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Z upoważnienia Dziekana redaguje Wacław Grzybkowski, 
Katedra Chemii Fizycznej,  
tel. 0-58 347-1610,  
e-mail: wgrzyb@chem.pg.gda.pl 
 
 

NADZWYCZAJNE POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU W DNIU 7 GRUDNIA 2007 
 

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIOW WYŻSZYCH 
 
 Mam zaszczyt otworzyć nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału Chemicznego PG 
poświęcone wręczeniu dyplomów ukończenia studiów wyższych  -tymi słowy Dziekan 
Wydziału Chemicznego profesor Jacek Namieśnik otworzył uroczyste posiedzenie. 

Swoje wystąpienie Dziekan rozpoczął od powitania członków Rady Wydziału i 
członków Rady Konsultacyjnej. Następnie powitał rodziców i rodziny tegorocznych 
dyplomantów oraz wszystkich zaproszonych gości, którzy zaszczycili naszą uroczystość 
swoją obecnością. 

Szczególnie zaś gorąco powitał bohaterki i bohaterów tego dnia, to jest tegorocznych 
absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. 
 
Koleżanki i Koledzy, 
 

Za chwilę zostaną Wam wręczone dyplomy ukończenia studiów na Wydziale 
Chemicznym PG. Dołączycie w ten sposób do bardzo licznej grupy absolwentów naszego 
Wydziału. 

Od 1945 roku Wydział Chemiczny ukończyło  - łącznie z Wami - 4624 magistrów 
inżynierów oraz1836 inżynierów. Jest to bardzo liczna rzesza specjalistów i większość z nich 
nadal jest aktywna zawodowo. Nierzadkie będą momenty spotkań w rożnych miejscach z 
naszymi absolwentami. 
 W tym roku Wydział nasz ukończyło:187 magistrów inżynierów  100  inżynierów. Jest 
to ogromny zastęp nowych Koleżanek i Kolegów. Rodzina „Chemików”  których korzenie są 
na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej uległa więc powiększeniu. 

Mam nadzieję, że będziecie obecni przy tworzeniu kolejnej RODZINNEJ 
FOTOGRAFII. Proponuję byśmy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie na zakończenie dzisiejszej 
uroczystości. Takie zdjęcia będą znajdywały się zawsze na stronie domowej Wydziału 
(www.pg.gda.pl/chem). Zaglądajcie tam  - aby być na bieżąco z wydziałowymi wydarzeniami.  

 
Co roku coraz większa liczba naszych absolwentów otrzymuje ocenę celującą na 

dyplomie ukończenia studiów.W tym roku ocenę taką otrzymali: 
 
 



- mgr inż. Bielińska Małgorzata  (IM) 
- mgr inż. Bruździak Piotr Adam  (BT) 
- mgr inż. Cieniuch Stella  (BT) 
- mgr inż. Hildebrandt Piotr  (BT) 
- mgr inż. Iwanowska Anna  (IM) 
- mgr inż. Kołakowska Milena (IM) 
- mgr inż. Kozłowska Beata  (TOŚ) 
- mgr inż. Radej Katarzyna  (BT) 
- mgr inż. Salewska Natalia  (BT) 
- mgr inż. Stojowska Karlina (BT) 
- inż. Badziąg Piotr  (IM) 
- inż. Frąckiewicz Anna  (EPM) 

 
Jedno jest pewne: POWINNIŚMY SOBIE NAWZAJEM POMAGAĆ na różnych 

etapach kariery zawodowej. Przyszłe kontakty z innymi absolwentami winny być 
nacechowane przyjaźnią i życzliwością. Tak jest na całym świecie i tak powinno być w 
przypadku członków ELITARNEGO KLUBU jakim jest grupa absolwentów Wydziału 
Chemicznego PG. 

Gdy w 1992 roku podejmowano decyzję o zmianach organizacyjnych na Wydziale 
oraz o zmianach w systemie rekrutacjiWydział był w stanie zapaści także jeśli chodzi o liczbę 
studentów. Było ich zaledwie 200, a przecież Uczelnia czy też Wydział bez studentów nie ma 
racji bytu. Nawet wtedy, gdy stanowi silny ośrodek naukowy. Studenci na Uczelni stanowią 
JEJ RACJĘ BYTU. Zmiany zapoczątkowane w roku 1992 powoli zaczęły przynosić efekty. 
SYTUACJI NIESTETY NIE DA SIĘ ODMIENIĆ Z DNIA NA DZIEŃ. 
 Po latach zastoju pozostała nam LUKA POKOLENIOWA w Kadrach inżynierów  
chemików. Dlatego też rynek pracy dla Chemików staje się przyjazny. Coraz łatwiej można 
znaleźć pracę i to W ZAWODZIE zarówno zagranicą, ale także i w kraju co jest szczególnie 
ważne.  

Choć jest oczywiste, że ta pierwsza praca nie zawsze jest tą najlepszą, tą wymarzoną 
czy też najlepiej płatną. Trzeba często nadal szukać SWOJEGO MIEJSCA NA ŚWIECIE. Te 
poszukiwania są jednym ze stymulatorów postępu i rozwoju.Możecie też kontynuować naukę 
i prowadzić ciekawe badania w ramach STUDIUM DOKTORANCKIEGO. 
  

Nowym wyzwaniem, które przed nami stoi jest dostosowanie nowych programów 
nauczania do wymogów PROCESU BOLOŃSKIEGO. Mamy więc: 

- studia I stopnia (inżynierskie), 
- studia II stopnia (magisterskie i uzupełniające), 
- studia III stopnia (doktoranckie). 

 
Wydział Chemiczny dalej się rozwija. W chwili obecnej studiuje na nim 2420 

studentów oraz 120 słuchaczy Studium Doktoranckiego.  Dochodzą do tego słuchacze 
Studiów Podyplomowych, a jest ich aż 4 w roku akademickim 2007/2008. Na szczególną 
uwagę zasługuje działalność Studium Podyplomowego dla nauczycieli. W dobie 
przekształceń w sferze edukacji trudno jest przecenić działalność tego Studium.  

Biorąc pod uwagę różnorodność oferty dydaktycznej i liczbę studentów jesteśmy 
bez wątpienia największym Wydziałem Chemicznym w skali całego kraju.  

Zajmujemy również wysokie pozycje w rankingach oceny naukowej. Choć w tym 
zakresie jest jeszcze wiele do zrobienia. 

Korzystając z okazji chcę poinformować, że istnieje i aktywnie działa 
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI  GDAŃSKIEJ. Zapiszcie się do tego 
Stowarzyszenia. W JEDNOŚCI SIŁA! W razie potrzeby poczujecie POMOCNĄ DŁOŃ. 
 
 
 
 



Koleżanki i Koledzy, 
 

Dyplom ukończenia studiów stanowi pewnego rodzaju PRZEPUSTKĘ czy też WIANO 
na kolejny etap tym razem SAMODZIELNEGO ŻYCIA. Przyszłość jest przede wszystkim w 
Waszych rękach. 
 

NIE ZMARNUJCIE  SKARBU JAKIM JEST WIEDZA. PLANUJCIE SWOJE ŻYCIE, 
 a nie tylko czekajcie co wam los przyniesie. 

 
TAKA BIERNA POSTAWA oczekiwania na łut szczęścia czy na to „co się należy” 

absolwentowi szkoły wyższej może bowiem doprowadzić do zgorzknienia, a czasem nawet 
do katastrofy. 

Otrzymując dzisiaj dyplom nie możecie sobie powiedzieć: „Uff, nareszcie koniec 
nauki!!!” Niestety, czy raczej na całe szczęście, musimy uczyć się i dokształcać przez całe 
życie.  
 

WIEDZA JEST SKARBEM, KTÓRY NALEŻY NIE TYLKO CHRONIĆ, ALE TRZEBA GO 
UZUPEŁNIAĆ I POMNAŻAĆ. 

 
Rynek pracy jest niezwykle labilny i na pewno nie jeden raz w życiu będziecie chcieli 

lub musieli dążyć do uzyskania nowej orientacji zawodowej. Konieczne więc będzie 
uaktualnianie czy też zdobywanie nowej wiedzy. I w tej dziedzinie WYDZIAŁ MOŻE I CHCE 
WAM SŁUŻYĆ POMOCĄ. 
 
 Nie chciałbym przedłużać mojego wystąpienia. Proszę jedynie byście pamiętali, że na 
Wydziale Chemicznym pracują życzliwi Wam nauczyciele i wychowawcy, którzy są zawsze 
gotowi służyć Wam pomocą i radą. 
 

DRZWI WYDZIAŁU CHEMICZNEGO SĄ DLA WAS ZAWSZE OTWARTE! 
 
 W imieniu Rady Wydziału absolwentów pożegnał profesor Aleksander Kołodziejczyk, 
a profesor Marek Biziuk zachęcał ich do wstąpienia w szeregi Stowarzyszenia Absolwentów 
Politechniki Gdańskiej.   
  
 Podczas piątkowej uroczystości ogłoszono również wyniki konkursów na najlepsze 
prace dyplomowe. I tak   laureatem konkursu na najlepszą pracę dyplomową ogłoszonego 
przez Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego został mgr inż. Piotr 
Hildebrandt  (BT) - promotor dr inż. M. Wanarska. Wyróżnione zostały prace mgr inż. Anity 
Maciejewskiej-Skrzypczak (TOŚ) - promotor prof. dr hab. inż. Marian Kamiński oraz mgr inż. 
Karoliny Stojowskiej (BT) - promotor dr Beata Krawczyk. 
 

Laureatem konkursu na najlepszą pracę dyplomową użyteczną dla praktyki 
przemysłowej ogłoszonego przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu 
Chemicznego została mgr inż. Marta Łosińska (IM) - promotor dr hab. Anna Lisowska-
Oleksiak. Wyróżnienie uzyskali mgr inż. Daria Zwolenkiewicz i mgr inż. Marcin 
Zwolenkiewicz, oboje są przedsta-wicielami BT, a promotorem pracy była dr inż. Maria 
Tynek. 
 
 Tradycyjnym zwyczajem uroczystość zakończył ostatni wykład. W tym roku wykład 
pod tytułem “Energia geotermalna alternatywnym źródłem energii” przedstawiła dr hab. inż. 
Krystyna Dzierzbicka. Ostatnim już, mniej oficjalnym momentem było zopowiedziane w 
przemówieniu Dziekan zrobienie pamiątkowej - rodzinnej  fotografii.  
 
 



 Późniejsze spotkania w katedrach miały już całkiem nieoficjalny charakter i nie na 
miejscu byłoby ich relacjonowanie na łamach tak poważnego organu jakim jest BIULETYN 
Dziekana Wydziału Chemicznego PG. Redaktor BIULETYNU był jedynie świadkiem 
zakończenia jednego z nich. Wydaje się, że upłynęło w bardzo ciepłej, niemalże rodzinnej 
atmosferze.                                                                                                                                                        


