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WRĘCZENIE DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW 
 
 W dniu 02.12.2005 odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału 
Chemicznego poświęcone wręczeniu dyplomów ukończenia studiów. 

W roku akademickim 2004/2005 Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej 
ukończyło 164 magistrów inżynierów oraz 75 inżynierów. 
 Warto wiedzieć, że od chwili powstania, to jest od 1945 roku Wydział 
Chemiczny Politechniki Gdańskiej wykształcił 4252 magistrów inżynierów i 1648 
inżynierów. 
 
 Rodzina „chemików”- absolwentów naszego Wydziału powiększa się więc 
bardzo szybko. Szczególnie zaś cieszy fakt, że coraz większa liczba absolwentów 
uzyskuje ocenę celującą na dyplomie ukończenia studiów. 
 
W tym roku ocenę taką otrzymali: 
 
 mgr inż. Agnieszka Chrapkowska inż. Magdalena Chmielewska 
 mgr.inż. Justyna Kępa   inż. Magdalena Frankiewicz 
 mgr inż. Agata Kwaśniewska   inż. Katarzyna Kubosz 
 mgr.inz. Dorota Murawska   inż. Joanna Kuleszo 
 mgr.inż. Beata Ojdana       inż. Urszula Kwiecień 
 mgr inż. Jakub Olewniak   inż. Maria Pepłowska 
 mgr.inż. Kamila Sadowska   inż. Anna Rymszewicz 
 mgr inż. Łukasz Skóra      inż. Maciej Strąk 
       inż. Katarzyna Zakrzewska 
       inż. Izabela Ziemba 
 

Najlepsze prace powinny być zgłaszane na różnego typu konkursy.  Tak było i 
tym razem. 
 
 
 
 
 
 



 Laureatkami organizowanego co roku przez Stowarzyszenie Inżynierów i 
Techników Przemysłu Chemicznego Konkursu na najlepsze prace dyplomowe o 
znaczeniu dla praktyki przemysłowej zostały: 
 
  mgr inż. Anna Burczy    -  promotor: dr inż. Maria Tynek, 
  mgr inż. Czwalińska      -    promotor: dr inż. Maria Tynek  
  
 Laureatką Konkursu na najlepszą pracę dyplomową zrealizowaną w roku 
2005na Wydziale Chemicznym w roku 2005, wyznaczoną wspólnie przez Wydział 
Chemiczny  i Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego została 
 
    mgr inż. Elżbieta IRZABEK,  
 
autorka pracy dyplomowej Badania nad oznaczaniem składu grupowego 
wysokowrzącychproduktów naftowych z wykorzystaniem sprzężenia chromato-
grafii cieczowej i gazowej w układach off - line  wykonanej pod kierownictwem 
profesor dr hab. inż. Mariana Kamińskiego. 
 
Wyróżnienia zostały przyznane : 
 
- mgr inż. Kamili  Sadowskiej za pracę Badanie wpływu cyklodekstryn na reakcje 
sprzęgania soli diazoniowych - promotor profesor dr hab. inż. Jan F. Biernat, 
 
- mgr inż. Agnieszce Chrapkowskiej za pracę dyplomową Przemiany metaboliczne 
przeciwnowotworowych pochodnych aksydyny zachodzące w obecności 
enzymów frakcji mikrosomalnej komórek wątrobowych - promotor  dr hab. inż. 
Zofia Mazerska) 
 
 W imieniu społeczności akademickiej naszego Wydziału składam gratulacje 
wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym. 
                    Dziekan  
 
 

SEMINARIUM DLA KAŻDEGO O GMO 
 
 W maju 2005 roku w czasie III Bałtyckiego Festiwalu Nauki Koło Studentów 
Biotechnologii przeprowadziło wśród gdańszczan ankietę pt. „Biotechnologia - 
wiedza zaczyna się od informacji”. Poruszeni chęcią mieszkańców naszego miasta 
do bliższego zapoznania się z tą dziedziną wiedzy postanowiliśmy zorganizować 
serię wykładów na które wstęp mieliby wszyscy chętni do poszerzania swojej wiedzy. 
 W dniu 03 grudnia 2005 roku odbyło się pierwsze z zaplanowanych spotkań, a 
rozpoczęła je Agata Drywa prezentując wyniki ankiety. Mówiły także dr inż. 
Agnieszka Bartoszek o metodach produkcji genetycznie modyfikowanych roślin, 
Monika Lewińska prezentowała wady i zalety GMO, a na zakończenie Barbara Burak 
przedstawiła normy prawne odnoszące się do GMO. 
 Przybyło wielu ludzi, zwłaszcza młodych, którzy z wielkim zaciekawieniem 
wysłuchali przygotowanych wykładów oraz zabrali udział w dyskusji dotyczącej GMO. 
Duże zainteresowanie, potwierdza wyniki wspomnianej wcześniej ankiety i jest 
bodźcem do organizacji kolejnych tego typu spotkań. Świadczy o tym, że ludzie chcą 



poszerzać swoją wiedzę w dziedzinie Biotechnologii, niestety w tej chwili niezbyt 
znanej. 
Bardzo dziękujemy naszemu rektorowi profesorowi Januszowi Rachoniowi,  
naszemu dziekanowi profesorowi Jackowi Namieśnikowi, oraz naszemu opiekunowi 
profesorowi Józefowi Kur za okazane wsparcie, dobre rady i obecność na spotkaniu. 
 Zupełnie osobno chcielibyśmy podziękować dr inż. Agnieszce Bartoszek za 
przygotowanie wykładu i poświecenie nam swojego czasu. 
 Koło Studentów Biotechnologii serdecznie dziękuje pani Beacie Orzażewskiej 
- Rzecznik Prasowemu PG za pomoc w zorganizowaniu spotkania z mediami, panu 
dr inż. Piotrowi Szwedzie za mentorskie pokierowanie naszymi najmłodzszymi 
członkami, oraz panu Henrykowi Gorzeniowi za pomoc, uwagi, mnóstwo pomysłów 
oraz cierpliwości, bez których napewno nic by się nam nie udało. 
 Jako organizatorzy tego spotkania chcielibyśmy złożyć serdeczne 
podziękowania także prasie, która licznie przybyła na nasze wykłady i poprzez swoje 
relacje pomoże nam przekazać wiedze o biotechnologii osobom, które nie mogły 
zjawić się na tym spotkaniu. 
  
           Koło Studentów Biotechnologii 
 
 
 Brałem udział w całej sesji poświeconej GMO, którą zorganizowało Koło 
Studentów Biotechnologii. Temat jest bardzo nośny, stąd wizyty dziennikarzy i 
telewizji. Jestem pod wrażeniem profesjonalizmu organizatorów. Takie inicjatywy 
dobrze świadczą o naszych studentach i służą popularyzacji Wydziału. Dziękuję. 
TAK TRZYMAĆ ! 
            Dziekan 


