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Z upoważnienia Dziekana redaguje Wacław Grzybkowski, 
Katedra Chemii Fizycznej,  
E-mail: wgrzyb@chem.pg.gda.pl, tel. 0-58 347-1610 
 
 

NOWY PROFESOR ZWYCZAJNY 
 

Na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2009 Senat Politechniki Gdańskiej poparł wniosek 
Wydziału Chemicznego o mianowanie prof. dr hab. inż. Tadeusza Połońskiego na stanowisko 
profesora zwyczajnego PG. 

    Jest to niewątpliwy wyraz najwyższego uznania dla Jego pozycji naukowej oraz 
osiągnięć w pracy dydaktycznej. 

 
W imieniu społeczności akademickiej Wydziału oraz swoim własnym składam 

Panu Profesorowi gratulacje oraz życzenia wielu sukcesów, satysfakcji  oraz zdrowia i 
wszelkiej pomyślności. 
          Dziekan 
 

NAGRODA  UPHAGENA 
 

W poniedziałek, 9 lutego, o godz. 14 w Domu Uphagena prezydent Gdańska wręczył 
Nagrodę Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena dr inż.  Annie 
Mietlarek-Kropidłowskej z Katedry Chemii Nieorganicznej.  

Dr inż. Anna Mietlarek-Kropidłowska pracuje w Katedrze Chemii Nieorganicznej w 
zespole naukowym kierowanym przez prof. dr hab. inż. Barbarę Becker. Jedyne jej pragnienie 
polega na tym, aby praca naukowa zawsze sprawiała jej taką frajdę, jak dotychczas.  

Nagroda im. Jana Uphagena nie jest pierwszym wyróżnieniem naukowym uzyskanym 
przez dr inż.. Annę Mietlarek-Kropidłowską. Była już laureatką nagrody im. Ernesta Syma 
dla młodego naukowca za rok 2006. Była również, i to dwa razy, stypendystką firmy 
Polpharma S.A. W 2008 roku uzyskała stypendium krajowe Fundacji na Rzecz Nauki 
Polskiej START dla młodych uczonych.   

 
   Najserdeczniejsze gratulacje wraz życzeniami dalszych sukcesów  
 

                     Dziekan 
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NAGRODA PREZESA ZARZĄDU ”ENERGA SA” 
 

  Z przyjemnością informuję, że pracownik naszego Wydziału pan dr inż. Andrzej 
Nowak z Katedry Technologii Chemicznej otrzymał nagrodę w konkursie Prezesa Zarządu 
spółki ENERGA SA na najlepsze  rozprawy doktorskie o tematyce poświęconej technicznym 
i ekonomicznym problemom wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i obrotu energią elektryczną. 
Tytuł pracy: Synteza i właściwości warstw poli(3,4-etylenodioksytiofenu) modyfikowanego 
heksacyjanożelazianami(II/III) wybranych metali przejściowych. 

 
Tą drogą składam Panu doktorowi  gratulacje oraz życzenia satysfakcji z pracy, 

a także zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym 
 

         Dziekan 
 

NOWY SKŁAD WYDZIAŁOWEJ RADY STUDENTÓW 
 
  Ze względów organizacyjno-technicznych dopiero teraz informujemy, że pod koniec 

ubiegłego roku, to jest  w dniu 25 listopada 2008 odbyło się zebranie WRS, na którym 
wybrano Przewodniczącego Wydziałowej Rady Studentów. Został nim Marek Fijało (TCh). 
Pozostałymi członkami WRS w nowej kadencji są Krzysztof Babinek (TCh),  Rafał Bielak 
(Ch), Wiktor Buczak (TCh), Anna Maria Dziurzyńska  (TOŚ), Kamila Gryń (Ch), Maciej 
Kruszka (TOŚ) i Natalia Wnuk (TOŚ). 

 
  Przewodniczącemu i członkom Wydziałowej Rady Studentów życzę sukcesów i 

owocnej pracy na rzecz Wydziału i całej społeczności akademickiej. 
           
         Dziekan  
 

KOŁO STUDENTÓW BIOTECHNOLOGII 
Raport z działalności w roku akademickim 2007/2008 

 
  Zgodnie z zapowiedzią publikujemy raport z działalności Koła Studentów 

Biotechnologii w roku akademickim 2007/2008 przygotowany przez dotychczasowego 
przewodniczącego Koła Grzegorza Gorczycę. Aktualnie przeowodniczącą KSB jest Monika 
Lewińska, studentka IV roku BT. Opiekunem Koła jest kierownik Katedry Mikrobiologii 
prof. dr hab.Józef Kur. Według informacji zaczerpniętych ze strony domowej (www.ksbpg.pl) 
KSB liczy obecnie 35 członków. Liczba podana w raporcie wynosi 32 - świadczy to 
dynamice i rozwoju KSB. 

  Poniższe zestawienie obrazuje działalność KSB, które bierze czynny udział tak w 
inicjatywach,które można określić jako branżowe, jak i w imprezach o charakterze ogólnym. 
Z działalnością KSB można zetknąć się nie tylko na terenie Wydziału Chemicznego i 
Politechniki Gdańskiej. Obszarem aktywności KSB jest całe Trójmiasto, Pomorze i cały kraj. 
Podkreślić należy niezwykle ważną i cenną działalność o charakterze oświatowo-
dydaktycznym na skalę całego Trójmiasta, na rzecz jego mieszkańców.   

 
               Gratulacje u życzenia dalszych sukcesów     
 
 
 



 
23-25.X.2007. Międzynarodowe Targi Gdańskie TECHNIKON Innowacje 2007. 
 
25.XI.2007.  IX Ogólnopolskie Akademickie Seminarium Studentów Biotechnologii. Łódź. 
 
26. I.2008 „Toksoplazmoza – poznać wroga”. Wykład otwarty dla mieszkańców Trójmiasta 
na temat zakażenia pierwotniakiem Toxoplasma gondii.  
 
28.II.2008. Pomorskie Spotkanie z Biotechnologią, Farmacją i Kosmetykami, 
Politechnika Gdańska (współorganizator). 
 
III-IV.2008 .„Z bakteriami za pan brat”. Szkolenie mikrobiologiczne dla licealistów 
trójmiejskich placówek oświatowych. 
 
05.IV.2008. „HPV, zdążyć przed rakiem…” Wykład otwarty dla mieszkańców Trójmiasta na 
temat raka szyjki macicy.  
 
26-27.IV.2008. Konferencja „BIO - Biznes Finanse Innowacje”; Gdynia (10 uczestników). 
 
1-5.V.2008. Integracyjny spływu kajakowy Koła Studentów Biotechnologii we współpracy ze 
Studenckim Klubem Kajakowym Morzkulc.   
 
29-31.V.2008 Bałtycki Festiwal Nauki.  
 
31.V.2008. II Wewnętrzne Seminarium Koła Studentów Biotechnologii.  
 
14-16.V.2008.XIII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych (dwa 
postery).  
 
19.V.2008. BIO-FORUM - V-te Targi Biotechnologii i Biobiznesu ; Łódź (7 uczestników).  
 
18.XI.2008 Dzień Ochrony Antybiotyków – akcja promocyjno, informacyjna. 
 
X-XII.2008.Bio.R.E.– konkurs wiedzy biotechnologicznej dla studentów Wydziału 
Chemicznego.  
 
21-23.XI.2008. X Ogólnopolskie Akademickie Seminarium Studentów Biotechnologii. 
Pod patronatem Prezydenta miasta Gdańska , oraz Rektora PG - Listopad 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJEKTY NAUKOWE: 
 

„Nie bój się zrozumieć” - Wystawa Fotograficzna na temat Biotechnologii, jednej z 
najbardziej perspekty-wicznych dziedzin nauki i przemysłu, z którymi ludzkość wkroczyła w 
XXI wiek (projekt w trakcie realizacji). 

 
„Enzymatyczne  Ogniwa Paliwowe” opiekun naukowy: prof. dr hab. Józef Kur (projekt w 
trakcie realizacji). 

 
„Badanie wpływu zanieczyszczenia środowiska na profil mikrobiologiczny gleb w rejonach 
zapalnych województwa pomorskiego”.  Grzegorz Gorczyca - opiekun badań laboratoryjnych 
realizowanych w ramach pracy przygotowywanej  przez ucznia I  LO w Elblągu. (X 2007). 


