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NAUKA ŻYJE MIŁOŚCIĄ DO PRAWDY
Rektorzy polskich uczelni wyższych z wizytą u Ojca Świętego Jana Pawła II
Watykan 4 stycznia 1996
W czwartek 4 stycznia 1996r. Ojciec Święty JAN PAWEŁ II przyjął na specjalnej audiencji 56 rektorów z polskich uczelni
wyższych. Inicjatorem i głównym organizatorem spotkania był prof. Michał SEWERYŃSKI, przewodniczący Konferencji
Rektorów Uniwersytetów Polskich (rektor Uniwersytetu Łódzkiego). Inicjatywa ta została gorąco poparta przez zdecydowaną
większość rektorów polskich uczelni wyższych, a szczególnie przez rektorów wchodzących w skład: Konferencji Rektorów
Polskich Uczelni Autonomicznych (przewodniczący prof. Aleksander KOJ, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego) i Konferencji
Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, której przewodniczy prof. Edmund WITTBRODT, JM Rektor Politechniki
Gdańskiej. O randze spotkania świadczy fakt, że Ojciec Święty spotkał się z rektorami w przepięknej sali konsystorskiej, do której
dotychczas zapraszano wyłącznie oficjalne delegacje państwowe (jedyny wyjątek to wizyta delegacji "Solidarności" z Lechem
Wałęsą w 1981 r.). Myślą przewodnią tego historycznego spotkania była TROSKA O^DOBRO WSPÓLNE NARODU. "Pismo
PG" Nr l(21)/96 zamieszcza zdjęcia z tej wizyty oraz przedruk wystąpienia Ojca Świętego, opublikowane w j.polskim w
"L’Osservatore Romano"z 5 stycznia 1996 r. (zob. również: gablotka przed Biurem Rektora, gm.gł. pok. 216). Wyjazd
naszego rektora był w całości sponsorowany przez Centrostal S.A., którego prezesem zarządu jest dr inż. Zbigniew
CANOWIECKI, absolwent naszej uczelni.
Dziekan i Rada Wydz. Chemicznego zorganizowała w dniu 12 lutego br. w Audytorium Chemii spotkanie z prof. Edmundem
Wittbrodtem, JM Rektorem PG, który dzielił się wrażeniami ze spotkania z Ojcem Świętym.
rójmiejskie media szeroko komentowały przyjęte przez Senat
PG w dniu 31 stycznia br. Stanowisko w sprawie sytuacji
Politycznej Kraju i poszanowania uniwersalnych wartości
(zob. pełny tekst Serwis Inf. PG, Nr Specjalny). Po wielu komen
tarzach i ocenach obiekty wnych - również krytycznych - pojawiły
się wypowiedzi podające nieprawdę. W związku z tym, wymaga
ły one zajęcia określonego stanowiska przez naszego rektora.
W dniu 6 lutego br. do redaktora naczelnego "Głosu Wybrzeża"
zostało przekazane oświadczenie, które zostało opublikowane w
"Głosie Wybrzeża" z 8 lutego br. Przypomnijmy, że było ono
odpowiedzią na oświadczenie H. Wojciechowskiego zamieszczo
ne w "Głosie Wybrzeża"z 3-4 lutego br. i przekazane do redakcji
Głosu po debacie telewizyjnej w gdańskiej "Panoramie" w dniu
1 lutego br. (wzięli w niej udział: prof. Edmund WITTBRODT,
tektor PG, prof. Brunon SYNAK, prorektor UG i Małgorzata
^WIERZCHLEWSKA, stud. PG. Warto przytoczyć chociażby
fragment ośwadczenia naszego rektora: "(-) z przykrością muszę
■'twierdzić, że H. Wojciechowski podaje nieprawdę, gdyż nie dzia
łałem, ani nawet nie byłem członkiem żadnego komitetu wybor
n eg o . Ocena stanowisk senatów P olitechniki Gdańskiej
1 Uniwersytetu Gdańskiego, to osobista sprawa H. Wojciecho
wskiego. Stanowiska te mogą mu się nie podobać, ma do tego
Pełne prawo. Może też uważać za normalne zjawiska występu
jące w życiu publicznym w Polsce, wiążące się z nieposzanowaniem zasad państwa prawa, etyki i dobrych obyczajów Jednakże
Zjawiska te ocenia w sposób negatywny zdecydowana większość
środowisk akademickich."

T

Z

godnie z wymogami proceduralnymi, Senat podjął uchwałę
(31 stycznia br.) powołującą UCZELNIANĄ KOMISJĘ
WYBORCZĄ Politechniki Gdańskiej na kadencję 1996-1999
w następującym składzie: prof. Krzysztof WĄSEK, przewodni
c c y (WEy), prof. Krzysztof GRABOWSKI, członek, (WETI), dr inż. Krystyna NAGRODZKA-GODYCKA, członek
(W B L ), m gr W an d a W IE R Z C H O W S K A , czło n ek
(iedn.contr.), stud.WZE Małgorzata ZWIERZCHLEWSKA,
(Sam.Stud.PG). Pierwsze posiedzenie odbyło się 9 lutego br.
z udziałem przewodniczącego i członków ustępującej UKW ka
dencji 1993- 1996. Rektor uroczyście wręczył powołania oraz
Podziękowania poprzedniej UKW.

YTUŁY NUKOWE PROFESORÓW otrzymali: prof. Jan
GODLEWSKI (WFTMS) i prof. Jacek NAMIEŚNIK (WCh).
Wręczenie nominacji odbędzie się 20 lutego br. w Pałacu Prezy
denckim w Warszawie. Szersza informacja w następnym Serwisie.

T

a posiedzeniu Senatu w dniu 31 stycznia br. prof. Wiesławo
wi ANDERSOWI, dziekanowi Wydziału Architektury ofi
cjalnie wręczono nominację wraz z gratulacjami na stanowisko
PROFESORA ZWYCZAJNEGO w Politechnice Gdańskiej.
Dokument w imieniu Ministra Edukacji Narodowej wręczy! JM
Rektor PG.

N

M Rektor, na posiedzeniu Senatu w dniu 31 stycznia br., wrę
czył nominacje na stanowisko profesora nadzwyczajnego w
Politechnice Gdańskiej: dr.hab.inż. Jerzemu Sawickiemu
(WIŚ) i dr.hab. Józefowi E. SIENKIEWICZOWI (WFTMS).
Równocześnie zaopiniował pozytywnie wniosek Wydz. ETI
o mianowanie dr.hab.inż. Zdzisława KOWALCZUKA na sta
nowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice Gdańskiej.
Nominacja zostanie wręczona na posiedzeniu Senatu 28 lutego br.

J

rzedstawicielem Polski na lata 1996-1997 w Komisji Metod
Separacji w Chemii Analitycznej został prof. Jacek NAMIEŚ
NIK z Wydz. Chemicznego PG. Komisja ta działa w ramach Mię
dzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry).

P

chwalą Zarządu m.st. Warszawy prof. Eugeniusz DEMBICKI, rektor PG w latach 1984-1987, kierownik Katedry
Geotechniki Wydz. Inżynierii Środowiska został powołany na
członka Rady Naukowo-Konsultacyjnej przy Dyrekcji "Metra
Warszawskiego".

U

rof. Jacek NAMIEŚNIK, prodziekan Wydziału Chemiczne
go został zaproszony przez University of Waterloo (Water
loo, Kanada) do opracowania recenzji doktorskiej dotyczącej
zastosowania ekstrakcji membranowej w analityce zanieczysz
czeń środowiska oraz wzięcia udziału (jako główny egzaminator)
w obronie pracy doktorskiej, która odbyła sie 27 listopada 1995 r.

P

olejna, przedostatnia w tej kadencji, Konferencja Rektorów
Polskich Uczelni Technicznych, której przewodniczy re
ktor PG, odbyła się 19 stycznia br. w Politechnice Łódzkiej.

K

Konferencja przyjęła dwa dokumenty. Pierwszy z nich dotyczy
idei powołania Państwowej Agencji Techniki. Rektorzy uznali,
że jest to próba reanimowania dawnego KNiT-u i dlatego zdecy
dowanie skrytykowano tą odgórną (niekonsultowaną koncepcję).
Natomiast za korzystniejsze uznano rozszerzenie kompetencji
KBN-u. Drugi dokument jest znanym oświadczeniem na temat
ogólnej sytuacji w Polsce i zawiera apel o przeciwstawienie się
biernej akceptacji zia (zob. Serwis Specjalny).________________
inicjatywy prof. Krzysztofa ROSOCHOWICZA, prze
wodniczącego Rady Bibliotecznej PG i mgr Janiny LIGMAN, dyrektora Biblioteki Głównej w dniach 9-13 stycznia br.
gościli w naszej uczelni z roboczą wizytą : prof. Judith Marquand z University of Sheffield (GB), kustosz Brendon LONGHRIDG z University of Sheffield (GB) oraz kustosz Neda FAH Y
z University of Cork (Irlandia). Wizyta ta miała na celu określenie
kierunków modernizacji naszej biblioteki i jej systemu informaty
cznego oraz wypracowania podstaw do otwarcia projektu międzynarodowgo pod auspicjami programów europejskich.
Należy podkreślić, że goście pozytywnie ocenili funkcjonowanie
systemu bibliotecznego Politechniki Gdańskiej.

Z

śród laureatów 30-tej edycji nagród Gdańskiego Towa
rzystwa Naukowego znaleźli się dwaj młodzi pracowni
cy naukow i naszej u czeln i (nagrody przyznaw ane są
naukowcom, którzy nie ukończyli 35 roku życia). Dr inż.
Agata KOT z Katedry Chemii Analitycznej Wydz. Chemicz
nego otrzymała nagrodę za rozprawę doktorską pt."The Role
of Supercritical Fluids in Separation Science" wykonaną na
Uniwersytecie w Ghent (Belgia). Promotorami pracy byli:
prof. Pat SANDRA z Uniwersytetu w Ghent oraz prof. Ale
ksander KOŁODZIEJCZYK z Katedry Chemii Organicz
nej Wydz. Chemicznego PG. Drugim naszym laureatem został
dr inż. Lech BAŁACHOWSKI z Wydz. Inżynierii Środowi
ska PG za rozprawę doktorską pt. "Différents aspects de de la
modélisation physique du comportement des pieux Cham
bre d’Etalonnageet Centrifgeuse" (Zob. "DziennikBałtycki"
z 18 grudnia 1995 r.).

W

W

dniu 25 stycznia br. zakończona została tegoroczna edycja
konkursu na najlepszą pracę dyplomową poświęconą
problemowi jakości wody. Konkurs przeznaczony jest dla wszy
stkich studentów PG, kończących Kierunki Inżynieria Środowi
ska i Ochrona Środowiska. Organizuje go Wydz. Inżynierii
Środowiska PG, przy finansowym wsparciu Fundacji "Czysta
Woda" z Warszawy. Przyznano dwie równorzędne I nagrody (po
850 nzl), które otrzymała mgr inż. Adriana ZALESKA (WCh)
i mgr inż. Andrzej ZARĘBA (WIŚ), a także dwie równorzęd
ne III nagrody (po 400 nzł), które otrzymali mgr inż. Maciej
CYBULSKI oraz (zespołowo) mgr inż. Tomasz SOBIERAJ
i mgr inż. Marcin BOBROWSKI. Dyplomy wręczył mgr inż.
Jerzy BAJSZCZAK, prezes Fundacji. Konkurs będzie kontynuo
wany. Organizatorzy zapraszaja dyplomantów do udziału.
espół naukowy kierowany przez prof. Jerzego KONOPĘ (Ka
tedra Technologii Leków i Biochemii Wydz. Chemicznego
PG) w wyniku długoletnich badań otrzymał związek przeciwnowotworowy C-1311, który został wyselekcjonowany i zatwier
dzony do badań klinicznych przez European Organization for
Research and Treatment of Cancer (EORTC). Jest to dopiero
drugi po Ledakrinie (przyp; otrzymany przez zespół nieżyjącego
już prof. Andrzeja LEDOCHOWSKIEGO z ówczesnego Za
kładu Chemii i Technologii Leków i Biochemii Wydz. Chemicz
nego PG) polski oryginalny związek przeciwnowotworowy, który
zakwalifikował się do badań klinicznych. Biorąc poduwagębardzo
złożony i długi cykl badań prowadzących do otrzymania nowego leku,
dojście do etapu badań klinicznych jest poważnym osiągnięciem,

Z

sobotę 13 stycznia br. w niezwykle sympatycznej atmosfe
rze odbyło się doroczne SPOTKANIE OPŁATKOWE
zorganizowane przez Klub Seniora Politechniki Gdańskiej.
W spotkaniu wzięła udział kilkusetosobowa grupa najstarszych
członków społeczności Politechniki Gdańskiej. Z naszymi Senio

W

lnformacje zebrał i opracował:
Jeny Kulas - Biuro Rektora teł. 17-10

rami opłatkiem i wrażeniami z wizyty u Ojca Świętego dzielił się
JM Rektor PG, prof. Edmund WITTBRODT.
dniu 19 stycznia br. w Westfälische Wilhelms-Universität
Münster odbyła się uroczysta sesja naukowa z okazji
100-lecia urodzin prof. Wilhelma KLEMMA, który w latach
1933-1945 pełnił obowiązki kierownika Chemii Nieorganicznej
oraz prorektorem ówczesnej Technische Hochschule w Gdańsku.
Jest uznawany przez świat nauki za nestora magnetochemii i
nieorganicznej chemii ciała stałego. W 1985 r. prof. Klenun
uczestniczył w uroczystościach 40-lecia przekształcenia Politech
niki Gdańskiej w polską uczelnię akademicką. Zmarł w Gdań
sku, podczas tych uroczystości, 24 października 1985 r.
Politechnikę Gdańską w Münster reprezentował prof. Wiesław
WOJNOWSKI z Wydz. Chemicznego PG.__________________

W

dniach 5-9 lutego br. w Auli PG wystawiano prace dyplo
mowe studentów Wydziału Architektury. Wytypowano
najlepsze prace do dorocznej nagrody Stowarzyszenia Archite
któw Polskich i Towarzystwa Urbanistów Polskich, a także do
nagrody Prezydenta Miasta Gdańska.

W

atedra Inżynierii Sanitarnej Wydz. Inżynierii Środowiska w
dniach 7 i 8 lutego zorganizowała międzynarodowe semina
rium poświęcone biopaliwom. Na sesję zgłoszono ponad 30
referatów z Polski, Danii, Szwecji, Estonii, Rosji, Niemiec i Wiel
kiej Brytanii. Uczestniczyło około 70 osób, w tym 20 cudzoziem
ców. W zięli udział również przedstawiciele władz Unii
Europejskiej (Dyrektoriat Generalny XVII dotyczący energe
tyki) oraz producentów do energetycznego wykorzystania bioma
sy. Wielką pomocą przy organizacji seminarium było istniejące
wieloletnie porozumienie o współpracy pomiędzy wojewó
dztwem gdańskim a okręgiem Strorstroem w Danii w dziedzinie
energetyki i ochrony środowiska. Obrady odbywały się w hotelu
"Chemik" w Sopocie. Głównym organizatorem seminarium był
prof. Piotr KOWALIK (WIS).____________________________

K

rzy Akademii Medycznej w Gdańsku działa Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom z Chorobami Układu Krążenia, w które
go działalność zaangażowni są również pracownicy Politechniki
Gdańskiej. Z ich to inicjatywy, w dniu 27 stycznia br. w Auli PG
odbyło się SPOTKANIE NOWOROCZNE połączone z kwestą na
rzecz pomocy dzieciom z chorobami układu krążenia, które ocze
kują na operację. Zorganizowano również aukcję podczas wystę
pów znanych zespołów dziecięcych. Bawiono się na "małej
dyskotece". Wystąpił zespół Biało - Czerwone Gitary. Osobom
chcącym pomóc dzieciom, które urodziły się z chorym sercem
podajemy numer konta: Bank PKO S.A. O/Gdańsk 519166 4 0 0 8 6 5 1 - 2 7 0 1 - 1 - 0 1 1 1 0 . ___________________________ _

P

dniach 27-29.lutego br odbędą się II Targi Producentów»
Kooperantów i Sprzedawców Zespołów Napędowych
i Układów Sterowania NAPĘDY’96. Targi organizowane są
przez Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. na terenach wy
stawowych (ul. Beniowskego w Oliwie) przy współudziale Poli
techniki Gdańskiej (Wydz,: Mech., Ey, ETI i OiO)._______ _____

W

dniach 26 i 28 lutego w Auli PG odbędzie się 5th Inter
national Conference of Cranes and Textile Machines
EUROCRANE’95. Konferencja organizowana jest przez: Wydz.
Mechaniczny PG, Politechnikę Łódzką (Oddział w BielskuBiałej) i Międzynarodowe Targi Gdańskie.___________ _

W

rof. Ryszard KRYSTEK, kierownik Katedry Inżynierii Drogo
wej, Wydz. Budownictwa Lądowego jest głównym organiza
torem m iędzynarodowego seminarium pt. "GAMBI T
Integrated Programme of Road Safety Improvement in P°'
land", którego obrady odbędą się w dniach 21-23 marca brPatronat nad seminarium przyjął Bogusław LIBERADZKI, Mi
nister Transportu i Gospodarki Morskiej. Zostało ono wpisa
ne do programu obchodów 1000-lecia Miasta Gdańska._____,

P

•J ^ r 52 bis jest numerem 53 Serwisu Informacyjnego PG.
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