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Z upoważnienia Dziekana redaguje Wacław Grzybkowski, 

Katedra Chemii Fizycznej. 
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Gaude, Mater Polonia Prole fecunda nobili  

O ciesz się, Matko-Polsko, w sławne potomstwo płodna !   

 

 

FINIS CORONAT OPUS 
 

 Te właśnie słowa mogli mieć na myśli zgromadzeni w Auli Politechniki Gdańskiej 

tegoroczni absolwenci studiów I oraz II-go stopnia. W ostatni piątek, to jest 30 listopada 2012 

roku odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Chemicznego, którego głównym 

punktem, było równie uroczyste wręczeniu dyplomów ukończenia studiów. Po 

okolicznościowych wystąpieniu Dziekana Wydziału Chemicznego PG profesora Sławomira 

Milewskiego wręczono dyplomy 199 magistrom inżynierom oraz 384 inżynierom, którzy w 

tym roku akademickim dołączyli do licznej grupy absolwentów naszego Wydziału. Licznej, 

bo od 1947 roku studia na naszym Wydziale ukończyło 5472 magistrów inżynierów oraz 

3373 inżynierów. W ten sposób liczba absolwentów Wydziału Chemicznego zbliżyła się do 

9000. 

 Składając gratulacje tegorocznym absolwentom Dziekan zwrócił uwagę na to, że aż 41 

osób uzyskało najwyższą możliwą ocenę swojego wysiłku - ocenę celującą. Wymieniając ich 

nazwiska poprosił zebranych o nagrodzenie brawami tych wszystkich, do których świetnie 

stosuje się określenie PRIMUS INTER PARES.  

 Kończąc swoje wystąpienie Pan Dziekan powiedział tegorocznym absolwento, że 

chciałby uświadomić ich, że opuszczają naszą Uczelnie jako ludzie majętni, gdyż zgodnie z 

łacińską sentencją: 

 

HOMO DOCTUS SECUM SEMPER DIVITIAS HABET 

( człowiek wykształcony bogactwo ma zawsze ze sobą ). 

  

 Następnie ogłoszono wyniki konkursów na najlepsze prace dyplomowe i wręczono 

stosowne nagrody.  Laureatem  konkursu na najlepszą pracę magisterską zorganizowanego 

przez Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej i Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa 

Chemicznego został mgr inż. Konrad Trzciński. W tym samym konkursie wyróżnienie 

uzyskała mgr inż. Edyta Jankowska.                       
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  Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego zorganizowało 

dwa konkursy. Laureatem Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą pracę dyplomową w 

obszarze chemii został mgr inż. Adam Hałuszczak. Ad Laureatką  konkursu na najlepszą 

pracę dyplomową użyteczną w praktyce przemysłowej została mgr inż. Karolina Milewska. 

 Konkurs na najlepsze prace magisterskie zorganizowała również Grupa LOTOS S.A. 

W tegorocznej edycji laureatami zostali mgr inż. Magdalena Kupska oraz mgr inż. Konrad 

Trzciński.     

 Podczas tegorocznej uroczystości wręczona została również nagroda dla Nauczyciela 

Roku - SOWA 2012. To zaszczytne, będące wyrazem najwyższego uznania studentów dla 

pracy dydaktycznej wyróżnienie otrzymał dr hab.inż.Stefan Krakowiak z Katedry 

Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej.          

 Po tym miłym akcencie tegorocznych absolwentów w imieniu Rady Wydziału 

pożegnał profesor Jacek Namieśnik za którego rządów  bohaterowie uroczystości zapracowali 

na dyplomy. Życząc sukcesów i szczęścia w życiu osobistym żywiąc jednocześnie nadzieję, 

że to nie jest ostatnie takie wspólne spotkanie i więzi z uczelnią będą trwały dłużej. Na to 

również liczył profesor Waldemar Wardencki, Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia 

Absolwentów PG, który w swoim krótkim przemówieniu pożegnał zgromadzonych w imieniu 

Stowarzyszenia zachęcając ich do wstąpienia w szeregi tej organizacji. Sukcesów 

zawodowych życzył następnie Przewodniczący Rady Konsultacyjnej Wydziału Chemicznego 

PG mgr inż.Mieczysław Broniszewski, przedstawiciel Grupy LOTOS S.A. Powodzenia i 

pasma sukcesów zawodowych życzyła swoim starszym koleżankom oraz kolegom 

przewodnicząca  Wydziałowego Samorządu Studentów Patrycja Fryda. 

 Jak przystało na  uroczystość uczelnianą nie obyło się bez tak zwanego„ostatniego 

wykładu”, który tym razem wygłosił dr hab. inż.Krzysztof Żakowski z Katedry 

Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej, a tematem wykładu były Zabezpieczenia 

przeciwkorozyjne konstrukcji morskich.    

 Uroczystość zakończyło wysłuchanie starożytnego hymnu Gaude Mater Polonia, 

którego autorstwo przypisuje się żyjącemu w XIII wieku Wincentemu z Kiełczy, a który od 

lat kończy najbardziej podniosłe uroczystości akademickie. 

 Ostatnim punktem uroczystości było tradycyjne wspólne zdjęcia absolwentów i 

członków Rady Wydziału - można będzie je oglądać na naszej stronie domowej w zakładce: 

galeria. 

 

 

NOWY SAMODZIELNY PRACOWNIK NAUKOWY 

NA NASZYM WYDZIALE 
  

 W dniu 12 września 2012 Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej na 

wniosek powołanej wspólnie z Centralną Komisją ds. Stopni i Tytułu Naukowego Komisji 

podjęła uchwałę o nadaniu dr inż. Januszowi Datta  stopnia naukowego doktora 

habilitowanego nauk technicznych  w zakresie technologii chemicznej. 

  

Tą drogą składam Panu doktorowi habilitowanemu najserdeczniejsze gratulacje oraz 

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

wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym i osobistym. 

        Profesor Sławomir Milewski 

         Dziekan 

 

 

 



 

SUKCESY MŁODYCH UCZONYCH 
 

 Wśród trojga młodych naukowców z Politechniki Gdańskiej, którzy otrzymali w tym 

roku stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego znalazł się dr inż. Jacek Czub z 

Katedry Chemii Fizycznej. Dofinansowanie w wysokości 4 145 zł miesięcznie otrzymywać 

będzie przez trzy lata.  W tegorocznej VII edycji konkursu wyróżniono 171 badaczy spośród 

811 osób, które złożyły wnioski.  

 W swej pracy naukowej dr inż. Jacek Czub zajmuje się biofizyką molekularną, która 

bada mikroskopową naturę zjawisk leżących u podstaw funkcjonowania żywych komórek. W 

centrum jego zainteresowania znajdują się białka i DNA oraz ich różnego typu kompleksy a 

także błony lipidowe. W swych badaniach wykorzystuje metody symulacyjne i obliczeniowe 

pozwalające na użycie do opisu biocząsteczek formalizmu fizyki statystycznej i kwantowej.  

Zakres prac badawczych  realizowanych obecnie  przez dr inż.Jacka Czuba jest dość szeroki – 

od mechanizmu działania syntazy ATP przez molekularne podłoże wpływu   osmolitów na 

stabilność biopolimerów po mechanizm oddziaływania analogów zasad nukleinowych z 

solwatowanymi elektronami. 

 

 
 

Dr inż. Jacek Czub 

 

 Nie jest to jedyny tegoroczny sukces Laureata. W tym roku na realizację projektu pt. 

„Telomeres as targets for anticancer drug development – a computational approach”  uzyskał 

grant badawczy w wysokości 304 400 zł finansowany przez Fundację na Rzecz Nauki 

Polskiej w ramach programu Homing Plus. Konkurs ten adresowany jest do osób chcących 

powrócić do pracy naukowej w Polsce po dłuższym pobycie za granicą. Warunek ten dr 

inż.Jacek Czub spełnił. W latach 2008-2011 przebywał bowiem na stażu podoktorskim w 

Instytucie Chemii Biofizycznej Maxa Plancka w Getyndze. 

 

 Składając beneficjentowi obu konkursów serdeczne gratulacj i życzenia dalszych 

sukcesów, tak naukowych jak i finansowych i osobistych warto w tym miejscu przypomnieć 

pierwsze słowa hymnu stanowiącego motto niniejszego wydania Biuletynu Dziekana.  

 

        Redaktor BIULETYNU 


