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BŁOGOSŁAWIEŃSTO OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
(i
dla Politechniki Gdańskiej z okazji Jubileuszu
^ czas służbowego pobytu w Rzymie prof. Janusz RACHOŃ, rektor
dostąpił zaszczytu uczestniczenia w papieskiej audiencji generalnej
, 0 listopada 2004), a następnie został przyjęty na audiencji prywatnej
¡^ż Ojca Świętego Jana Pawła II (12 listopada 2004 r.). Podczas
U^atnej audiencji (zdjęcia ukażą się w grudniowym numerze „Pisma
i ) rektor wręczył Jego Świątobliwości Medal Pamiątkowy
f 'leuszowego Roku Akademickiego 2004/2005 na PG. Natomiast Jan
**ęł II przekazał na ręce rektora pozdrowienia i błogosławieństwo, a
serdeczne przesłanie dla całej społeczności naszej Almae Matris
kSkgzji Jej Jubileuszu. _______________ ______________________
PODZIĘKOWANIA REKTORA

Nr 104
10 grudnia 2004 r.

Absolwentów Politechniki Gdańskiej, Banku PKO BP, Banku
Zachodniego WBK, banku BGŻ, Grupy LOTOS SA, Polpharmy
S.A., Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp z o. O., LPP
S.A., Korporacji Ubezpieczeniowej FILAR, ESI Polska Sp z o.o.,
Poczty Polskiej, Techno - Service S.A., SSP Techno-Service,
Multimedia Polska, ERA, Polskiego Rejestru Statków, Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Miasta Gdańsk,
Sprint Sp z o.o., Emerson, Petrobalticu SA, Grupy Kapitałowej
FOSFORY-Ciech, Infracorr, Portu Gdynia, SeveNet Sp z o.o.,
Platan Sp. z o.o., OFE Pocztylion, Grupy Biznesowej DGT,
Multikina, Jabil Circuit, INTEL Technologies Poland, Elbląskich
Zakładów Energetycznych S.A., Glencore International, Energi,
Saur Neptun, MZK Słupsk, Elmor, Prodmorex, Ekotronik, Femax,
Microsystem, Micronet, NATA, Wepex, Telechem, Merolex, Intech,
Borowski, Protek-System, Gdańskiej Fundacji Kształcenia
Menedżerów, Acel, Pawłowski oraz naszych patronów medialnych:
PAP, „Rzeczpospolitej“, „Perspektyw“, „Dziennika Bałtyckiego“,
TVP1, TVP3, Radia Gdańsk, Radia 3 i portalui Polska.pl.

Jubileuszowy Rok Akademicki 2004/2005 został zainaugurowany.
p/of. Janusz RACHOŃ
Zapewne zdecydowana większość uczestników, którzy uczestniczyli
Uroczystościach, które rozpoczynały obchody jubileuszowe 100 lat
REKTOR _____
¡/^techniki w Gdańsku i 60 lat Politechniki Gdańskiej, nadal pozostają
POSIEDZENIE
SENATU PG
UROCZYSTE, OTW
pozytywnym wrażeniem ich szczególnej uroczystej
„ silnym, nozvtvwnvm
Aula PG 13 października 2004 r
“Prawy Wybrany, niezwykle ambitny program
Stanowiło ono kontynuację
uroczystego
TRADYCYJNY KONCERT
N ł zrealizowany znakomicie. Jako rektor naszej
posiedzenia
inauguracyjnego,
które
odbyło
się na
ŚWIĄTECZNY
^Paniałej Almae Matris Gedanensis mam
gdańskiej Ołowiance 6 października 2004 r. Po
16 grudnia 2004 r. (czwartek) godz.
.O gólne powody do satysfakcji,
gdyż
powitaniu zacnych gości rektor wręczył Medale
18.00 hol przed Aulą PG
i Ugotowania do tych imprez oraz ich przebieg,
Pamiątkowe
Jubileuszowego
Roku
w
programie:
Ksz,,.
. . . że
-że raz utwierdził mnie w przekonaniu,
Akademickiego na PG członkom Rady
1.Wręczenie
Medali
Pamiątkowych
".^uję społecznością, która w swojej zdecydowanej
Programowej Jubileuszu: ks. arb. Tadeuszowi
Jubileuszowego Roku Akadem. PG byłym
J^kszości utożsamia się z Politechniką Gdańską
GOCŁOWSKIEMU - metropolicie gdańskiemu,
rektorom PG.
2. Wręczenie Nagrody im. prof. Jerzego
Janowi KOZŁOWSKIEMU - marszałkowi
J^jugażowanie było ogromne. Patrzyłem z
Kołodziejskiego.
Awiwem jak realizowane były zamierzenia prawie
województwa pomorskiego - p. Krystynie
3. KONCERT w wykonaniu Orkiestty
Jfuiożliwe. To prawda brakowało czasu, niektóre
GOZDAWIE-NOCOŃ
wicewojewodzie
Symfonicznej Ogólnokształcącej Szkoły
¡Ac służby pracowały 24 godziny na dobę. Tutaj
pomorskiemu, która reprezentowała wojewodę
Muzycznej I i II stopnia w Gdańsku pod
Wystarczą zwykłe podziękowania. Chciałbym
pomorskiego Cezarego DĄBROWSKIEGO,
dyrekcją Elżbiety Wiesztordt.
Pawłowi ADAMOWICZOWI - prezydentowi
^ Wszystkim przekazać swoje szczególne wyrazy
^żięczności. Zapewniam, że Wasza praca to
Gdańska oraz ks. Witoldowi BOCKOW1ZAPRASZA REKTOR i SENAT
rzecznikowi prasowemu metropolity gdańskiego
Mocnienie prestiżu naszej Uczelni, to wreszcie
wstęp wolny
s°bista satysfakcja z dobrze wykonanej pracy. W
za organizację spotkania ekumenicznego w
miejscu ze szczególnym „ojcowskim’ wzruszeniem przekazuję
Bazylice Mariackiej 6 października 2004 r.
Wymienione obdarowane zostały również
^żiękowania przeszło stuosobowej grupie
Społeczności Politechniki Gdańskiej
tudentów,
która
z
ogromnym
grafiką osoby przedstawiającą Gmach
życzymy
Główny PG, którą wykonał specjalnie na
Angażowaniem
realizowała
bardzo
aby miłość, pokój i szczęście były
jubileusz znany trójmiejski plastyk Andrzej
w*Powiedzialnie, przygotowany przez nich
z Wami
TARANEK. Medale otrzymali ponadto
J^ych,
logistyczny
program
tych
w ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
przedstawiciele
Stowarzyszenia
wymieniam
nikogo
z
“Czystości. Nie
i przez cały NOWY 2005 ROK
Absolwentów
PG,
bardzo
aktywni
na*Wiska imienią gdyż (zapewniam) lista
■st ogromna.
członkowie Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu: dr inż. Jacek
Ponadto powinniśmy pamiętać, że ranga tych uroczystości
JETTMAR i mgr inż. Ryszard MARKOWSKI oraz szczególnie
Z agała ogromnej pracy organizacyjnej, związanej z uzyskaniem
zasłużeni dla naszej uczelni „przedstawiciele firm pracujących w
°żabudżetowych środków finansowych. Tutaj też mamy sukcesy. Czyż
obszarze wysokich technologii i zarazem firm sukcesu naszego
----------------- regionu” (Paweł OLECHNOWICZ - prezes
'°glibyśmy wysłuchać fenomenalnego
zarządu Grupa LOTOS S.A., Leszek
onania utworu „Carmina burana”
BAL SYLWESTROWY na PG
j,ar'a Orffa w sali koncertowej Polskiej
PANKIEWICZ - prezes Intel Technologies
Informacje:www.pg.gda.nl tel.:347 10 92
Poland, Andrzej GOŁYGA - prezes JABIL
‘'harmonii Bałtyckiej na gdańskiej
(Elżbieta Stankiewicz) ela@chcm.pg.gda.pl
____________
Circuit International Poland Kwidzyn i Jan
'°\viance, a następnie podziwiać feerie
JŃ sztucznych, gdyby nie sponsoring?
KRÓL - dyrektor ds. produkcji POLPHARMA SA). Po tej niezwykle
mogłyby się ukazać w tak pięknej szacie graficznej publikacje
sympatycznej ceremonii goście, po krótkich wystąpieniach, przekazali
Jubileuszowe? Czyż nasi znamienici goście mogliby być goszczeni w
na ręce rektora dla Politechniki Gdańskiej z okazji jubileuszu medale.
godny sposób ? Odpowiedź może być tylko jedna: NIE !!! Wszyscy
Wojewody Pomorskiego (ten medal otrzyma! również imiennie rektor
sponsorzy to prawdziwi PRZYJACIELE Politechniki Gdańskiej,
PG), Eugeniusza Kwiatkowskiego (medal wręczył prof. Bolesław
“m kieruję niezwykle cieple słowa pod adresem: Stowarzyszenia

MAZURKIEWICZ). Natomiast prezydent Gdańska przekazał cyt za
pismem ,Medal wykonany dla uczczenia 100-lecia politechniki w
Gdańsku (poprawka red.) projektu i wykonania gdańskiego artysty
rzeźbiarza Jana Szczypki oprawiony w afrykańskie drewno marengo,
wykonany w jednym egzemplarzu ’’.’’Przepięknej” urody statuetkę
’’KWIAT LOTOSU” otrzymała nasza Uczelnia od zarządu Grupy
LOTOS S.A. Optymistycznym akcentem było wręczenie dyplomów
stwierdzających przyznanie przez Grupę LOTOS S.A. i POLPHARMĘ
stypendiów naszym studentom i doktorantom. Natomiast w swoich
wystąpieniach panowie prezesi: Gołyga i Pankiewicz zadeklarowali
udokumentowaną pomoc stypendialną oraz wsparcie finansowe na
unowocześnienie uczelnianej bazy dydaktycznej (głównie WETI). Akt
dekoracji orderami i krzyżami zasługi oraz Medalami Komisji Edukacji
Narodowej, a także wręczenie dyplomów nagród rektorskich
i ministerialnych dla pracowników PG, zakończyły to wyjątkowe
posiedzenie najwyższego organu kolegialnego naszej uczelni. Szerzej
zob. art. Beaty ORZAŻEWSKIEJ, rzecznika prasowego PG w Nr.
8/2004 „Pisma PG”, które ukaże się z opóźnieniem z uwagi na jego
specjalny charakter. W całości numer będzie poświecony
uroczystościom
związanym
z
inauguracją
obchodów
Jubileuszowego Roku Akademickiego 2004/2005 na PG.__________
SENAT WYBRAŁ UCZELNIANĄ KOMISJĘ WYBORCZĄ
na kadencję 2005-2008
Zgodnie z procedurą Senat PG podczas posiedzenia 24 listopada
2004 r. dokonał wyboru przewodniczącego i członków UKW na
kadencję 2004 r. Wybór przedstawiciela Samorządu Studentów do
komisji przeprowadzono w innym trybie (regulamin SSPG).
Siedmioosobowej UKW przewodniczy prof. Andrzej WOLNY
zWEA, a oto pozostali członkowie: prof. Jan BIERNAT (WCh),
prof. Ewa GRZEGORZEWSKA-MISCHKA, prof. Wojciech
JĘDRUCH (WETI), prof. Zdzisław KOWALCZYK (WILS), dr
hab. inż. Roman WASIELEWSKI (WM) i Paulina MĘDREK,
przedstawicielka SSPG. W pracach UKW bierze udział mgr Wanda
WIERZCHOWSKA-TRUSIŁO, radca prawny PG. Obsługę
administracyjną w zakresie merytorycznej działalności komisji
pełni Biuro Rektora PG._____________________________________

OTWARTE WYKŁADY JUBILEUSZOWE
na Politechnice Gdańskiej
pod nazwą WAŻNY TEMAT - GODZINA Z EKSPERTEM
Cykl ten zainaugurował prof. Leszek BALCEROWICZ, b.
wicepremier i minister finansów RP, prezes Narodowego Banku
Polskiego, który 17 listopada br. wystąpił w Auli PG z wykładem pt.
Sukcesy i porażki w nadrabianiu dystansu w rozwoju gospodarczym.
Takiej frekwencji nie mógł się spodziewać nawet największy optymista.
Wykłady będą odbywały się co miesiąc przez cały Jubileuszowy Rok
Akademicki 2004/2005 na PG. Już 14 grudnia 2004 o godz. 13.15 w
Auli PG admirał floty Roman KRZYŻELEWSKI, dowódca
Marynarki Wojennej PG będzie mówił o doświadczeniach Marynarki
Wojennej RP, które wynikają z obecności sil zbrojnych RP w
strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego i perspektywach dalszej
współpracy militarnej. W styczniu 2005 r. przedstawi swoje
przemyślenia p. Waldemar DĄBROWSKI, minister kultury RP.
Tą inicjatywą kieruje JM Rektor PG, który najserdeczniej zaprasza
_________ wszystkich zainteresowanych tematyką wykładów._________
prof. Jacek MARECKI
z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG
Prezes Oddziału Gdańskiego PAN
CZŁONKIEM RZECZYWISTYM PAN
bsolwent naszej Uczelni. Studiował na Wydziale Elektrycznym
w latach 1948 -1954. Promotorem jego pracy doktorskiej (1961 r.)
był prof. Kazimierz KOPECKI, jeden z twórców polskiej Politechniki
Gdańskiej, którego jubileusz setnej roczny urodzin obchodziliśmy w
tym roku. Stopień naukowy doktora habilitowanego otrzymał jako
pierwszy po uzyskaniu przez ówczesny Wydział Elektryczny PG
pełnych uprawnień akademickich. Autor licznych publikacji
naukowych. Wybitny specjalista w dziedzinach: energetyką
elektrownie
i elektrociepłownie,
gospodarka
energetyczna.
Wypromował 14 doktorów
i kilka pokoleń mistrzów sztuki
inżynierskiej. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego uzyskał
w 1971 r., a zwyczajnego w 1979. Na uczelni piastował wiele funkcji
akademickich, w tym dziekana Wydziału Elektrycznego (1969-1973)
oraz prorektora ds. nauki (1984-1987). Członek wielu krajowych
i zagranicznych organizacji i stowarzyszeń naukowych. W 1991 r. został
wybrany na członka korespondenta PAN. W latach 1997-2002 pełnił
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Warto wspomnieć, że ojciec Profesora Andrzej Marecki, oficer W
bliskim współpracownikiem generała Władysława Sikorski g
z którym zginął w 1943 r. w katastrofie lotniczej w Gibraltarze.
„UZWYCZAJNIENI”
. .
Minister Edukacji Narodowej i Sportu mianował, po wcześniejszy
wyrażeniu zgody przez Senat, prof. Józefa JUDYCKIEGO z
(z dniem 1 sierpnia 2004 r.) oraz prof., Jerzego MAZURA z W
(z dniem 1 maja 2004) na stanowisko profesora zwyczajnego " iT’- —'
NOWI PROFESOROWIE TYTULARNI
j
Prezydent RP postanowieniem z 18 października 2004 r. nadal tyt
naukowy
profesora
nauk
technicznych
prof.
Michale
TOPOLNICKIEMU (WILŚ), a profesora nauk fizycznych Pr0,j
Mariuszowi Lucjanowi ZUBKOWI (WFTMS). Natorm3^
postanowieniem z 16 listopada 2004 nadał tytuł naukowy profes»
nauk technicznych: prof. Zbigniewowi Tadeuszowi LUBOŚNE'1
(WEA) i prof. Zbigniewowi SIKORZE (WILŚ).
NAGRODY PREZESA RADY MINISTRÓW za 2003 r.
Prezes Rady Ministrów przyznał nagrody za rozprawy doktorski
habilitacyjne oraz działalność naukową i naukowo-techniczną
za
tegorocznej XI edycji n ą Wśród jedenastu laureatów w kategorii rozprawy habilitacyjne znalazł się prof. Krzysztof WILDE, który
1 września 2004 r. piastuje (z wyboru) funkcję dziek30
nowoutworzonego Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowis' ■
W kategorii za rozprawy doktorskie nagrodę uzyskał dr inż. P'°..
KOZAKOWSKI z Wydziału
Elektroniki,
Telekomunikacją
i Informatyki. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 18 listopa3
2004 r. W Sali Kolumnowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Warszawie. Przedtem, stosowne gratulacje otrzymali laureaci pode*15
posiedzenia Senatu PG 3 listopada 2004 r._____________________ —
NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ powstało
CENTRUM MORSKICH TECHNOLOGII MILITARNYCH (
Senatu PG uchwałą z 3 listopada 2004 r pozytywnie zaopinio"
wniosek prof. Andrzeja STEPNOWSKIEGO, prorektora ds. nauki
sprawie utworzenia na PG Centrum Technologii Militarny0
fiinkcjonującego na zasadach wyodrębnionej działalności gospodarek-!
zgodnej z ustawą o szkolnictwie wyższym. Rektor na podstawie
opinii powołał stosownym zarządzeniem CMTM na PG.
............
AKADEMICKI KLUB POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
„KWADRATOWA” zainaugurował działalność
Centrum Studenckie „BRATNIAK” zorganizowało 3 listopada 2004 •
uroczystość oficjalnego otwarcia kultowej
„Kwadratowej”, kt0
w nowej formule i w pięknej, a przede wszystkim o znakomitej akusty
sali, zainaugurowała swoją działalność. Otwarcia dokonał rektor ” ’
który zgodnie z propozycją Samorządu Studentów PG i Stowarzysz611„
Absolwentów PG powołał Radę Programową AK „Kwadratową
i podczas tej uroczystości wręczył akty powołania 6 przedstawieńieloo1
SSPG:
Magdalenie
WITKOWSKIEJ,
Przemysław0"
KOTECKIEMU,
Rafałowi
RUDNICKIEMU,
Roberto"
NAPIÓRKOWSKIEMU, Michałowi BEHANOWI i Tomasz»"
KLAJBOROWI oraz czterem przedstawicielom SAPG: Pr°
Markowi
BIZIUKOWI,
Jerzemu
DETCE,
Edwardów
LICZNERSKIEMU i Lechowi MAKOWIECKIEMU. Zob. "ięce.j
www.kwadratowa.nl lub wtyw.ng.gda.pl (link na logo). Przy oka/
gratulujemy znakomicie zaprojektowanej internetowej strony domo" .
oraz loga klubu.
INAUGURACJA ROKU SPORTOWEGO 2004/2005 na PG
fok
W Auli PG 27 października 2004 r. uroczyście zainaugurowano
sportowy 2004/2005. Tradycyjnie, organizatorem inauguracji był * 11
Uczelniany AZS Politechniki Gdańskiej
ZAŁOGA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ na STUDENCKICH
ŻĘGLARSKICH MISTRZOSTWACH ŚWIATA we FRANCJĄ.
Po wygraniu eliminacji krajowych ośmioosobowa załoga PolitecW1
Gdańskiej uzyskała status reprezentacji Polski na student ^
mistrzostwa świata we Francji. Odbyły się one w dniach 23'-^
października 2004 r. Nasza załoga ostatecznie zajęła punktowane
miejsce i tylko pech podczas jednego z wyścigów pozbawił ją m©dal11’
W swoim sprawozdaniu napisali: „ W gronie 12 ekip wyłonionych ^
wcześniejszych eliminacjach zajęliśmy szóste miejsce, tracąc zaledw1}
pkt. do strefy medalowej. W jednym z wyścigów, gdzie przypłyń ?}11> ^
na trzecim miejscu zostaliśmy później w niejasnych okolicznością1
zdyskwalifikowani, I tego właśnie wyścigu zabrakło do brązo " *
medalu ”,
Mteriały zebrał i opracował: Jerzy Kulas, Biuro Rektora, tel. 347¡7
e- mail: borgfi/pg.gda.nl internet: http://www.pg.ga.pl/serwis/
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