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Wic e p r z e w o d n ic z ą c y m k o n f e r e n c j i r e k t o r ó w
„
POLSKICH UCZELNI t e c h n i c z n y c h
0*ejne spotkanie rektorów polskich uczelni technicznych odbyło się
listopada 1997 r. Podczas tego posiedzenia prof. Mirosław
'HANDKE (rektor AGH), w związku z objęciem stanowiska Ministra
“ukacji Narodowej, złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego
i zaproponował na to stanowisko prof. Jerzego
•OZNICKIEGO, rektora Politechniki Warszawskiej. Zgromadzeni
PRyjęli rezygnację i poparli kandydaturę rektora PW. Wybrano,
°Wnież jednomyślnie zastępcę przewodniczącego KRPUT, którym
,Jstal prof. Aleksander KOŁODZIEJCZYK, rektor Politechniki
ijgńskiej,_________________________________________________
PROF. EDMUND WITTBRODT,
JM Rektor PG w latach 1990-1996, Senator RP,
WREATEM NAGRODY NAUKOWEJ MIASTA GDAŃSKA
im. Jana Heweliusza za 1997 r.
I powiedzieliśmy się, nieoficjalnie, że Komitet Nagrody, który
^ r
obradował 14 stycznia br. wybrał (w głosowaniu tajnym) prof.
iUnda WITTBRODTA (WM) jako kandydata do Nagrody
bukowej Miasta Gdańska za 1997 r. i przedstawił tę kandydaturę
^rezydentowi Miasta Gdańska, który zgodnie z regulaminem
U jm uje ostateczną decyzję o przyznaniu tej wielce prestiżowej
^&rody. Przypomnijmy, że Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im.
9,13 Heweliusza została ustanowiona w 1987 r. i jest przyznawana
bocznie „za -wybitne osiągnięcia naukowe o charakterze
! owczym, z dowolnej dziedziny nauki, w środowisku naukowym
^riska”. Dotychczas z Politechniki Gdańskiej zaszczytu tego dostąpił
°I Edward BOROWSKI (WCh), który otrzymał nagrodę za 1988
Tradycyjnie, uroczystego wręczenia nagrody dokona Prezydent
^ gta Gdańska w lutym br.___________________________________
POLITECHNIKA POWODZIANOM
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(cyt pismo rektora PO z 14 stycznia 1998 r.do rektorów PW, UWr i UO)

agnificencjo. Szanowny Panie Rektorze,
znając ogrom nieszczęścia spowodowanego lipcową powodzią,
°ra tak okrutnie doświadczyła koleżanki i kolegów z uczelni
1cławia i Opola, pracownicy Politechniki Gdańskiej poparli apel
'"u°ra oraz przewodniczących organizacji związkowych (NSZZ
"®°}idamość” i ZNP) z września 1997 r. „o dobrowolną, ale ja k
n^ardziej powszechną deklarację odpisów z miesięcznych
Wynagrodzeń do końca roku 1997, tj. przez trzy miesiące Zebrane w
sposób środki zostaną przekazane na pomoc dla naszych
K°btanek i kolegów - pracowników wytszych szkół dotkniętych
powodzi"■ Ta inicjatywa spotkała się z szerokim poparciem
Oracowników PG. Po konsultacjach ze związkami zawodowymi,
Ująłem decyzję, żeby zebrane pieniądze przeznaczyć na pomoc
^jalną dla najbardziej potrzebujących pracowników Politechniki
r°clawskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Opolskiego.
atego zwracam się do Pana Rektora o przyjęcie i rozdysponowanie
Okazanych środków pracownikom, których powódź dotknęła
‘z°tególnie dotkliwie".
p
prof. Aleksander Kołodziejczyk
^ez trzy miesiące minionego roku z dobrowolnych odpisów
' 'Wynagrodzeń pracowników PG zebrano 21.309,00 zl na rzecz
’^'¿kodowanych przez lipcową powódź pracowników Politechniki
rocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego
i Uniwersytetu
Polskiego (pieniądze zostały już przekazane na konta wymienionych
i^^i-kaźda otrzymała 1/3 tej kwoty).__________________________
PODZIĘKOWANIA
.
UCZELNI WROCŁAWIA i OPOLA
J t o f Andrzej MULAK, rektor Politechniki Wrocławskiej
' Przekazał społeczności Politechniki Gdańskiej, za pośrednictwem
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naszego rektora, ,gorące podziękowania za pomoc okazaną nam
w trudnych chwilach klęski powodziowej". Prosił również
0 „przekazanie
gorących
podziękowań
Pani
Lucynie
NIEDŻWIECKIEJ, kier. Działu Socjalnego PG, Panu Romanowi
BALIKOWI, kier DS-2 oraz Panu Tadeuszowi KOLENDZIE, przew.
KZ NSZZ „Solidarność” za szczególnie troskliwą opiekę
1zaangażowanie w organizowaniu pomocy”. Na szczególne
podkreślenie zasługuje fakt, że Senat Politechniki Wrocławskiej podjął
uchwałę z dnia 23 października w sprawie podziękowania za pomoc
okazaną podczas powodzi. Oto jej pełna treść: ,Jlektor i Senat
Politechniki Wrocławskiej składają Jego Magnificencji (prof.
A. KOŁODZIEJCZYKOW I przyp. red.) współpracownikom i
całej społeczności kierowanej przez Pana Rektora Uczelni, serdeczne
podziękowania za udzieloną pomoc w chwilach kataklizmu, który
dotknął naszą Uczelnię, Miasto i liczne regiony Kraju. Okazana
solidarność w nieszczęściu, zaangażowanie i głęboki humanitaryzm
podjętych działań zasługują na najwyższe uznanie. Liczymy, że
łączące nas więzi sprawdzone w chwilach ciężkiej próby, będą nadal
wzmacniane dla dobra naszych uczelni, całego środowiska
akademickiego i naszej Ojczyzny”.
Z prawdziwym wzruszeniem przyjęliśmy informację - pisze w piśmie,
zawierającym podziękowania, z 16 stycznia br. prof. Stanisław
Sławomir NICIEJA, rektor Uniwersytetu Opolskiego - o
dobrowolnym opodatkowaniu się pracowników Politechniki
Gdańskiej (-) dar (-) niezależnie od zgromadzonych środków
finansowych ma niezwykłe znaczenie dla powodzian: świadomość, że
w obliczu kataklizmu (-)nie pozostają sami bardzo pomaga w ciągle
jeszcze trudnych chwilach. Wielce Szanowny Panie Rektorze (prof.
A. Kołodziejczyk, przyp.red.) proszę przekazać całej społeczności
Politechniki Gdańskiej oraz przewodniczącym organizacji
związkowych - gorące i najszczersze wyrazy wdzięczności
W podobnym tonie utrzymane są podziękowania z 15 stycznia br. prof.
Romana DUDY, rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, który min.
stwierdza, że: „Otrzymane środki zostaną rozdysponowane przez
odpowiednią komisję uniwersytecką zgodnie z intencją ofiarodawcy".
inister Edukacji Narodowej mianował z dniem 1 grudnia 1997 r.
prof. Jana KALINOWSKIEGO (WFTiMS) i prof. Czesława
SZYMCZAKA (WBL) na PROFESORA ZWYCZAJNEGO
w Politechnice Gdańskiej. Mianowania wraz z gratulacjami wręczył
rektor podczas przedświątecznego posiedzenia Senatu PG (23 grudnia*I
1997 r.).________________________________ _____________'
ROK 1998 MIĘDZYNARODOWYM ROKIEM MÓRZ
I OCEANÓW
godnie z rezolucją nr 1994/48 z 29 lipca 1994 r. proklamowaną
przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, rok 1998
został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Mórz i Oceanów. Celem
obchodów jest przybliżenie społeczeństwom - członkom ONZ problematyki roli i wykorzystania mórz i oceanów dla dobra ludzkości,
a także wskazanie zagrożeń płynących z naruszenia równowagi
w przyrodzie oraz przedstawienie wysiłków na rzecz ograniczenia
szkodliwej działalności człowieka dla środowiska morskiego. Minister
Transportu i Gospodarki Morskiej powołał 4 grudnia 1997 r. Krajowy
Komitet Koordynacyjny obchodów Międzynarodowego Roku Mórz i
Oceanów w 1998 r. Politechnikę Gdańską reprezentować będzie prof.
Bolesław MAZURKIEWICZ, b. rektor PG, kierownik Katedry
Budownictwa Morskiego Wydz. Inżynierii Środowiska._____________ _
ROMAN NIEWĘGŁOWSKI (WETI)
PRZEWODNICZĄCYM SAMORZĄDU STUDENTÓW PG
onadto w skład Zarządu SSPG weszli: Rafał KLEIST (WBL) z-ca ds. finansowych i Bartosz KOWALSKI - członek Zarządu.
Członkami Senatu PG z ramienia SSPG zostali wybrani: Michał
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BIELEWICZ
(WZE),
Rafał
KLEIST
(WBL),
Roger
KOSTARCZYK (WA), Szymon MUSZYŃSKI (WA), Roman
NIEWĘGŁOWSKI (WET1) i Radosław TARTAS (WZE)._________
enat PG na posiedzeniu 23 grudnia 1997 r. pozytywnie zaopiniował
wniosek o mianowanie - na okres pięcioletni - dr.hab.inż.
Mieczysława RONKOWSKIEGO (WEA) na stanowisko profesora
nadzwyczajnego w Politechnice Gdańskiej. Uroczyste wręczenie
nominacji nastąpi 28 stycznia br._______________________________
naczna liczba wniosków kierowanych do Komitetu Badań
Naukowych na granty związane z powodzią zainspirowały
przewodniczącego KBN do powołania specjalnego Zespołu
opiniodawczo-doradczego do koordynacji badań dotyczących
zagrożenia powodziowego składającego się z 6 wybitnych naukowców
z różnych dziedzin. Na przewodniczącego powołano prof. Wojciecha
MAJEWSKIEGO z Wydz. Inżynierii Środowiska PG.__________ _
rezydent RFN uhonorował doc. Andrzeja JANUSZAJTISA
(WFTMS), b. przewodniczącego Rady Miasta Gdańska Krzyżem
Zasługi I klasy Republiki Federalnej Niemiec. Otrzymał go za
szczególny wkład w polsko - niemieckie pojednanie. Uroczystość
wręczenia tego wysokiego odznaczenia odbyła się 5 grudnia 97 r.
w restauracji „Palowa” w Gdańsku. W imreniu prezydenta odznaczenie
wręczyła p. Dorothee BODEN, konsul generalny Niemiec w Gdańsku.
W tym uroczystym spotkaniu uczestniczyli między innymi: władze
miasta z prezydentem Tomaszem POSADZKIM na czele oraz prof.
Aleksander KOŁODZIEJCZYK, rektor PG.____________________
ilm pt.: „Fale świetlne i ich właściwości” zrealizowany przez:
dr. inż.
Lucjana
BOKINCA
(BG),
Romualda
TWARDOWSKIEGO (BG) i dr. Ryszarda ZIELIŃSKIEGO
(WFTMS) został nagrodzony w krakowskim PRZEGLĄDZIE
FILMÓW NAUKOWYCH’97. Twórców filmu zaproszono na
posiedzenie Senatu PG (23 grudnia 1997 r.), gdzie rektor wręczył im
pisma gratulacyjne.________________ _______________ __________
eaktywowano działalność (4 grudnia 1997 r.) Polskiego Komitetu
Współpracy ze Stałym Międzynarodowym Stowarzyszeniem
Kongresów Żeglugi (Permanent International Association of
Navigation Congresses PIANC). Drugim delegatem Polski do władz
Stowarzyszenia wybrano prof. Bolesława MAZURKIEWICZA
dniach 17-19 grudnia 1997 r. w New Delhi odbyło się
zorganizowane przez School of Life Sciences przy Jawaharlal
Nehru University International Symposium on Trends in Life Sciences.
Specjalnym gościem sympozjum był prof. Edward BOROWSKI,
kierownik Katedry Technologii Leków i Biochemii Wydz.
Chemicznego PG, który wygłosił wykład „Rational approach to the
design of non-peroxidating (non-cardiotoxic) antitumor agents of
anthraquinone group”, (źródło: „Biuletyn Dziekana Wydziału Chemicznego PG”. nr 1(3) z 7
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stycznia 1%>8 r)._____________________________________ _______ _

_______ ______________

ierownictwo University’s Board of Trustees of the University of
Utah przyznało prof. Janowi HUPCE (WCh) stanowisko
Research Professor of Metallurgical Engineering na okres od 1
lipca 1997 do 30 czerwca 1998 r. (źródło: „Biuletyn Dziekana Wydziału Chemicznego

K

PG", nr 1(3) z 7 stycznia 1998 r).________________________ _____________________________________

tudenci pięciu wydziałów naszej uczelni zostali laureatami
STYPENDIUM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ na
rok akad. 1997/98. Stypendium to, wynoszące 550 zł, otrzymali:
Roksana CIURYSEK (WZE), Adam ŁAZARSKI (WZE), Krzysztof
MALICKI (WETI), Leszek PIOTROWSKI (WFTMS), Tomasz
STEFAŃSKI (WFTMS), Agnieszka SZAJOWSKA (WCh), Filip
WIEDRYCKI (WFTMS) i Dorota WOJEWSKA (WCh). Dyplomy
stwierdzające przyznanie stypendiów wręczyła prof. Alicja
KONCZAKOWSKA, prorektor ds kształcenia w obecności członków
Senatu PG. Ponadto, pismem z 15 grudnia 97 r. MEN poinformowło
naszego rektora, że dodatkowe stypendia otrzymali również Katarzyna
KOWALSKA (WZE) i Michał REWIEŃSKI (WETI). Wręczenie
dyplomów stwierdzających przyznanie stypendium nastąpi 28 stycznia
br. (posiedzenie Senatu PG)._________________ _________________
dańscy studenci otrzymali 19 stycznia br. z rąk Tomasza
POSADZKIEGO, prezydenta Miasta Gdańska dyplomy
stwierdzające przyznanie stypendium. Wśród 55 najlepszych studentów
gdańskich uczelni - stypendystów Prezydenta Miasta Gdańska
znalazło się 11 studentów Politechniki Gdańskiej, są nimi:
Przemysław ADRICH (WFTMS), Paulina BOHDANOWICZ
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(WCh), Eunika BOLC (WZE), Jarosław BOSKO (WFTMS
Andrzej JACUŃSKI (WETI), Tomasz JANCZAK ( Katarzyna KOWALSKA (WZE), Kamila KREFT (WZE), A
ŁAZARSKI (WZE), Anita RICHERT (WZE) i Filip WIEDRYC
(WFTMS).___________________ ______________________ ——T 7*
olitechnika Gdańska gościła 9 grudnia 1997 r. uczestnika
Seminarium nt.: „Ekologiczne systemy ochrony brzegów rzek
zbiorników przy użyciu roślinności”. Ta impreza naukowa zosta
zorganizowana przez Wydz. Inżynierii Środowiska przy współpm^
z niemiecką firmą Bestman Green Systems International,
seminarium udział wzięło 51 studentów IV i V roku WIŚ oraz ,
przedstawicieli innych wyższych uczelni, firm wykonawczych
konsultingowych z Polski. Inicjatorem i przewodniczącym Komńc
Organizacyjnego Seminarium był prof. Wojciech MAJEWSKI ( ——KONKURS THINKQUEST, CZYLI WWW ZAMIAST KREDY
I TABLICY
onkurs ThinkQuest oferuje uczniom w wieku od 12 do 19 la_
możliwość poznania Internetu, który pozwala współpracom^
z kolegami z całego świata w celu tworzenia oryginalnych narzę®
i materiałów wspomagających nauczanie na odległość. W 1996 r°
w konkursie ThinkQuest uczestniczyło 300 drużyn ze Stano
Zjednoczonych. W tym roku sędziowie spośród 1400 projektów ^
krajów z całego świata zakwalifikowali do finału 37. Na uroczp
finały, które odbyły się w Waszyngtonie w dniach 21-25 listopada 19
r. została zaproszona również pięciosobowa drużyna z GdańsI
W grupie realizującej projekt znalazły się uczennice gdańskich lico° ■
Ania GRABOWSKA (XDI LO) i Julia SULIKOWSKA (I LO) or^
Spenser SANDERS, uczeń Clear Creek Middle School z Buflal >
Wyoming, USA. Opiekunami młodych twórców stron WWW b-v^
dwaj studenci z Międzywydziałowego Koła Naukowego Studento
Politechniki Gdańskiej DEC@TUG, Michał SKUZA i Mich»
SUCZYŃSKI (ffl rok Wydziału ETI PG) oraz mgr inż. Ab
GRABOWSKA, opiekun Koła DEC@TUG, kierownik Centm
Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Gdańskiej. TemaR
projektu był internetowy kurs języka angielskiego zatytułowany
our
English
Language
Club
(adres
internetowy
http://hyperion.advanced.org/10241). Tegoroczny udział w konkurs^
ThinkQuest był ogromnym sukcesem, gdyż w grupie półfinalisto
znalazły się dwa inne projekty, których adresy in tern eto w e,
http//hyperion.advanced.org/l 0238,http://hyperion.advanced.Org/l 02^'
Tematem pierwszego z nich była zdrowa kuchnia (Healthy Cuisin /
Realizatorami projektu byli dwaj uczniowie z XDI LO P*° _
STARCZEWSKI i Marcin BORYS, którzy pod opieką Sławom»
GINTERA i mgr inż. Anny GRABOWSKIEJ pizygoto
internetową szkołę zdrowej żywności. Drugi projekt pod tytuł®.
Achievements of Nature wykonała grupa w składzie. Woj ci
GODLEWSKI,
Łukasz
KORZENIOWSKI
i
T°m^ j
NIEDŹWIECKI (opiekunowie: Anna GRABOWSKA, Mm
SKUZA). Kolo DEC@TUG realizuje również inne projeW
międzynarodowe. Jedną z propozycji są wdrażane przy wspólpr
z National Geographic Kids Network projekty badawcze
młodzieży (What’s in our Water, It’s our Water at Risk). W listopa
1997 r. uruchomiony został również projekt w ram
Międzynarodowej Sieci Pomysłów Edukacyjnych I*EARN poświęć ■
nauce języka angielskiego. (Opracowała: mgr inż. Anna Grabowska).________________ ''J'
ani mgr inż. Katarzyna GORLEWSKA, słuchaczka 4-go 1 ^
Studium Doktoranckiego na Wydz. Chemicznym PG otrzyj®^
z Międzynarodowej Unii Przeciwrakowej (UICC) stypend*
(International Cancer Technology Award) w wysokości 2383 ^
z przeznaczeniem na wsparcie 3-miesięcznego pobytu w a ^
Center for Toxicological Research, Division of Ńfolec
Epidemiology w Jefferson , Arkansas (USA). Promotorem dokto ^
jest prof. Jerzy KONOPA (WCh). (Żlódlo: „Biuletyn Dziekana Wydziału Chein«2* ^
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PG", nr 2(4) z 7 1 stycznia 1998 r).______________’________________ _________________________ "jj/

a opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej
mieszkaniowego przy ul Łuczniczej i ul.
w Szczecinie, laureatem 0 nagrody w ogólnopolskim konK
SARP został dr inż. arch. Bazyli DOMSTA (WA).
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___________
nformacje zebrał i opracował: Jerzy Kulas, Biuro Rektora, teL
org@pg-gda.pL Druk (kser o): Biuro Rektora, Canon 60 50.
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