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10-LECIA OŚRODKA DEMONSTRACYJNO-SZKOLENIOWEGO 
POSZANOWANIA ENERGII 

 
9 grudnia bieżącego roku przy lampce szampana i koncercie w wykonaniu 

kwartetu fagotowego Akademii Muzycznej odbyła się uroczystość 10-lecia powstania 
Ośrodka, obecnie Proekologicznych Odnawialnych Źródeł Energii, która była jednym 
z ostatnich akordów tegorocznych uroczystości jubileuszowych Politechniki 
Gdańskiej.  

Gospodarzem uroczystości był profesor Witold Lewandowski, a spotkanie 
zaszczycili swoją obecnością  Dziekan Wydziału Chemicznego  prof. dr hab. inż. 
Jacek Namieśnik, Dziekan Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa dr hab. inż. M. 
Dzido, prof. nadzw. PG, Prodziekan Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. J. 
Cieśliński, prof. nadzw. PG oraz przedstawiciel Dziekana Wydziału Fizyki 
Technicznej i Matematyki Stosowanej dr hab. inż. H. Sodolski, prof. nadzw. PG. W 
spotkaniu wzięli udział członkowie Fundacji Poszanowania Energii: dr inż. Jan 
Jaracz, dr inż. Kazimierz Żochowski, doc. Wiktor Maksymiuk i dr Tadeusz Żurek, 
wszyscy pracownicy Katedry Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego oraz wielu 
znakomitych gości, w tym większość z sygnatariuszy podpisanego 10 lat temu Aktu 
Erekcyjnego, a byli nimi ówczesny Rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. 
Edmund Wittbrodt, ówcześni Prorektorzy Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. 
Aleksander Kołodziejczyk i  prof. dr hab. inż. Antoni Nowakowski, a także ówczesny 
Dziekan Wydziału Chemicznego PG prof. dr hab. inż. Jan F. Biernat.  

 



 
 
Fot.1. Goście uczestniczący w uroczystości Na zdjęciu od prawej: prof.. H.Sodolski, prof. M.Dzido – 

Dziekan Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa, dr E.Radziemska, prof. J.Cieśliński  Prodziekan 

Wydziału Mechanicznego, dr H.Bieszk, dyplomanci, mgr inż. D.Banaś, inż.L.Wróblewski. 

 
 
Pomysłodawcą powołania Ośrodka był w roku 1995 - wraz z prezesem 

Fundacji Poszanowania Energii w Gdańsku dr inż. Janem Jaraczem i Zarządem 
Fundacji - prof. dr hab. inż. Witold Lewandowski. Wspólnymi siłami członków 
Fundacji oraz pracowników Katedry został przeprowadzony remont hali 
technologicznej, wykonano schody łączące halę z antresolą, na której utworzono salę 
demonstracyjno-audytoryjną.  

Środki na przeprowadzenie remontu udało się pozyskać od takich firm jak: 
Vaillant, Wiessman, Grundfoss, APV, Buderus, SeCesPol, Gejzer, Convertor i 
innych, które były zainteresowane promocją swoich wyrobów. Firmy te użyczyły 
również nieodpłatnie lub po preferencyjnych cenach produkowane przez siebie 
urządzenia, takie jak: kotły gazowe, olejowe, na biomasę, pompę ciepła, węzeł 
cieplny oraz sfinansowały opomiarowanie i podłączenie tych urządzeń do 
centralnego kolektora. 

 



 
 
Fot.2. Widok z antresoli: Prof. W.Lewandowski , prof. A.Nowakowski, doc. W.Maksymiuk, prof. 

E.Wittbrodt, prof. J.Kołodziejczyk, prof. J.Biernat, prof. J. Namieśnik, dr J.Jaracz . inż. L.Wróblewski, 

mgr inż. D.Banaś. 

 
 
Przez dziesięć lat swojej działalności Ośrodek pełnił wiele różnorakich funkcji, 

które miały jeden nadrzędny cel, jakim była wszechstronnie realizowana i szeroko 
rozumiana promocja oszczędzania energii z uwzględnieniem: zasobów energii 
odnawialnych, warunków bezpie-czeństwa energetycznego, realizacji zasad Agendy 
21, ochrony środowiska i segregacji odpadów. Usytuowanie Ośrodka promowało 
również Politechnikę Gdańską i Wydział Chemiczny.  

Odbiorcami tej promocji było: środowisko naukowe, studenci uczestniczący w 
procesie dydaktycznym, uczniowie wszystkich typów szkół traktowani jako 
potencjalni przyszli studenci, nauczyciele  mający duży wpływ na kształtowanie 
zainteresowań uczniów, społeczności lokalne, organizacje pozarządowe i 
przedstawiciele samorządów. 

Forma realizacji tych zamierzeń podzielona była na następujące zadania: 
działalność naukowa, dydaktyka, promocja ekologii w szkołach, doradztwo w 
zakresie bezpieczeństwa energetycznego, ekonomii, zasobów nośników energii itd. 
dla organizacji samorządowych oraz doradztwo energetyczno-ekologiczne dla 
indywidualnych przedstawicieli społeczności lokalnych.  
 W ramach działalności naukowej prowadzone były badania eksperymentalne i 
teoretyczne między innymi w tematyce: energetyka słoneczna  



(konwersja fotoelektryczna - fotoogniwa i termiczna - kolektory słoneczne), biomasa, 
biogaz, wodór, ogniwa paliwowe, magazynowanie energii cieplnej, pompy ciepła, 
czyste spalanie, współspalanie, ograniczanie konwekcyjnych strat ciepła, 
energetyczny recykling odpadów i inne. 

Efektem wymiernym tej działalności jest 7 wydanych książek, 1 monografia, 3 
rozprawy doktorskie, 51 publikacji oraz 5 patentów. W dokumentacji tego dorobku nie 
ujęto wcześniejszego dorobku pracowników Katedry oraz tego, który nie jest 
bezpośrednio związany z profilem zainteresowań naukowych Ośrodka.  

 

 
 
Fot.3. Uroczystości uświetnił koncert kwartetu fagotów z Akademii Muzycznej. 

 
 

Efektem 10 letniej działalności dydaktycznej, realizowanej równolegle z dydaktyką 
inżynierską Katedry Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego, jest 
przeprowadzenie zajęć dla 619 studentów Wydziału Chemicznego oraz 85 studentów 
Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. 

W Ośrodku realizowane były również prace dyplomowe dla studentów 
wszystkich wydziałów Politechniki Gdańskiej. Dotychczas zastało obronionych 13 
studenckich prac dyplomowych oraz 135 prac dyplomowych uczestników studiów 
podyplomowych.  

W ciągu 10 letniej działalności Ośrodka odbyły się w nim 3 podyplomowe 
studia adresowane głównie dla nauczycieli przyrody i finansowane w całości przez 
Ministerstwo Szkolnictwa i Edukacji oraz studium z Technicznych i Technologicznych 



Aspektów Ochrony Środowiska dofinansowane przez Rafinerię Gdańską. Studia te 
ukończyło 135 nauczycieli, a wykładowcami oprócz pracowników Wydziału 
Chemicznego byli także wybitni specjaliści z biologii, meteorologii, geografii, 
pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Polskiego Klubu Ekologicznego. 
Łącznie z różnych form działalności dydaktycznej realizowanej w Ośrodku 
Proekologicznych Odnawialnych Źródeł Energii skorzystało ponad 1350 studentów i 
nauczycieli. 

Ośrodek prowadził dwie formy działalności na rzecz szkół województwa 
pomorskiego: cotygodniowe jednodniowe piątkowe wycieczki szkolne oraz warsztaty 
dla Ekozespołów. Fundusze na realizację tego zadania pochodziły z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. 

Z tej formy działalności, która była jednocześnie promocją Politechniki 
Gdańskiej i Wydziału Chemicznego, skorzystało łącznie około 3000 uczniów ze 109 
klas szkół Gdańska i województwa pomorskiego, którym towarzyszyło około 220 
nauczycieli. Od 2000 r. do chwili obecnej z w warsztatach brało udział 68 
Ekozespołów szkół gdańskich (razem około 800 uczniów szkół gdańskich oraz około 
136 nauczycieli). 

W ramach działalności na rzecz gospodarki ciepłowniczej i energetycznej 
wykonywano 49 profesjonalnych opracowań i ekspertyz wg wymagań ustawy: Prawo 
Energetyczne z dn. 10.04.1997 z aktualizowanymi zmianami oraz obowiązującymi 
dokumentami rządowymi dotyczącymi polityki energetycznej Polski do roku 2025 
(wcześniej do roku 2020) oraz Strategii Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii.  
Ośrodek pełnił też społecznie nieodpłatne usługi w zakresie doradztwa 
energetycznego dla mieszkańców Gdańska i województwa pomorskiego. (W.L.) 
                                       
            
 Profesorowi Witoldowi Lewandowskiemu i wszystkim jego współpracownikom 
składam życzenia dalszego rozwoju i wielu, wielu dalszych sukcesów.  
 
          Profesor Jacek Namieśnik 
            Dziekan Wydziału Chemicznego PG 
 


