
 
BIULETYN  16 (253)  30 września 2009 
Z upoważnienia Dziekana redaguje Wacław Grzybkowski, 
Katedra Chemii Fizycznej. 
E-mail: wgrzyb@chem.pg.gda.pl, tel. 0-58 347-1610 
 

Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus! 
Radujmy się więc, dopóki jesteśmy młodzi! 
 
 

OGŁASZAM ROK AKADEMICKI 2009/2010 NA WYDZIALE 
CHEMICZNYM POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZA OTWARTY! 

 
 Tymi słowami Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej profesor dr 
hab. inż. Jacek Namieśnik zakończy swoje dzisiejsze  przemówienie otwierające dzisiejsze 
uroczyste posiedzenie Rady Wydziału, którego głównym i najważniejszym punktem będzie 
immatrykulacja,czyli przyjęcie w poczet społeczności akademickiej naszej Alma Mater, 
licznej grupy młodzieży. 
 Wszystkim świeżo upieczonym studentkom  i studentom życzymy by studia na 
naszym Wydziale pozostały im w pamięci jako piękny okres radości i wytężonej pracy, by 
wszyscy z nich ukończyli studia z  najlepszymi ocenami i w terminie zgodnym z 
regulaminem studiów, a nawet i wcześniej - bo tak też może się zdarzyć, zwłaszcza w 
przypadku studiów realizowanych według indywidualnego programu. Życzymy im by swoją 
edukację zdobywali i poszerzali na uniwersytetach całej Wspólnoty Europejskiej, która dzisiaj 
stanie przed nimi otworem.   
 Życzymy im również by kontynuowali dalsze studia kończąc je zdobyciem 
pierwszego stopnia naukowego, stopnia doktora nauk chemicznych lub technicznych, który 
jest prawdziwym punktem wyjścia do kariery zawodowej i naukowo-badawczej.  
 
   W imieniu całej społeczności akademickiej Wydziału Chemicznego PG 
 
     Redakcja Biuletynu Dziekana 
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NOWI SAMODZIELNI PRACOWNICY NAUKOWI NA WYDZIALE 

 
Na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2009 Rada Wydziału Chemicznego Politechniki 

Gdańskiej podjęła uchwałę o nadaniu dr inż. Bogdanowi CHACHULSKIEMU stopnia 
naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej. 
 

Na posiedzeniu w dniu 17 lipca 2009 Rada Wydziału Chemicznego Politechniki 
Gdańskiej podjęła uchwałę o nadaniu dr  inż. Adrianie ZALESKIEJ stopnia naukowego 
doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej. 
 

Tą drogą składam panu dr habilitowanemu Bogdanowi Chachulskiemu i dr hab. inż. 
Adrianie Zaleskiej serdeczne gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów naukowych, radości i 
satysfakcji z pracy dydaktycznej oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. 

 
       Profesor Jacek Namieśnik 
        Dziekan 
 

P.S. W powyższym komunikacie kolejność jego bohaterów wynika z kalendarza pracy Rady Wydziału. 
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NOWY PROFESOR NADZWYCZAJNY 
 

Na posiedzeniu w dniu 15lipca 2009 Senat Politechniki Gdańskiej poparł wniosek 
Wydziału Chemicznego o mianowanie dr hab. Ewy Klugmann - Radziemskiej na stanowisko 
profesora nadzwyczajnego PG. 

 
 W imieniu społeczności akademickiej Wydziału oraz swoim własnym składam Pani 
Profesor gratulacje oraz życzenia wielu sukcesów, satysfakcji  oraz zdrowia i wszelkiej 
pomyślności. 
        Dziekan 
 
 

GRANTY APARATUROWE 
 

KATEDRA CHEMII ANALITYCZNEJ 
 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało profesorowi Jackowi 
Namieśnikowi kwotę 1 850 000 zł na realizację zakupów aparaturowych niezbędnych do 
stworzenia CENTRUM ANALITYKI  ŚRODOWISKOWEJ, które będzie organizowane w 
oparciu o zasoby kadrowe oraz bazę lokalową i wyposażenie Katedry Chemii Analitycznej.  

Nowy sprzęt, który zostanie zakupiony pozwoli na rozszerzenie możliwości badań 
analitycznych, które oferuje Katedra Chemii Analitycznej. Będzie on przeznaczony nie tylko 
do prowadzenia tematów własnych ale równie ważna jest możliwość pozytywnej odpowiedzi 
na zapytania ofertowe kierowane do Katedry przez różne instytucje i jednostki z otoczenia 
gospodarczego Wydziału. 

 
 

KATEDRA TECHNOLOGII POLIMERÓW 
 
 Katedra Technologii Polimerów uzyskała 1 mln zł na zakup aparatury dla 
wyposażenia Laboratorium Materiałów Polimerowych w obrębie  dofinansowanie projektu 
zgłoszonego przez Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE w ramach Osi 
Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na 
lata 2007-2013. 

  Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE  zostało powołane 31 stycznia 
2004 r. decyzją konsorcjum 21 partnerów, w tym największych uczelni Wybrzeża 
Gdańskiego i wielu przedsiębiorstw. Głównym celem Centrum jest wspólne działanie 
partnerów dla tworzenia nowoczesnych technologii i szybkiego ich transferu. 
 
     Składam najserdeczniejsze gratulacje prof. J. Haponiukowi za inicjatywę i 

przygotowanie wniosku. 
        Dziekan 
 
 
 
 
 



ROZSTRZYGNIĘCIE TRZECIEJ EDYCJI PROGRAMU: 
WSPARCIE MIĘDZYNARODOWEJ MOBILNOŚCI NAUKOWCÓW 

 
W pierwszym tygodniu lipca b.r. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

rozstrzygnięto trzecią edycję programu: „Wsparcie międzynarodowej mobilności 
naukowców”. Do Ministerstwa wpłynęło ponad 140 wniosków, finansowanie uzyskało 27. 
Jednym z laureatów jest pracownik Katedry Technologii Leków i Biochemii dr inż. Piotr 
Szweda, który otrzymał 200 000 złotych na roczny pobyt w Chemical & Environmental 
Science Department, University of Limerick (Irlandia). W trakcie pobytu w Irlandii dr inż. 
Piotr Szweda będzie uczestnikiem programu badawczego o poważnie i ambitnie brzmiącym 
tytule: Badanie struktury i właściwości funkcjonalnych białek błonowych pełniących 
funkcje kanałów sodowych w komórkach ssaków.  

Kierownikiem projektu jest dr hab. Tewfik Soulimane. W zespole dr Soulimane 
pracują już dwie absolwentki naszego Wydziału Panie Olga Kolaj i Magdalena Wianecka. 
Obie Panie pracę magisterską wykonały w Katedrze Mikrobiologii.  
 

  Tą drogą składam Panu Doktorowi szczere gratulacje i wyrazy uznania wraz z 
życzeniami wielu  dalszych sukcesów.    

         Dziekan 


