
 
 

BIULETYN  Dziekana 16 (275) 15 grudnia 2010 
Z upoważnienia Dziekana redaguje Wacław Grzybkowski, 

Katedra Chemii Fizycznej. 

E-mail: wgrzyb@chem.pg.gda.pl, tel. 58-347-1610 

 

 

Wczoraj, we wtorek 15 grudnia 2010 na cmentarzu Srebrzysko pogrążeni w smutku 

pożegnaliśmy naszego Przyjaciela i Nauczyciela 

 

mgr inż. Andrzeja Kosińskiego 
14 X 1926 - 9 XII 2010 

 

emerytowanego, długoletniego nauczyciela akademickiego Politechniki Gdańskiej. 

 

 Mgr inż. Andrzej Kosiński urodził się 14 października 1926 w Osuchowie 

(woj.warszawskie). W roku 1939 ukończył gimnazjum w Pelplinie, a w roku 1942 uzyskał tak 

zwaną małą maturę. To podczas okupacji, w warunkach konspiracji. W roku 1945 podjął 

dalszą naukę i w LO w Piastowie otrzymał świadectwo dojrzałości. W tym samym roku został 

przyjęty na kurs wstępny dla kandydatów na studia na Politechnice Gdańskiej, które 

rozpoczął w roku 1946, a ukończył w roku 1950. Był więc absolwentem trzeciego rocznika 

absolwentówWydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Warto dodać, że na jego 

dyplomie mgr inżyniera uzyskał znalazła się ocena bardzo dobra.  

Z Wydziałem Chemicznym Politechniki Gdańskiej związał całe swoje życie 

zawodowe. Od 15 stycznia1951 roku do chwili odejścia w dniu 1 października 1990 na 

emeryturę w dniu  był pracownikiem dydaktycznym naszego Wydziału w Katedrach 

Aparatury oraz Inżynierii Chemicznej na stanowiskach od asystenta do starszego 

wykładowcy. Kolejne roczniki studentów nabywały od Niego wiedzę o aparaturze i 

urządzeniach przemysłu chemicznego, uczyły się automatyki i pomiarów przemysłowych.  

Był znakomitym nauczycielem akademickim, przyjacielem i wychowawcą młodzieży. 

W latach 1974-1975, 1975-1978 oraz 1978-1981 był prodziekanem ds. dydaktycznych. Był 

też zaangażowanym działaczem związkowym Związku Nauczycielstwa Polskiego, przez 

wiele lat był przewodniczącym RO ZNP. 

 

Pożegnaliśmy życzliwego Przyjaciela i Kolegę. 

Takim na zawsze pozostał w naszej pamięci! 
 

 

 

mailto:wgrzyb@chem.pg.gda.pl


NOWI SAMODZIELNI PRACOWNICY NAUKOWI 

 NA NASZYM WYDZIALE 
 

 W dniu 22 listopada 2010 roku Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej 

podjęła uchwałę o nadaniu dr inż. Pawłowi Sachadynowi stopnia naukowego doktora 

habilitowanego nauk chemicznych w zakresie biotechnologii. 

  Jest to pierwszy stopień doktora habilitowanego w zakresie biotechnologii. Aby móc 

przeprowadzić całą procedurę otrzymaliśmy specjalną zgodę Centralnej Komisji, a skład 

naszej Rady Wydziału została uzupełniona o troje  specjalistów z dziedziny biotechnologii: 

profesor Mariannę Turkiewicz z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki 

Łódzkiej, profesora Pawła Kafarskiego z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej i 

profesor Ewę  Łojkowską z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed. 

 

 26 listopada 2010 Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej nadała dr  inż. 

Bożenie Zabiegale otrzymała stopień  naukowy doktora habilitowanego nauk chemicznych w 

zakresie chemii. 

 

 W dniu 19 listopada 2010 Rada Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki 

Warszawskiej podjęła uchwałę o nadaniu dr  inż. Juliuszowi Orlikowskiemu stopnia 

naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie inżynierii materiałowej.  

 

 Wszystkim nowo mianowanym doktorom habilitowanym najserdeczniejsze gratulacje 

oraz życzenia dalszych sukcesów naukowych, satysfakcji z pracy dydaktycznej oraz zdrowia i 

wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. 

          Dziekan 

 

 

PAN PROFESOR SIKORSKI DZIĘKUJE 
 

 W piśmie zaadresowanym do Dziekana Wydziału Chemicznego  pan profesor 

Zdzisław E. Sikorski złożył podziękowania za pozytywną ocenę Jego pracy, wyrazy uznania i 

dobre życzenia przedstawione na posiedzeniu Rady Wydziału Chemicznego z okazji 80-ej 

rocznicy Jego urodzin. Przez cały okres pracy na naszym Wydziale cieszyłem się 

życzliwością Koleżanek i Kolegów - napisał profesor Sikorski, dodając, że przekazuje na 

ręce Pana Dziekana zadedykowany Profesorowi Damazemu Tilgnerowi egzemplarz swojej 

pierwszej książki p.t. Chromatografia Gazowa. Jest to pierwsza napisana w języku polskim 

książka poświęcona chromatografii gazowej. Dodatkowo, profesor Sikorski przekazał w darze 

dla Biblioteki egzemplarz swojej osiemnastej książki zatytułowanej Chemical, Biological, 

and Functional Aspects of Food Lipids. Jest drugie już wydanie tej cennej pozycji, której 

redaktorami są Zdzisław E. Sikorski oraz Anna Kołakowska, a wydawcą znana w świecie 

oficyna wydawnicza CRC Press.    

 

 

NOWY SKŁAD WYDZIAŁOWEJ RADY STUDENTÓW 

 
W dniu 22 listopada 2010 odbyło się zebranie nowo wybranej Wydziałowej Rady 

Studentów, na którym wybrano Przewodniczącego.  Został nim pan Witold Przecherko, 

student na kierunku TCH. Jego zastępcą został pan Marcin Solski, student tego samego 

kierunku. Pozostałymi członkami WRS w nowej kadencji są: 



    Joanna Dąbrowska (BT) 

    Krystyna Grygoryszyn (BT) 

    Daria Wiącek (TCh) 

    MichałWiśniewski (TCh) 

    Michał Zaleski (TCh) 

 

Przewodniczącemu i członkom Wydziałowej Rady Studentów życzę 

sukcesów i owocnej pracy na rzecz Wydziału Chemicznego i całej społeczności 

akademickiej.          

        Dziekan 

 

 

MACIEJ KRUSZKA SENATOREM PG 
 

 W dniu 4 grudnia2010 roku odbyło się pierwsze zwyczajne posiedzenie Parlamentu 

Studentów Politechniki Gdańskiej kadencji 2010/2011. Na posiedzeniu tym na zastępcę 

Przewodniczącego Samorządu Studentów PG do spraw Dydaktycznych wybrano studenta 

naszego Wydziału pana Macieja Kruszkę, byłego Przewodniczącego Wydziałowej Rady 

Studentów. Pan Maciej Kruszka został również wybrany na przedstawiciela studentów w 

Senacie PG. Został więc Senatorem Politechniki Gdańskiej. 

 Jest to ogromne wyróżnienie pociągające za sobą ogromne obowiązki i 

odpowiedzialność. W Senacie PG zasiada tylko 8 studentów będących przedstawicielami  

liczącej około 24 tysiące osób społeczności studenckiej.. 

 

  Gratulujemy serdecznie i życzymy dalszych sukcesów w działalności w Samorządzie 

Studentów PG. 

 

        Dziekan 
 

 

STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA NA ROK 2010/2011 
 

Z prawdziwą przyjemnością informuję, że sześciu studentów Politechniki Gdańskiej 

otrzymało  stypendia Prezydenta Miasta Gdańska,  a w tym elitarnym gronie znalazła  się 

studentka Wydziału Chemicznego: 

 

Natalia Piwowarska (V rok BT) 

 

 Należy dodać, że Natalia  jest swoistą rekordzistką i  przyzwyczaiła nas już do tego, że 

rokrocznie  otrzymuje stypendia.  

 

Korzystając z okazji składam naszej Stypendystce serdeczne gratulacje i życzenia 

kolejnych sukcesów i osiągnięć. 

        Dziekan 

 


