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Świąt Bożego Narodzenia 
 

      radosnych i spokojnych, 
                                                  szczęśliwych zdrowych,  
                            takich jak pragniemy i życzymy sobie 
oraz wszystkim czytelnikom  BIULETYNU Dziekana !                                      
 
 
 

 
 
 

WE WISH YOU MERRY CHRISTMAS AND  HAPPY NEW YEAR 
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Drodzy Przyjaciele, 
Koleżanki i Koledzy, 
Drodzy Studenci 
 
 Niech Święta Bożego Narodzenia Roku Pańskiego 2006 będą dla 
nas wszystkich  czasem radości i odpoczynku. 
 Niech Nowy Rok 2007 będzie dla nas bardziej łaskawy niż rok 
miniony, a przecież i ten nie był zły. 
 Wszystkim pracownikom oraz studentom składam życzenia 
spokojnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i 
wszelkiej pomyślności w nadchodzącym roku 2007. 
 
 
               Profesor Jacek Namieśnik 

                Dziekan Wydziału Chemicznego PG 
 
Gdańsk, Święta Bożego Narodzenia 2006 

UROCZYSTE WRĘCZENIE DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW 
 
 W piątek 8 grudnia 2006 roku odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału 
Chemicznego poświęcone wręczeniu dyplomów ukończenia studiów tegorocznym 
absolwentom.  
 Po wystąpieniu Dziekana  wręczono dyplomy ukończenia studiów 173 magistrom 
inżynierom i 105 inżynierom. Następnie ogłoszono wyniki konkursów na najlepszą pracę 
dyplomową i wręczono nagrody.    

W konkursie organizowanym przez Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej 
wspólnie z Oddziałem Gdańskim Polskiego Towarzystwa Chemicznego nagrodę otrzymał 
mgr inż. Sebastian Demkowski. Nagrodę wręczyła dr inż. Bożena Zabiegała. Dwa 
równorzędne wyróżnienia  przypadły w udziale  mgr inż. Marcinowi Kamińskiemu oraz 
panom mgr inż. Tomaszowi Klonowskiemu i mgr inż. Łukaszowi Kwiatkowskiemu. 
 Laureatem konkursu organizowanego przez Koło Stowarzyszenia Inżynierów i 
Techników Przemysłu Chemicznego został mgr inż. Marcin Kamiński, a nagrodę wręczyli 
wspólnie profesor Bożenna Kawalec-Pietrenko, Prezes Zarządu Wojewódzkiego SITPChem, i 
profesor Waldemar Wardencki, Prezes Koła Zakładowego tej organizacji. 
 Po tym miłym akcencie profesor Aleksander Kołodziejczyk pożegnał tegorocznych 
Absolwentów, życząc im sukcesów i szczęścia w życiu osobistym i zawodowym, żywiąc 
jednocześnie nadzieję, że to nie jest ostatnie takie wspólne spotkanie i więzi z uczelnią będą 
trwały dłużej. Na to również liczył w swoim krótkim przemówieniu przedstawiciel 
Stowarzyszenia Absolwentów PG profesor Marek Biziuk.  
 Jak przystało na  uroczystość uczelnianą nie obyło się bez tak zwanego„ostatniego 
wykładu”, który tym wygłosiła dr hab. inż. Helena Janik. Temat wykładu Od biodegradacji 
kwasu mlekowego do nanotechnologii zainteresował wszystkich. 



 Ostatnim punktem uroczystości było wspólne zdjęcie absolwentów i członków Rady 
Wydziału - można je oglądać na naszej stronie domowej w zakładce ciekawostki  galeria 
zdjęć/ 
 Tego samego dnia odbyło się spotkanie studentów i absolwentów z przedstawicielami 
Grupy LOTOS S.A. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Widać więc, że takie 
inicjatywy są bardzo potrzebne. 
 
 
 

CHCESZ  BYĆ ZDROWY TO JEDZ BIGOS  
LUB KIEŁBASĘ Z KAPUSTĄ 

 
 Efektem współpracy naukowców z naszego Wydziału i Zakładów Mięsnych Nowak z 
Jankowa koło Gdańska jest opracowanie receptury wędlin zawierających naturalne substancje 
przeciwdziałających powstawaniu nowotworów. Są to związki z grupy glukozynolanów. 
Mają one przeciwdziałać powstawaniu nowotworów jelita grubego, piersi i płuc - czyli tych 
najczęściej występujących. 
 Receptura została już zgłoszona do Urzędu Patentowego, a podczas inauguracji targów 
“Politechnika Gdańska dla gospodarki innowacyjnej” przedstawiciele obu stron podpisali 
umowę o wspólności patentowej oraz  współpracy naukowo-badawczej.  
 Skład wyrobów pozostaje tajemnicą patentową - powiedziała dr Agnieszka Bartoszek 
z Katedry Technologii Leków i Biochemii - można jedynie ujawnić, że glukozynolany 
występują w warzywach, zwłaszcza w kapuście. 
 Powyższe odkrycie jest kolejnym argumentem przemawiającym za wysoką wartością 
kuchni staropolskiej w której kiełbasa i kapusta, czyli bigos są bardzo ważnymi pozycjami. 
Jesteśmy przekonani, że podobnego działania profilaktycznego można oczekiwać w 
przypadku tradycyjnych potraw wigilijnych, takich jak kapusta z grzybami oraz pierogi. 
 
 
 

HAPPY NEW YEAR,  BONNE ANNÉE 
 
 

 
POROZUMIENIA O WSPÓPRACY 

 
 4 grudnia 2006 podpisane zostało porozumienie o współpracy naukowo-badawczej i 
rozwojowej pomiędzy Wydziałem Chemicznym  Politechniki Gdańskiej a Przedsiębiorstwem 
Produkcyjno-Handlowo-Usługowym BARLON Bartłomiej Osiński z Nowego Miasta. 
 
 6 grudnia 2006. podpisano kolejne porozumienie o współpracy naukowo-badawczej i 
rozwojowej. Tym razem między Zakładami Górniczo-Metalowymi Zębiec S.A. w 
Starachowicach, a Wydziałem Chemicznym PG.  
  

Gorąco zachęcam do dalszego podpisywania umów tego typu.. 
  
       Dziekan 
 
  



God Jul och Gott Nytt År 
 
 

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 
NA POLEKO 2006 

 
 W dniach 21-24 listopada 2006 w Poznaniu miały miejsce Międzynarodowe Targi 
Ekologiczne POLEKO 2006, w trakcie których odbyło się kilkadziesiąt konferencji i 
seminariów poświęconych różnym aspektom ochrony środowiska. 
 Wśród ekspozycji specjalnych Targów wydzielono m.in.: Salon Czystej Energii, Salon 
Recyklingu, Salon: Investcity-Środowisko, Salon: Nauka dla Środowiska oraz Park Techniki 
Komunalnej. 
 W Salonie Nauka dla Środowiska zwiedzający mieli okazję zapoznać się z prezentacją 
osiągnięć, zakresu działalności i oferty analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki 
Gdańskiej.  
 Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, Pomorskie Centrum Badań i Technologii 
Środowiska - POMCERT oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego na Targach 
POLEKO 2006 występowali wspólnie. Przedstawiciele Politechniki Gdańskiej zapoznawali 
uczestników Targów z ofertą studiów stacjonarnych i podyplomowych Wydziału 
Chemicznego, prezentowali osiągnięcia Naukowego Koła Chemików oraz przedstawiali 
ofertę badań analitycznych.  
 Wszyscy odwiedzający Targi zostali zaproszeni na organizowane przez Wydział 
Chemiczny PG 5-tą Międzynarodową Konferencję AUZO2008 Oils and Fuels for 
Sustainable Development (wrzesień 2008) oraz na Międzynarodową Konferencję Com-
prehensive Sludge Management (wrzesień 2009 ). 
 Obok prezentacji doświadczeń instytucje reprezentujące na Targach Region Pomorza 
wzięły czynny udział w cyklu seminariów Forum Czystej Energii, odbywających się pod 
patronatem miesięcznika Czysta Energia. W trakcie Forum odbyła się kontynuacja dyskusji 
zapoczątkowanej we wrześniu bieżącego roku w trakcie II Ogólnopolskiej Konferencji 
Naukowo-Technicznej Gospodarka Osadami OSAD2006 zorganizowanej przez Wydział 
Chemiczny Politechniki Gdańskiej oraz Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska 
- POMCERT. Seminarium prowadzili profesor Jan Hupka i dr Andrzej Tonderski 
(POMCERT). Przedmiotem dyskusji były techniczne i legislacyjne możliwości współspalania 
osadów ściekowych.   
 
 

Joyeux Noël et Bonne Anneé 
 
 

NOWOŚCI W BIBLIOTECE 
 
 Profesor Jacek Namieśnik przekazał do Biblioteki Wydziałowej CD pod tytułem 
IUPAC GOLD BOOK  Compendium of Chemical Terminology. Osoby zainteresowane 
mogą uzyskać bardziej wyczerpujące informacje o zawartości tego dzieła na stronie domowej: 
http://goldbook.iupac.org. 
 
 

Feliz Navidad y Próspero Ańo Nuevo 
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