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Pokój na ziemi ludziom, 
      A w niebie cisza gwiazd, 
      Grają anieli, świat się chlebem dzieli, 
      Świat ma dziś świąteczny blask! 
 
 
 
Drodzy Przyjaciele, 
Koleżanki i Koledzy, 
Drodzy Studenci 
 
 
 
 
 Niech Święta Bożego Narodzenia Roku Pańskiego 2007 będą dla nas wszystkich 
czasem radości i odpoczynku. Niech nadchodzący Nowy Rok 2008 będzie dla nas bardziej 
łaskawy niż rok miniony, a przecież i ten  nie był dla nas zły. 
 Wszystkim pracownikom oraz studentom Wydziału Chemicznego składam serdeczne 
życzenia spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i wszelkiej 
pomyślności w nadchodzącym roku 2008. 
                         Profesor Jacek Namieśnik 
                          
                     Dziekan Wydziału Chemicznego PG 
Gdańsk, Boże Narodzenie 2007  
 
 
 
 
 
 
 



PROFESOR JACEK NAMIEŚNIK LAUREATEM 
NAGRODY PREZESA RADY MINISTRÓW 

 
 Ogłoszona została lista tegorocznych laureatów nagród Prezesa Rady Ministrów za 
działalność naukową, naukowo-techniczną i artystyczną za rok 2006. W tym roku Prezes 
Rady Ministrów przyznał cztery nagrody za wybitny dorobek naukowy oraz pięć nagród za 
wybitne osiągnięcia naukowe. Jednym z pięciu laureatów wyróżnionych za wybitne 
osiągnięcia naukowe w inżynierii i ochronie środowiska jest profesor Jacek Namieśnik. 
 Jestem głęboko przekonany, że wyrażam największą radość, zadowolenie i dumę całej 
społeczności naszego Wydziału z tego, że talenty oraz umiejętności naukowe i organizacyjne, 
pełna poświęcenia praca i zaangażowanie Laureata zostały dostrzeżone, docenione i znalazły 
wyraz uznania w postaci tej ze wszech miar zasłużonej nagrody. 
 Drobna część tego splendoru spływa na każdego z nas, a zwłaszcza na najbliższych 
współpracowników Laureata.  
        GRATULACJE ! ! ! 
                Redaktor 

NOWY SAMODZIELNY PRACOWNIK NAUKOWY NA WYDZIALE 
 
 W dniu 11.12.2007 Rada Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie podjęła 
uchwałę o nadaniu dr inż. Maciejowi  Bagińskiemu stopnia naukowego doktora 
habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biofizyki. 
  Dr hab. inż. Maciej Bagiński będzie reprezentował w Radzie Wydziału Chemicznego 
nauki chemiczne w zakresie biotechnologii. 
 Tą drogą składam panu dr hab. inż. Maciejowi Bagińskiemu gratulacje oraz życzenia 
dalszych sukcesów naukowych, satysfakcji z pracy dydaktycznej oraz zdrowia i wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym.  
        
 

MEDAL ŚWIĘTOSŁAWSKIEGO DLA PROFESORA WARDENCKIEGO 
 
 Z okazji obchodzonego w tym roku 80-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Przemysłu Chemicznego w dniu 27 listopada 2007 w Muzeum Kolekcji im Jana Pawła II, to 
jest w siedzibie Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich, w Warszawie odbyła się 
uroczystość podczas której zasłużonym działaczom Stowarzyszenia wręczono najwyższe 
odznaczenie SITPChem jakim jest   Medal im. Profesora Wojciecha Świętosławskiego. 
 W gronie wyróżnionych tym medal nasz Wydział reprezentował prof. dr hab. inż. 
Waldemar Wardencki. Wśród odznaczonych byli między innymi profesorowie Henryk 
Górecki, Paweł Kafarski i Bogdan Marciniec.  
 Serdeczne gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów w działalności na rzecz 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.   
 
 

STYPENDIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 
NA ROK 2007/2008 

 
 Z wielką radością i największą przyjemnością informuję, że wśród 7 stypendystów 
Ministra z naszej Uczelni,  znalazły się dwie studentki naszego Wydziału: 
 
    Katarzyna JANIKOWSKA (IV rok BT) 
    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 władze samorządowe oraz 
różne firmy). Mam nadzieję, że tendencja ta będzie miała charakter wzrostowy i z roku na rok 
takich sukcesów będzie coraz więcej.  
 Korzystając z okazji składam naszym Stypendystkom serdeczne gratulacje i życzę im 
kolejnych sukcesów i osiągnięć. 
 
          

PRACA DYPLOMOWA 
 
 Praca dyplomowa absolwentki naszego Wydziału inż. Marianny Osady (EPM, 
promotor: dr hab. Anna Lisowska-Oleksiak) pt „ Problem odchodów  zwierząt domowych w 
mieście Gdynia” zyskała uznanie w oczach władz miasta Gdyni, które nie tylko chcą ją 
gruntownie przestudiować, ale również wprowadzić w życie. Jak wiemy problem psich 
odchodów jest problemem większości miast Polski. Włodarze Gdyni mają nadzieję, że  
rozwiązania  przedstawione przez panią Osady przyczynią się do likwidacji tego problemu. 
 Dyplomantce  oraz  pani promotor dr hab. Annie Lisowskiej-Oleksiak składam 
gratulacje za podjęcie tak ciekawego tematu.  
 
 

NOWI PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDU STUDENCKIEGO 
W RADZIE WYDZIAŁU 

 
Nowymi członkami - przedstawicielami samorządu studentów w Radzie Wydziału 

Chemicznego zostali: 
     1.Dziurzyńska Anna (TOŚ) 
     2.Farmas Aleksander(TOŚ) 
     3. Fijało Marek(TCH) 
     4. Wnuk Natalia(TOŚ) 

Nowowybranym działaczom samorządu gratuluję i życzę owocnej współpracy na 
rzecz Wydziału Chemicznego PG. 
 
 

SUKCESY SPORTOWE NASZYCH STUDENTEK 
 

 Z dużym opóźnieniem, ale wielką przyjemnością informuję, że studentka naszego 
Wydziału  Monika Kałdonek(EPM) zdobyła drużynowo I miejsce w  Mistrzostwach Polski 
Szkół Wyższych  w piłce plażowej,  które odbywały się w dniach 01 - 03.06. 2007 w 
Gdańsku. Serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów,  nie tylko sportowych! 
                
            
         Dziekan 


