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MIANOWANIA I AWANSE 
 

Z największą przyjemnością informuję, że w dniu 30 czerwca 2008 roku Pan Prezydent RP 
podpisał akt nadania tytułu naukowego profesora nauk chemicznych dr hab. inż. Barbarze Becker. 
Moją radość jest wielka, a pogłębia ją fakt, że tego samego dnia Pan Prezydent RP podpisał akt 
nadania tytułu naukowego profesora nauk rolniczych dr hab. inż. Ilonie Kołodziejskiej.   

  Te osobiste sukcesy obu pań profesor są bardzo ważne dla całego Wydziału Chemicznego 
Politechniki Gdańskiej. 

 
  W imieniu całej społeczności naszego wydziału przesyłam obu Paniom najserdeczniejsze 

gratulacje oraz życzenia wielu sukcesów i satysfakcji z pracy naukowo-dydaktycznej oraz zdrowia 
i szczęścia w życiu osobistym. 

                                                                                                                           
        Dziekan 

 
 

AKREDYTACJA KIERUNKU STUDIÓW  TECHNOLOGIA CHEMICZNA 
 
  W dniu 3 lipca 2008 roku Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę o 

wydaniu pozytywnej oceny jakości kształcenia na kierunku TECHNOLOGIA CHEMICZNA, na 
poziomie studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich. 

  Raport zespołu ekspertów Państwowej Komisji Akredytacyjnej był dla nas bardzo pozytywny 
i w efekcie uzyskaliśmy akredytację kierunku na okres 5 lat. 

 
  Tą drogą chciałbym podziękować tym wszystkim którzy uczestniczyli w pracach Komisji 

przygotowującej RAPORT SAMOOCENY oraz brali udział w przygotowaniach do wizyty zespołu 
ekspertów. 

                                                                                       Dziekan 
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PODZIĘKOWANIA DLA PROFESORA JANA HUPKI 
 
  W związku z objęciem funkcji Prorektora Politechniki Gdańskiej profesor Jan Hupka z dniem 

1 września 2008 roku zrezygnował z pełnienia obowiązków opiekuna  Naukowego Koła 
Chemików Studentów PG. 

  Z przykrością zmuszony byłem do przyjęcia tej rezygnacji. Nie mam bowiem najmniejszych 
wątpliwości, że to, że Naukowe Koło Chemików jest tak dobrze oceniane w skali całego kraju to 
także zasługa profesora Jana Hupki. Jego zaangażowanie i inicjatywa spowodowała, że Koło 
osiągnęło wiele sukcesów i zorganizowało szereg ciekawych akcji. W imieniu Rady Wydziału 
Chemicznego składam mu gorące podziękowania.  

 
  Wszyscy życzymy Panu Profesorowi Janowi Hupce wiele sukcesów i satysfakcji z pracy na 

tak ważnym i  odpowiedzialnym stanowisku Prorektora Politechniki Gdańskiej. 
 
           Dziekan 

NOWY OPIEKUN NAUKOWEGO KOŁA CHEMIKÓW 
 

  Z dniem1 września 2008 roku obowiązki opiekuna Naukowego Koła Chemików obejmuje dr 
hab. Anna Lisowska-Oleksiak z Katedry Technologii Chemicznej. 

 
  Życzę Pani Doktor satysfakcji i zadowolenia z pracy organizacyjnej. Mam nadzieję, że 

Naukowe Koło Chemików będzie nadal prowadziło aktywną i pożyteczną działalność na rzecz 
studentów, naszego Wydziału oraz środowiska całego Pomorza. 

    
            Dziekan 
 
 
 

ZATOKA PUCKA 2008 
 

LETNI OBÓZ NAUKOWEGO KOŁA CHEMIKÓW  
STUDENTÓW  POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 

 
Naukowe Koło Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej już po raz 26 (licząc od roku 

1980) zorganizowało letni obóz, który tym razem odbył się w dniach 7-25 lipca 2008. Od sześciu 
lat są to obozy badawczo-żeglarskie z siedzibą w Błękitnej Szkole we Władysławowie, kończące 
się oficjalnym egzaminem PZŻ. 

       Tematyka badań obejmowała zagospodarowanie wybranych frakcji odpadów komunalnych i 
niebezpiecznych oraz zużytych olejów posmażalniczych, a także rozpoznanie obecności minerałów 
emitujących promieniowanie jonizujące na wybranych odcinkach Wybrzeża województwa 
pomorskiego. Dodatkowo uczestnicy obozu zajęli się wyznaczeniem najlepszego składu mieszanki 
poddawanej kompostowaniu w Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Swarzewie oraz, przy 
współpracy z Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej ABRUKO, morfologią odpadów z plaż. 
Wyniki przeprowadzonych badań zostały zaprezentowane podczas seminarium podsumowującego, 
które odbyło się dnia 24 lipca, a które zaszczycili swoją obecnością m.in. zastępca burmistrza 
Władysławowa pan Jacek Świdziński, reprezentant firmy ABRUKO pan Tomasz Hapaniuk, 
dyrektor Nadmorskiego Parku Krajobrazowego pan Jarosław Jaszewski oraz główny technolog ze 
Spółki Wodno- Ściekowej Swarzewo dr Stanisław Cytawa. Politechnikę Gdańską reprezentował 
prof. dr hab. inż. Jan Hupka, prorektor ds. badań naukowych i wdrożeń, wtedy jeszcze prorektor-
elekt.    

W ramach szkolenia żeglarskiego były realizowane kursy na patent żeglarza i sternika 
jachtowego. Szkolenie praktyczne prowadzono na żaglówkach typu Puck, keczu gaflowym s/y 



Drużyna i na 8-osobowym jachcie badawczym Politechniki Gdańskiej s/y Photon. W szkoleniu 
uczestniczyło 12 kursantów,w tym 6 na stopień sternika jachtowego. Egzamin odbył się 22 lipca na 
terenie Harcerskiego Ośrodka Morskiego w Pucku. Wszyscy zdający posiedali wymagane 
umiejętności i niezbędną wiedzę. Zwieńczeniem szkolenia był chrzest żeglarski .  

Uczestnicy kursu żeglarskiego, jak i członkowie grup badawczych brali udział w pięciu  
wykładach przedstawianych w trakcie trwania obozu. Oto ich tytuły: Gospodarka odpadami (dr 
inż. Maria Pertkiewicz-Piszcz), Jakość wody w basenach pływackich (mgr inż. Aleksandra 
Korkosz), Badania morfologii osadu czynnego (dr Stanisław Cytawa), Minerały  i skały okolic 
Pucka (dr inż. Jerzy Rzechuła) i Sowy Polski (mgr Dawid Waisbrodt). Wykłady te wraz z zajęciami 
popołudniowymi nadały obozowi charakter szkoły letniej. 

            
            Przesłała do BIULETYNU Irmina Kwiakowska, NKCh 
        
 
 

JAK MOŻNA I NALEŻY DZIAŁAĆ 
GMINNE CENTRUM RECYKLINGU W  NIEDOMICACH 

 
Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało pozytywną opinię na temat projektu 

dofinansowania budowy Gminnego Centrum Recyclingu w Niedomicach (Małopolska). Gmina 
Żabno z początkiem sierpnia otrzymała zawiadomienie z norweskiego MSZ o przyznaniu środków 
finansowych na budowę stacji recyclingu w Niedomicach. Projekt otrzyma blisko 70% kwoty 
ostatecznego kosztu kwalifikowanego, a jest to ponad milion euro. Wartość projektu szacowana 
jest na ponad 1,5 mln euro. W najbliższych miesiącach zostanie podpisana umowa.  

  Gmina będzie miała trzydzieści dwa miesiące, na realizację zadań związanych z projektem, bo 
taki został zaplanowany czas do otwarcia centrum recyclingu. W tym czasie zostanie wybudowana 
hala sortowni odpadów, zakupiony zostanie sprzęt do transportu i przeładunku zebranych frakcji 
materiałowych, a także przeprowadzona zostanie kampania informacyjno-promocyjna, która ma 
podnieść świadomość mieszkańców gminy Żabno i ościennych w ramach ekologii i sortowania 
odpadów.  Sortownia w gminie Żabno będzie całkowicie przyjazna ekologii, bo procesy, które 
będą w niej wykonywane polegają na mechanicznym segregowaniu i przygotowywaniu materiału 
do dalszej obróbki. Dodatkowo centrum recyclingu wzmocni działania na rzecz czystego 
środowiska w regionie. 

  Stacja planowo ma działać już w pierwszym półroczu 2011 roku. W założeniach swoją mocą 
przerobową ma obsłużyć sześć gmin i Żabno. Jej budowa będzie możliwa dzięki Norweskiemu 
Mechanizmowi Finansowemu. 

                                                                   www.ekoinfo.pl 


