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65 LAT WYDZIAŁU CHEMICZNEGO 

POLITECHNIKI GDAŃKIEJ 
 

 Minęło kolejne 5 lat naszej Uczelni, minęło 5 lat naszego Wydziału i minął kolejny 

jubileusz. Tak,to już 5 lat minęło od tak hucznie obchodzonej 60 rocznicy powołania 

Politechniki Gdańskiej i Wydziału Chemicznego Razem minęło 65 lat pełnej poświęcenia i 

zaangażowania pracy kilku pokoleń nauczycieli akademickich, którzy wykształcili i 

wychowali liczne rzesze inżynierów i magistrów inżynierów oraz doktorów nauk 

chemicznych i doktorów nauk technicznych. Wielu z nich zdobyło stopnie doktorów 

habilitowanych, wielu uzyskało tytuł naukowy profesora. Wszyscy oni, oraz ich uczniowie, 

stanowią prawdziwy dorobek 65-lecia  Wydziału Chemicznego PG. 

 Kulminacyjnym punktem obchodów 65-lecia naszym Wydziale było uroczyste, 

jubileuszowe posiedzenie Rady Wydziału, które odbyło26 maja 2010 roku  w Auli 

Politechniki Gdańskiej. Zgodnie z długoletnią już tradycją Wydziału Chemicznego 

posiedzenia Rady Wydziału  odbywają się  w środę o godzinie 13:15. 

 Otwarcie posiedzenia Rady Wydziału i oficjalne powitanie poprzedziło odśpiewanie 

Hymnu Państwowego przez Chór Politechniki Gdańskiej pod batutą pana Mariusza Mroza. 

Nie sposób wymienić wszystkich zaproszonych gości. W pierwszym rzędzie należy wymienić 

gospodarza naszej uczelni Jego Magnicencję Rektora Politechniki Gdańskiej profesora 

Henryka Krawczyka, któremu towarzyszyło trzech Prorektorów oraz  Kanclerz PG. Z licznie 

przybyłych gości wymienię w Prezesa Polskiego Towarzystwa Chemicznego profesora 

Bogusława Buszewskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z osób, których 

obecność wzbudziła szczególny sentyment wśród zgromadzonych wymienić trzeba profesora 

Rafała Staszewskiego. Związki z organizacjami przemysłowymi uosabiał Prezes 

Stowarzyszenia Absolwentów PG mgr inż. Jan  Zarębski, absolwent naszego Wydziału, 

Prezes Gdańskiego Klubu Biznesu, a do niedawna jeszcze szef Gdańskiego Związku 

Pracodawców.       

 Posiedzenie otworzył Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej 

profesor dr hab.inż Jacek Namieśnik, a jego wystąpienie miało wymowny tytuł: QUO VADIS 

Wydziale Chemiczny? Każdy mógł się więc dowiedzieć gdzie i jakimi drogami dąży Wydział 

Chemiczny Politechniki Gdańskiej. Odpowiedzi na niektóre pytania,  a zwłaszcza te 
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dotyczące problemów finansowych, można było dopatrzyć się w wystąpieniu JM Rektora 

Politechniki Gdańskiej. 

 Po tych oficjalnych wystąpieniach miała miejsce uroczystość wręczenia Medalu 

Profesora Włodzimierza Rodziewicza. W tym jubileuszowym roku to wyróżnienie, co dwa 

lata przyznawane najlepszemu mauczycielowi akademickiemu naszego Wydziału, przypadło 

w udziale profesorowi Jackowi Namieśnikowi. To zaszczytne wyróżnienie ma wyłącznie 

charakter i wymiar honorowy, a jego materialnym symbolem jest piękna plakieta z 

wyobrażeniem portretu profesora Włodzimierza Rodziewicza. Medal Profesora Włodzimierza 

Rodziewicza nadaje Kapituła w skład której wchodzą członkowie Kolegium Dziekańskiego, 

kierownicy Katedr oraz przedstawicie Samorządu Studentów.   Do tej pory medalem tym 

wyróżnieni zostali wybitni nauczyciele, dydaktycy i wychowawcy wielu roczników 

absolwentów naszego Wydziału, a mianowicie profesor Teresa Sokołowska, profesor Zofia 

Libuś oraz profesor Janusz Rachoń. W tym roku do tego znakomitego dołączył profesor Jacek 

Namieśnik. Po uroczystym ogłoszeniu werdyktu Kapituły Medalu wystąpił profesor Wiesław 

Wojnowski, autor idei ustanowienia Medalu, i przypomniał zgromadzonym sylwetkę 

profesora Włodzimierza Rodziewicza i jego zasługi dla naszego Wydziału, naszej Alma 

Mater i szkolnictwa wyższego Trójmiasta. Warto dodać, że to właśnie profesor Wojnowski, 

profesor-senior naszego Wydziału, przedstawił Kapitule Medalu kandydaturę tegorocznego 

Laureat.   

 Głównym momentem tego fragmentu posiedzenia Rady Wydziału była laudacja 

przygotowana i przedstawiona przez profesora Janusza Rachonia, laureata poprzedniej edycji 

wyróżnnienia. Laudacja miała charakter prezentacji multimedialnej przedstawiającej 

dzieciństwo, młodość, rozwój i życie zawodowe Laureata. Profesor Janusz Rachoń, Senator 

RP i znakomity wykładowca i showman, przeszedł tym razem samego siebie! To była 

prawdziwa prezentacja multimedialna. Nic dziwnego, że jego wystąpienie zakończyła owacja, 

skierowana tak pod adresem Laureata jak i twórcy laudacji. 

 

  Kolejnym punktem jubileuszowej uroczystości było wręczenie profesorowi 

Edwardowi Borowskiemu dyplomu z okazji 65-lecia pracy zawodowej w Politechnice 

Gdańskiej, a ściślej na Wydziale Chemicznym. Sam akt wręczenia poprzedziła laudacja, 

której autorem był jeden z uczniów Laureata profesor Sławomir Milewski, który przedstawił 

zgromadzonym koleje losu profesora Edwarda Borowskiego, od Wilna do Gdańska, jego 

pracę naukową i wybitne osiągnięcia zawodowe.  

 Warto w tym miejscu przypomnieć trochę już zapomnianą książkę Pawła Jasienicy 

Zakotwiczeni. Ta stosunkowo mało znana, napisana w latach 1953-1954, a wydana w roku 

1955, książeczka jest zbiorem reportaży z Gdańska i Politechniki Gdańskiej, a jeden z jej 

rozdziałów, zatytułowany W świecie symboli poświęcony jest Wydziałowi Chemicznemu PG. 

Przez jego strony przewijają się znane nam i bliskie naszym sercom nazwiska. Pawła 

Jasienicę po naszym Wydziale oprowadza ówczesny Dziekan profesor Tadeusz  Pompowski. 

Składają wizyty w różnych katedrach oraz laboratoriach i spotykają profesorów 

Włodzimierza Rodziewicza, Zbigniewa Rozmeja, Henryka Niewiadomskiego, Damazego 

Tilgnera, Leona Kamieńskiego i Zygmunta Ledóchowskiego oraz wielu  młodych ludzi. 

Jednym z nich był młody uczony, wtedy kandydat na docenta, który od matury, zdanej w roku 

1945, zdążył przejść wszystkie szczeble  kariery akademickiej. Ten młody, świetnie 

zapowiadający się uczony to Profesor Edward Borowski, już wtedy znany jako odkrywca 

tetainy. Widać więc, że wszyscy uczestnicy jubileuszowego posiedzenia Rady Wydziału 

Chemicznego PG otarli się o HISTORIĘ. Nie przypuszczał chyba Paweł Jasienica piszą 

dobrze ponad pół wieku temu ten zbiór reportaży, że tworzy swoiste iunctio między dawnymi 

a nowymi czasy.   



 Do teraźniejszości powróciliśmy zaś słuchając wystąpienia mgr inż. Mieczysława 

Broniszewskiego, Przewodniczącego Rady Konsultacyjnej Wydziału Chemicznego PG, 

również absolwenta naszego Wydziału, a teraz jednej z prominentnych osobistości Grupy 

LOTOS S.A. 

 Na zakończenie posiedzenie wystąpił jeszcze przedstawiciel Samorządu Studenckiego, 

pan Krzysztof Bambinek, który na ręce Dziekana złożył okolicznościowe życzenia i przekazał 

symboliczny prezent w postaci urodzinowego tortu, gwoli prawdy był to raczej torcik. 

  Uroczystości zakończyło odśpiewanie starożytnego hymnu Gaude Mater Polonia, po 

czym wszyscy zgromadzeni udali się do Holu przed Aulą na mniej oficjalną towarzyską część 

spotkania. 

 
UWAGA: na stronie naszego Wydziału pod adresem: www//chem.pg.gda.pl , znajdziesz Galerię, a w niej 

dostępne są liczne zdjęcia z przedstawionej wyżej uroczystej sesji Rady Wydziału z dnia 26.05.2010. Z innych 

uroczystości oraz imprez ważnych dla Wydziału również. Warto zobaczyć!          

 

 

NOWY PROFESOR NADZWYCZAJNY NA NASZYM WYDZIALE 
 

 Na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2010 Senat Politechniki Gdańskiej  poparł wniosek 

Wydziału Chemicznego o mianowanie dr hab. inż. Adriany Zaleskiej na stanowisko profesora 

nadzwyczajnego PG. 

  

 W imieniu społeczności akademickiej naszego Wydziału oraz swoim własnym 

składam Pani Profesor gratulacje oraz życzenia wielu sukcesów, satysfakcji  oraz zdrowia i 

wszelkiej pomyślności. 

 

          Dziekan 

 
 

NOWY CZŁONEK SENATU POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 
 

 24 czerwca 2010 został wybrany do Senatu nowy przedstawiciel doktorów (grupa B). 

Miło mi zakomunikować, że została nim pani dr inż. Agnieszka Pladzyk (Katedra Chemii 

Nieorganicznej), która zastąpiła na tym miejscu dr hab. inż. Jarosława Chojnackiego, którego 

mandat wygasł w dniu  23.04.2010. 

 

 Tą drogą składam Pani doktor  gratulacje oraz życzenia satysfakcji z pracy,  zdrowia i 

wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. 

          Dziekan 


