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WYBORY ! WYBORY ! WYBORY !
Zgodnie z kalendarzem wyborczym w dniach 15 i 16 kwietnia br. członkowie Uczelnianego Kolegium Elektorów zgłaszali (tajnie)
kandydatów n a re k to ra P olitechniki G dańskiej. Uprawnionych do zgłaszania kandydatów było 129 elektorów (w tym 2 vacaty). W
tej procedurze wyborczej wzięło udział 67 elektorów (1 zgłoszenie nieważne). Uczelniana Komisja W yborcza, po otwarciu urny,
stwierdziła, że wstępna lista kandydatów na rektora PG przedstawia się następująco: prof. E ugeniusz D E M B IC K I (WIŚ), prof.
A leksander K O Ł O D Z IE JC Z Y K (WCh), prof. B ogdan K O SM O W SK I (W ETI), prof. H enryk K R A W C Z Y K (WETI), p rof. Jacek
M a r e c k i (WE-y), prof. F ranciszek M IL K IE W IC Z (WE-y), prof. Bolesław M A Z U R K IE W IC Z (WIŚ), prof. W łodzim ierz
PRZY BY LSK I (WM). prof. Ja n u sz R A C H O Ń (WCh), prof. W ojciech S O B C Z A K (WETI), prof. Zbigniew S Z C Z E R B A (WE-y),
Prof. R om uald S Z Y M K IE W IC Z (WIŚ).
Zgłoszeni kandydaci zostali poinformowani (pismo UKW z 17 kwietnia br.) o wymogach proceduralnych polegających na pisemnym potwier
dzeniu zgody na kandydowanie na rektora PG. Po komisyjnym otwarciu kopert w dniu 24 kwietnia br, zgodę taką na rektora PG wyrazili:

1. Prof.Aleksander KOŁODZIEJCZYK
z Wydziału Chemicznego PG, prorektor ds. kształcenia w kadencjach 1990-1993, 1993 -1996.

2. Prof. Bolesław MAZURKIEWICZ
z Wydziału Inżynierii Środowiska, kierownik katedry, prorektor w kadencji 1981-1984, rektor w latach 1987-1990.

3. Prof. Janusz RACHOŃ
z Wydziału Chemicznego PG, prodziekan ds. nauki Wydz. Chemicznego w kadencjach 1990-1993, 1993 -1996,
przewodniczący senackiej komisji ds. nauki w kadencji 1993-1996.

4. Prof. Zbigniew SZCZERBA
z Wydziału Elektrycznego, kierownik katedry, prorektor ds. nauki w kadencjach 1990-1993, 1993-1996.
Spośród wymienionych czterech kandydatów Uczelniane Kolegium Elektorów w dniu 15 m aja br., podczas zebrania wyborczego w Auli
PG, dokona wyboru REKTORA PO LITEC H N IK I GDAŃSKIEJ na kadencję 1996-1999.
W najbliższym numerze PISMA PG opublikujemy biogramy oraz artykuły programowe kandydatów na rektora PG. Notki biograficzne ze
Ujęciami kandydatów prezentowane są w gablocie obok Biura Rektora (pok 216 gm.gł.)

PROF. FUMIO NISHINO
z University of Tokio i Saitama U niversity (Japonia)

DOKTOREM HONORIS CAUSA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
Po spełnieniu wymogów formalnych przez wnioskodawcę, którym jest Rada Wydziału Budownictwa Lądowego PG, Senat na
Posiedzeniu w dniu 3 kwietnia br. podjął uchwałę o nadaniu tytułu i godności doktora honoris causa Politechniki Gdańskiej prof. Fum io
ŃISHINO, który urodził się 18 m arca 1936 r. w Osace (Japonia). Jest absolwentem prestiżowego Uniwersytetu Tokijskiego, gdzie uzyskał
również profesurę. Specjalizował się w dziedzinie stateczności konstrukcji inżynierskich na znanej uczelni amerykańskiej Lehigh
University w Bethlehem. Pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji uniwersyteckich. To dzięki Jego inicjatywie po raz pierwszy w historii
japońskiego kształcenia uniwersyteckiego wprowadzono na Uniwersytecie Tokijskim język angielski, jako równoległy język wykładowy.
Sprawiło to, że uniwersytet ten otworzył się dla cudzoziemskich profesorów i studentów. Zaowocowało to w r. 1987 rocznym angażem
Prof. Z bigniew a C Y W IŃ S K IE G O (dziekan Wydz. Budownictwa Lądowego PG) n a stanow isko p ro feso ra U niw ersytetu T okijskiego
(jako trzeciego obco k rajo w ca w Ja p o n ii w ogóle) i doktoratami tegoż uniwersytetu nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej
* stypendystów rządu japońskiego (D aniel SUDOŁ - 1991 r., Ewa C Z E R N IC H O W S K A - 1995 r. i K rzysztof W IL D E - 1995 r.) W
1994 roku studia doktorskie podjął R o b e rt JA N K O W S K I. Prof. Nishino jest uznanym autorytetem naukowym na arenie międzynaro
dowej. Jest aktywnym działaczem i członkiem wielu japońskich i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń. Posiada wybitne
psiągnięcia w dziedzinie praktyki inżynierskiej. Uczestniczył w opracowaniu projektów i realizacji większości wielkich mostów
japońskich. Jest autorem lub współautorem około 120 wartościowych publikacji, w tym także kilku napisanych wspólnie z badaczami z
Politechniki Gdańskiej, które dotyczą teorii stateczności, naprężeń rezydualnych, nośności granicznej, dźwigarów cienkościennych,
nieliniowej mechaniki budowli, zm ęczenia, analizy probabilistycznej i optymalizacji projektowania. Zna i ceni wysoko osiągnięcia
naukowe badaczy polskich. Jego działalność zawiera wiele dowodów przyjaźni i sympatii dla narodu polskiego.

Promotorem jest prof. Z bigniew C Y W IŃ SK I. C erem oniał n ad a n ia tej najw yższej godności akadem ickiej n astąp i podczas uroczy
stego posiedzenia S enatu PG w dniu 26 czerw ca b r. o godz. 11.00.
(wybrane fragmenty z biogramu opracowanego przez prof. Zbigniewa Cywińskiego)

o wyrażeniu zgody przez Senat PG (31 stycznia br.), Minister
Edukacji Narodowej z dniem 1 kwietnia br mianował prof. Jerze
go ZIÓŁKO z Wydz. Budownictwa Lądowgo PG na stanowisko
PROFESORA ZWYCZAJNEGO w Politechnice Gdańskiej. No
minację wraz z gratulacjami wręczył rektor podczas posiedzenia
Senatu w dniu 8 maja br.

P

rof. Janusz RACHOŃ, prodziekan Wydziału Chemicznego PG
został członkiem Komitetu Nauk Chemicznych Polskiej Aka
demii Nauk na kolejny kadencję 1996-1998.

P
P
O

rof. Jacek NAMIEŚNIK, prodziekan Wydz. Chemicznego PG
został członkiem Komitetu Chemii Analitycznej PAN na kolej
ną kadencję 1996-1998.

statnia w kadencji 1993-1996 Konferencja Rektorów Polskich
Uczelni Technicznych odbędzie się w dniach 17-18 czerwca br.
w Politechnice Szczecińskiej. Będzie to spotkanie z udziałem nowo
wybranych rektorów-elektów. Przypominamy, że Przewodniczącym
KRPUT jest rektor PG, prof. Edmund WITTBRODT.
enat PG na posiedzeniu w dniu 3 kwietnia br poparł wniosek
o zmianę nazwy Wydziału Elektrycznego na WYDZIAŁ ELE
KTROTECHNIKI i AUTOMATYKI (WEA). Nowa nazwa będzie
obowiązywała od 1 października br. Na tym samym posiedzeniu Senat
zaakceptował przystąpienie Politechniki Gdańskiej do FORUM
OKRĘTOWEGO, które posiada status związku pracodawców. Rów
nież przyjęty został wniosek o otwarcie studium wieczorowego na
Wydz. Inżynierii Środowiska.

S

odczas obradującego w dniach 4-5 kwietnia br. w Warszawie
45 Walnego Zjazdu Związku Artystów Scen Polskich (ZASP),
delegaci poparli (przez aklamację) Stanowisko Senatu Politechniki
Gdańskiej z 31 stycznia 1996 r. w sprawie: sytuacji politycznej
Kraju i poszanowania uniwersalnych wartości. Z wnioskiem wy
stąpili, w imieniu delegacji gdańskiej, aktorka Halina SŁOJEWSKA
i aktor Igor MICHALSKI.

P

ani Janina OCHOJSKA, prezes Zarządu Polska Akcja Huma
nitarna przekazała - pięknym pismem - PODZIĘKOWANIE
POLITECHNICE GDAŃSKIEJ za przekazanie sumy 978,88 nzł na akcję
dzieciom bieszczadzkim. Pieniądze zostały zebrane podczas uroczystego
koncertu zorganizowanego z okazji XXX-lecia Chóru PG.

P

dniach 27-30 marca br. w Brukseli odbyły się IX Europejskie
Targi Studenckie (ESF), największa tego typu impreza w Euro
pie. Podczas targów prezentowane były oferty m.in. polskich uczelni, w
zakresie możliwości podjęcia studiów, praktyk studenckich, studiów
doktoranckich oraz kursów specjalistycznych. Zachęcano do studiowania
w Polsce poprzez przybliżenie studentom z zagranicy zasad studiowania
. Prezentowano polskie programy studiów podyplomowych, studiów w
j. angielskim. Wymieniano poglądy na temat działalności szkolnictwa wy
ższego w Europie. Politechnikę Gdańską na stoisku " POLISH EDUCATION" reprezentowała mgr Beata WAJDZIK (Dział Kształcenia).

W

a Wydz. Chemicznym w dniu 18 kwietnia br. odbyła się obrona
pracy doktorskiej mgr.inż. Krzysztofa WRZEŚNIA, asystenta
katedry Chemii Nieorganicznej PG, zakończona nadaniem stopnia dokto
ra nauk chemicznych z wyróżnieniem. Promotorami pracy byli: prof.
Welf BRONGER z Uniwersytetu Technicznego (RWTH) w Aachen
(Akwizgranie - Niemcy) i prof. Wiesław WOJŃOWSKI z Wydz. Che
micznego PG. Praca ta jest między innymi owocem współpracy zespołów
naukowych obu promotorów. Cechą szczególną jest fakt, że był to
pierwszy w powojennej historii naszej Uczelni przypadek, że praca do
ktorska broniona na Wydz. Chemicznym PG miała niemieckiego promo
tora, który w dodatku jest uczniem prof.VVIhelma KLEMMA,
kierownika Katedry Chemii Nieorganicznej na naszej Uczelni w latach
1933-1945 (patrz: "Serwis" z 14 lutego br. Przed publiczną obroną pro
motorów Dietera EXTELA - konsula Republiki Fcderabiej Niemiec
w Gdańsku oraz dziekana i prodziekana Wydz. Chemicznego przyjął - w
imieniu JM Rektora - prorektor ds. kształcenia PG.

N

odczas odbywających się w Poznaniu w dniach 14-17 kwietnia br.
Międzynarodowych Targach "Infosystem, Poligrafia, Multi
media" Komitet Badań Naukowych przyznał III nagrodę (w ka
tegorii na najlepszy produkt sieciowy prezentowany przez
jednostki naukowe) Politechnice Gdańskiej za "Komputerowy
rozkład jazdy pociągów i samolotów". Autorami tego produktu
jest Zespół Obsługi Sieci Ośrodka Informatycznego PG i dwóch
specjalistów z Wydz. ETI PG.

P

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

dniu 29 marca br. w Warszawie wręczono nagrodę Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa dr inż.arch. Lucy
nie NYCE z Wydz. Architektury PG za pracę doktorską pt: " Wpływ
przemian estetycznych początku XX wieku na współczesne relacje po
między architekturą i naturą" . Promotorem był prof. Józef CHMIEL
z Wydz. Architektury PG. Wyróżnienie Ministra Gospodarki Prze
strzennej i Budownictwa otrzymał także absolwent Wydz. Architektury
PG mgr inż.arch Andrzej SZAFRANOWICZ za dyplom pt.: "Studium
planu rewaloryzacji śródmieścia w Lidzbarku Warmińskim". Promoto
rem była dr inż.arch. Danuta KOCHANOWSKA.

W

dniu 21 marca br. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wybor
cze Polskiego Towarzystwa Fizycznego, którego zarząd dzia
ła na Wydz. FTMS PG (przewodniczącym dotychczasowym był dr
inż. Krystyn KOZŁOWSKI). Towarzystwo zajmuje się przede
wszystkim organizacją odczytów i seminariów naukowych. W ra
mach działalności popularyzacyjno-dydaktycznej zorganizowano se
rię odczytów (wykładów) skierowanych głównie do nauczycieli
i uczniów szkół średnich (jeden z wykładów prof. Czesława
SZMYTKOWSKIEGO został opublikowany w PIŚMIE PG). Wy
kłady odbywały się w Audytorium Maximum i cieszyły się dużym
powodzeniem (średnio uczestniczyło ok 150 osób). W ramach Towarzystwadziala Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej. Nowowybranym przewodniczącym został dr hab.inż. Leon MURAWSKI
z Wydz.FTMS.______________________________________________

W

sali Senatu PG w dniu 13 kwietnia br. odbyła się uroczystość
wręczenia dyplomów Mastere Specialise Banque et Finan
ce pierwszym absolwentom Francusko Polskiego Studium
Podyplomowego Bankowości i Finansów przy W ydz. Zarządza
nia i Ekonomii PG. W uroczystości wzięli udział JM Rektor i
kierownictwo Wydz ZiE oraz goście z Francji: Jean Claude de
SCHIETERE, rektor Wyższej Szkoły Biznesu - ESC Rouen,
Françoise DOREY, odpowiedzialna za programy podyplomowe
w ESC Rouen, kontraktor programu Tempus S JEP 09640-95,
Pierre GRUSON, profesor finansów wykładowca i odpowiedzial
ny za merytoryczną stronę studium i inni. Szczegółowych infor
macji na temat funcjonow ania studium udziela: Małgorzata
KRYSTEK-KARCZEWSKA tel 47 24 94 Wydz. Zarządzania i
Ekonomii PG (Tempus S JEP 09640-95).

W

dniach 26-28 kwietnia br. w Ryni (woj. warszawskie) odbył się
Zjazd Parlamentu Samorządów Śtudentów RP. Na zjeździe
tym stud M ichal BIELEWICZ (przewodniczący Samorządu Studentów
Wydz.ETl PG) został wybrany do Rady Studentów PSS RP. W Komisj i
Rewizyjnej tego parlamentu reprezentować będzie Politechnikę Gdańska
Wojciech GRUBBA, student III roku Wydz. Elektrycznego.

W

arto przypomnieć, że Międzywydziałowe Koło Naukowe Stu
dentów PG "Ekologia Budownictwa i Inżynierii Środowi
ska" (zob. szerzej PISMO PG nr 2/3 i nr 5 z 1996 r.) organizuje pod
patronatem JM Rektora PG Uczelniane Seminarium nt. "EKOLO
GIA - BUDOWNICTWO - TECHNIKA" (1996 r.). Pierwszym
prezesem jest Piotr DAWIDOWICZ student II roku Wydz. Budow
nictwa Lądowego, a opiekunem dydaktycznym jest dr inż. Zygmunt
KURALOWICZ z Wydz. Inżynierii Środowiska.

W

ada Funduszu SOS PG informuje, że po krótkiej przerwie wzno
wiono działalność FUNDUSZU. W roku ubiegłym zebrano 9369
nzł, z których (w 1995 r.) udzielono pomocy 37 osobom na kwotę
6477 nzł, a w 1996 r. 9 osobom na kwotę 1380 nzł. W związku
z potrzebą kontynuacji akcji SOS apelujemy do wszystkich pracow
ników PG o dalsze wsparcie funduszu poprzez zadeklarowanie skład
ki, którą można zgłosić w kwesturze (okienko nr 3) lub bezpośrednio
w Dziale Plac. Jednocześnie Rada Funduszu serdecznie dziękuje
wszystkim dotychczasowym ofiarodawcom, dzięki którym mogli
śmy pomóc wielu osobom znajdującym się często w krytycznej
sytuacji życiowej. Osoby potrzebujące pomocy mogą składać wnio
ski w kwesturze (okienko nr 3) oraz w pok. 202 gm.gł.

R

yrekcja Biblioteki Głównej PG informuje, że w Oddziale In
formacji Naukowej (tel. 47 11 99) została uruchomiona i udo
stę p n io n a dla za in te re so w a n y c h b aza d a n y ch AKTÓW
PRAWNYCH CD-LEX. Baza ta zawiera wszystkie akty prawne
publikowane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Baza ta jest
udostępniona próbnie na okres około jednego miesiąca w celu zbada
nia jej przydatności dla uczelni oraz określenia stopnia zainteresowa
nia nią przez czytelników.
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