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PROFESOR JANUSZ RACHOŃ SENATOREM RP 
 

W wyniku wyborów 2007 Jego Magnificencja Rektor Politechniki Gdańskiej 
profesor Janusz Rachoń został senatorem RP.   

Razem z Platformą Obywatelską zwyciężyła Polska nadziei. 
 

Trzeba zakasać rękawy i zabrać się do roboty. Trzeba myśleć i działać 
POzytywnie. 

 
WSZYSCY JESTEŚMY Z TOBĄ !! 



 
JEGO MAGNIFICENCJA PROFESOR JANUSZ RACHOŃ 

PRZEWODNICZĄCYM RADY NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 
 

16 października 2007 w Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie 
Rady Narodowego Centrum Badań I Rozwoju. W posiedzeniu udział wzięli również 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego profesor Michał Seweryński i podsekretarz 
stanu w MNiSW profesor Krzysztof Kurzydłowski. Głównymi punktami obrad Rady 
było uchwalenie regulaminu Rady NCBiR oraz wybór Przewodniczącego Rady. Na 
stanowisko to wybrany został profesor dr hab. inż. JANUSZ RACHOŃ - Senator RP, 
Rektor Politechniki Gdańskiej, Prezes Polskiego Forum Akademicko-
Gospodarczego, wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni 
Technicznych.  

Warto przybliżyć czytelnikom BIULETYNU czym jest Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju. NCBiR jest państwową osobą prawną powołaną do realizacji 
zadań z zakresu polityki naukowej oraz innowacyjnej państwa. NCBiR działa od 1 
lipca 2007 r. na mocy ustawy  z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum 
Badań i Rozwoju (Dziennik Ustaw Nr 115 (2007), poz. 789). Centrum realizuje 
strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych, a także wspiera 
komercjalizację i inne formy transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych 
do gospodarki; wspiera rozwój kadry naukowej  w szczególności udział młodych 
naukowców w projektach badawczych; realizuje międzynarodowe programy 
mobilności naukowców.  

Powołanie Centrum to początek zmian systemu zarządzania badaniami 
naukowymi. Kolejnym etapem będzie powołanie Agencji Badań Poznawczych. 
Minister Seweryński podkreślił jak wielką rolę będzie odgrywać Rada Centrum  
będzie doradzać w jakich obszarach nauki należy koncentrować pieniądze na 
badania naukowe i gdzie są one rzeczywiście potrzebne. To właśnie przez nią będzie  
przepływać główny strumień pieniędzy na badania naukowe. 
 
Nowowybranemu Przewodniczącemu Rady życzymy wielu sukcesów i osiągnięć. 
            

Dziekan 
 

 
NOWY SAMODZIELNY PRACOWNIK NAUKOWY NA WYDZIALE 

 
W dniu 10.10.2007 Rada Wydziału Chemicznego PG podjęła uchwałę o 

nadaniu dr inż. Elżbiecie LUBOCH stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk 
chemicznych w zakresie chemii. 

Tą drogą składam p. dr hab. inż. Elżbiecie LUBOCH gratulacje oraz życzenia 
dalszych sukcesów naukowych, satysfakcji z pracy dydaktycznej oraz zdrowia i 
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. 
 
            Dziekan 
 
 
 
 



STYPENDIA POLITYKI DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW 
 

Po raz siódmy redakcja "Polityki" wraz z fundatorami przyznała stypendia 
młodym naukowcom. W tym roku wyróżniono17 laureatów (każdy z nich otrzyma 25 
tys. zł) oraz przyznano jedno wyróżnienie specjalne. Łącznie w ciągu siedmiu lat 
istnienia programu rozdysponowano 139 stypendiów na łączną kwotę 3 mln 475 tys. 
 

Wśród 17 laureatów tegorocznego konkursu znalazła się pracowniczka 
naszego Wydziału dr inż. Anna Arutunow z Katedry Elektrochemii, Korozji i Inżynierii 
Materiałowej. Jest ona absolwentka Politechniki Gdańskiej i Akademii Górniczo-
Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Niedawno jeszcze była słuchaczką  

 

 
 
Studium Doktoranckiego przy naszym Wydziale. W ubiegłym roku obroniła pracę 
doktorską p.t.: Wykorzystanie dynamicznej elektrochemicznej spektroskopii 
impedancyjnej do badania procesu pękania warstwy pasywne na austenitycznej 
stali wysokostopowej AISI 304L. Obecnie jest asystentką swojego promotora 
profesora Kazimierza Darowickiego. Kandydatura dr inż. Anny Arutunow została 
zarekomendowana przez profesora Michała Kleibera. 
 Zainteresowania naukowe naszej laureatki skupiają się na problematyce 
ochrony materiałów przed korozją oraz na fizykochemii powierzchni. Realizując prace 
dyplomowe zajmowała się zagadnieniami związanymi z korozją elektrochemiczną i 
wysokotemperaturową.  

Lubi podróże, interesuje się historią, jest miłośniczką kotów. W przyszłości 
chciałaby wybrać się w podróż dookoła świata. -  Mam nadzieję - wyznała laureatka 
reporterowi POLITYKI - iż uzyskane stypendium przybliży mnie do spełnienia 
obecnie najważniejszego marzenia - zakupu mieszkania i założenia rodziny.  
 
 
    Serdeczne gratulacje od całego Wydziału !!! 
 
 
Więcej o Stypendiach POLITYKI: http://www.polityka.pl/polityka  
Fotorelacja z rozdania Stypendiów POLITYKI:http://www.polityka.pl/show/popup9.php?id=17 



 
STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

na rok 2007/2008 
 
 Z wielką przyjemnością informuję, że wśród 14 stypendystów Marszałka z 
naszej Uczelni,  znalazło się się troje studentów naszego Wydziału: 
 
   - Grzegorz GORCZYCA  (IV rok BT), 
   - Andrzej OKUNIEWSKI  (III rok Ch), 
   - Natalia PIWOWARSKA  (II rok BT). 
 
 Jest to duży sukces! Nasi studenci, a pośrednio i nasz Wydział zaczynają być 
zauważani i doceniani nie tylko w skali uczelni, ale również na forum ogólnopolskim 
(stypendia ministra, stypendia i konkursy organizowane przez firmy). Mam nadzieję, 
że ta nowa tendencja będzie miała charakter wzrostowy i z roku na rok takich 
sukcesów będzie coraz więcej. Korzystając z okazji składam naszym stypendystom 
serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów oraz osiągnięć w nauce i pracy 
naukowej. 
 
         Dziekan 
 
 
 
 

KOMITET INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ PAN 
 
 Dopiero niedawno do Redaktora BIULETUNU dotarła informacja, że w dniu 28 
czerwca 2007 odbyło się w Łodzi inauguracyjne posiedzenie Komitetu Inżynierii 
Chemicznej i Procesowej (KIChP) PAN kadencji 2007 - 2010. Członkiem Komitetu - 
nieprzerwanie od roku 1996 - jest prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko. 
Profesor  Kawalec-Pietrenko została także wybrana przewodniczącą Sekcji 
Przepływów Wielofazowych KIChP. 
 Jak poinformowała redakcję BIULETYNU pani profesor Bożenna Kawalec-
Pietrenko, na 97 nazwisk znajdujących się na liście przedstawiającej wyniki 
głosowania do Komitetu IChP, jest ona na trzecim miejscu uzyskawszy aż 62 głosy, 
to jest  tylko o 5 mniej niż pierwszy na liście prof. dr hab. inż. Leon Gradoń laureat tak 
zwanego Polskiego Nobla za rok2006. 
 
 
UWAGA: Zdjęcia z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2007/2008 na naszym 
Wydziale  można znaleźć na stronie domowej Wydzialu Chemicznego PG - zakładka 
"galeria". 


