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Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus! 
Radujmy się więc, dopóki jesteśmy młodzi! 
 
 

OGŁASZAM ROK AKADEMICKI 2007/2008  
NA WYDZIALE CHEMICZNYM POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 

 ZA OTWARTY 
 
 Tymi tradycyjnym zwrotem profesor dr hab. inż. Jacek Namieśnik, Dziekan Wydziału 
Chemicznego Politechniki Gdańskiej zakończył swoje przemówienie otwierające uroczyste 
posiedzenie Rady Wydziału,które odbyło się w miniony piątek, to jest 28 września 2007, w  
Auditorium Novum Politechniki Gdańskiej. Poprzedziło ono równie uroczystą inaugurację 
uczelnianą, która odbyła się kilka dni potem, w środę 3 października 2007. 
  Po przemówieniu Dziekana głos zabrał przedstawiciel JM Rektora Politechniki 
Gdańskiej Prorektor PG ds. Współpracy ze Środowiskiem Gospodarczym i z Zagranicą, 
profesor Wojciech Sadowski, który podkreślił wysoką pozycję Wydziału Chemicznego, tak w 
kraju jak i na naszej uczelni, a następnie złożył życzenia owocnej pracy i sukcesów w 
codziennej pracy i nauce. 
 Kolejnym punktem uroczystości było złożenie ślubowania akademickiego przez 
studentów I-go roku oraz wręczenie indeksów.  
 Podczas tej podniosłej uroczystości wręczono indeksy  liczącej prawie 600 osób 
grupie dziewcząt i chłopców, którzy rozpoczęli studia na naszym Wydziale na sześciu 
kierunkach studiów: 
   1. Biotechnologia -134 osoby , 
   2. Chemia - 91 osób, 
   3. Environmental Protection & Management - 63 osoby, 
   4. Technologia Chemiczna - 118 osób, 
   5. Technologie Ochrony Środowiska - 111 osób, 
   6. Inżynieria Materiałowa -71 osób. 
         Dwoje studentów, Joanna Poreda oraz Łukasz Budyńko, otrzymały  indeksy z rąk JM 
Rektora Politechniki Gdańskiej  podczas uroczystości uczelnianej. 
 Uroczystość zakończył tradycyjny wykład inauguracyjny, który w tym roku wygłosiła 
profesor dr hab. inż. Waldemar Wardencki z Katedry Chemii Analitycznej. Tegoroczny 
wykład miał frapujący tytuł Co wdychała Pytia, czyli o zmianach składu atmosfery ziemskiej. 
Tajemniczy tytuł wykładu dzięki utalentowanemu wykładowcy szybko stał się jasny i 



klarowny, choć niektóre wnioski mogłyby zatrwożyć niektórych słuchaczy, przynajmniej tych 
co myślą perspektywicznie.  
 
Gaude Mater Polonia, prole fecunda nobili. / Ciesz się, Matko Polsko, bogata szlachetnym 
potomstwem  - słowa starożytnego hymnu  autorstwa Wincentego z Kiełczy zakończyły 
ceremonię. 
 Otwierając uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Chemicznego Politechniki 
Gdańskiej, poświęcone inauguracji roku akademickiego 2007/2008 profesor Jacek Namieśnik 
na wstępie powitał gości, którzy uczynili nam zaszczyt i przyjęli nasze zaproszenie do 
uczestnictwa w uroczystości. 
 Byli to przedstawiciele kierownictwa Uczelni, Dziekani i Prodziekani 
zaprzyjaźnionych wydziałów uczelni Trójmiasta oraz przedstawiciele szkół, organizacji 
gospodarczych oraz zakładów przemysłowych Pomorza. 

Dziekan serdecznie przywitał licznie przybyłych reprezentantów placówek 
oświatowych Trójmiasta. Szczególnie zaś gorąco zostali powitani członkowie Rady 
Konsultacyjnej, która służy naszemu Wydziałowi   radami oraz wsparciem, tak finansowym 
jak i organizacyjnym. 

Słowa serdecznego  powitania zostały skierowane do naszych emerytowanych 
pracowników, którzy nadal utrzymują ścisłą więź z Wydziałem. Wszyscy jesteśmy im 
niezwykle wdzięczni, że nadal możemy korzystać z ich pomocy i życzliwych rad. 
 Dzisiejszy Wydział Chemiczny należy nie tylko do największych w Politechnice, ale i 
do największych wydziałów chemicznych polskich uczelni technicznych, a pod względem 
liczby studentów jest największym Wydziałem Chemicznym w kraju. Począwszy od roku 
1945 mury Wydziału opuściło 6206 absolwentów, w tym 4420 magistrów inżynierów oraz 
1786 inżynierów. 
 W tym okresie Rada Wydziału nadała 545 osobom stopień naukowy doktora, a 92 
osobom stopień naukowy doktora habilitowanego. Na wniosek Rady Wydziału Chemicznego 
PG 57 osób uzyskało tytuł naukowy profesora.  
 W chwili obecnej na sześciu kierunkach studiuje ponad 2000 studentów, Studium 
Doktoranckie liczy 120 słuchaczy, a w różnych formach kształcenia podyplomowego 
uczestniczy corocznie kilkaset osób. 
 Posiadamy kompetentną kadrę dydaktyczną o wysokich kwalifikacjach. W chwili 
obecnej na Wydziale zatrudnionych jest blisko 240 osób, a wśród nich ponad 120 nauczycieli 
akademickich. W skład zespołu nauczającego wchodzi 48 profesorów i doktorów 
habilitowanych.  
 Wysiłek pracowników składa się na pozycję i renomę Wydziału, ale sprawą 
najważniejszą dla zachowania pełnych praw akademickich jest rozwój naukowy 
przekładający się na nowe stopnie i tytuły naukowe. W roku akademickim 2996/2007 tytuły 
naukowe profesora nauk chemicznych uzyskali:   
    - prof. dr hab. inż. Waldemar Wardencki, 
    - prof. dr hab. inż. Bogdan Zymunt. 
Stopień naukowy doktora zdobyły 23 osoby.       
 Wszystko zaś wskazuje na to, że rozpoczynający się rok akademicki pod względem 
liczby uzyskanych tytułów i stopni naukowych będzie jeszcze pomyślniejszy.   
 Niezwykle ważnym elementem działalności uczelni akademickiej są badania 
naukowe, których wyniki znajdują oddźwięk w innych ośrodkach naukowych w kraju i za 
granicą. W tym względzie Wydział Chemiczny należy do dość elitarnego grona ośrodków 
naukowych, którym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało w ramach tzw. 
oceny parametrycznej najwyższą, I kategorię. To jest ogromne wyzwanie, bo za 
przynależnością do odpowiedniej kategorii idą środki finansowe i prestiż. 



 Pracownicy Wydziału opublikowali w roku 2006 około 270 artykułów w 
czasopismach naukowych i wydawnictwach zbiorowych, przedstawili wyniki swoich prac na 
wielu konferencjach naukowych. Sami zaś zorganizowali 2 konferencje o zasięgu 
międzynarodowym i 7 konferencji o zasięgu krajowym.  
 Ważne jest, że nasi pracownicy w warunkach bardzo trudnej konkurencji uzyskują dla 
swoich projektów finansowanie z różnych źródeł, takich jak: 
  - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
  - Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 

- Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny, 
  - programy naukowe Unii Europejskiej. 
 

Badania naukowe to tylko jeden rodzaj działalności. Z punktu widzenia studenta 
najważniejszy jest proces dydaktyczny. Bieżąca oferta Wydziału w tej dziedzinie jest bogata. 
Nasza oferta edukacyjna obejmuje prawie wszystkie kierunki i specjalności inżynierskie, 
których podstawami są nauki chemiczne. Wydział nasz prowadzi samodzielnie studia na 
pięciu kierunkach: 
    - Biotechnologia, 
    -Chemia, 
    -Ochrona Środowiska, 
    -Technologia Chemiczna, 
    -Technologie Ochrony Środowiska. 

Studia na kierunku Inżynieria Materiałowa są prowadzone wspólnie z Wydziałami 
Mechanicznym oraz Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.  
 Następnie Dziekan powitał 51 Laureatów tegorocznej edycji Konkursu WYGRAJ 
INDEKS, którzy w tym roku akademickim rozpoczynają studia na naszym Wydziale. 
 W ostatnich latach rosła liczba absolwentów naszego Wydziału. Obecnie przekracza 
ona 250 osób rocznie. 
 Znamy wiele przykładów spektakularnych karier zawodowych naszych absolwentów, 
zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju  w Europie, ale także i za oceanem, w USA i 
Kanadzie. To dowód na to, że otrzymali oni solidne, akceptowane na całym świecie 
wykształcenie. 
 
 Są to tylko fragmenty przemówienia Dziekana Wydziału Chemicznego i tylko niektóre z wiadomości i danych 
dotyczących naszego Wydziału. Dużo, dużo więcej informacji na stronie  internetowej Wydziału i w następnym 
wydaniu Biuletynu.                

  Redaktor BIULETYNU 


