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28 sierpnia 2013 roku na cmentarzu w Topoli Królewskiej k. Łęczycy 
pogrążona w smutku rodzina i bliscy  pożegnali 

 
mgr inż. Kazimierza Kuleszę 

14 XI 1933 - 22 VIII 2013 
 

emerytowanego, długoletniego Dyrektora Administracyjnego Wydziału Chemicznego 
Politechniki Gdańskiej. 

 
 Mgr inż. Kazimierz Kulesza w roku 1960 ukończył studia na Wydziale Chemicznym 
Politechniki Gdańskiej. W tym samym roku podjął pracę zawodową w Instytucie Medycyny 
Morskiej w Gdańsku-Wrzeszczu. W roku 1965 rozpoczął pracę na Wydziale Chemicznym 
Politechniki Gdańskiej z którym związał całe swoje życie zawodowe aż do momentu 
przejścia na emeryturę w roku 2000. Początkowo pracował w Katedrze Chemicznej 
Technologii Nieorganicznej i Analizy Technicznej, potem w Instytucie Inżynierii Chemicznej 
i Technik Pomiarowych. W miarę rozwoju oraz zmian strukturalnych Wydziału obejmował 
coraz bardziej odpowiedzialne stanowiska, a w roku 1991 powierzono Mu obowiązki 
Dyrektora Administracyjnego Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, które pełnił do 
roku 2000.  
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 Wydziałowi Chemicznemu mgr inż. Kazimierz Kulesza poświęcał całe swoje życie. 
Żył naszym Wydziałem, wszędzie był, wszystko wiedział i znał każdego. Każdy też mógł 
liczyć na Jego życzliwość i pomoc w sprawach zawodowych i osobistych.        
 Jego drugą życiową pasją była piłka nożna. Nie uprawiał czynnie tej dyscypliny 
sportu, ale w latach 70-tych, 80-tych i 90-tych był działaczem Lechii Gdańsk, szczególnie 
związanym z sekcją piłki nożnej. Był doskonale znany i poważany w środowisku kibiców i 
ludzi związanych z Lechią. W 1997 roku został honorowym prezesem Lechii. 
 
Pożegnaliśmy życzliwego Przyjaciela i Kolegę. Takim na zawsze pozostał w naszej pamięci!   
 

Nasi bliscy są z nami dopóki o nich pamiętamy. 
 
 

NOWY SAMODZIELNY PRACOWNIK NAUKOWY 
NA NASZYM WYDZIALE 

 
 W dniu 10 lipca 2013 Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej na 
wniosek powołanej wspólnie z Centralną Komisją ds. Stopni i Tytułu Naukowego Komisji 
podjęła uchwałę o nadaniu dr inż. Joannie Krakowiak stopnia naukowego doktora 
habilitowanego nauk chemicznych  w zakresie chemii. 
 
 

 
 

Dr hab. inż. Joanna Krakowiak 
 

 Pani dr habilitowana Joanna Krakowiak jest pracownikiem Katedry Chemii Fizycznej. 
Podstawą wszczęcia postępowania habilitacyjnego był cykl monotematycznych publikacji 
poświęconych wykorzystaniu pozornych objętości molowych do opisu solwatacji jonów w 
roztworach niewodnych.  
      

Tą drogą składam Pani doktor habilitowanej Joannie Krakowiak 
najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia  satysfakcji z pracy naukowej i 
dydaktycznej oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym i osobistym. 
 
        Profesor Sławomir Milewski 
\         Dziekan 
 

NOWE STRUKTURY ORGANIZACYJNE 
 



 

 W odpowiedzi na propozycje Wydziałów Politechniki Gdańskiej dotyczące zmian 
organizacyjnych JM Rektor zarządził co następuje: 
 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 21/2013 z 30 sierpnia 2013 r. 
 
 Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz.U. nr 572 z 2012 r.) oraz § 28 ust. 4 i § 31 ust. 6 Statutu PG z wraz ze zmianami, 
zarządzam, co następuje: 
 
§ 1 1. Na Wydziale Chemicznym zostaje utworzona Katedra Chemii i Technologii 

Materiałów Funkcjonalnych. 
 2. Traci moc załącznik nr 1 do regulaminu Wydziału wprowadzonego Zarządzeniem     
Rektora PG nr 32/2012 z 24 października 2012 r. – schemat organizacyjny Wydziału 
Chemicznego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 
§ 2 1. Na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej: 
  a) przekształca się Katedrę Analizy Nieliniowej oraz Katedrę Analizy Matematycznej 

 Numerycznej w Katedrę Analizy Nieliniowej i Statystyki, 
b) zmienia się nazwę Katedry Fizyki Atomowej i Luminescencji na Katedrę Fizyki 
Atomowej, Molekularnej i Optycznej. 
2. Załącznik nr 1 do regulaminu Wydziału – schemat organizacyjny Wydziału Fizyki 
Technicznej i Matematyki Stosowanej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
zarządzenia. 

  3. Traci moc pkt 4 § 1 Zarządzenia Rektora PG nr 3/2010 z 27 stycznia 2010 r. 
 
§ 3 Kierownicy jednostek wymienionych w § 1 i 2 zostaną powołani w trybie § 32 ust. 7 

Statutu Politechniki Gdańskiej. 
 
§ 4      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r. 
 
 
 

EUROSYMBOL INNOWACJI 2013 
  
 Miło nam poinformować społeczność naszego Wydziału, że program AGROBIOKAP 
realizowany wspólnymi siłami konsorcjum w skład którego wchodzą Politechnika Gdańska, 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Instytut Chemii Przemysłowej 
im. Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie kierowany przez doktora habilitowanego 
inżyniera Piotra Konieczkę, który jest Koodynatorem Konsorcjum oraz Przewodniczącym 
Rady Nadzorczej, otrzymał nominację do tytułu EuroSymbol Innowacji 2013 w 
promocyjnym programie prowadzonym przez redakcję Monitora Rynkowego, dodatku do 
Dziennika Gazety Prawnej. 
 



 

 
  

Dr hab. inż. Piotr Konieczka, prof. nadzw. PG 
 
 Warto w tym miejscu przypomnieć PT Czytelnikom Biuletynu Dziekana, że pełna 
nazwa programu  AGROBIOKAP to Wykorzystanie kapusty białej na potrzeby fitoremediacji 
i biofumigacji gleby. 
 Bezpośrednim celem projektu AGROBIOKAP jest rozwój rolnictwa ekologicznego, a 
także optymalizacja procesu rekultywacji terenów zdegradowanych i zmniejszenie presji na 
środowisko. Osiągnięcie tego celu pozwoli z kolei na realizację celów ogólnych:  

· zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorców z sektora środków 
ochrony roślin i producentów żywności ekologicznej,  

· zwiększenia udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki na rynku 
międzynarodowym,  

· zwiększenia znaczenia sektora nauki w gospodarce poprzez realizację prac B+R 
związanych z postępem biologicznym w rolnictwie i ochroną środowiska,  

· rozwoju polskiego społeczeństwa. 
                         Gratulacje ! 


