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W środę 16 kwietnia 2014 roku na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie pożegnaliśmy 
 

 
 

Profesor dr hab. inż. Wandę Szczepułę 
17 lipca 1916 -10 kwietnia 2014 

 
pierwszą kobietę, która otrzymała tytuł naukowy profesora na Politechnice Gdańskiej, 
wybitną specjalistkę z zakresu technologii i mikrobiologii żywności, wieloletniego 
nauczyciela akademickiego Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, zasłużonego 
nauczyciela i wychowawcę wielu pokoleń studentów. 
 

Nasi bliscy są z nami. dopóki o nich pamiętamy 
 
 Pani profesor Wanda Szczepuła urodziła się 17 lipca 1916 roku w Wolfsbergu 
(Austria). W roku 1937 rozpoczęła studia na Politechnice Lwowskiej, na Wydziale 
Rolniczym Politechniki Lwowskiej w Dublanach. Rozpoczęte w roku 1937 studia 
kontynuowała do roku 1941. Po zakończeniu wojny podjęła przerwane studia na Wydziale 
Rolnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i ukończyła je uzyskując w roku 1945 
dyplom inżyniera rolnictwa i tytuł zawodowy magistra nauk rolniczych. W tym samym roku 
rozpoczęła pracę zawodową jako chemik w cukrowni Janikowo. 
 W roku 1946 związała się z Wydziałem Chemicznym Politechniki Gdańskiej pracując 
kolejno jako asystent i starszy asystent w Katedrze Technologii Środków Spożywczych. 
Zdobywając kolejne stopnie naukowe współpracowała z gospodarką. Między innymi, w 
latach 1948-1950 była kierownikiem laboratorium Spółdzielni Jajczarsko-Drobiarskiej w 
Gdyni. Stopień doktora nauk agrotechnicznych uzyskała w roku 1951 na Szkole Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego, a stopień naukowy doktora habilitowanego w roku 1957 na 
Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu. Zdobywała jednocześnie doświadczenie zawodowe 
poza granicami Polski. W latach 1957-1958 przebywała na stażu w Instytucie Niskich 
Temperatur w Cambridge (W.Brytania), a w latach 1962 i 1966 na krótkich stażach 
Sztokholmie. W latach 1956-1969 pracowała kolejno jako adiunkt i docent w Katedrze 
Botaniki, przekształconej w roku 1965 w Katedrę Mikrobiologii Technicznej. Przez trzy lata 
była pełniła obowiązki kierownika tej Katedry. W roku 1969, po kolejnej zmianie struktury 
Wydziału, została docentem w Zakładzie Utrwalania Żywności i Mikrobiologii Technicznej. 
W roku 1972 uzyskała tytuł naukowy profesora nauk chemicznych. W latach 1974-1976 
przez 22 miesiące jako ekspert ONZ/FAO przebywała w Mongolii. Do momentu przejścia w 
roku 1976 na emeryturę pracowała na stanowisku profesora nadzwyczajnego Politechniki 
Gdańskiej. 
 Odniosła także sukcesy w ramach współpracy z przemysłem. Jest autorką i 
współautorką wielu patentów. Najbardziej znany, który przyniósł jej światowy rozgłos 



 

 

dotyczył zmiany sposobu pasteryzacji masy jajowej. Warto też przypomnieć, ze 
współtworzyła produkty w pierwszej w Polsce wytwórni lodów Calypso. 
  
 Potrafiła łączyć życie rodzinne z pracą zawodową i przez wiele lat Politechnika 
Gdańska była jej drugim domem. Wychowała dwie córki, pomagała w wychowaniu wnuków, 
cieszyła się prawnukami.  
 

 
 

W sobotę  26 kwietnia 2014 roku na Cmentarzu Srebrzysko we Wrzeszczu licznie 
zgromadzeni członkowie społeczności akademickiej naszego Wydziału odprowadzili na 
miejsce ostatniego spoczynku 
 

 
 

Profesor dr hab. inż. Halinę Szeląg 
9 września 1945 -20 kwietnia 2014 

 
kierownika Katedry Technologii Tłuszczów i Detergentów. wybitną specjalistkę w zakresie 
technologii tłuszczów, detergentów i kosmetyków, wieloletniego nauczyciela akademickiego 
Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, nauczyciela i wychowawcę wielu roczników 
studentów i absolwentów.   

Nom omnis moriar 
 

 
 

Profesor dr hab. inż. Halina Szeląg 
 

 Pani profesor Halina Szeląg urodziła się 9 września 1945 w Ostrowcu 
Świętokrzyskim. W latach 1963-1969 studiowała na Wydziale Chemicznym Politechniki 
Gdańskiej uzyskując dyplom magistra inżyniera chemika, specjalność lekka synteza 



 

 

organiczna. Bezpośrednio po zakończeniu podjęła pracę na naszym Wydziale przechodząc 
przez wszystkie szczeble kariery zawodowej, od asystenta technologa stażysty do adiunkta 
NB. W roku 1979 przedstawiła Radzie Wydziału Chemicznego PG dysertację pod tytułem 
Przemiany kwasów tłuszczowych podczas ich destylacji próżniowej, na podstawie której  
nadano Jej stopień doktora nauk technicznych. W roku 1982 powierzono stanowisko 
adiunkta. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie technologii 
chemicznej uzyskała w roku 1999 na podstawie rozprawy Emulgatory acyloglicerolowe o 
zmodyfikowanych wartościach równowagi hydrofilowo-lipofilowej. Synteza i właściwośc., a w 
roku 2006 JM Magnificencja Rektor PG powołał Ją na stanowisko profesora nadzwyczajnego 
PG. Niedługo potem, bo w roku 2007 została kierownikiem macierzystej Katedry Technologii 
Tłuszczów i Detergentów. W roku 2011 Prezydent RP nadał jej zaszczytny tytuł naukowy 
profesora nauk technicznych. Niestety, niedługo nim się cieszyła.        
 
 

 
 
 Dni smutku i żałoby w naszym codziennym życiu przeplatają się z dniami 
radości. Nikt tego nie zmieni, taka jest naturalna kolej rzeczy. Dla naszego Wydziału 
dniem radości zawsze jest dzień w którym pracownik Wydziału uzyskuje tytuł naukowy 
profesora.     
 
 
Gaudeamus Igitur! 
Vivat Academia,Vivat Professor! 
 

NOMINACJA PROFESORSKA 
  
 Z wielką radością i przyjemnością informuję, że  postanowieniem z dnia 27 marca 
2014 roku Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadał dr 
habilitowanej inż. Agacie Kot-Wasik z Katedry Chemii Analitycznej wielce zaszczytny tytuł 
naukowy profesora nauk chemicznych. 
 

 
 

Profesor dr hab. inż. Agata  Kot-Wasik 



 

 

  
Wszyscy cieszymy się z tego  sukcesu! Składając Pani Prodziekan najserdeczniejsze 

gratulacje życzę Jej wielu  dalszych osiągnięć naukowych oraz satysfakcji z pracy zawodowej, 
a także wszelkiej pomyślności, zdrowia i szczęścia w życiu osobistym. 
 
               Profesor dr hab. inż. Sławomir Milewski   
                                                             Dziekan   


