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Stanowisko Senatu Politechniki Gdańskiej z 6 lipca 1998 r.
w sprawie przygotow yw anego projektu budżetu państwa na 1999 rok
rodowisko akademickie jest bardzo zaniepokojone propozycjami założeń do budżetu państwa na rok 1999, dotyczącymi wysokości nakładów
114 szkolnictwo wyższe i naukę. Z informacji, które do nas docierają wynika, że planowany jest dalszy spadek finansowania, liczonego udziafe® procentowym PKB, dziedzin tak ważnych dla rozwoju każdego kraju. W ciągu ostatnich lat dotacja na szkolnictwo wyższe zmniejszyła się
^ °lsce z 1,05 % PKB w 1990 r. do 0.83% w 1998 r, a na naukę odpowiednio z 0,76 % do 0,47 %. Są to najniższe wskaźniki w Europie Hyj* “Uropejskie przeznaczają średnio 2% PKB na szkolnictwo wyższe. Równocześnie liczba studentów studiów dziennych w uczelniach publiczJ ‘' ’^Zrosła w ciągu tego okresu o ponad 60%, co w sumie spowodowało trzykrotne obniżenie realnej dotacji na jednego studenta. Tak drastyczne
finansowanie wywołało w polskim szkolnictwie wyższym kryzys, objawiający się obniżeniem poziomu i warunków studiowania, o czym
^ubiegłoroczny raport NIK, a także gwałtownym spadkiem liczby nowo przyznanych tytułów naukowych, odchodzeniem z uczelni kadry naU^ “-dydaktycznej, dekapitalizacją majątku trwałego uczelni. Dalsze utrzymywanie takiej sytuacji spowoduje utratę szans naszych absolwentów
ar pracy w zjednoczonej Europie i obsadzenie kierowniczych stanowisk w Polsce kadrą zagraniczną. Bez pomocy państwa ogromne dążenie
J^tieży polskiej do uzyskania wyższego wykształcenia zostanie zmarnowane.
I v ’ęboki kryzys dotknął także naukę polską. Widoczny jest spadek jej prestiżu, pozycji i osiągnięć na arenie międzynarodowej. Przeznaczanie
^ 0>47 % PKB na naukę nie zapewnia nawet utrzymania jej dotychczasowego poziomu, prowadzi nieuchronnie do regresu - kraje, którym zalejjk rozwoju przeznaczają 2 - 3 % PKB na naukę. Bez postępu w nauce nie można nawet marzyć o postępie w innych dziedzinach, ponieważ
ryknie wysokokwalifikowanej kadry, zdolnej do wykorzystywania osiągnięć światowych.
'“Pieramy program reform proponowany przez Rząd RP. Nie może być on jednak realizowany zamiast lub kosztem rozwoju nauki, oświaty i
edukacji na wyższym poziomie. Potrzeby nauki i szkolnictwa wyższego są nieporównywalnie niższe w stosunku do dopłat do nierentownych
jjf dsiębiorstw i kosztów planowanej restrukturyzacji górnictwa oraz innych dziedzin gospodarki, a także reform ubezpieczeń społecznych, służby
zmian administracyjnych Kraju, modernizacji armii. Co więc stoi na przeszkodzie w zwiększeniu dotacji na naukę i szkolnictwo wyższe
k °lsce? Wiedza we współczesnym świecie jest najcenniejszym towarem. Kiedy ten fakt dotrze do powszechnej świadomości, a przede wszysty elit politycznych?
^%acamy się z gorącym apelem do Rządu, Posłów i Senatorów RP oraz przywódców partii politycznych - jeszcze nie jest za późno na uratostr ,'Vaa^e polskiego szkolnictwa wyższego i nauki. Potrzebna jest jednak wola polityczna zarówno ze strony koalicji ja k i opozycji Rosnące
dy ^'vvywołane niedoinwestowaniem w tych dziedzinach odbijają się niekorzystnie na rozwoju Kraju i rzutować będą na życiowe szanse naszych
ec*>a także następnych pokoleń. Nadrobienie straconego czasu i odzyskanie niewykorzystanych możliwości będzie coraz trudniejsze. Uważamy,
Jest to sprawa nie mniej ważna niż reforma administracyjna Kraju.
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prof. Aleksander KOŁODZIEJCZYK

p, r,,I«W ten przekazano parlamentarzystom z naszego regionu, MEN-owi, RGSzW, KRASP-owi, RRPN, KBN-owi, rektorom wyższych szkól akademickich w Polsce,
2/o d iu i TV, władzom samorządowym itd.Odpowiedzi Ministra Edukacji Narodowej oraz Przew, KBN-u eksponujemu w gablocie kierownictwa uczelni (gm.gl.)
W Efflachu Sejmu RP 26 czerwca 1998 r. odbyło się spotkanie reprezentantów szkół wyższych i nauki z parlamentarzystami oraz przedstawicielami Rządu RP
V

(Prof. Andrzejem W ISZNIEW SKIM , przew. KBN-u, prof. Jerzym ZDRADĄ, wiceministrem MEN-u oraz Jarosław em BU C EM , wiceministrem finansów.
s°wany został APEL, w imieniu ludzi nauki i nauczycieli akademickich, który w swojej treści w pełni koresponduje ze STANOWISKIEM naszego SENATU. Warto
że inicjatorzy spotkania uzyskali zapewnienie, że podobne dyskusje będą odbywały się regularnie (przynajmniej raz do roku). ZOBACZYMY jakie przyniesie
• Odpowiedź otrzymamy już podczas pierwszych jesiennych dyskusji sejmowych nad budżetem na 1999 r.__________________________________________________

PROF. ZBIGNIEW WALCZYK

fcektoorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

kontynuować będzie nadal 250 Studetów (II, HI i IV rok studiów dzien
nych i wieczorowych PG). Prof. Z. Walczyk odebrał gratulacje od
rektora w obecności członków Senatu. Znaczącym wydarzeniem dla
powołania tej Szkoły był decyzja Senatu naszej uczelni z 27 maja br. o
odpłatnym przekazaniu budynku Oddziału PG w Elblągu.___________

/g o d n ie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 16 czerwca 1998
“tworzona została, z dniem 1 lipca 1998 r., Państwowa Wyższa
^M Jdowa w Elblągu. Powstała ona przede wszystkim na bazie
rezydent RP nadał TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA NAUK
^ c z a s o w e g o Oddziału Politechniki Gdańskiej w tym mieście oraz
TECHNICZNYCH prof. Bohdanowi ZADRODZE z Katedry
q, egtum Nauczycielskiego i Nauczycielskiego Kolegium Języków
Geotechniki Wydz. Inżynierii Środowiska PG. Profesor Zadroga jest
Pierwszym rektorem został prof. Zbigniew WALCZYK,
specjalistą w następujących dziedzinach naukowych: budownictwie,
1 mechanice gruntów, funda
Hm^. . dotychczas pełnił 1
PROF. EUGENIUSZ DEMBICKI
ds.
mentowaniu, budownictwie
Ostial Pro<^ e^ana
KAWALEREM FRANCUSKIEJ LEGII HONOROWEJ
morskim, a przede wszyst
cha •"*“ Wydziału Mej^cznego PG w Elblągu. JE Benoît D ’ ABOVILLE, Ambasador Francji w Polsce poinformował Pro kim w geotechnice. Jest
¡JJ0 kompetencje, przejął z fesora E. Dembickiego, że Prezydent Republiki Francuskiej p. Jacques absolwentem naszej uczelni.
6 lipca br. d r inż. CHIRAC, dekretem z 2 kwietnia 1998 r mianował Go kawalerem Fran Pismo gratulacyjne od Sena
t t6°ł,»W NIEDOJADŁO, cuskiej Legii Honorowej. Profesor położył ogromne zasługi na rzecz pol tu PG i JM Rektora wraz z
szampanem
^ fc tia l^ t kierownikiem sko-francuskiej współpracy naukowej. Jest kierownikiem Katedry Geotech- tradycyjnym
Wydz. Mecha niki na Wydz. Inżynierii Środowiska PG. W latach 1984-1987 pełnił, oraz dokumentem stwierdza
ty n le§° W Elblągu. Naukę z wyboru, funkcję REKTORA naszej uczelni.
______________________ jącym mianowanie na stałe
na stanowisko profesora
Oddziale PG w Elblągu

P

nadzwyczajnego w Politechnice Gdańskiej zostały wręczone podczas
posiedzenia Senatu PG 6 lipca br.

Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ za 1997 r
(zatwierdzone sprawozdanie do wglądu w Biurze Rektora). Oprócz
sympatycznych, zwyczajowych akcentów (gratulacje i podziękowania).
Senat PG poparł wnioski o mianowanie na czas nie określony (P°
pięciu latach) na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice
Gdańskiej prof. Andrzeja BALAWENDERA (WM) i prof. Jerzego
OSSOWSKIEGO (WZE)
______ _

enat PG 24 czerwca br. przyjął, po poprawkach, projektowane
PENSUM I ZASADY USTALANIA DYDAKTYCZNYCH
GODZIN OBLICZENIOWYCH w roku akademickim 1998/1999.
Stosowne zarządzenie rektora dotrze w najbliższym czasie do jedn. org.
(Zarządzenie Rektora PG Nr 16/98 z 26 czerwca 1998 r.). Posiedzenie
VIVALDI i HAENDEL
zainaugurowało wręczenie
w POLITECHNICE
gratulacji i przekazanie
IV M IĘDZYNARODOW Y KONGRES
życzeń prof.
Jackowi
Societas Humboldtiana Polottorum
Miłośnicy muzyki bar0'
MARECKIEMU,
który
nt. „NAUKA I GOSPODARKAkowej, którzy zebrali się
jest laureatem prestiżowej
WZAJEMNE POWIĄZANIA I FUNKCJE SPOŁECZNE”
w holu przed Aulą PG ^
NAGRODY NAUKOWEJ
Politechnika Gdańska 25-28 czerwca 1998
czerwca br., zostali
SIEMENSA (zob.: „Serwis Ranga tego Kongresu, organizowanego pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, pewne usatysfakcjonowani
PG” Nr 71). Natomiast z była wielce znacząca dla naszej uczelni i gdańskiego środowiska akademickiego. Jego
wysłuchaniem wspaniałeokazji zdobycia tytułu obrady robocze - z udziałem przeszło 200 uczestników - zdominowała tematyka wy
go koncertu, który odbył
Mistrza Polski Politechnik chodząca naprzeciw współczesnym wyzwaniom. Część oficjalna odbyła się w Auli PG
się w ramach Politech'
w tenisie ziemnym przez i w przepięknych wnętrzach Dworu Artusa. Obrady uświetnili: prof. Edmund
nicznych
Wieczorów'
zawodników Klubu U- WITTBRODT, senator RP., Wilibald WINKLER, wiceminister EN, dr Johanes
Muzycznych.
Bez prze"
czelnianego AZS PG rektor BAUCH, ambasador Niemiec w Polsce, Tomasz SOWIŃSKI, wojewoda Gdański,
sady można stwierdzić, 26
wręczył pisma gratulacyjne Dorothee BODEN, konsul generalny Niemiec w Gdańsku, Zarząd Fundacji Alexan
było to kolejne znaczące
p. mgr Wandzie DIŁAJ, dra von Humboldta na czele z prof. Reimarem LÜSTEM, prezydentem FAvH,
wydarzenie
artystycznetrenerce i mgr. Januszowi rektorzy uczelni Trójmiasta i naszego regionu na czele z prof. Aleksandrem KOŁO
Wykonawcami byli: Chor
MARKOWSKIEMU,
DZIEJCZYKIEM, rektorem PG, przewodniczącym RRPN, który powitał, jako go
Politechniki
Gdańskie'
kierownikowi
SWFiS. spodarz, uczestników kongresu i przekazał na ręce prezydenta FAvH, przyznany Fun
Sopocki Chór Kameran-,
Gratulacje odebrał również dacji Alexandra von Humboldta, MEDAL za ZASŁUGI dla POLITECHNIKI
„Continuo” i Orkiestra
prof. Jacek NAMIEŚNIK GDAŃSKIEJ. Licznie reprezentowani byli również przedstawiciele Klubów HumKameralna pod dyr. M3'
nowo mianowany profe boldtystów z Europy i świata, a przede wszystkim Zarząd Główny i członkowie Żarz
riusza MROZA oraz
sor zwyczajny w Poli ądów Oddziałów oraz stowarzyszeni w Societas Humboldtiana Polonorum. Wybra
soliści: Tamara RAtechnice Gdańskiej (zob. no nowe władze SHP. Przewodniczącym Zarządu Głównego został prof. Andrzej
KOCZ - sopran, Beata
„Serwis PG” Nr 71). JAMIOŁKOWSKI, rektor UMK w Toruniu, a na jednego z dwóch wiceprzewodni
KOSKA-KREFT- mez
Również Trzem profeso czących wybrano prof. Bogdana KOSMOWSKIEGO z naszej uczelni (WETI).
zosopran oraz Natalia
rom tytularnym - prof. Prof. Jan GODLEWSKI, prorektor ds. nauki PG wszedł w skład Komisji Rewizyj
STOLARSKA - skrzypce,
Władimirowi
CYULI- nej Zarządu Głównego SHP. Słowa uznania należą się organizatorom Kongresu, a
która brawurowo wykona
NOWI z WOO,
prof. przede wszystkim drink. Piotrowi WROCZYŃSKIEMU (WETI PG), sekretarzowi
ła z udziałem Orkiestry
Jurijowi
GŁAZUNO- IV Kongresu SHP, i prof. Józefowi HELDTOWI (UG), przew. O/Gdańskiego
Kameralnej „Lato” z cyklu
WOWI z WFTMS i Mar SHP. W tym ogromnym przedsięwzięciu dużą pomocą służyło kierownictwo PG i
„Cztery Pory Roku” Ankowi KUBALE z WETI, służby administracyjne naszej uczelni. Dzięki decyzji JM Rektora z tej okazji wydany
tonio
VIVALDIEGC
wręczono
dokumenty został SPECJALNY NUMER „PISMA PG” (Nr 6 z 1998 r.), w którym - w trzech
Połączone chóry wraz
stwierdzające mianowanie wersjach językowych - zaprezentowane zostało gdańskie środowisko naukowe.
orkiestrą
i
solistami
na stałe na stanowisko
profesjonalnie i wzrusza
profesora nadzwyczajne Dzięki inicjatywie st. kustosza dypl. mgr Janiny LIGMAN, dyrektora BG PG i przy
jąco zaprezentowały rzad
go w Politechnice Gdań
wsparciu prof. Jana GODLEWSKIEGO, prorektora ds. nauki PG, Kongresowi
ko wykonywaną „Glon?
skiej (wraz z tradycyjnym
towarzyszyła znakomita wystawa eksponowana w holu przed Aulą PG
VIVALDIEGO.
Nato
„załącznikiem” - szampan).
miast finałowym utworem
P
n
„NAUKA
GDAŃSKA”
W kolejnym punkcie obrad
słyi®
zorganizowana przez Bibliotekę Główną PG we współpracy z uczelniami wyższymi koncertu było
Senatu pozytywnie został
____________ i instytutami naukowo-badawczymi Trójmiasta._______________ .ALLELUJA” z oratorium
zaopiniowany
wniosek
,Mesjasz” Jerzego Fryde
Wydz. Chemicznego o mianowanie dr. hab.inż. Jana MAZERSKIEryka HAENDLA. Zabrzmiało ono właśnie w tym miejscu, niezwykR
GO na czas określony (okres pięcioletni) na stanowisko profesora
imponująco, ciarki przechodziły po plecach. Stosownie do tradycj1
nadzwyczajnego w Politechnice Gdańskiej.
utwór ten wysłuchano na stojąco. Kilkakrotnie bisowano. Uznanie i

S

ani prof. Bożenna KAWALEC-PIETRENKO, prodziekan
Wydz. Chemicznego doznała zaszczytu bycia członkiem Komitetu
Wykonawczego (Executive Board), Europejskiej Federacji Inży
nierii Chemicznej ( European Federation of Chemical Engineering) na
kadencję od 21 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2001 r. Zob.: „Biuletyn

P

Dziekana Wydz. Chemicznego Nr 12(14).

entralna Komisja ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych
zatwierdziła uchwalę Rady Wydz. Elektroniki, Telekomunikacji i
Informatyki PG o nadaniu stopnia naukowego DOKTORA HABI
LITOWANEGO nauk technicznych dr.inż. Wojciechowi JĘDRUCHOWI w zakresie informatyki -sztucznej inteligencji (pismo z 22
czerwca 1998 r.) oraz uchwałę Rady Wydz. Inżynierii Środowiska PG
o nadaniu stopnia naukowego DOKTORA HABILITOWANEGO
nauk technicznych dr.inż. Kazimierzowi Józefowi BURZYŃ
SKIEMU w zakresie inżynierii środowiska-hydrauliki wód podziem
nych. Przekazano gratulacje na posiedzeniu Senatu PG 6 lipca br.
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statnie, przed wakacjami, posiedzenie Senatu PG odbyło się 6
lipca br. Tematem wiodącym było przyjęcie SPRAWOZDANIA

podziękowania należą się p. Barbarze ZUROWSKIEJ-SUTT, która Z
wdziękiem i ogromnym znawstwem prowadziła tzw. „słowo o muzy
okazji 40-lecia Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej
i Stosowanej 28 maja br. odbyła się jubileuszowa SESJA NA
UKOWA. Zaprezentowano referaty z różnych działów mechaniki, JeJ
zastosowań oraz historii Oddziału Gdańskiego TMTiS. Autoramii refe'
ratów byli: prof. Eugeniusz BIELEWICZ (WBL), prof. Zbignie''
BILICKI (IMP PAN), prof. Eugeniusz DEMBICKI (WIŚ), Pr<*
Janusz KOLENDA (WOO), dr hab.inż. Kazimierz SZMIDT (®
PAN), prof. Czesław SZYMCZAK (WBL), dr hab.inż. HenO^
WALUKIEWICZ (WBL), prof. Piotr WILDE (IBW PAN) i Vr°l
Edmund WITTBRODT (WM).

Z

informacje zebraI i opracował: Jerzy Kulas, Biuro Rektora, teL 347 1? ^
e mail: borg@pg.gda.pL Druk (ksero): Biuro Rektora, Canon 60 50.

