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STATUT POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 
 
 W najbliższym czasie rozpoczyna pracę Senacka Komisja regulaminowa, której 
głównym zadaniem będzie opracowanie nowego Statutu Politechniki Gdańskiej.  

Profesor Jacek Namieśnik poprosił profesora nadzwyczajnego PG dr hab. inż. 
Waldemara Wardenckiego o pełnienie funkcji Pełnomocnika Dziekana ds. Statutu Uczelni. 
Zadaniem Pełnomocnika będzie między innym organizowanie konsultacji i dyskusji na forum 
naszego Wydziału. 
 
STUDIUM PODYPLOMOWE 
 
 Na wniosek Dziekana, zgodnie z Zarządzeniem Rektora PG nr 29/97 z dnia 30 
czerwca 1997 zostało wznowione przy naszym Wydziale Studium Podyplomowe dla 
nauczycieli “Chemia Techniczna i Ochrona Środowiska”.  
 Studium zostało powołane na okres od października 2005 do stycznia 2007 i będzie 
działało w trybie zaocznym. Na stanowisko Kierownika Studium został powołany dr inż. 
Maciej Walewski. 
 Uważny czytelnik BIULETYNU z pewnością  zauważył, że Studium ma już dość 
długą tradycję i niebawem będzie mogło obchodzić okrągły jubileusz. 
 
 
NADZIEJA NA POPRAWĘ DZIAŁANIA SIECI KOMPUTEROWEJ NA NASZYM 
WYDZIALE 
 
 W ramach dotacji na inwestycje aparaturowe w 2005 roku złożony został wniosek do 
Funduszu Nauki i Technologii Polskiej na modernizację i rozbudowę infrastruktury na 
Wydziale Chemicznym PG w budynkach Chemii A i C. Planowana jest wymiana 
okablowania do standardu UTP 6, jak również urządzeń aktywnych (przełączników do 
standardu 1 Gbit, szaf i krosownic). Ponieważ w najbliższym czasie zostaną oddane do użytku 
wyremontowane pomieszczenia na poziomie piwnicznym, doprowadzona zostanie sieć 
komputerowa również na ten poziom. Przełączniki zostaną dodatkowo wyposażone w 
urządzenia podtrzymujące napięcie, co pozwoli na utrzymanie działania sieci bez utraty 
danych, szczególnie przy krótkotrwałym zaniku napięcia, który ma miejsce najczęściej. 
 Wymieniony zostanie również serwer wydziałowy, który nie spełnia już oczekiwań 
pracowników Wydziału. Ze względu na niezawodność działania zaproponowano instalację 
dwóch dwuprocesorowych serwerów klasy SUN Fire, które będą współpracowały również 
jako serwery zapasowe. Instalacja macierzy dyskowej zapewni łatwiejszy i bardziej 
niezawodny dostęp do pamięci masowych. 



 Wniosek przygotowali: dr inż. Robert Aranowski z Katedry Technologii Chemicznej, 
dr inż. Mariusz Krawczyk - Administrator Sieci oraz dr inż. Maciej Bagiński z Katedry 
Technologii Leków i Biochemii (członkowie Wydziałowej Komisji ds. Informatycznych) pod 
kierownictwem Prodziekana ds. Rozwoju prof. Jana Hupki. 
 
Dziękuję wszystkim osobom, które były zaangażowane w przygotowanie wniosku. 
 
              Profesor  Jacek Namieśnik 

                 Dziekan Wydziału Chemicznego 
 
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY 
 
 W dniu 25 listopada br. porozumienie o współpracy pomiędzy II Liceum 
Ogólnokształcącym w Gdańsku-Wrzeszczu a Wydziałem Chemicznym Politechniki 
Gdańskiej podpisali Dyrektor Liceum pani mgr Aleksandra Gałkowska oraz Dziekan 
Wydziału Chemicznego profesor dr hab. inż. Jacek Namieśnik. 
 Jest to już czwarte porozumienie o współpracy ze szkołami średnimi. Na etapie 
negocjacji są kolejne porozumienia, które będą wykorzystywane w akcji promocyjnej 
Wydziału w szkołach średnich, którą prowadzi Prodziekan ds. Studiów profesor nadzwy-
czajny PG dr hab. inż. Michał Pilarczyk. 
 
 
STUDENCKA INICJATYWA 
 

W dniu 17 października 2005 roku odbyło się spotkanie studentów ze światowej sławy 
biotechnologiem profesorem Wacławem Szybalskim. W przedsięwzięciu tym wzięła udział 
ponad setka studentów, głównie Biotechnologii z naszego Wydziału. Organizację 
zawdzięczamy Kołu Studentów Biotechnologii oraz Wydziałowej Radzie Studentów.  

Spotkanie miało charakter nieoficjalny i towarzyszyła mu miła atmosfera pogawędki o 
życiu i pracy profesora Szybalskiego przerywana rozlicznymi pytaniami prowadzących: 
Jarosława Koteckiego i Jolanty Hałuszczak.  

Pan Profesor podkreśla, że uwielbia kontakt z młodzieżą, gdyż sam jeszcze czuje się 
dzieckiem. Jego otwartość, szczerość i poczucie humoru to cechy zjednujące mu coraz 
szersze grono wielbicieli i zachwycające młodych studentów, którzy mieli styczność z tym 
znamienitym naukowcem po raz pierwszy. Wiele osób pokusiło się także o poproszenie o 
autograf na wcześniej przygotowanych ulotkach biograficznych. 

W Auditorium nie mogło zabraknąć także jego dawnych studentów to jest: profesora 
Edwarda Borowskiego oraz profesora Józefa Kur. 

Szczególne podziękowania należą się dla profesora Józefa Kur za poparcie inicjatywy, a 
także przygotowującym spotkanie studentom: Jolancie Hałuszczak i Jarosławowi Koteckiemu 
wraz z przewodniczącym Wydziałowej Rady Studentów oraz członkom Koła Studentów 
Biotechnologii. 

Dziekan 
 
 
 
 
 
 



NOWY FOLDER WYDZIAŁOWY 
 

W ostatnich dniach wydana została kolejna, uaktualniona i udoskonalona wersja 
folderu prezentującego nasz Wydział. 
 Z pewnością będzie to użyteczne, pomocne i skuteczne, narzędzie promocji Wydziału 
Chemicznego PG wśród absolwentów szkół średnich.  
Naszym obowiązkiem  jest dotrzeć do wszystkich !!!   
 
 
 
APEL BIBLIOTEKI 
 
 Redaktor BIULETYNU zwraca się do PT Kole-żanek i Kolegów pracowników 
Wydziału oraz wszystkich PT Czytelników BIULETYNU z apelem o przekazanie do zbiorów 
naszej Biblioteki wydanego przez PWN w roku 1970 podręcznika „Chemia Organiczna” 
Johna D. Robertsa i Marjorie C. Caserio. 
 Nasza Biblioteka posiada jedynie trzy, i to dość zaczytane, egzemplarze tego dzieła. 
Egzemplarze będące na stanie Biblioteki Głównej są w bezustannym ruchu, to jest w stanie 
permanentnego wypożyczenia przez studentów. Szanse na załapanie się są znikome. 
 Według informacji przekazanych przez Kierowniczkę Filii nr. 1, czyli naszej 
Biblioteki Wydziałowej, koledzy z katedry Chemii Organicznej zalecają studentom naszego 
Wydziału używanie tego podręcznika. Ze względu na datę ostatniego wydania trudno 
oczekiwać wznowienia. 
 Proszę więc gorąco o przejrzenie półek, szaf, szuflad oraz innych zakamarków, tak w 
laboratoriach jak i w domach. Na pewno ktoś znajdzie ten tak pożądany i poszukiwany 
rarytas.  
 Pan Dziekan wyraził chęć odkupienia tego dzieła. Osobiście wierzę w hojność 
ewentualnych darczyńców. Ze swojej strony gwarantuję podziękowanie w BIULETYNIE, w 
wersji drukowaneji oraz elektronicznej. 
 Mile widziane będą inne podręczniki. Do szczególnie poszukiwanych należą obie 
części skryptu „Chemia Fizyczna”, którego autorami są pan profesor Włodzimierz Libuś i 
pani profesor Zofia Libuś. 
 
       Wacław Grzybkowski      

 

 

 

 

 

 

 

 



Spotkanie z licealistami 

W dniu 20 października 2005 odbyło 

się spotkanie z licealistami, którzy będą 

uczestniczyć w kursie z chemii 

organizowanym przez Naukowe Koło 

Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej. 

Z zaproszonych 5 szkół ( I ALO w Gdyni, III 

LO w Gdyni, I LO w Gdańsku, III LO w 

Gdańsku oraz V LO w Gdańsku) zgłosiło się 

prawie 60 uczniów.  

Pomysłodawcą kursu jest Justyna 

Żywicka, studentka V roku Technologii 

Chemicznej, natomiast pomagają jej: Łukasz 

Bakuła, Marcin Kamiński, Agnieszka Gębska, 

Agata Stępień, Monika Wilamowska, Daria 

Hołownia, Małgorzata Zakrzewska, Iwona Kopczyńska i Agnieszka Klinkosz. 

Na pierwszym spotkaniu odbyło się zapoznanie z programem zajęć oraz 

przeprowadzono obowiązkowe szkolenie BHiP. Następnie uczniowie oprowadzeni zostali po 

naszym wydziale, a dodatkową „atrakcją” okazało się mierzenie pH napojów gazowanych za 

pomocą elektrody pH-metrycznej. Po krótkim czasie stopniały pierwsze lody i pytania 

zaczęły padać z obu stron, nawiązała się ciekawa dyskusja, którą przerwała późna pora. 

Rozstaliśmy się z nadzieją, że najbliższe miesiące upłyną nam w atmosferze 

wzajemnej współpracy oraz partnerstwa. 

Wyrazy uznania dla działalności naszych studentów. 

   Dziekan 

 

 

 

 

Uczniowie z zapartym tchem słuchali, w jaki sposób 
mierzy się pH elektrodą szklaną 

Obowiązkowy wykład z BHiP 



ZAPOWIEDŹ 

 W następnym numerze BIULETYNU Dziekana zostanie opublikowany 

okolicznościowy utwór naszego uczelnianego barda/wieszcza Marka Biedrzyckiego. Ze 

względu na ograniczony nakład wersji drukowanej naszego BIULETYNU PT Czytelników 

BIULETYNU i ewentualnych kolekcjonerów informujemy o tym wydarzeniu literackim ze 

stosownym wyprzedzeniem. 

 

 

 

 

 


