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Vivat Academia, Vivant Professores! 
 

 
OGŁASZAM ROK AKADEMICKI 2011/2012 NA WYDZIALE 

CHEMICZNYM POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZA OTWARTY! 
 

 Tymi słowami Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej profesor dr 
hab. inż.. Jacek Namieśnik zakończył przemówienie otwierające uroczyste posiedzenie Rady 
Wydziału, którego głównym i najważniejszym punktem była immatrykulacja,czyli przyjęcie 
w poczet społeczności akademickiej naszej Alma Mater, licznej grupy młodzieży. 

Wszystkim świeżo upieczonym studentkom  i studentom życzymy by studia na 
naszym Wydziale pozostały im w pamięci jako piękny okres radości i wytężonej pracy, by 
wszyscy z nich ukończyli studia z  najlepszymi ocenami i w terminie zgodnym z 
regulaminem studiów, a nawet i wcześniej - bo tak też może się zdarzyć, zwłaszcza w 
przypadku studiów realizowanych według indywidualnego programu.  

Życzymy Wam byście swoją edukację zdobywali i pogłębiali na uniwersytetach całej 
Wspólnoty Europejskiej, które dzisiaj są dla Was otwarte .   
 Życzymy Wam również byście kontynuowali dalsze studia kończąc je zdobyciem 
pierwszego stopnia naukowego, stopnia doktora nauk chemicznych lub technicznych, bo ten 
dopiero jest  punktem wyjścia do kariery zawodowej i naukowo-badawczej.  

 
                 W imieniu całej społeczności akademickiej Wydziału Chemicznego PG 
                    Redakcja Biuletynu Dziekana 
 
 

 Zwyczajowo już uroczysty dla wszystkich dzień inauguracji roku akademickiego jest 
dniem w którym składa się podziękowania pracownikom Uczelni za całoroczną pełną 
poświęcenia pracę. Wyrazem tego są medale i odznaczenia.   
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MEDALE KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 
 

Wyrazem najwyższego uznania dla nauczyciela, wyróżnieniem będącym 
uwieńczeniem jego pracy dydaktycznej i wychowawczej jest Medal Komisji Edukacji 
Narodowej nadawane przez Ministra Edukacji Narodowej. W tym roku, to jest 3 października 
2011, podczas uroczystego posiedzenia senatu Politechniki Gdańskiej z okazji Inauguracji 
Roku Akademickiego 2011/2012  to zaszczytne odznaczenie otrzymali: 
 

     1.    dr Ewa Augustin    
     2.    mgr inż.Antoni Konitz   
     3.  dr hab. Beata Krawczyk  
     4.  prof. dr hab. inż.Halina Szeląg    
      5.  dr hab. inż. Dariusz Witt 
     6.  dr hab. inż.Jan Zielkiewicz    
  

 Wyróżnionym Koleżankom i Kolegom składam serdeczne gratulacje i życzenie dalszej 
owocnej pracy dla dobra studentów i Politechniki Gdańskiej.  
 

Profesor Jacek Namieśnik 
     

           Dziekan Wydziału Chemicznego PG 
 
           
 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 
 

Środowiskowa Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012 odbyła się w sobotę 1 
października 2011 roku podczas uroczystego koncertu w Operze Bałtyckiej w Gdańsku. 

Tradycyjnie już jednym z głównych punktów programu było wręczenie gdyńskiej 
Nagrody im. Profesora Romualda Szczęsnego, dla autora najlepszej pracy dyplomowej z 
zakresu nowoczesnych technologii, realizowanej na Politechnice Gdańskiej. Na tegoroczną, 
dziesiątą już edycję Konkursu wpłynęło piętnaście prac, z czego aż  cztery z Wydziału 
Chemicznego.  

Kapituła pod przewodnictwem dr hab. inż. Janusza Nieznańskiego, prof. nadzw. PG 
postanowiła przyznać jedną nagrodę główną (w wysokości 10000 zł) oraz trzy wyróżnienia. 
W tym roku laureatką głównej nagrody została mgr inż. Magdalena Danowska, absolwentka 
Naszego Wydziału (kierunku Inżynieria Materiałowa), aktualnie będąca słuchaczką studium 
doktoranckiego przy Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Nagrodzona 
praca dyplomowa pt. "Nowe sztywne pianki poliuretanowe z surowców odnawialnych 
modyfikowane nanonapełniaczmi na bazie glinokrzemianów warstwowych" została 
realizowana  Katedrze Technologii Polimerów pod kierunkiem dr inż. Michała 
Strankowskiego. 

Oprócz wspomnianej nagrody praca dyplomowa Pani mgr inż. Magdaleny Danowskiej  
została doceniona również w innych  konkursach. I tak jej autorka: 
            - uzyskała wyróżnienie w Konkursie Akademicki Mistrz Innowacyjności  na najlepszą 

pracę magisterską, 
            - zdobyła nagrodę w konkursie na najlepszą pracę magisterską obronioną na Wydziale 

Chemicznym ogłoszonym przez   Grupę LOTOS,   
 - została laureatką konkursu Akademia Młodego Wynalazcy. 
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 Warto również dodać, że opracowane przez zespół badawczy w składzie: dr inż. 
Łukasz Piszczyk, mgr inż. Magdalena Danowska, dr inż. Michał Strankowski, dr hab. inż. 
Józef Haponiuk, prof. nadzw. PG, modyfikowane pianki poliuretanowe zostały wyróżnione 
na IV Międzynarodowych Targach Przemysłu Chemicznego EXPOCHEM w Katowicach, 
gdzie autorzy wynalazku otrzymali srebrny medal, jak również na XIV Międzynarodowym 
Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES, w Moskwie, gdzie za 
prezentowany wynalazek zespół badawczy otrzymał brązowy medal. 
 

Wszystkim członkom wspaniałej grupy wynalazców, a szczególnie pani mgr inż. 
Magdalenie Danowskiej składam serdeczne gratulacje i życzenie dalszej owocnej pracy i 
kolejnych sukcesów na niwie wynalazczości oraz innowacyjności. 

 
        Profesor Jacek Namieśnik    
    
                                        Dziekan Wydziału Chemicznego PG 
 

     
 

 
 
 

            Fot. 1. Oficjalne wręczenie nagród laureatom Konkursu o Nagrodę im. Profesora 
Romualda Szczęsnego.                                                           
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Fot. 2. Laureatka Konkursu wraz z Rektorem PG oraz członkami zespołu badawczego. 
 
 

NOWE SKRYPTY 
 

   
 
 W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program operacyjny Kapitał ludzki, 
nr umowy 46/DSW/4.1.2/2008: Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, 
matematycznych i przyrodniczych, w latach 2008-2011 wydano (w il. po 500 egz.) i rozdano 
studentom bezpłatnie oraz przekazano do kilku Bibliotek następujące skrypty: 
 

1.Jan Mazerski, Statystyczna analiza wyników doświadczalnych, 
              Wydawnictwo Malamut, 2009 

 
2.Ewa Augustin, Wybrane aspekty hodowli komórek roślinnych i zwierzęcych,  

              Wyd.: Fundacja promocji Przemysłu Okrętowego, 2010 
 

3.Anna Brilowska-Dąbrowska i inni, Mikrobiologia ogólna,  
              Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2010 

 
4.Mirosław Bednarczyk, Anita Dąbrowicz-Tlałka, 
   Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, 
   Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2010 
 
5. Jan Mazerski, Podstawy biofizyki,Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2010.

   
Skrypty będą jeszcze rozprowadzane w bieżącym roku akademickim. 
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 Gorąco dziękuję Autorom wyżej wymienionych skryptów za ich trud i czas poświęcony 
przygotowaniu tych tak potrzebnych opracowań i równie gorąco zachęcam wszystkie 
Koleżanki i Kolegów do przygotowania następnych. Wszyscy znamy luki i trudności z którymi 
borykają się nasi studenci. 
 
        Profesor Jacek Namieśnik    
 
           Dziekan Wydziału Chemicznego PG 
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