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NAGRODY REKTORA PG ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIAŁALNOŚCI 
NAUKOWO-BADAWCZEJ W ROKU 2005 

 
 Jak co roku JM Rektor PG przyznał nagrody za szczególne i wyjątkowe osiągnięcia 
naukowo-badawcze w minionym roku 2005. W grupie wyróżnionych znalazło się 20 
pracowników Wydziału Chemicznego. 
 Indywidualną nagrodę I-go stopnia za wybitne osiągnięcia naukowo-badwcze 
otrzymał profesor  dr hab. inż. Jacek Namieśnik (243 pkt). 
 Nagrody indywidualne II-go stopnia za osiągnięcia w działalności naukowej otrzymali 
profe-sor dr hab. inż. Kazimierz Darowicki (170 punktów) oraz profesor dr hab. Józef Kur 
(152,66 punkta). 
 Nagrody indywidualne II-go stopnia otrzymali również profesor dr hab. inż. Marian 
Kamiński oraz profesor dr hab. inż. Jerzy Pikies, którym w roku 2005  Prezydent RP nadał 
tytuły naukowe.  
 Nagrodą zespołową I-go  stopnia wyróżniono zespół naukowy, który uzyskał 300 
punktów, a w którego skład wchodzili: 
 1. prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki 
 2. dr inż. Stefan Krakowiak 
 3. dr inż. Andrzej Miszczyk 
 4. dr inż. Juliusz Orlikowski 
 5. dr inż. Paweł Ślepski 
 6. dr inż. Krzysztof Żakowski 
 7. dr inż. Artur Zieliński. 
  
 Nagroda zespołowa II-go stopnia przypadła w udziale zespołowi naukowemu 
skladającemu się z następujących osób: 
 1. dr hab. inż. Ryszard Andruszkiewicz, prof. nadzw. PG 
 2. dr inż. Maciej Bagiński 
 3. profesor dr inż. Edward Borowski, prof. zw. PG 
 4. dr inż. Jolanta Grzybowska 
 5. prof. dr hab. inż. Jan Mazerski 
 6. prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski 
 7. dr hab. inż. Jan Pawlak, prof. nadzw. PG 
 8. dr inż. Aleksandra Walkowiak 
 9. dr inż. Marek Wojciechowski,.   



a którego dorobek odpowiada został wyceniony na 174  punkty.  
  

W imieniu całei społeczności naszego Wydziału, w imieniu wszystkich Koleżanek i 
Kolegów składam wyróżnionym najserdeczniejsze gratulacje i życzenia dalszych sukcesów 
naukowych. 
 

SEMINARIUM W KAZIMIERZU DOLNYM 
 
 W dniach 21-23 kwietnia 2006 odbyło się Seminarium Studenckich Kół Naukowych 
pt. Perspektywy rozwoju biotechnologii w Polsce. Wykłady, zorganizowane przez Koło 
Studentów MIKRON z Uniwersytetu Lubelskiego, odbyły się w ośrodku UMCS w 
Kazimierzu Dolnym.  
 Spotkanie otworzyła prof. dr hab. Magdalena Fikus, która w wykładzie pt. Przyszłość 
biotechnologii w medycynie opowiedziała nam o prawdopodobnej przyszłości biotechnologii 
w najbliższych latach. Następnie pani dr Anna Jarosz-Wilkołaza zapoznała nas z 
możliwościami zastosowania oksydoreduktaz, po czym dr Jarosław Król wygłosił wykład pt. 
Genomy bakteryjne. Wszyscy też z wielkim zainteresowaniem wysłuchali też wykładu prof. 
dr hab. Krzysztofa Grzywnowicza pt. Opowieści szalonego kapelusznika, czyli od 
etnomykologii rytualnych i paradnych nakryć głowy do kolorowych landrynek 
mykotechnologa, w którym mieliśmy niepowtarzalną okazję poznać grzyby od nieco innej 
strony. 
 Po wykładach wspaniałych gości studenci reprezentujący koła naukowe uczelni 
wyższych z całej Polski mieli okazję pochwalić się swoimi osiągnięciami i zaprezentować 
plany na przyszłość. Jako przedstawiciele Naszej Uczelni i uczestnicy zjazdu, Koło 
Studentów Biotechnologii Politechniki Gdańskiej, również przygotowaliśmy własną 
prezentację dotyczącą naszej działalności, a także pokaz wyników z ostatnio 
przeprowadzonych przez nas akcji promowania biotechnologii na terenie Trójmiasta.  
 Seminarium odbyło się w niezwykle miłej i przyjaznej atmosferze. W czasie jego 
trwania zdobyliśmy jakże bezcenna wiedze, która pomoże nam dalej się rozwijać i 
kształtować nasze umiejętności. Trzeba tu podkreślić, że przedstawiciele Naszego Koła są 
osobami najczęściej zachęcanymi do dyskusji, dzięki czemu nawiązujemy wiele nowych 
znajomości, które mogą nam pomóc w naszej działalności na polu szerzenia wiedzy z zakresu 
Biotechnologii wśród ogółu społeczeństwa. 
 Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować naszemu dziekanowi prof. Jackowi 
Namieśnikowi, naszemu prorektorowi prof. Władysławowi Kocowi oraz naszemu 
opiekunowi prof. Józefowi Kur za umożliwienie nam wyjazdu na to kształcące spotkanie, 
oraz naszym kolegom z Koła Naukowego MIKRON za zaproszenie oraz cieple przyjęcie. 
                              

              KSB 
 
 

WYKŁADY W PRZODKOWIE 
 
 8 kwietnia 2006 roku Koło Studentów Biotechnologii przygotowało wykłady pt. „Czy 
wiemy co jemy ?” dla uczniów Gimnazjum i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Przodkowie. Do akcji tej nasze Koło  zostało zaproszone przez przedstawicielkę fundacji 
„Nasze Dzieci” dr inż. Magdalenę Kloskowską.  
 Przybyli młodzi ludzie z żywym zaciekawieniem wysłuchali przygotowanych przez 
studentów prezentacji. Spotkanie rozpoczęła Katarzyna Brejt wprowadzając ich w tajniki 
modyfikacji genetycznej organizmów żywych w prezentacji pt. GMO, następnie Bartosz 



Górkiewicz odcyfrował tajemniczy kod dodatków do żywności, po którym Jolanta 
Hałuszczak odsłoniła sekrety witaminy C. Spotkanie zakończyła Małgorzata Serżysko 
rozwiewając wątpliwości związane z ryzykiem zarażenia się ptasią grypą.  
 Bardzo dużym powodzeniem cieszyły się również ulotki Wydziału Chemicznego 
Politechniki Gdańskiej, które rozdaliśmy przybyłym uczniom. Wiele osób deklarowało 
zainteresowanie studiami na naszej uczelni i mamy nadzieje, że to spotkanie choć trochę 
pomoże im w podjęciu tej trudnej decyzji. 
 Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować dr inż. Magdalenę Kloskowskiej za 
współudział i okazaną życzliwość w trakcie przygotowywania wykładów oraz uczniom i 
dyrektorowi Gimnazjum i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie za bardzo ciepłe 
powitanie i przybycie na spotkanie.  
          KS 
 
 

KOŁO STUDENTÓW BIOTECHNOLOGII ODWIEDZA 
I LICEUM AKADEMICKIE W GDYNI 

 
W dniach 22-23 kwietnia, w I Liceum Ogólno-kształcącym w Gdyni, w ramach 

konferencji dotyczącej Dnia Ziemi odbył się cykl wykładów poprowadzonych m.in. przez 
członków Koła Studentów Biotechnologii Politechniki Gdańskiej. 

Spotkanie odbyło się dzięki zaproszeniu oraz ciepłemu przyjęciu przez dyrektora 
szkoły pana Leszka Ciesielskiego, a także licznie zgromadzonych słuchaczy, który z uwagą 
wysłuchali tego co piszczy w przysłowiowej trawie.  

Wśród zaprezentowanych przez nas tematów gospodarze oraz goście mieli okazję 
zgłębić tajniki Genetycznie Modyfikowanych Organizmów (Katarzyna Brejt, III rok BT); 
Dodatków do żywności oraz ich wpływu na zdrowie konsumenta (Bartek Górnikiewicz, I rok 
BT); Grypy - tak nam wszystkim, niby dobrze, znanej choroby (Bartosz Tomiczek,  II rok BT).   
Dobrym zwiastunem pozytywnego odbierania działalności Koła, było wyrażenie chęci sporej 
części zgromadzonych do wzięcia udziału w organizowanym przez nas Krótkim Kursie 
Biotechnologii, który odbędzie się w najbliższym czasie na Wydziale Chemicznym 
Politechniki Gdańskiej. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczone są na naszej 
stronie internetowej. 

Duża liczba osób jaka zjawiła się na spotkaniu, niezwykle przyjemna atmosfera oraz 
zainteresowanie sprawami związanymi z biotechnologią zachęcają nas do organizowania 
większej ilości tego typu spotkań w przyszłości.  

Wśród wielu członków Koła Studentów Biotechnologii w organizacji tego 
przedsięwzięcia szczególnie zasłużyli się studenci II roku BT Katarzyna Rudnicka, Karolina 
Janikowska, Natalia Siwik oraz Grzegorz Gorczyca. 

Podziękowania składamy na ręce dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, 
pana Leszka Ciesielskiego. Chcielibyśmy także bardzo serdecznie podziękować Naszemu 
dziekanowi profesorowi Jackowi Namieśnikowi. Podziękowania należą się także naszemu 
mentorowi profesorowi Józefowi Kur, którego wsparcie techniczne i naukowe umożliwia nam 
rozwój oraz możliwość prezentacji i poruszania kwestii biotechnologicznych na szerszym 
forum. 

 Dziękujemy także panu Henrykowi Gorzeń, którego pomysły stanowią dla nas 
nieustanne źródło inspiracji oraz bodziec do dalszych działań.  
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WARTO WIEDZIEĆ 
 
 Karl Kruszelnicki podaje, że w Stanach Zjednoczonych szkło stanowi do 6% odpadów 
stałych. Około 35% tego szkła zostaje ponownie przetworzona, reszta zostaje zagrzebana w 
wysypiskach. Do roztopienia gotowego szkła potrzeba ponad 25% mniej energii niż do 
stopienia składających się na nie surowców. 
 W Holandii i Szwajcarii przetwarza się 50% zużytego szkła, ale w wielkiej Brytanii 
tyko 12%.  
 Jak to wygląda w naszym kraju? Na osiedlach widać pojemniki, ale jakie są losy tego 
cennego surowca wtórnego? 
 
      

NOWOŚCI  BIBLIOTECZNE 
 
 Niżej wymienione książki, które trafiły do zbiorów naszej Biblioteki zostały 
zakupione za pieniądze z funduszy pozostających w dyspozycji Dziekana. 
 
1. Polymer Processing. Principles and Design. 
Donald G. Baird, Dimitris I. Collias 
A Wiley -Interscience Publikations. John Wiley & Sons Inc. ISBN 0-471-25453-3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


