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Vivat Academia, Vivant Professores! 
 
 

WYBORY PRODZIEKANÓW 
 
 Podczas zebrania wyborczego w dniu 9 maja 2012 roku członkowie Wydziałowego 
Kolegium Elektorów pozytywnie ustosunkowali się do propozycji Dziekana-elekta Wydziału 
Chemicznego Politechniki Gdańskiej profesora dr hab. inż. Sławomira  Milewskiego 
dotyczącej wyboru prodziekanów. Wszyscy zgłoszeni kandydaci uzyskali poparcie elektorów 
i najbliższymi współpracownikami profesora Sławomira Milewskiego podczas kadencji 2012-
2016, to jest na okres od 1 września 2012 roku do 31 sierpnia 2016 roku będą: 
 
 1. prof. dr hab. inż. Andrzej Składanowski - jako prodziekan ds. nauki, 
 2. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska - jako prodziekan ds. rozwoju, 
 3. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik - jako prodziekan ds. kształcenia, 
 4. dr hab. inż.Wojciech Chrzanowski  - jako prodziekan ds. studiów. 
 
 W imieniu całej społeczności Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej składam 
członkom nowych władz Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej najserdeczniejsze 
gratulacje i życzenia powodzenia w ich trudnej i odpowiedzialnej misji. Ich sukcesy będą 
sukcesami Wydziału Chemicznego.  
                                                                   
 
                   

WYBORY CZŁONKÓW SENATU 
 
 W czwartek 10 maja 2012 roku odbyły się wybory przedstawicieli Wydziału 
Chemicznego do Senatu Politechniki Gdańskiej. Zgodnie ze Statutem PG Wydział 
Chemiczny posiada jednego przedstawiciela z grupy profesorów i doktorów habilitowanych. 
O zaszczytną i odpowiedzialną funkcję reprezentanta interesów Wydziału Chemicznego 
ubiegało się dwóch kandydatów, to jest dr hab. inż. Jarosław  Chojnacki oraz  prof. dr hab. 
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inż. Jacek Namieśnik. W wyniku przeprowadzonego głosowanie przedstawicielem tej grupy 
pracowników i, o czym jestem głęboko przekonany, rzecznikiem interesów Wydziału 
Chemicznego oraz całej Uczelni  został: 
 

profesor  dr hab. inż. Jacek  Namieśnik 
 
 Składając Panu Profesorowi gratulacje wyrażam przekonanie, że Jego doświadczenia 
nabyte podczas kilkunastoletniego kierowania jednym z największych wydziałów 
Politechniki Gdańskiej pozwolą mu wnieść twórczy wkład w działalność tego gremium, 
którego członkiem był do tej pory jako Dziekan, co ograniczało jednak w pewnym stopniu 
swobodę działania. 
 
 W tym samym dniu odbyło się zebranie wyborcze poświęcone wyborowi 
przedstawicieli nauczycieli akademickich  niebędących profesorami i doktorami 
habilitowanymi. Przedstawicielami okręgu wyborczego obejmującego Wydział Architektury, 
Wydział Chemiczny oraz Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej zostali 
miedzy innymi reprezentanci naszego Wydziału:   
 
    1. dr inż. Agnieszka Pladzyk, 
    2. dr inż. Robert Tylingo.    
 
 Składając gratulacje życzę naszym przedstawicielom sukcesów w pracy na rzecz 
Politechniki Gdańskiej i Wydziału.   
                                                                                 
                                                                             Redaktor Biuletynu DZIEKANA 
 
 
 

II KONFERENCJA KÓŁ NAUKOWYCH 
WYDZIAŁU CHEMICZNEGO PG 

 
 W dniach 20-26 kwietnia w Pucku odbyła się II-go Konferencja Kół Naukowych 
Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Być może nie wszyscy PT Czytelnicy 
BIULETYNU Dziekana wiedzą, że na naszym Wydziale działają cztery koła naukowe. 
Najstarsze z nich to działające od lat Naukowe Koło Chemików. Drugie z nich to Koło 
Naukowe Studentów Biotechnologii. Na naszym Wydziale działa również Sekcja Studencka 
Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego HYBRYDA. Od niedawna zaś 
działa Koło Naukowe ISPE  (International Society for Pharmaceutical Engineering). 
 Około 40 studentów – chemików działających w czterech wymienionych wyżej kołach 
naukowy spotkało się w Pucku. Do udziału w seminarium zaproszeni zostali tylko 
najaktywniejsi członkowie kół naukowych. Ci, którzy  prowadzą własne badania, ci którzy 
działają na rzecz popularyzacji nauki, między innymi organizując pokazy i mini wykłady dla 
licealistów i gimnazjalistów. 
 Podczas trzech weekendowych dni młodzi chemicy przedstawili wyniki 
prowadzonych przez siebie badań. Mieli również okazję dowiedzieć się, czym zajmują się 
członkowie pozostałych kół naukowych i wymienić doświadczenia organizacyjne. 
Konferencja została podzielona na dwie części: sesję posterową i część prezentacyjną. 
Organizatorzy nagrodzili najcenniejsze wystąpienia nie tylko oklaskami. Nagrody w postaci 



 

bonów do sieci księgarń „Notabene“ zostały zakupione dzięki wsparciu Dziekana Wydziału 
Chemicznego, prof. dr hab. inż. Jacka Namieśnika. 
 Konferencja nie mogłaby się odbyć bez finansowej pomocy Samorządu Studentów 
Politechniki Gdańskiej i firmy Jakusz. 
 Opiekunem naukowym konferencji był dr inż. Jacek Ryl z Katedry Elektrochemii, 
Korozji i Inżynierii Materiałowej. 

 
 
 

WARTOŚCIOWY DAR DLA BIBLIOTEKI 
 

 Profesor Jacek Namieśnik przekazał do zbiorów naszej Biblioteki cenny dar. Jest nim 
wydana w roku 2011 przez Wydawnictwo "Nauka i i Innowacje" książka "Misja Nauk 
Chemicznych", której redaktorem jest profesor Bogdan Marciniec. Jednym z współautorów 
książki jest ofiarodawca. 
 
 Biorąc pod uwagę perspektywiczne kierunki rozwoju chemii w Europie i w Polsce, 
celem prezentowanego opracowania, przygotowanego z inicjatywy Komitetu Chemii Polskiej 
Akademii Nauk, jest ukazanie kluczowej, ale jednocześnie służebnej roli nauk chemicznych w 
globalnym rozwiązywaniu podstawowych problemów innych dziedzin nauki i postępu 
naukowo-technicznego w warunkach zrównoważonego rozwoju współczesnej cywilizacji, tzn. 
poprawy jakości życia przy ograniczonych zasobach surowcowych i konieczności ograniczeń 
aktywności przemysłowej, zgodnie z wymaganiami szeroko pojętej ochrony środowiska. 
Prezentowana monografia składa się z 29. autorskich opracowań przygotowanych przez 
wybitnych polskich chemików i przedstawicieli nauk pokrewnych, wskazujących również 
priorytetowe obszary badawcze, które powinny się rozwijać w warunkach funkcjonowania 
Polski w Unii Europejskiej – pisze we Wprowadzeniu profesor Bogdan Marciniec. 
 
 Książka podzielona jest na 19 rozdziałów, z których każdy może być traktowany jako 
niezależna publikacja. Spis treści i nazwiska autorów przyprawić mogą o zawrót głowy. Jest 
to galeria najświetniejszych nazwisk polskiej chemii XX i XXI-go wieku.    
  

„Misja nauk chemicznych” zawiera materiał wskazujący zastosowania chemii i 
uwzględniający dokonania polskich naukowców w poszczególnych dyscyplinach oraz w 
warunkach restrukturyzacji polskiej gospodarki i poprawy warunków życia polskiego 
społeczeństwa, który będzie podstawą określenia kierunków inter- i multidyscyplinarnej 
działalności badawczorozwojowej, a w konsekwencji wytyczenia potencjalnych obszarów i 
nisz technologicznych, w których Polska mogłaby konkurować z koncernami 
ponadnarodowymi – konkluduje profesor Bogdan Marciniec. 
 
 Nie jest przypadkiem, że wznowienie tej wartościowej i godnej uwagi książki, której 
pierwsze wydanie ukazało się w roku 2004, zbiegło się z ogłoszonym przez IUPAC 
Międzynarodowym Rokiem Chemii  „Chemia nasze życie, nasza przyszłość”, którego 
osobowością została obrana dwukrotna laureatka Nagrody Nobla Maria Skłodowska-Curie. 
   


