
 

 
 
BIULETYN  1(219)  16 stycznia 2008 
 
Z upoważnienia Dziekana redaguje Wacław Grzybkowski, 
Katedra Chemii Fizycznej,  
tel. 0-58 347-1610,  
e-mail: wgrzyb@chem.pg.gda.pl 
 
 

MIANOWANIA 
 
 Prezydent RP w dniu 21.12.2007 podpisał akt nominacyjny związany z 
uzyskaniem tytułu naukowego profesora nauk chemicznych w zakresie chemii 
przez prof. dr hab. inż. Marię Szpakowską . 
 Jest to niezwykle ważna i miła wiadomość nie tylko dla Pani Profesor i jej 
rodziny, ale również dla całej społeczności akademickiej Politechniki Gdańskiej. 
Postępowanie kwalifikacyjne zostało przeprowadzone przez nasz Wydział na 
prośbę Dziekana Wydziału Zarządzania i Ekonomii. Pani profesor Maria 
Szpakowska karierę naukową rozpoczęła na naszym Wydziale w Katedrze 
Chemii Fizycznej. Pracując pod kierunkiem profesor Irminy Uruskiej wykonała 
pracę dyplomową oraz przygotowała rozprawę doktorską. Z czasem przeniosła 
się na Wydział Zarządzania i Ekonomii, gdzie została kierownikiem Zakładu 
Towaroznawstwa. Pracują na Wydziale ZiE uzyskała stopień naukowy doktora 
habilitowanego nauk chemicznych. Należy dodać, że rozprawa habilitacyjna 
również została złożona na naszym Wydziale.     
 Nie mam wątpliwości, że uzyskanie tytułu naukowego będzie stanowiło 
dla Pani Profesor bodziec dla dalszej  efektywnej pracy i wielu sukcesów 
naukowych i satysfakcji z pracy dydaktycznej. 
 
                 Serdeczne gratulacje! 
          
                   Jacek Namieśnik 
                Dziekan 
 
 
 



PROFESOR KAWALEC WE WŁADZACH 
EUROPEAN  FEDERATION OF CHEMICAL ENGINEERING 

 
 Na walnym zgromadzeniu delegatów organizacji członkowskich 
European Federation of Chemical Engineering (EFCE) w Kopenhadze, prof. dr 
hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko została wybrana członkiem Executive 
Board (EB) of the EFCE na trzyletnią kadecję 01.01.2008-31.12.2010. Tu warto 
zaznaczyć, że Pani Profesor była członkiem  EB EFCE  w latach 1999-2004, a 
zatem obecna kadencja jest jej trzecią. 
 Powstała w roku 1953 EFCE zrzesza środowiska inżynierii chemicznej i 
procesowej 28 krajów europejskich. Polska jest członkiem EFCE od roku 1972. 
Działalność EFCE realizowana jest w 4 sekcjach oraz 21 grupach roboczych. 
Profesor  Bożenna Kawalec-Pietrenko od roku 2005 jest przewodniczącą 
Section on  Environmental Protection and Sustainability.  
 
 
 

BRASSICA ORAZ ZDROWIE 
 

10 stycznia br. na dziedzińcu południowym Gmachu Głównego 
Politechniki Gdańskiej odbyła się konferencja prasowa, poświęcona wdrożeniu 
innowacyjnych wędlin Brassica i wprowadzeniu ich na rynek Trójmiasta. 
Autorem wdrożenia jest dr inż. Agnieszka Bartoszek z Katedry Technologii 
Leków i Biochemii Wydziału Chemicznego.  

Konferencję prowadzili: Prorektor ds. Współpracy ze Środowiskiem 
Gospodarczym i z Zagranicą prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski oraz 
Kierownik Biura Transferu Technologii mgr inż. Czesław Popławski. Bardzo 
dobrze prezentowała się dr inż. Agnieszka Bartoszek, która przedstawiła istotę 
wynalazku i jego potencjał aplikacyjny. Bardzo ciekawie mówiła też o tzw. 
zdrowej żywności.  

W konferencji prasowej wzięło udział około 40 osób, w tym kilku 
redaktorów radiowych, telewizyjnych, przedstawiciele prasy, a także Kierownik 
Katedry Żywienia Akademii Medycznej w Gdańsku, prezes Zakładów 
Mięsnych w Gdańsku Zbigniew Nowak, prof. Jan Mazerski - Prodziekan ds. 
Nauki i prof. Jan Hupka - Prodziekan ds. Rozwoju.Po zakończeniu konferencji 
dobrze ponad pół godziny trwała jeszcze ożywiona dyskusja z uczestniczącymi 
dziennikarzami, którzy przeprowadzili także szereg wywiadów na terenie 
laboratoriów wydziałowych. 

Impreza niewątpliwie podniosła renomę naszego Wydziału. Zostały 
zapowiedziane już dalsze konferencje prasowe prezentujące kolejne wdrożenia.  
Kilka Katedr wywiesiło swoje plakaty na przygotowanych tablicach.  

 
                     Nadesłała Katedra Technologii Chemicznej 



 
MIANOWANIA I NOMINACJE 

 
 Profesor dr hab. Inż. Ryszard Andruszkiewicz ponownie został członkiem 
Komisji Syntezy i Projektowania Nowych Leków w Komitecie Terapii i Nauki 
o Leku Polskiej Akademii Nauk na kadencje 2007-2010. 
 Składając gratulacje z powodu wyboru będącego wyrazem uznania dla 
wysokiej pozycji naukowej i zawodowej profesora Andruszkiewicza warto 
zwrócić uwagę PT Czytelników BIULETYNU na inne informacje związane z 
jego osobą.             
                   Dziekan 
       

NAGRODY REKTORA PG ZA OSIĄGNIĘCIA 
DYDAKTYCZNE UZYSKANE W ROKU 2006 

( UZUPEŁNIENIE ) 
 
 Jak co roku  zostały przyznane nagrody za osiągnięcia dydaktyczne 
.Główną pulę rozdano podczas inuguracji roku akademickiego. Pod koniec 
ubiegłego roku JM Rektor Politechniki Gdańskiej jeszcze raz rozsupłał kiesę i 
lista nagrodzonych została rozszerzona o następujące osoby: 
 
Dr inż. Bogdan Chachulski - nagroda III stopnia, 
Dr hab. inż. Ilona Kołodziejska, prof. nadzw. PG - nagroda III stopnia, 
Dr hab. Ewa Klugmann - Radziemska - nagroda III stopnia, 
Dr inż. Roman Pastewski  nagroda III stopnia, 
Dr inż. Maria Tynek  nagroda III stopni a. 
Dr inż. Robert Tylingo - Nagroda Rektora dla “młodych pracowników nauki”. 
 
 Wszystkim nagrodzonym gratuluję i życzę dalszych osiągnięć i 
satysfakcji z pracy naukowej i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. 
 
 
           Dziekan 
 

STYPENDIA DLA STUDENTÓW BIOTECHNOLOGII 
 

Dużym zainteresowaniem wśród studentów Biotechnologii cieszyła się 
zapowiadana wcześniej akcja stypendialna  „Stypendium Fundatora”. Stypendia 
te zostały ufundowane przez jednego z profesorów naszego wydziału i są 
przeznaczone dla studentów pochodzących z województwa warmińsko-
mazurskiego, w szczególności zaś dla tych którzy trafili do nas z  Zespołu Szkól 



Ogólnokształcących  w Kętrzynie, których absolwentem jest fundator 
stypendium. Laureatami  pierwszej edycji stypendium zostali : 
 
    1. Paulina Bartasun   IV rok 
    2. Anna Pawłusewicz   V rok 
    3. Kamila Szuksztul  V rok 
 
Druga edycja stypendium zostanie ogłoszona z początkiem przyszłego semestru. 
      
            
                                                                          GRATULACJE!!! 
            

LYRICA NA SZÓSTEJ POZYCJI 
 
     W jednym z ostatnich wydań magazynu TIME (24.12.2007)  znajduje się 
informacja o tym, że lek LYRICA  znalazl się na szóstej pozycji na liście The 10 
Biggest Medical Breakthrough za rok 2007: Antiseizure drug Lyrica got FDA 
approval as a treatment for fibromyalgia, a chronic musculoskelatal pain 
disorder that is unresponsive  to some conventional painkillers.  
 Warto przypomnieć, że współautorem odkrycia substancji aktywnej tego 
leku jest prof. dr. hab. inż. Ryszard Andruszkiewicz z Katedry Technologii 
Leków i Biochemii. 
 
 
 
UWAGA Wszystkim zainteresowanym przypominamy o obowiązku 
dokumentowania swoich osiągnięć naukowo-badawczych. Katalog Prac 
Naukowo-badawczych i Bibliografia Publikacji Pracowników Politechniki 
Gdańskiej są podstawą do przygotowania Raportu 2008, a ten zaś jest podstawą 
do oceny i kategoryzacji Wydziału oraz Uczelni.  
Termin oddania raportów minął. Katalog można jeszcze uzupełnić. Dostęp 
zostanie zamknięty 3 lutego 2008 .   


