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POSIEDZENIE RADY KONSULTACYJNEJ 
 
 12 stycznia 2009 w siedzibie Grupy LOTOS S.A. odbyło kolejne spotkanie Rady 
Konsultacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Gospodarz spotkania, a 
zarazem Przewodniczący Rady Konsultacyjnej mgr inż. Mieczysław Broniszewski, po 
przywitaniu obecnych gości przedstawił jego program. Warto tu przypomnieć PT 
Czytelnikom BIULETYNU, że pan mgr inż. Mieczysław Broniszewski  jest absolwentem 
naszego Wydziału.   

Jako pierwszy swoje wystąpienie zaprezentował Dziekan Wydziału Chemicznego 
prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, przedstawiając aktualny stan naszego Wydziału, jego 
słabe i mocne strony, jak również czekające nas problemy i podejmowane wyzwania. 

W następnym wystąpieniu Prodziekan Wydziału Chemicznego dr hab. Ewa Klugmann 
– Radziemska przedstawiła (jako propozycję dla członków Rady) możliwości utworzenia 
Klastra Chemicznego jako formy współpracy między Uczelnią a otoczeniem gospodarczym, 
wskazując jednocześnie na korzyści, jakie przyniosłaby ona wszystkim zaangażowanym 
stronom. 

Ze strony Grupy LOTOS swoje wystąpienie na temat realizacji „Programu 10+” 
zaprezentował Dyrektor Biura ds. Koordynacji Rozbudowy Rafinerii mgr inż. Grzegorz 
Zgoda, który również jest absolwentem Wydziału Chemicznego PG. Warto zauważyć, że z 
tego samego rocznika studiów co Przewodniczący Rady Konsultacyjnej. W ramach Programu 
10+ w rafinerii w Gdańsku powstanie szereg nowych zaawansowanych technologicznie 
instalacji, które pozwolą efektywniej wytwarzać poszukiwane na rynku krajowym i 
zagranicznym produkty naftowe najwyższej jakości. Jego realizacja zapewni wzrost 
bezpieczeństwa energetycznego kraju, do którego przyczyni się również dywersyfikacja 
źródeł zaopatrzenia oraz rosnące własne wydobycie ropy. Bezsiarkowe paliwo, ograniczenie 
emisji metali ciężkich i pyłów w wyniku realizacji Programu 10+ to bezpośrednie korzyści 
dla środowiska naturalnego. 

O skali tego projektu może świadczyć fakt, iż trakcie jego realizacji na placu budowy 
przebywa ok. 2500 pracowników w tym setki specjalistów z różnych branż. Jeszcze przed 
jego zakończeniem zatrudnionych zostało120 nowych pracowników, w tym 23 absolwentów 
naszego Wydziału. 

W ostatnim wystąpieniu mgr inż. Władysław Fediuk – Dyrektor Przedsiębiorstwa 
Innowacyjno-Wdro-żeniowego „IMPULS” – przedstawił osiągnięcia oraz asortyment 
wyrobów swojej firmy. Sukces jakim może się poszczycić firma to wprowadzenie na rynek w 
roku 2008 nowoczesnej technologii „WNW” (Waporyzowanego Nadtlenku Wodoru) 
służącgo do dezynfekcji i sterylizacji zarówno wszelkich pomieszczeń bez konieczności 
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wynoszenia z nich precyzyjnego sprzętu, jak i samego sprzętu, takiego jak elektroniczna 
aparatura medyczna czy naukowo-badawcza,  bez obawy o jego uszkodzenie. 

Po tym wystąpieniu  Przewodniczący Rady Konsultacyjnej - mgr inż. Mieczysław 
Broniszewski – zakończył oficjalną część spotkania. 

 
 
 

 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  

NAUKOWEGO KOŁA CHEMIKÓW STUDENTÓW POLITECHNIKI 
GDAŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKI 2007/2008 

 
 Do Redaktora BIULETYNU dotarł za pośrednictwem Dziekanatu dokument 
zatytułowany Sprawozdanie z Działalności Naukowego Koła Chemików w roku 
akademickim 2007/2008. Ze względu  poważne osiągnięcia NKCh sprawozdanie 
publikujemy bez skrótów. Niech wszyscy PT Czytelnicy BIULETYNU Dziekana, tego w 
wersji papierowej i tego sieciowego je poznają i biorą przykład. W jednym z najbliższych 
wydań ogłosimy Sprawozdanie z działalności Koła Studentów Biotechnologii.   
 A oto poszczególne punkty sprawozdania NKCh opisujące konkretne efekty 
działalności naszych młodszych koleżanek i kolegów w znacznej mierze będące efektem 
współpracy z pracownikami naszego Wydziału. 
  
1.Udział w projekcie Rekultywacja jeziora Klasztorne Małe w Kartuzach. Październik 

– listopad 2007.  
 Członkowie NKCh pod kierunkiem POMCERT-u  wzięli udział w realizacji projektu 
dotyczącego rekultywacji jeziora Klasztorne Małe w Kartuzach. W wyniku wieloletniego 
odprowadzania do jeziora zanieczyszczeń, powstała na jego dnie gruba warstwa osadów, z 
których wydobywa się do wód duża ilość fosforu. Powodowało to nadmierny rozwój 
fitoplanktonu i sinic. Podjęte działania miały na celu powstrzymanie dopływu związków 
fosforu.  
 
2.Udział w targach POLEKO 2007.  
 W dniach 20-23 listopada 2007 odbyły się w Poznaniu targi ekologiczne POLEKO. 
Naukowe Koło Chemików,  reprezentowane przez dwójkę naszych delegatów, przedstawiało 
swoją działalność korzystając z gościnności Pomorskiego Centrum Badań i Technologii 
Środowiska (POMCERT).Nasi członkowie prezentowali wyniki prowadzonych badań oraz 
udzielali informacji o działalności i zainteresowaniach naukowych Koła. Stanowisko NKCh 
cieszyło się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród licealistów planujących studia na 
Wydziale Chemicznym. Stoisko było także odwiedzane przez przedstawicieli innych 
organizacji prezentujących się na targach.Na podkreślenie zasługuje fakt, że Naukowe Koło 
Chemików było jedyną organizacją zrzeszającą studentów, która zaprezentowała się na 
targach  
 
3. Organizacja zajęć dla licealistów. Listopad 2007.    
 Podobnie jak w poprzednich latach członkowie NKCh podjęli się organizacji zajęć 
laboratoryjnych dla licealistów trójmiejskich szkół. Ćwiczenia miały na celu rozwijanie 
zainteresowań uczniów oraz przybliżenie im podstawowych technik laboratoryjnych z 
różnych dziedzin chemii. Kurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Powstały cztery 
grupy podstawowe i jedna zaawansowana.   
 



4.Współpraca z Naukowym Kołem Fizyków. Listopad 2007. 
 Została nawiązana współpraca z Naukowym Kołem Fizyków WFTiMS dotycząca 
projektu nowego laboratorium z fizyki. NKCh zajęło się zaprojektowaniem jednego z 
ćwiczeń z zakresu elektrochemii. W nowym laboratorium miały być prowadzone zajęcia 
dydaktyczne dla studentów jak i organizowane kursy fizyki dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych.   
 
 
5. Udział w debacie Przyszłość Energetyki. Styczeń 2008 

Przedstawiciele Koła wzięli udział w debacie organizowanej przez Sekcję Studencką 
Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Tematyka spotkania dotyczyła nowoczesnych oraz 
alternatywnych sposobów produkcji energii. Członkowie Koła zaprezentowali także referat 
dotyczący Energii Wodnej. 
 
 6. Organizacja kursu żeglarskiego na patent żeglarza jachtowego. Marzec 2008. 

Program organizowanych zajęć obejmował szkolenie teoretyczne z materiału 
obowiązującego na Patent Żeglarza Jachtowego, a także zajęcia praktyczne. Oferta 
szkoleniowa została skierowana do studentów Wydziału Chemicznego Politechniki 
Gdańskiej. Zajęcia zakończyły się testem podsumowującym.  
 
7. Prezentacja działalności Naukowego Koła Chemików na Dniach Otwartych 
Politechniki Gdańskiej . Marzec 2008. 

Członkowie NKCh czynnie włączyli się w obchody Dni Otwartych Politechniki 
Gdańskiej. Zorganizowano Pokazy efektownych reakcji chemicznych, na stanowisku w 
Gmachu Głównym prezentowano działalność Koła oraz zachęcano odwiedzających 
licealistów do podjęcia studiów na Wydziale Chemicznym PG.   
 
8. Udział w Bałtyckim Festiwalu Nauki. Maj 2008.  
 W ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki Naukowe Koła Chemików zorganizowało 
pokazy efektownych reakcji chemicznych. Pokazy, jak co roku cieszyły się bardzo dużym 
zainteresowanie odwiedzających BFN. Ponadto zaprezentowano utylizację poszczególnych 
frakcji odpadów komunalnych. Nowością były warsztaty dotyczące domowej produkcji 
Biodiesel'a ,a także domowa produkcja fotoogniw.  
 
 9. Projekt ZA RĘKĘ ZE SKŁODOWSKĄ. Czerwiec 2008. 
 NKCh razem z Kołem Fizyków i SSPTCh ubiegało się o fundusze na projekt „Za rękę 
ze Skłodowską”. Celem przedsięwzięcia miało być wyrównanie poziomu nauczania 
przedmiotów ścisłych między szkołami w miastach i na wsi. W tym celu do wiejskich 
szkołach gimnazjalnych w naszym Województwie miały być prowadzone krótkie wykłady i 
zajęcia z chemii. Projekt obejmował także zajęcia praktyczne realizowane jednorazowo na 
Politechnice. Projekt nie dostał niestety dofinansowania. 
 
10. Organizacja Letniego obozu NKCh Zatoka Pucka. Lipiec 2008. 

Naukowe Koło Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej już po raz 26 
zorganizowało letni obóz naukowy. W tym roku 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, to 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.  

 
Redaktor BIULETYNU Dziekana w imieniu Kolegium Dziekańskiego, całej 

społeczności akademickiej Wydziałua a także w imieniu własnym  składa członkom 
Naukowego Koła Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej wyrazy najwyszego 
uznania i życzy wielu dalszych osiągnięć, sukcesów, bogatych sponsorów i źródeł 
finansowania. 
 
 
 


