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Z upoważnienia Dziekana redaguje Wacław Grzybkowski, Katedra Chemii Fizycznej, 
tel. (0-47-58) 347-1610, e-mail: wgrzyb@chem.pg.gda.pl 
 
 
Drodzy Przyjaciele, Koleżanki i Koledzy, 
 
 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia całej społeczności Wydziału 
Chemicznego Politechniki Gdańskiej składam najserdeczniejsze życzenia 
spokojnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i wszelkiej 
pomyślności w nadchodzącym roku 2006. 
 Żeby szczęście i radość na zawsze zagościły w Waszych domach, a serca i 
umysły wypełniały życzliwość i tolerancja. 
 
      Profesor Jacek Namieśnik 
                                       Dziekan 
 
 
 

 



 
 
 Wszystkim PT Czytelnikom BIULETYNU Dziekana składam 
najserdeczniejsze życzenia Świąteczne i Noworoczne.  
 Jestem głęboko przekonany, że Święta Bożego Narodzenia będą okazją do 
spokojnego wypoczynku w gronie najbliższych, do wzmocnienia sił duchowych i 
fizycznych. 
 Oby każdemu z nas z dnia na dzień przybywało przyjaciół, a ubywało 
wrogów. 
 
                Wacław Grzybkowski 
                 Redaktor BIULETYNU 
 
 

 
 
 
 
MIANOWANIA I AWANSE 
 
 5 grudnia 2005 roku Pan Prezydent RP podpisał akt nominacyjny na mocy 
którego dr hab. inż. Jerzy Pikies uzyskał tytuł naukowy profesora nauk chemicznych. 
Z tej okazji należą się profesorowi dr hab. inż. Jerzemu Pikiesowi wyrazy uznania 
oraz gratulacje i życzenia dalszych sukcesów zarówno w pracy naukowej, 
dydaktycznej jak i organizacyjnej. 
 
Drogi Jurku - Tak trzymaj !  Pozdrawiam. Dziekan 
       
 
 W dniu 28 listopada 2005 Prezydium Central-nej Komisji zatwierdziło uchwałę 
Rady Wydziału Chemicznego z dnia 1 czerwca 2005 w sprawie nadania dr inż. 
Krystynie Dzierzbickiej stopnia naukowego doktora nauk chemicznych w zakresie 
chemii. 
 Korzystając z okazji składam Pani Doktor gratulacje oraz życzenia dalszych 
sukcesów i satysfakcji zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym. 
 
            Profesor Jacek Namieśnik 
                                    Dziekan 
 
 
 



 
 
 
KOMISJA AKREDYTACYJNA 
 
 W dniach 22-23.11.2005 gościliśmy na Wydziale zespół ekspertów 
Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PAK) w składzie. 

- prof. dr hab. inż. Franciszek Rudnicki (ART Bydgoszcz) - przewodniczący, 
- prof. dr hab. inż. Włodzimierz Grajek (AR Poznań), 
- prof. dr hab. inż. Stanisław Kielecki (Politechnika Łódzka), 
- prof. dr hab. inż. Jerzy Strzeżek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) - 
przedstawiciel Ministerstwa.  

  Zadaniem Komisji było przeprowadzenie kontroli jakości procesu 
dydaktycznego na kierunku studiów BIOTECHNOLOGIA. Wnioski, które zespół 
przedstawi na posiedzeniu PKA będą miały zasadniczy wpływ na decyzję o 
akredytacji tego kierunku studiów. MAM NADZIEJĘ, ŻE DECYZJA BĘDZIE DLA 
NAS POZYTYWNA.  

Przygotowania do wizyty zespołu ekspertów były długie i rozpoczęły się od 
przygotowania RAPORTU-SAMOOCENY. W pracach przygotowawczych brał udział 
liczny zespół pracowników Wydziału. Szczególne podziękowania należą się Panu 
Dziekanowi prof. dr hab. inż. Sławomirowi Mile-wskiemu oraz powołanej przez niego 
Komisji w składzie: 

- dr hab. inż. Michał Pilarczyk - przewodniczący, 
       - dr hab. inż. Barbara Becker, 

- prof. dr hab. inż. Jan Mazerski, 
      - dr hab. inż. Waldemar Wardencki, 
       - dr hab. inż. Jan Pawlak, 
       - dr inż. maciej Walewski. 
 
 Serdeczne podziękowania za pomoc i przygotowanie raportu należą się Pani 
Alicji Wojnowskiej oraz wszystkim Paniom zatrudnionym  w Dziekanacie.  
 
                              Profesor Jacek Namieśnik 
               Dziekan   
 
 
POROZUMIENIE 
 
W listopadzie br. zostały podpisane porozumienia o współpracy naukowo-badawczej 
i rozwojowej pomiędzy Wydziałem Chemicznym PG a firmami prywatnymi: Nanoco 
sp. z o.o. w Tychach i Jakusz w Kościerzynie. Celem współpracy jest rozwiązywanie 
problemów w zakresie m.in.: unowocześnienia technologii, szkolenia personelu 
technicznego oraz oceny jakości produktów i charakterystyki odpadów. 
Wydział Chemiczny ze swej strony oferuje ponadto:  
- wykonywanie badań naukowych i ekspertyz technicznych, 
- opracowanie projektów procesowych, 
- udostępnia laboratoria do badań i zajęć szkole-niowych, 
- udostępnia sale dla konferencji i seminariów, 
- prowadzi badania w ramach prac magisterskich i doktoranckich. 



 Konsekwencją wspomnianego wyżej porozumienia jest podjęcie w ramach 
współpracy z firmą Jakusz wspólnych przedsięwzięć związanych z utylizacją 
przeterminowanej amunicji.  
 W najbliższym czasie przewidywane są kolejne porozumienia pomiędzy 
Wydziałem a przedsiębiorstwami z Pomorza i innych regionów Polski. 
 
 
 
NOWE FORMY WSPÓŁPRACY I KONTAKTÓW Z ABSOLWENTAMI 
NASZEGO WYDZIAŁU 
 
 21 i 28 XI 2005 staraniem dr inż. Marii Tynek z Katedry Chemii Technologii i 
Biotechnologii Żywności, studenci V roku i pracownicy Katedry mieli możliwość 
uczestniczenia w następujących seminariach : 
1. Przemysłowe aspekty wytwarzania i wykorzystania czekolady. 
2. Emulgatory w przemysłowym wytwarzaniu żywności. 
3. Stabilizatory w przemysłowym wytwarzaniu żywności. 
. Seminaria prowadził mgr inż. Bartosz Wnuk, absolwent wydziału 
Chemicznego PG, Inżynier d/s Procesu w fabryce lodów ALGIDA, należącej do 
koncernu UNILEVER. 
 Była to okazja do poznania przemysłowej codzienności i skonfrontowania jej z 
możliwościami jakie posiada środowisko naukowe. Jak wynika z anonimowej ankiety, 
uczestnicy uznali seminaria za ciekawe uzupełnienie wykładów. Najbardziej 
spodobały się konkretne przykłady z praktyki przemysłowej. Zaś prowadzącemu 
prowadzenie seminariów i dyskusja sprawiły wielką satysfakcję.  
 
Od Redaktora Biuletynu: Warto dodać, że pan mgr inż. Bartosz Wnuk pracę 
dyplomową wykonał w Katedrze Chemii Fizycznej, pod osobistym kierunkiem Redak-
tora Naczelnego BIULETYNU Dziekana, a jej temat nie miał nic wspólnego z 
czekoladą, lodami, stabilizatorami oraz emulgatorami. Wszechstronne wykształcenie 
zdobyte na naszym Wydziale, jest podstawą Jego sukcesów zawodowych. 
Umożliwiło mu to między innymi zastosowanie pomiarów przewodności 
elektrolitycznej w produkcji lodów.  
 
 
Z ŻYCIA WYŻSZYCH SFER 
 

Warto odnotować wyjątkowo miłe, a przede wszystkim niecodzienne 
spotkanie, w którym uczestniczył pracownik naszego Wydziału Pani Profesor Doktor 
Habilitowana Inżynier Bożenna Kawalec-Pietrenko Kierowniczka Katedry Inżynierii 
Chemicznej i Procesowej. Otóż Pani Profesor była jedną z dwóch osób z Polski z 
obszaru inżynierii chemicznej i procesowej, które zostały zaproszone na lunch z Her 
Royal Highness The Princess Royal Anna. Wszyscy wiemy, że Księżniczka Anna jest 
córką Królowej Elżbiety Brytyjskiej.  

Lunch odbył się w Glasgow w dniu 13 lipca 2005 roku. Oczywiście 
przygotowanie do spotkania wymagało niezłego wstępnego treningu w celu 
dostosowania się do wymogów instrukcji dotyczącej stroju, formy zwracania się do 
HRH Księżniczki Anny oraz ukłonów. 
 
 



 
Cytat miesiąca: 
 
Republika  nie potrzebuje ludzi nauki. 
 
 Jean-Paul Marat (1743-1793) 
 z okazji skazania  Lavoisiera na smierć na gilotynie. 
 


