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Witamy po przerwie wakacyjnej i urlopowej
1 września 1999 r. rozpoczęła się XIX kadencja władz Politechniki Gdańskiej, która zakończy się
31 sierpnia 2002 r. 6 października 1999 r. Uczelnia nasza będzie obchodziła 95 urodziny
REKTOR, SENAT, DZIEKANI i RADY WYDZIAŁÓW
zapraszają na
UROCZYSTOŚCI INAUGURUJĄCE ROK AKADEMICKI 1999/2000 w POLITECHNICE GDAŃSKIEJ:
1 października 1999 r.
g0(k 8.30

MSZA ŚWIĘTA
koncelebrowana w intencji pracowników i studentów wyższych uczelni Trójmiasta
BAZYLIKA ARCHIKATEDRALNA W GDAŃSKU-OLIWIE

S°dŁ 10.00

Złożenie wieńców i kwiatów pod
POMNIKIEM POLEGŁYCH STOCZNIOWCÓW w Gdańsku

S“dŁ 11.00

UROCZYSTE, OTWARTE POSIEDZENIE SENATU PG
Aula Politechniki Gdańskiej

w programie:
1. Wystąpienie inauguracyjne prof. Aleksandra Kołodziejczyka, rektora PG. 2. Wręczenie odznaczeń państwowych. 3.
Immatrykulacja. 4. Wykład inauguracyjny prof. Romualda Szymkiewicza z Wydz. Inżynierii Środowiska.
1

S°dl 18.00

ŚRODOWISKOWA INAUGURACJA
Auditorium Novum Politechniki Gdańskiej
UROCZYSTY KONCERT (wstęp za specjalnymi zaproszeniami)____________________

2 O d ział Inżynierii Środowiska

{

3 % dział Chemiczny

Wydział
Budownictwa Lądowego
— ___________
O dział Mechaniczny
O dział Elektrotechniki i Automatyki

'Wydział Fizyki Tech. i Mat. Stosowanej
• ty t *
j ^ydział Elektroniki, Telekom, i Informatyki
5 ^ydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
O d ział Zarządzania i Ekonomii
^ ^ y d z ia ł Architektury
^

INAUGURACJE WYDZIAŁOWE
29 września - Aula PG
30 września - Aud. Novum PG
30 września - Aud. Novum PG
30 września - Aud. Novum PG
30 września - zaoczne - audyt. WM
30 września - Aula PG
30 września - Aud. Max.
2 października - Aud. Novum PG
2 października - Aula PG
2 października - Aud. Novum PG
1 października - zaoczne - Aula PG
4 października - Aula PG________

godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.

13.00
10.15
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10.00
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11.00
12.00
16.00
11.00

DOKTORATY HONORIS CAUSA dla naszvch Uczonych

4
PROF. EUGENIUSZ DEMBICKI
,9P^dziemika 1999 r. podczas inauguracji roku akademickiego
tyt /2°00 w Politechnice Wrocławskiej nastąpi uroczyste nadanie
i godności dr. honoris causa tej uczelni prof. E. DEMBICw
kierownikowi Katedry Geotechniki Wydz. Inżynierii Środo&ot
P>r°fesor Jest autorytetem w skali światowej w dziedzinie
c<tu
i fundamentowania gruntów. Posiada już doktorat honoris
oj Sa Uniwersytetu w Grenoble. Za wybitne osiągnięcia naukowe
L ™al, między innym, niezwykle prestiżową nagrodę Instytutu
Plancka. Jest Kawalerem Francuskiej Legii Honorowej. OtrzyCil s^ rder Komandorski Francuskich Palm Akademickich. Jest twórh sokoły naukowej w specjalności którą reprezentuje. W tym roku
(k ^ e n t Rp nadal Profesorowi Krzyż Komandorski Orderu OdrorejcJUa Polski. W latach 1984-1987 piastował, z wyboru, funkcję
C * Politechniki Gdańskiej. Jest przewodniczącym Komitetu Geoczłonkiem wielu krajowych i zagranicznych rad naukowych.

PROF. BOLESŁAW MAZURKIEWICZ
16 września 1999 r. prof. B. MAZURKIEWICZ otrzyma! doktorat
honoris causa Państwowego Uniwersytetu Morskiego w Odessie.
Natomiast 5 lipca 1999 r . w Politechnice Szczecińskiej odbyła się
uroczystość nadania tego tytułu i godności (w uroczystości wziął udzial JM rektor PG). W sumie Profesor posiada już 7 tytułów dr.
honoris causa uczelni polskich i zagranicznych. Otrzymał je za wy
bitne osiągnięcia w dziedzinie budownictwa morskiego. W minionym
roku akademickim (oprócz wspomnianych doktoratów) otrzymał
jeszcze doktorat h.c. Uniwersytetu w Karlsruhe i Uniwersytetu w
Sankt Patersburgu (zob.: Serwis Inf. nr 74). Jest niezwykle aktywnym
członkiem krajowych i międzynarodowych instytucji i organizacji
naukowych. Jest kierownikiem Katedry Budownictwa Morskiego
Wydz. Inżynierii Środowiska). Był prorektorem i rektorem PG(1981 1984, 1987-1990). Jest odznaczony , między innymi Krzyżem Koman
dorskim Orderu Odrodzenia Polski.

LAUREACI NAGRÓD MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
za 1998 rok
Można zaryzykować stwierdzenie, że rekordową liczbę nagród MEN
otrzymali w tym roku nasi pracownicy nauki
Nagrodę indywidualną otrzymali:
1. prof. Maria BOCHEŃSKA (WCh) - 16.100,00 zl
2. prof. Andrzej CZYŻEWSKI (WETI) - 16.100,00 zł
3. prof. Marek KUBALE (WETI) - 16. 100,00 zł
4. prof. Andrzej OSIECKI (WM) - 16.100,00 zł
5. prof. Jerzy SAWICKI (WIŚ) - 16.100,00 zł
Nagrody zespołowe wszystkie z Wydz. Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki:
I Zespół - prof. Józef WOŹNIAK - 16.100,00 zł
dr inż. Krzysztof NOWICKI - 11.270.00 zł
II Zespół - prof. Henryk KRAW CZYK- 16.100,00 zł
prof. Bogdan WISZNIEWSKI - 16.100,00 zł
Dyplomy stwierdzające przyznanie nagrody wręczy przedstawiciel
ministra podczas uroczystości inaugurującej rok akademicki 1 paź
dziernika br. w Auli PG.
NOWE TYTUŁY PROFESORA NAUK TECHNICZNYCH
Nadanie przez Prezydenta RP czterem pracownikom naukowym PG
tytułów profesorskich (w okresie wakacyjnym) należy uznać za zna
czące osiągnięcie Politechniki Gdańskiej. Tytuły nadano:
prof. Kazimierzowi DAROWICKIEMU z Wydz. Chemicznego,
prof. Józefowi JUDYCKIEMU z Wydz. Budownictwa Lądowego,
prof. Wiesławowi SUBOTOWICZOWI z Wydz. Inżynierii Środo
wiska i prof. Pawłowi ZIMNEMU z Wydz. Elektrotechniki i Auto
matyki. Biogramy opublikujemy w naszym „Piśmie PG”. Gratulacje
wraz z dokumentem stwierdzającym mianowanie na stałe na stanowi
sko profesora nadzwyczajnego w PG odbędzie się podczas posiedze
nia Senatu PG 29 września br.
rof. Piotr KOWALIK z Wydz. Inżynierii Środowiska odznaczony
został medalem honorowym Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie za zasługi w rozwijaniu Programu TEMPUS
enat na posiedzeniach (26 maja i 30 czerwca 1999 r.) mianował na
czas określony (51at) na stanowisko profesora nadzwyczajnego w
PG: dr.hab.inż. Kazimierza GWIZDAŁĘ (WIŚ), dr.hab.inż. Je
rzego KACZMARKA (WETI), dr.hab. Józefa KUŚBĘ (WFTMS)
i dr hab.inż. Hannę OBARSKĄ-PEMPKOWIAK (WIŚ).__________
CENTRUM KOMPUTEROWE DET NORSKE VERITAS na
Wydz. Oceanotechniki i Okrętownictwa PG
Znaczącym sukcesem, i to nie tylko dla Wydz.. Oceanotechniki i Okrę
townictwa PG było uroczyste otwarcie (1 września 1999 r.) na tym
Wydziale, utworzonego przez Det Norske Veritas, CENTRUM
KOMPUTEROWEGO Nauticus H ull Modeling Center obsługują
cego placówki tej firmy na całym świecie w zakresie tworzenia trój
wymiarowej dokumentacji statków oraz odpowiednich baz danych .
Centrum powstało przy ścisłej współpracy DNV z Wydziałem OiO w
zakresie doboru kadry i infrastruktury lokalowej. W centrum znalazło
zatrudnienie 30 młodych absolwentów WOiO z ostatnich roczników, a
także w niepełnym wymiarze czasu 6 asystentów. Do 1 grudnia 1999 r.
zatrudnienie wyniesie 45 osób obejmując także wyselekcjonowanych
absolwentów rocznika 1999/2000. Podpisano także umowę o dalszej
współpracy DNV i WOiO. Doceniając owe wymierne korzyści dla
WOO i PG rektor przyznał p. Henrikowi MADSENOWI, prezyden
towi Wydziału Det Norske Veritas na kraje Północne, Medal za Za
sługi dla Politechniki Gdańskiej, który wręczony zostanie na inaugu
racji uczelnianej 1 października br.
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ajnowszym osiągnięciom w dziedzinie budownictwa i inżynierii
środowiska (Recent Developments in Civil and Environmental
Engineering) poświęcone było IV Niemiecko-Polskie Sympozjum ,

N

które odbyło się w dniach 22-26 czerwca 1999 r. w Uniwersytecie
Kaiserslautern. Stronę polską reprezentowało 17 pracowników nauko
wo-dydaktycznych naszej uczelni, w tym 9 z Wydz. Inżynierii Środowi
ska oraz 8 z Wydz. Budownictwa Lądowego. Wygłoszono 32 referaty
(17 polskich, 15 niemieckich), wszystkie opublikowano w estetycznych
materiałach z sympozjum. Tę imprezę naukową zorganizowano jako
jedną ze stałych form współpracy naukowej pomiędzy PG (Wydziałem
Inżynierii Środowiska i Wydz. Bydownictwa Lądowego) a Uniwersyte

tem Kaiserslautern (Wydziałem Architektury, Inżynierii Środowiska >
Budownictwa). Podczas uroczystego otwarcia sympozjum prof. An
drzej TEJCHMAN (WIŚ), inicjator i koordynator tej współpraC)
otrzymał z rąk rektora oraz dziekana niemieckiej uczelni medal 1
specjalne pismo wyrażające podziękowanie za prowadzenie efektywnej;
zasługującej na wysokie uznanie współpracy naukowej między °hu
uczelniami.________________________________________________ .__
dniach 25 + 27 czerwca 1999 r.. w Jabłonnie odbyła się organ1'
zowana przez Societas Humboldtiana Polonorum, Uniwersy
tet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Szkołę Główną Handlową w War
szawie 3-cia Konferencja Naukowa: "The European models of educa
tion at the entry into the 21st country. Organisation of training a,1(
research". Referaty wygłosili przedstawiciele: MEN, KBN, Ra(K
Głównej oraz ośrodków europejskich : Ministerstwa Nauki Badan 1
Kultury Landu Brandenburgii, Europejskiego Uniwersytetu Viadrrna,
Niemieckiej Komisji UNESCO, Fundacji A. v. Humboldta, DAAD
oraz Uniwersytetu Erazma z Roterdamu. Temat wiodący konferencj1
objął również dyskusję nad projektem ustawy "Prawo o szkolnictwa
wyższym", rezultaty której zostały zebrane w formie wniosków konfe'
rencyjnych. Uczestnikami Konferencji była wybrana grupa polskich
stypendystów Fundacji Alexandra von Humboldta, którzy aktywni
uczestniczą w życiu naukowym lub publicznym kraju. Politechnik?
Gdańską i Oddział Gdański SHP reprezentowali: prorektor ds. nauk1
PG prof. Jan GODLEWSKI oraz prof. Bogdan KOSMOWSKI
(WETI).___________________________________________________
olitechnika Gdańska, jako jedyna uczelnia polska znalazła się ’ v
wąskim gronie szkół wyższych i ośrodków badawczych sponsor0'
wanych przez światowy koncern Lucent Technologies. Podpisan0
umowę sponsoringową. Przy podpisaniu umowy w Bydgoszczy P°h'
technikę reprezentował dziekan Wydziału Elektroniki, Telekomun1'
kacji i Informatyki prof. Józef WOZNIAK. Przedmiotem umowy j est
przekazanie na rzecz uczelni kwoty 20 tys. $ z przeznaczeniem 113
konkretne wyszczególnione w umowie cele. Przeważająca część z tej
kwoty zostanie wykorzystana na ufundowanie stypendiów dla studen
tów i doktorantów, dofinansowanie „targów pracy”, sfinansowame
wydania przewodnika po studiach dwustopniowych. Ufundowane
zostaną także nagrody w konkursie na najlepsze oprogramowanie użyt'
kowe, wykonane przez studentów czwartego i piątego roku studiów na
WETI. Kwota wynosząca 1500 $ zostanie przeznaczona na sfinanso
wanie zakupu wiodących podręczników z zakresu telekomunikacji 1
informatyki do czytelni biblioteki WETI. Podpisana umowa jest zna
czącym elementem wieloletniej współpracy WETI z Lucent Technol0'
gies - międzynarodowym koncernem, który oferuje wiele rozwiązań m3
sfery biznesu oraz operatorów sieciowych. Efektem dotychczasowe)
współpracy były darowizny sprzętu komputerowego dla potrzeb Wy
działu oraz współfinansowanie Dni Wydziału i Targów Pracy. Luce11
jest także członkiem funkcjonującej od 3 lat Rady Konsultacyjnej
WETI PG.
___ - -
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Konferencja INFOBAZY’99
II Krajowa Konferencja INFOBAZY’99 “Bazy Danych dla Nauki »
która odbyła się w Gdańsku w dniach od 30 sierpnia do 1 wrześma>>
zorganizowana przez Centrum Informatyczne TASK, Politechnik?
Gdańską oraz Instytut Oceanologii pod patronatem Komitetu BadaI1
Naukowych, była kolejnym przeglądem baz danych tworzonych P12^
jednostki naukowe. W 16 sesjach wygłoszono 76 referatów, w który1eh
brało udział około 200 uczestników.W opublikowanych materiałaC.
konferencyjnych zamieszczono 90 artykułów dotyczących tworzonych 1
istniejących baz. Opisy oraz dostęp sieciowy do baz można znalezc
informatorze INFOBAZA http://infobaza.task.gda.pl, będącym baZą
informacyjną 162 krajowych naukowych baz danych. Konferencj3
odbyła się w nowoczesnym centrum konferencyjnym — Auditor111111
Novum, a jej poziom i organizacja zostały bardzo wysoko oceni°11L
przez uczestników. Dodatkowo zorganizowane przez sponsorów d
wieczory integracyjne: w Dworze Artusa oraz na zamku w GnWv
znacznie podniosły atrakcyjność konferencji.__________________ ^
W najbliższym Serwisie poinformujemy, między innymi, o bardz3
interesujących wrześniowych imprezach naukowych np. o konferen J
międzynarodowej zorganizowanej przez Bibl. Gl.______________ ''/ t f
Informacje zebraI i opracował: Jerzy Kulas, Biuro Rektora, tel 347 D
e mail: borg@pg.gda.pl Druk (ksero): Biuro Rektora, Canon 60 50.

