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KANDYDACI na REKTORA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
XIX kadencja 1999-2002
Pr«f.dr hab.inż. Aleksander KOŁODZIEJCZYK,

prof.dr hab.inż. Henryk KRAWCZYK

prof.zw.PG
Urodził się 8 czerwca 1942 r. w Bielsku
Białej. Żonaty - żona Aleksandera. Czwórka
dzieci. Ukończył studia magisterskie na
Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej
w Gliwicach. Od 1966 r. zatrudniony w PG.
Był słuchaczem Studium Doktoranckiego na
Wydz.
Chemicznym
PG
(1969-1972)
z dziedziny związków biologicznie czynnych.
W 1973 r. uzyskał stopień doktora nauk
chemicznych, doktorem habilitowanym został
w 1979 r. W PG przechodzi wszystkie
szczeble kariery zawodowej (od asystenta
stażysty do profesora zwyczajnego),
ty latach 1981-1988 był dyrektorem dużego Instytutu Chemii
^chnologii Organicznj oraz Żywnościowej na Wydz. Chemicznym,
ytył naukowy profesora z dziedziny chemii organicznej uzyskał
1 1^93 r., a profesorem zwyczajnym PG jest od 1997r. W sumie przez
*lka lat przebywał na krótko i długo terminowych stażach
^granicznych. Między innym przebywał na stażu długoterminowym w
gtydical College of Ohio, Dept. of. Biochemistry w laboratorium
'yiinego prof. Manninga w Toledo (USA). Przez dwie kadencje w 1.
990-1996 był prorektorem ds kształcenia PG. W 1996 r. został
'tybrany na rektora XVIII kadencji władz Politechniki Gdańskiej,
dualnie przewodniczy Radzie Rektorów Pomorza Nadwiślańskiego
.ra?- poprzez elekcję jest wiceprzewodniczym Konferencji Rektorów
°*skich Uczelni Technicznych. Jest członkiem branżowych
^arzystw naukowych. Wypromował 6 doktorów. Jego dorobek
jakowy stanowi ogółem 221 pozycji. Jest gorącym orędownikiem
^anizacji studiów technicznych. Miłośnik muzyki klasycznej,
ywnie uprawia turystykę. Do jego licznych zainteresowań należy
fot<°grafika i.... cukiernictwo.

Urodzi! się w Dybowie w 1946 r. Jest mężem
;.
Alicji i ojcem 3 córek (Beaty, Magdaleny
i Karoliny). Absolwent Wydziału Elektroniki
Politechniki Gdańskiej (1969 r.). Na tym
wydziale ukończył Studium Doktoranckie
z Systemów Przetwarzania i Przesyłania
Informacji. Pracę doktorską z wyróżnieniem
obronił w 1976 r. Habilitację z informatyki
uzyskał w 1987 r. Od 1996 r. jest profesorem
tytularnym. Od 28 lat pracuje na Wydz.
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
PG. W latach 1977-1988 był adiunktem;
1989-1991 docentem.
Prof. nadzw. PG został w 1991 r. Przez rok pełnił funkcję wicedyrektora
Instytutu Informatyki (1989-1990). W 1990 Wydziałowe Kolegium
Elektorów wybrało go na dziekana Wydziału ETI. Ponownie na kolejną
kadencję zostaje wybrany w 1993 r. Odbył kilka krótkoterminowych
staży zagranicznych (USA, Włochy, Hiszpania, Portugalia i Anglia).
Jest promotorem 5 zakończonych doktoratów (5 dalszych otwartych
przewodów doktorskichi opieka nad 5 doktorantami na Studium
Doktoranckim). Jest wiceprzewodniczącym Komitetu Informatyki PAN,
członkiem Komisji Informatyki KBN, wiceprzewodniczącym
Stowarzyszenia Absolwentów PG, członkiem IEEE Computer Society
(1994 r.) i wielu innych. Jest autorem 186 publikacji naukowych - w
tym 50% samodzielnych, z których część wydanych za granicą w
renomowanych czasopismach i wydawnictwach. Był koordynatorem 3
projektów Copemicus i 2 programów Tempus. Obecnie jest
kierownikiem grantu celowego KBN dotyczącego systemu
monitorowania kontenerów oraz projektu międzynarodowego INCOESPRIT. Od 5 do 10 jego dyplomantów kończy studia każdego roku.
Zainteresowania: reportaże, wywiady (Pismo PG) oraz turystyka.

[Vorniacje o -wyborach’99 w Politechnice Gdańskej znajdziesz w: gabloty Biura Rektora i UKW, najblitszy numer „Pisma PG” oraz
^ S pietowa strona domowa PG ( http://www.pg.gda.pl)
°TWARTE SPOTKANIE UCZELNIANEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW z KANDYDATAMI NA REKTORA PG ODBĘDZIE SIĘ 5 maja
1999 r. w A U L IP G o godz. 13.00. Kandydaci zapraszają wszystkich zainteresowanych pracowników i studentów.
INICJATOREM SPOTKANIA JEST KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w PG

Zgodnie z harmonogramem 7 maja 1999 r w Auli PG o godz. 12 1S. odbędzie się zebranie wyborcze
S a lJczelnianego Kolegium Elektorów, którego celem jest wybór rektora Politechniki Gdańskiej___
I I względu łając prośbę rektora PG JE ks. abp. dr. Tadeusz
Goclowski, Metropolita Gdański przekazał do dyspozycji
kierownictwa uczelni w sektorze “O” 25
podwójnych zaproszeń do uczestniczenia we
Mszy Świętej Jubileuszowej z homilią Jego
Świątobliwości JANA PAWŁA II dla
pracowników Politechniki Gdańskiej która
zostanie odprawiona 5 czerwca 1999 r.
o godz. 17.15 na hipodromie w Sopocie Wyścigach.
Za pośrednictwem rektora
^
zaproszeniami do udziału w tym doniosłym
darzeniu zostali uhonorowani: prorektorzy, dziekani, byli rektorzy

PG, przewodniczący senackich komisji PG, przedstawiciele związków
zawodowych. W dniu następnym Jan Paweł II przebywać będzie
w Pelplinie, gdzie o godz. 9.45 odprawi Mszę Świętą. Naszą uczelnię
w sektorze I reprezentować będzie ścisłe kierownictwo.___________ _
NARADA PROREKTORÓW ds. KSZTAŁCENIA
w Politechnice Gdańskiej (19-20 kwietnia 1999 r.)
Gospodarzem kolejnej konferencji prorektorów ds. kształcenia
wyższych uczelni technicznych w Polsce była PG. Nadzór nad
organizacją i przebiegiem narady sprawowała p. prof. Alicja
KONCZAKOWSKA, prorektor ds. kształcenia PG. Ministerstwo
Edukacji
Narodowej
reprezentował
mgr.
Tadeusz
POPŁONKOWSKI, wicedyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa

Wyższego, który zapoznał zebranych z założeniami do nowej ustawy o
szkołach wyższych. Konferencja przyjęła następujące stanowiska
prorektorów ds. kształcenia wyższych uczelni technicznych w sprawie:
I Wdrażania systemu punktowego. 2. Działań dotyczących akredytacji
środowiskowej. 3. Dostosowania wzoru indeksu do wprowadzanego
systemu punktowego.
Dokumenty te wraz z materiałami
konferencyjnymi zostaną przekazane przede wszystkim Konferencji
Rektorów Wyższych Uczelni Technicznych w Polsce. Obrady
uatrakcyjnił występ Chóru Politechniki Gdańskiej.
SPRAWA PODWYŻEK
Stanowisko KZ NSZZ
w PG
W piśmie dr.inż. Tadeusza SZYMAŃSKIEGO, przewodniczącego
KZ NSZZ „S” w PG z 12 kwietnia 1999 r. adresowanym do J.
SOBIESZCZANSKIEGO, przewodniczącego Krajowej Sekcji Nauki
NSZZ „S” zawarte zostało stanowisko
politechnicznej Komisji
Zakładowej odnośnie tegorocznej podwyżki płac w szkolnictwie
wyższym. Z uwagi na rangę zagadnienia przytaczamy je w całości:
Zwracam się z prośbą o jak najszybsze przesłanie informacji
dotyczącej sposobu obliczania kwot przyznawanych Uczelniom na
podwyżki plac w 1999 r. Z naszych wyliczeń wynika , że od 1.031999 r.
przeciętny wzrost wynagrodzeń będzie wynosić około 9% , co stoi
wjaskrawej sprzeczności z informacjami (oficjalnymi - przyp. red.),
z których wynikało, że podwyżka uposażeń będzie o 2% wyższa od
stopnia inflacji. Znaczne obniżenie podwyżek powoduje narastające
niezadowolenie i obliguje do podjęcia bardziej radykalnych działali
protestacyjnych.Ponadto prosimy o podjęcie działań przyśpieszających
przekazywanie przez MEN środków na podwyżki. Jeżeli w ciągu kilku
dni MEN nie prześle uczelniom decyzji, to realizacja podwyżek
obowiązujących od 1 marca będzie możliwa w miesiącu maju.
Z ostatniej chwili •
23 kwietnia 1999 r. do rektora wpłynęły rozporządzenia oraz inne
dokumenty podpisane (22 kwietnia br.) przez Ministra Edukacji
Narodowej, które pozwalają na uruchomienie podwyżek od
1 marca 1999 r._____________________________________________
prof. Edward BOROWSKI
Laureatem MEDALU MŚCIWOJA II w roku 1999
Prestiżowym Medalem Księcia Mściwoja II w roku 1999 został prof.
E. BOROWSKI z Wydz. Chemicznego PG. To honorowe
odznaczenie jest przyznawane w uznaniu wybitnych zasług dla
Miasta Gdańska. Medal ustanowiony został w 1997 r. i wówczas
laureatem została między innymi, Politechnika Gdańska. Medal
przyznaje Rada Miasta Gdańska i Kapituła, której przewodniczy prof.
Jerzy MŁYNARCZYK z UG,_________________________________
V RAMOWY PROGRAM
Politechnika Gdańska aktywnie włączyła się do V Programu
Ramowego (5PR) Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii
Europejskiej na lata 1999-2002.Wyczerpujące Informacje zawiera
broszura przygotowana w naszej uczelni przez Dział Współpracy
z Zagranicą oraz Dział Badań Naukowych pod nadzorem prof. Jana
GODLEWSKIEGO, prorektora ds. Nauki, który z upoważnienia
rektora koordynuje sprawy związane z tym programem w PG.
rezydium Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży
(przewodniczącą jest p. posłanka Grażyna STANISZEWSKA),
Polski Komitet ds. UNESCO, którego Sekretarzem Generalnym jest
Wojciech FAŁKOWSKI, przy współpracy Biura Studiów i Ekspertyz
Kancelarii Sejmu RP zorganizowali seminarium nt. Wizja szkolnictwa
wyższego w świetle światowej konferencji UNESCO - Higher Education
fo r the 21st Century. Seminarium odbyło się 20 kwietnia 1999 r.
w gmachu Sejmu RP w sali kolumnowej w Warszawie. Zaproszenie
otrzymał rektor PG. W obradach uczestniczył dr inż. Ryszard
MOSAKOWSKI (WM), wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Nauki
NSZZ „Solidarność”._________________________________________
Prof Zbigniew WALCZYK REKTOREM
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w Elblągu
Uczelniana Komisja Wyborcza przeprowadziła 7 kwietnia 1999 r.
wybory na rektora PWSZ, które odbyły się podczas posiedzenia Senatu
tej uczelni. Rektorem PWSZ w Elblągu na okres od 1 września 1999
do 31 sierpnia 2003 został prof. Zbigniew Walczyk, który jest prof.
nadzwyczajnym PG._________________________________________

P

Prof Janusz RACHOŃ
Wiceprzewodniczącym Prezydium Komitetu Chemii PAŃ
odczas plenarnego posiedzeniu Komitetu Chemii Polskiej
Akademii Nauk, które odbyło się 15 kwietnia 1999 r, prof Janusz
RACHOŃ został wybrany Wiceprzewodniczącym Prezydium
Komitetu Chemii Polskiej Akademii Nauk na kadencję 1999- 2002Profesor kieruje Katederą Chemii Organicznej Wydz. Chemicznego
PG. Kolejną kadencję reprezentuje w Senacie PG grupę samodzielnych
pracowników naukowych swojego wydziału. Podczas dwóch kadencji
1993-1996 pełnił funkcję prodziekana ds. nauki Wydz. Chemicznego
PG oraz przewodniczył
Komisji ds. Nauki Senatu PG. Jesl
profesorem zwyczajnym naszej uczelni. To On byl jednym
z inicjatorów utworzenia przy Stowarzyszeniu Absolwentów PG Kol»
Parlamentarzysty Politechniki Gdańskiej, któremu z wybór11
przewodniczy.________________________________________
anią prof. Krystynę OLAŃCZUK-NEYMAN (WIŚ) wybrano na
członka Rady Naukowej Zakładu Biologii Antarktyki Polskiej
Akademii Nauk w kadencji 1999-2002. Pani Profesor jest
prodziekanem ds. kształcenia Wydz. Inżynierii Środowiska PG
__ TRÓJMIEJSKA AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA
(TASK) LAUREATEM POLMAN’99
W Poznaniu w dniach 13-16 kwietnia 1999 r. odbyła się wystaW»
MIEJSKIE
SIECI
KOMPUTEROWE
W
NAUCEGOSPODARCE
I
ADMINISTRACJI
POLMAN’99
Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych przyznał nagród
jednostkom wiodącym w sieci
MAN za opracowanie uslm
szerokopasmowych w sieci POIA34 w kategorii za najciekawsi
produkt sieciowy jednostek naukowych na wystawie. Laureatami
zostali: BIALMAN, LODMAN, POZNAŃ, ŚLĄSK i nasz TASK
O tym fakcie poinformował rektora p. mgr inż. Mścisla"
NAKONEECZNY, dyrektor Centrum Informatycznego TASK, któr®
jest jednostką organizacyjną Politechniki Gdańskiej i podlega pr° '
Włodzimierzowi PRZYBYLSKIEMU, prorektorowi ds. rozwoju
Gratulacje zostaną przekazane na najbliższym posiedzeniu Senatu ■
_
obecności
JM
Rektora
PG,
prof.
Aleksandr»
KOŁODZIEJCZYKA oraz prorektora PG prof. dan»
GODLEWSKIEGO 7 kwietnia 1999 r. podpisano urno*?
o współpracy
naukowo-badawczej
pomiędzy
W ydzialeI^
Chemicznym PG a Zakładami Farmaceutycznymi "P O L F A R ń ŁA
SA. Ze strony Politechniki Gdańskiej umowę podpisał dziek»»
Wydziału Chemicznego PG prof Jacek NAMIEŚNIK ze strony
„POLFARMY" umowę podpisali: prezes zarządu, dyrektor generalny
mgr Mirosław MIRONOWICZ oraz dyrektor ds. badań i rozwoju dr
Wojciech KUŻMIERKIEWICZ. Umowa obejmuje między inny»11
zagadnienia jak: rozwój przemysłu farmaceutycznego, podnoszeni
poziomu technologicznego wytwarzanych leków, wprowadzań
nowych technologii, doskonalenie jakości produktów, przygotowań'1'
kadry technicznej oraz szkolenie personelu inżynieryjno-techniczneg0
i naukowego w ramach tzw. programów ustawicznego kształceni»Porozumienie przewiduje ponadto: zgłaszanie tematów Pr‘tf
magisterskich i doktorskich oraz ogłaszanie konkursu na najlepsZ°
prace wykonane na potrzeby Zakładu, przyjmowanie student0
Wydziału
Chemicznego
na
praktyki,
pomoc
finans°vV‘
przedsiębiorstwa dla Wydziału Chemicznego PG w zakres ^
unowocześniania bazy laboratoryjnej oraz informatycznej. Um°
podpisano z inicjatywy prof. Jana BIERNATA i prof JanU*2
RACHONIA, którzy od wielu lat współpracują z Zakład»111
Farmaceutycznymi" POLFARMA" SA.______________________
II edycja DNI KÓŁ NAUKOWYCH
^
15 kwietnia 1999 r. w naszej uczelni studenci „naukowcy” dokom
prezentacji swoich osiągnięć. Z tą sferą działalności studenckiej m° ^
było zapoznać się odwiedzając stoiska poszczególnych kół naukowy
w holu przed Aulą PG (zob. zdjęcia w najbliższym ,piśmie PG”)1_ ^ ^
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Informacje zebrał i opracował: Jerzy Kulas, Biuro Rektora, teL
e mail: borg@pg.gda.pl Druk (ksero): Biuro Rektora, Canon 60 50.
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