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NOWY SAMODZIELNY PRACOWNIK NAUKOWY NA WYDZIALE 
 
 Na posiedzeniu w dniu 7 maja 2010 Rada Wydziału Chemicznego Politechniki 
Gdańskiej podjęła uchwałę o nadaniu Pani dr hab. inż. Annie SKWIERAWSKIEJ z Katedry 
Technologii Chemicznej stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk chemicznych w 
zakresie chemii. 
 
 Tą drogą składam Pani dr hab. inż. Annie SKWIERAWSKIEJ serdeczne gratulacje 
oraz życzenia dalszych sukcesów naukowych, satysfakcji z pracy dydaktycznej oraz zdrowia i 
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. 
           Dziekan 
  
 

WSPÓŁPRACA POMIĘDZY POWIATEM STAROGARDZKIM A 
WYDZIAŁEM CHEMICZNYM POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 

  
 W dniu 30 kwietnia 2010 zakończono realizację zawartej 15 lutego 2009 umowy o 
współpracy pomiędzy Powiatem Starogardzkim a Politechniką Gdańską. W ramach projektu 
pod nazwą „Z dodatkową wiedzą po indeksy” odbyło się 12 czterogodzinnych sesji dla 
uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu starogardzkiego, które były realizowane na 
terenie Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Sesje składały się z dwugodzinnego 
wykładu oraz dwugodzinnych warsztatów. Chemii ogólnej i nieorganicznej poświęcono 9 
sesji, a prowadzili dr inż. Maciej Walewski i mgr inż. Renata Kuczyńska. Zajęcia w zakresie 
chemii organicznej, które poprowadzili dr Sławomir Makowiec, mgr inż. Karolina 
Janikowska, mgr Aleksandra Wiśniewska i  Danuta Laskowska, zajęły 3 sesje. 
 
 

SPECJALNI GOŚCIE WYDZIAŁU CHEMICZNEGO 
 

Władze Wydziału Chemicznego PG poważnie myślą o przyszłości.Także o tym, że 
milowymi krokami zbliża się kolejny niż demograficzny. Przedstawiciele naszego Wydziału, 
tak pracownicy jak i studenci, nawiązują stosunki ze szkołami Trójmiasta, Województwa i 
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Pomorza. Wydział gości również uczniów, i to szkół  różnego typu, od szkół podstawowych 
przez gimnazja do liceów.    
   
 W dniu 22 kwietnia gośćmi naszego wydziału byli uczniowie I LO w Kartuzach. 
Uczniowie brali udział w warsztatach, których podstawowy temat brzmiał nieco tajemniczo 
„Jak zbudować ogniwo słoneczne wykorzystując sok z czarnych jagód“?. Warsztaty były 
prowadzone przez dr hab. inż. Adrianę Zaleską, mgr inż. Ewelinę Grabowską oraz mgr inż. 
Annę Zielińską-Jurek z Katedry Technologii Chemicznej. 
 
 
 Dnia 24 kwietnia 2010 r. członkowie Naukowego Koła Chemików przygotowali 
pokazy i zajęcia laboratoryjne dla uczniów.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wzięła w nich udział 30 osobowa grupa gimnazjalistów z Malborka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wykład pt. „Niebezpieczne związki, czyli o tym, co truje w domu, w polu, w wodzie i w 

zagrodzie" wygłosił prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk. 
 



 
Dnia 12 maja 2010 gościła na Wydziale Chemicznym 50-osobowa grupa licealistów z 

Bydgoszczy. Wykłady wygłosili następujący pracownicy naszego Wydziału : 
  Prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk - „Ile chemii w miłości” 
  Dr inż. Agnieszka Bartoszek -  „Żywność, a nowotwory" 
  Dr hab. inż. Marek Lieder -  „Ogniwa biopaliwowe" 
  Prof. dr hab. inż. Barbara Becker -  „Odrobina miedzi na śniadanie" 

Licealiści oraz towarzyszące im ciało pedagogiczne zostali zaopatrzeni obficie we 
wszelkie materiały promocyjne dotyczące studiów na Wydziale Chemicznym PG.  
 

Tego samego dnia, to jest  24 kwietnia 2010,  na prośbę Komendy Hufca Gdynia 
Związku Harcerstwa Polskiego odbyły się na naszym  Wydziale pokazy ciekawych reakcji 
chemicznych.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

W pokazach wzięły udział dwie 40-osobowe grupy dzieci w wieku 6-12 lat, harcerzy i 
zuchów, wraz z opiekunami. Przedstawione reakcje miały charakter widowiskowy oraz 
edukacyjny. Spotkanie wzbudziło zainteresowanie chemią i zuchy dały harcerskie słowo 
honoru, że w ciągu 6-12 lat wszystkie znajdą się na Wydziale Chemicznym.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zajęcia zostały przygotowane i przeprowadzone przez studentów, członków 

Naukowego Koła Chemików.   



 Wszystkie przedstawione wyżej inicjatywy to godne naśladownictwa i najwyższej 
pochwały przykłady promocyjnej działalności pracowników i studentów naszego Wydziału. 
Ten sam charakter ma wspomniana już wyżej współpraca z Powiatem Starogardzkim oraz 
prowadzona od wielu lat współpraca z Zespołem Szkół Przemysłu Spożywczego i 
Chemicznego. Inne formy promocji wspominaliśmy już wielokrotnie.    

 
 

KONKURS O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU 
 

Dnia 27 kwietnia w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego odbył się 
IX Międzyszkolny Konkurs o Żywności i Żywieniu. W konkursie wzięli udział uczniowie z 
10 szkół średnich. Zwyciężyła Sylwia Malinowska z Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska 
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku. 

Jak co roku gościem konkursu był przedstawiciel Katedry Chemii, Technologii i 
Biotechnologii Żywności.  Przedstawiciel naszego Wydziału dr inż. Roman Pawłowicz 
wręczył laureatom konkursu nagrody ufundowane przez sponsorów, a także zaprezentował 
ofertę naszego Wydziału, przedstawił zasady rekrutacji i rozdał uczestnikom konkursu 
materiały informacyjne dotyczące Wydziału Chemicznego. 
 
 

WYJAZD DYDAKTYCZNY STUDENTÓW DO NIEMIEC 
 

Licząca 15 osób grupa studentów Wydziału Chemicznego  Politechniki Gdańskiej 
wraz z opiekunką, Panią mgr Hanną Olejnik  z Centrum Języków Obcych PG,  weźmie udział 
w wyjeździe dydaktycznym do Niemiec w daniach 22. 05 - 31. 05 w ramach stypendium 
niemieckiej fundacji DAAD (Deutscher Akademischer Austauch Dienst). Wyjazd ten ma na 
celu nawiązanie kontaktów i współpracy z niemieckimi instytucjami i firmami. Studenci 
odwiedzą między innymi, należące do światowych gigantów chemicznych, firmy: BASF, 
Merck, Bayer Health Care oraz Bayer Technology, w których to, podczas całodniowych 
pobytów,  zwiedzą laboratoria badawcze, wybrane instalacje i parki technologiczne, 
wysłuchają serii wykładów oraz wezmą udział w szkoleniach i prezentacjach. 

Studenci zostali także zaproszeni do Instytutu Kultury Polskiej w Darmstadt oraz na 
Wydział Chemiczny Uniwersytetu Technicznego w Berlinie, na którym spotkają się także z 
tamtejszym samorządem studentów i zaprezentują naszą Uczelnie i Wydział. Plan wyjazdu 
dydaktycznego przewiduje także bardzo bogaty program kulturalny. Studenci oprócz Berlina, 
zwiedzą: Poczdam, Kolonię, Essen oraz Heidelberg. 

Wyjazd jest współfinansowany przez Dziekana Wydziału Chemicznego, Rektora 
Politechniki Gdańskiej, Samorządu Studentów PG oraz sponsorowany przez Radę Studentów 
Wydziału Chemicznego. Budżet przedsięwzięcia  wynosi 38 000zł. Organizatorem wyjazdu 
jest Marcin Solski, student III roku TCh (m.solski@op.pl). 
 
                     Przygotował Marcin Solski 
 
 

NAJNOWSZY NABYTEK NASZEJ BIBLIOTEKI 
 
 Ze środków pozostających w dyspozycji Dziekana zakupione zostały kolejne trzy 
tomy wydawanej przez dobrze wszystkim znaną oficynę Wiley-VCH serii Handbook of 
Green Chemistry, której redaktorem jest guru “zielonej chemii” Paul T. Anastas - twórca 
powszechnie znanych 12 zasad.   



 Te trzy, wydane w tym roku, tomy stanowią drugi cykl tej serii, zatytułowany tym 
razem Green Solvents. W jego sklad wchodzą :Vol.4. Supercritical Solvents;  Vol. 5. 
Reactions in Water;  Vol.6. Ionic Liquids.  
 Wydawnictwo Wiley-VCH przewiduje, że w skład serii Handbook of Green 
Chemistry wejdzie jeszcze 6 następnych tomów, to jest dwa cykle po 3 tomy. Na całą serię  
składać się więc będzie 12 tomów. 


