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STYPENDIA FUNDOWANE GRUPY LOTOS S.A. PRZYZNANE ! 
 

Prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A. oraz Prorektor Politechniki Gdańskiej ds. 
Współpracy ze Środowiskiem Gospodarczym i z Zagranicą zaprosili studentów wszystkich 
Wydziałów Politechniki Gdańskiej do udziału w konkursie o stypendium fundowane w roku 
akademickim 2007/2008 w łącznej wysokości 5 500 zł (płatnego w ratach) dla jednego 
studenta.  

O stypendium mogli ubiegać się wyłącznie studenci, którzy nie otrzymują w bieżącym 
roku akademickim żadnego innego stypendium z wyjątkiem stypendium naukowego oraz 
socjalnego przyznanego przez Politechnikę Gdańską.                                                                        

Kierując się określoną przez Grupę LOTOS S.A. pulą stypendiów oraz podstawowym 
kryterium przyznania stypendium, to jest najwyższą średnia w semestrze letnim 2006/2007 i 
warunkiem terminowego złożenia wniosku o przyznanie stypendium, Komisja na posiedzeniu 
w dniu 23 lutego 2008 roku ustaliła listę studentów - beneficjentów stypendium fundowanego 
Grupy LOTOS S.A. Na liście tej znalazło się 20 studentek i studentów, w tym 4 osoby 
Wydziału Chemicznego PG. Przedstawicielami naszego wydziału są:  

  
     1. Piotr Rybarczyk, 
     2. Anna Pulkowska,  
     3. Katarzyna Szybowiska, 
     4. Mateusz Tobiszewski. 
 

Studentom, którzy uzyskali stypendium, Grupa LOTOS S.A. umożliwi odbycie 
wakacyjnych praktyk. Ponadto, studenci otrzymujący stypendium będą mieli możliwość 
udziału w Programie Społecznym realizowanym przez Biuro Komunikacji Grupy LOTOS 
S.A. poprzez pomoc w nauce dzieciom z rodzin ubogich - uczniom szkół podstawowych i 
gimnazjalnych z wybranych przez siebie przedmiotów - do wyboru : matematyka, fizyka, 
chemia, język angielski i inne. 
        Gratulujemy ! 
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PROGRAM ABSOLWENT 
 

Grupa LOTOS będąc jedną z największych firm regionu pomorskiego, w ramach swej 
strategii personalnej stworzyła Program ABSOLWENT, który dał szansę zatrudnienia dobrze 
wykształconym, młodym ludziom, umożliwił im wejście na rynek pracy oraz rozwój kariery 
zawodowej. Od 2000 do 2004 roku odbyły się cztery edycje Programu. Każda edycja 
Programu była dużym przedsięwzięciem rekrutacyjnym, po zakończeniu Programu najlepsi 
mieli szansę kontynuacji zatrudnienia w strukturach Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. 
Zatrudniając młode talenty dzięki Programowi ABSOLWENT, Grupa Kapitałowa Grupy 
LOTOS S.A. wzmocniła swój potencjał kadrowy, równocześnie przeciwdziałając bezrobociu 
w regionie.  
 

POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY 
 
 21 grudnia 2007 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy naukowo-
badawczej pomiędzy Wydziałem Chemicznym PG a Instytutem Budownictwa, Mechanizacji 
i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie (pomorskie Centrum Badań IMBER w Gdańsku). 
 Celem współpracy jest rozwiązywanie problemów w zakresie m.in.: unowocześniania 
technologii otrzymywania poliuretanów, polepszenie właściwości otrzymywanych 
poliuretanów a w konsekwencji trwałości i niezawodności produkowanych z nich wyrobów, 
zwłaszcza części maszyn rolniczych. 
 Na przełomie roku zostały podpisane zostało kolejne porozumienia o współpracy 
naukowo-badawczej i rozwojowej pomiędzy Wydziałem Chemicznym PG a firmami TEWEX 
sp. z o.o. i EKOPAK-PLUS sp. z o.o. (obydwie firmy z Celestynowa). Celem współpracy jest 
wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie m.in.: unowo-cześnienia technologii 
produkcji obwoluty, pudeł do kontaktu z żywnością, szkolenia personelu technicznego, oceny 
jakości produktu, nowoczesnych technologii przerobu odpadów. Wydział Chemiczny ze swej 
strony oferuje ponadto: 
  -  wykonywanie badań naukowych i ekspertyz technicznych, 

- opracowanie projektów procesowych, 
- udostępnienie laboratoriów do badań i zajęć szkoleniowych oraz sal   dla  

konferencji i seminariów, 
  - badania w ramach prac magisterskich i doktoranckich. 
 22 stycznia 2008 roku zostało podpisane kolejne porozumienie o współpracy 
naukowo-badawczej i rozwojowej pomiędzy Wydziałem Chemicznym PG a firmą DEKSPOL 
PPH z Poznania. 
Celem współpracy jest rozwiązywanie problemów w zakresie m.in.: unowocześnienia 
technologii, wprowadzenia nowych technologii w impregnatach do drewna z nanocząstkami 
srebra, metod nowoczesnej analityki oraz nowoczesnych technologii przerobu odpadów. 

 
 

DWA SŁOWA O KOLE STUDENTÓW BIOTECHNOLOGII 
 
Koło Studentów Biotechnologii, którego opiekunem naukowym jest prof. dr hab. Józef 

Kur, kierownik Katedry Mikrobiologii Wydziału Chemicznego, powstało blisko 10 lat temu 
na Politechnice Gdańskiej i od początku swej działalności cieszy się sławą jednego z 
najbardziej aktywnych stowarzyszeń studenckich, nie tylko w obrębie swojej Alma Mater, ale 
i całego Trójmiasta.  



Nasza działalność polega przede wszystkim na popularyzowaniu biotechnologii, która 
ponad wszelką wątpliwość jest nauką niewiarygodnie perspektywiczną. W rozpoczętym nie 
tak dawno stuleciu to właśnie biotechnologia może okazać się kluczem do (częściowego 
przynajmniej) rozwiązania problemów trapiących ludzkość od stuleci: głodu i chorób 
wszelkiego rodzaju. Dzięki osiągnięciom biologii molekularnej i inżynierii genetycznej,  
 
 

biotechnologia zaprasza do wspólnej walki z zawsze aktualnymi problemami najwspanialsze 
maszyny, jakie kiedykolwiek powstały – enzymy naturalnego pochodzenia, a nawet – z  
należnym im respektem i szacunkiem – całe żywe organizmy. My zaś, jako koło naukowe, 
zapraszamy naszych słuchaczy do fascynującej podróży w świat wiedzy, której uzyskanie 
jeszcze kilkadziesiąt lat temu wydawało się niemożliwe 

Z drugiej strony – organizujemy również zajęcia praktyczne dla młodzieży, m.in. 
prowadzimy szkolenia z zakresu podstaw pracy z mikroorganizmami w laboratorium, które 
odbywają się zazwyczaj wiosną. Wiosna jest okresem naszej szczególnie wzmożonej 
działalności – oprócz zajęć opisanych powyżej, jesteśmy obecni na wszystkich ważniejszych 
konferencjach naukowych związanych z biotechnologią, promujemy naszą uczelnię w czasie 
Dni Otwartych, od lat bierzemy udział w Bałtyckim Festiwalu Nauki. Warto wspomnieć, iż 
nasi członkowie wygrywają (nie zawsze, ale któż zawsze wygrywa?) konkursy na postery 
naukowe. Ponadto, w maju roku 2007 zorganizowaliśmy dwudniowe I Wewnętrzne 
Seminarium KSB, na które zaprosiliśmy prezesa firmy A&A Biotechnology, pana Adama 
Burkiewicza. Planujemy powtórzyć to przedsięwzięcie; a oprócz tego, w czasie semestru, co 
tydzień (niekiedy co dwa) organizujemy seminaria o nieco mniejszym rozmachu. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
W tym celu organizujemy wykłady otwarte, dotyczące najrozmaitszych dziedzin i 

problemów związanych z biotechnologią: począwszy od wiedzy na temat genetycznie 
modyfikowanych organizmów, poprzez wykłady dotyczące konkretnych schorzeń (np. ptasia 
grypa) i walki z nimi, skończywszy na debatach związanych z etyką biotechnologii, na 
których staramy się dociec, gdzie leży granica ludzkiej ingerencji w żywe organizmy. 
Szukamy także oparcia w wielkich autorytetach – w 2005 roku współorganizowaliśmy 
spotkanie z profesorem Wacławem Szybalskim, pionierem współczesnej biotechnologii, które 
odbyło się na Politechnice Gdańskiej. 

Nie bylibyśmy jednak kołem naukowym bez własnych projektów; powiadają bowiem, 
iż jeżeli ktoś coś potrafi, to się tym zajmuje, a jeżeli nie potrafi – to uczy tego innych. W 
chwili obecnej realizujemy kilka projektów, których założeń nie sposób tu przedstawić z 
uwagi na brak miejsca. Wspomnimy zatem jedynie, iż dwóch naszych członków pracuje nad 
wieloetapowym projektem związanym z mikrobiologicznymi ogniwami paliwowymi. W 
planach są projekty kolejne. Organizujemy także wystawę fotograficzną związaną z 
biotechnologią; zostaliśmy zaproszeni do akcji mającej na celu rozpowszechnianie informacji 
na temat toksoplazmozy; prowadzimy szkolenie z zakresu podstaw modelowania 
molekularnego; pracujemy nad Wikipedią oraz prowadzimy wiele innych działań. Naszą 
ambicją jest zorganizowanie X Ogólnopolskiego Akademickiego Seminarium Studentów 
Biotechnologii w listopadzie bieżącego, 2008 roku. 

Pomimo wszystkich tych prac i przedsięwzięć mamy również czas na nieco rozrywki – 
organizujemy także imprezy integracyjne, czego koronnym przykładem jest zorganizowanie 
w maju roku 2007 spływu kajakowego dla członków KSB. 

Koło Studentów Biotechnologii zrzesza ludzi chętnych do pracy, o otwartych umysłach 
i ciekawych świata. Tworzymy zgrany zespół, którym kieruje nasz ulubiony prezes, Grzegorz 
Gorczyca. Z otwartymi ramionami czekamy na nowych członków, którym za jakiś czas 
przekażemy władzę i opiekę nad tradycją Koła. Zapraszamy!

 
    Zapraszamy! 
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