej przerwie od
100 zł. O ferty w raz z ceną (w zam kniętych kopertach)
będzie się w naszej uczelni V P olska K o n feren cja Chemwoławcza
ii
należy składać do 21 lipca b r.. w Biurze Osiedla Studenckiego
Analitycznej pod hasłem: "A nalityka w służbie człowieka 1środo
(G dańsk - Wrzeszcz, ul. Wyspiańskiego 7). Komisyjne otwarcie
w iska". Głównym organizatorem Konferencji jest K om itet Chemii
kopert i sprzedaż nastąpi 24 lipca br.
Analitycznej PAN i W ydział Chemiczny PG. Wśród członków
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Do zespołu Redakcyjnego "Pisma PG" przekazano odpowiedź prof. Zbigniewa SZCZERBY, prorektora ds. nauki PG na krytyczny artykuł
autorstwa prof. Piotra DOMINIAKA, dziekana Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG, który ukazał się w wakacyjnym numerze "Pisma PG"<
Na prośbę prorektora treść odpowiedzi w całości publikujemy już teraz, nie czekając na ukazanie się jej w "Piśmie PG" (po wakacjach).

"Nie wiem co, nie wiem dlaczego ?
Z zainteresowaniem czytam felietony Piotra Dominiaka w Dzienniku Bałtyckim. Z nie mniejszym więc zainteresowaniem
zacząłem czytać artykuł "Pęknięcie" w numerze 6(17)95 Pisma PG, w którym Autor - po wstępnej pozytywnej ocenie obecnego
zespołu rektorskiego - deklaruje: "Nie wiem co, nie wiem dlaczego " i stwierdza, że zespół ten "... zaczął pękać mniej więcej
rok temu...", "... podjęcie jakiejkolwiek decyzji trwa miesiącami...", "Krótko mówiąc chaos", "... prorektorzy manifestują swój
dystans wobec decyzji swego szefa i siebie nawzajem...", "Kto wytrzyma tyle miesięcy w takiej atmosferze?"
Po tej ocenie działalności zespołu rektorskiego Piotr Dominiak chce ratować sytuację w Politechnice i pisze: "Chcę
zaapelować do wszystkich Panów Rektorów o to, by spróbowali obalić dzielące ich bariery ... " i zaleca, aby w tym celu" —
przez trzy d n i... pić wódkę i rozmawiać."
Artykuł przeczytałem kilka razy i za każdym razem przecierałem oczy ze zdumienia. Zapewniam szanownego Autora,
jako członek zespołu rektorskiego nie będę obalał '."dzielących barier", gdyż takie - pomiędzy mną, a pozostałymi członkami
zespołu rektorskiego- nigdy nie istniały i nie istnieją, a pozostałe stwierdzenia z "dystansem wobec decyzji swego szefa itd—
są po prostu absolutnie nieprawdziwe.
Przeczytałem artykuł jeszcze raz i znalazłem usprawiedliwienie jego treści! Sam Autor stwierdza: "Nie wiem co, nie wiem
dlaczego", a treść artykułu wynika prawdopodobnie z zastosowania się Autora do - udzielanych zespołowi rektorskiemu - rad:
przez trzy dni pił wódkę i ... napisał artykuł!
Zbigniew Szczerba

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

Redakcja techniczna, skład i druk:
Zakład Poligrafii PG - 600 egz.

