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 Prawie dokładnie dziewięć lat temu, bo 19 listopada 1997 roku ukazało się pierwsze 
wydanie BIULETYNU Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, który 
powstał z inicjatywy i na polecenie ówczesnego i obecnego Dziekana Wydziału Chemicznego 
PG profesora Jacka Namieśnika.     
 Do dnia dzisiejszego ukazało się 199  wydań BIULETYNU, a dzisiejsze jubileuszowe 
dwusetne wydanie opatrzone jest tą samą od lat winietą i wydrukowane na takim samym 
fiołkowym papierze. Kolor papieru czasami się zmieniał - wydania wielkanocne były 
powielane na papierze wiosenno-kolorowym, a wydania bożonarodzeniowe na papierze 
białym i  niebieskim. 
 Poprzedni jubileusz Redakcja BIULETYNU obchodziła 10 października 2001 roku. 
Wtedy to, prawie dokładnie 5 lat temu, ukazało się setne wydanie BIULETYNU. Łatwo 
zauważyć, że wydanie pierwszej setki zajęło 4 lata. Przygotowanie drugie setki zajęło 5 lat. 
Widać, że tempo nieco spadło. Przyczyny? Może zabrakło chętnych do chwalenia się swoimi 
osiągnięciami  oraz sukcesami?  
 Redaktorem BIULETYNU Dziekana od samego początku jest podpisany pod tym 
tekstem Wacław Grzybkowski, a niezłomnie towarzyszy mu Mirosław Maciuk, przez którego 
ręce przeszło około 20 000 arkuszy papieru kserograficznego.  
 Z chwilą powstania wersji elektronicznej BIULETYNU do zespołu dołączali po kolei 
Mariusz Krawczyk, Aleksander Astel i Karolina Szczepaniak. Obecnie wersję internetową 
wpuszcza do sieci Andrzej Kuczwara. W niektórych wydaniach sieciowych BIULETYNU 
można natknąć się na fotografie ilustrujące ważniejsze wydarzenia, na przykład takie jak 
Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego. 
         
 W imieniu wszystkich współpracowników i własnym dziękuję PT Czytelnikom 
BIULETYNU Dziekana za ciepłe i życzliwe słowa zachęcające do przygotowywania 
kolejnych wydań. 
 
      Redaktor BIULETYNU 
               Wacław Grzybkowski 
 
PS. Chwilowa zmiana koloru papieru nie ma nic wspólnego z jubileuszem naszego 
BIULETYNU. Wynika to jedynie  z chwilowych zaburzeń w dostawie papieru w naszym 
ulubionym kolorze.   
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NOMINACJE 
 
 Senat Politechniki Gdańskiej na posiedzeniu w dniu 25.10.2006 zaaprobował wniosek 
Rady Wydziału Chemicznego w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. inż. Sławomira 
Milewskiego na stanowisku profesora zwyczajnego PG. 
 
 Na tym samym posiedzeniu Senat Politechniki Gdańskiej pozytywnie ustosunkował 
się do przedstawionego przez Dziekana wniosku Rady Wydziału Chemicznego o zatrudnienie 
dr hab. inż. Andrzeja Składanowskiego oraz dr hab. inż. Janusza Stangreta na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego PG  na okres 5 lat. 
 
 Składam Panom Profesorom gratulacje oraz życzenia wielu sukcesów naukowych i 
satysfakcji z pracy dydaktycznej, zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. 
     

Dziekan 
 
 

POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY 
 
 30 października br. podpisano porozumienie pomiędzy Wydziałem Chemicznym PG a 
firmą OLIVA sp. z o.o. w Gdyni o współpracy i stałym świadczeniu usług z zakresu korozji i 
ochrony przed korozją. Prowadzącym umowę jest kierownik Katedry Elektrochemii, Korozji i 
Inżynierii Materiałowej prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki. 
 W październiku br. podpisano również umowy pomiędzy Wydziałem Chemicznym 
Politechniki Gdańskiej a spółkami: 
 

- LOTOS Lab sp. z o.o. w Gdańsku - umowa o współpracy na temat wykonywania 
badań, prac o charakterze badawczo-rozwojowym oraz wdrożeniowym; 

 
- Centrum Badawczo-Wdrożeniowym UNITEX sp. z o.o. w Gdańsku - umowa o 
współpracy i stałym świadczeniu usług z zakresu korozji i ochrony przed korozją. 

  
Gorąco zachęcam do dalszego podpisywania umów o współpracy i świadczeniu usług.. 
 
        Dziekan 
 
 
 
 
 
 
 
 



DODATKOWE STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW 
 
 Prorektor ds. Kształcenia PG na wniosek Komisji ds. Socjalnych  Samorządu 
Doktorantów PG przyznał dodatkowe stypendia za wyniki naukowe. Zostały one przyznane 
na okres 1 roku (10 miesięcy). Przy ustalaniu listy rankingowej doktorantów pod uwagę 
wzięto: 

-dorobek naukowy z ostatniego roku akademickiego (słuchacze II-IV roku), 
-najlepsze wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym (dotyczy to słuchaczy I-go roku 
Studium). 

 Dodatkowe stypendia uzyskało 10% ogółu doktorantów. Na naszym Wydziale  na 
powstałej w ten sposób liście najlepszych doktorantów znalazły się następujące osoby: 
 
            Nazwisko i imię      rok    
 
    1. Dominiak Ewa                          3        

            2. Gilgenast Ewelina                   3         
            3. Kropidłowska Anna       3         
            4. Łapczuk-Krygier Agnieszka    1        
            5. Łącka Izabela                   1        
            6. Naganowska-Nowak Anna      4        

                        7. Plutowska Beata                   3        
            8. Romanik Grażyna                   2        
            9. Sadowska Kamila                   2         
          10. Skarżyńska Kamila       4       

 
Wszystkim wyżej wymienionym słuchaczkom Studium Doktoranckiego składam 

serdeczne gratulacje i wyrazy uznania. Raz jeszcze okazuje się, że: 
 

OPŁACA SIĘ PRACOWAĆ 
 
bo  wysiłek i zaangażowanie, wcześniej czy później zostaną dostrzeżone i nagrodzone. 
 
        Dziekan 
 
 

ENERGETYKA SŁONECZNA 
 
 Laboratorium Niekonwencjonalnych Źródeł Energii przy Katedrze Aparatury i 
Maszynoznawstwa Chemicznego uczestniczyło w wystawie TECHNIKON 2006, która 
odbyła się w dniach 24-26 października bieżącego roku w hali Międzynarodowych Targów 
Gdańskich w Gdańsku Oliwie na ulicy Beniowskiego.  
 Nasza prezentacja miała na celu promowanie odnawialnych źródeł energii, a w 
szczególności energetyki słonecznej. 
 
 
 
 
 

 



XI KONKURS FUNDACJI CRESCENDUM  EST-POLONIA 
 
 Zarząd Fundacji Crescendum-Est Polonia zaprasza studentów i młodych pracowników 
nauki do udziału w XI Konkursie o stypendium Fundacji. 
 Warunki i kwestionariusze na stronie domowej Fundacji: www.crescendumest.pl. 
Ważnym dla laureatów konkursu jest zobowiązanie się  przepracowania na terenie Rzeczy-
pospolitej Polskiej co najmniej 5 lat od zakończenia pobierania stypendium. 
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NOWOŚCI W BIBLIOTECE 
 
 Oto kolejny zestaw książek zakupionych ze środków pozostających w dyspozycji 
Dziekana i przekazanych do Biblioteki Wydziałowej. 
 
1. QUASICRYSTALS. An Introduction to Structure, Physical Properties, and Applications,  
J-B. Suck, M.Schreiber i P.Haussler ( Eds.) 
Springer 2002, ISBN 3-540-64224-2. 
 
2. PROCESY FOTOCHEMICZNE  ŚRODOWISKU. 
Z. Stasicka 
Wydawnictwo UJ, Kraków 2002 
 
3. SPEKTROMETRIA MAS. 
Pod redakcją J. Silberringa i P. Sudera 
Wydawnictwo UJ, Kraków 2006 
 
4. CHEMIA ŚRODOWISKA. Ćwiczenia i seminaria. Cz. 1 i 2. 
Redakcją: E. Szczepaniec-Cięciak i P. Kościelniak. 
Wydawnictwo UJ, Kraków 1999. 
 
 Ze środków wydziałowych zostały również  zakupione i przekazane do Biblioteki 
Wydziałowej dwa opracowania: NORMY ISO - SKUTECZNY SPOSÓB UZYSKANIA oraz 
CERTYFIKATY JAKOŚCI. 
I 
 Kolejny raz Redakcja BIULETYNU przypomina, że książki kupione za pieniądze 
publiczne, to jest pochodzące z publicznych środków - niezależnie od ich proweniencji - są 
własnością publiczną i jako takie winny być rejestrowane w katalogach Biblioteki Głównej 
PG i opatrzone znakami własności Politechniki Gdańskiej. Odnotowanie w inwentarzach 
katedralnych nie wystarczy. Każdy czytelnik, każdy użytkownik zbiorów naszej Biblioteki 
winien mieć do nich dostęp. Szczegóły postępowania regulują, co kilku lat ponawiane,  
zarządzenia JM Rektora PG. 
 Środki na zakup książek są tak skromne, że nie stać nas na dublowanie lub kupowanie 
książek tworzących indywidualne księgozbiory. Jaki bowiem ma sens zakup takiej pozycji jak 
CRC Handbook of Chemistry and Physics i trzymanie jej pod kluczem, podczas gdy 
Biblioteka jeszcze do niedawna, bo do grudnia 2004, dysponowała sfatygowanym wydaniem 
sprzed ponad dwudziestu lat? Ile razy, jak często zagląda się do takiej książki. Dobrze byłoby 
ją udostępnić innym. 
            Redaktor 


