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Wydarzenia, terminy 
21 grudnia br. (środa) o godzinie 14:15 w sa-

li 112-113 w Chemii A odbędzie się Wydziałowe 
Spotkanie Świąteczno-Noworoczne, na które za-
prasza wszystkich serdecznie 

                                                    Dziekan 

śyczenia Świąteczne 
PoniewaŜ jest to ostatni numer Biuletynu przed świętami BoŜego Narodzenia i Nowym 

Rokiem, Ŝyczenia świąteczne są jak najbardziej na miejscu: 
 

Zatem Wszystkiego najlepszego, przede wszystkim zdrowia – o resztę musimy juŜ się 
sami postarać – pomyślności w tych staraniach, zwłaszcza wobec wyzwań, jakie czekają 
nas w nadchodzącym roku, a równocześnie wiele wewnętrznego spokoju, świątecznej ra-
dości w rodzinnym gronie, wzajemnej Ŝyczliwości i zrozumienia Ŝyczy wszystkim nauczy-
cielom akademickim, pracownikom administracji i obsługi oraz studentom i doktorantom 

Dziekan Wydziału Chemicznego PG 
 Prof. dr hab. inŜ. Sławomir Milewski 

 
PS Redaktor starannie się dołącza do Ŝyczeń. 

 

Z Ŝycia Wydziału 
 

Współpraca dydaktyczna z Chinami 
9 grudnia 2016 wizytę na uczelni i m.in. naszym wydziale złoŜyła delegacja North China 

University of Science and Technology w Tangshan, prowincja, Hebei, pod przewodnictwem 
wiceprezydenta (prorektora) prof. Zhu Liguanga z udziałem Dziekana Wydziału InŜynierii 
Chemicznej prof. Wang Linga. Była to pierwsza wizyta, pokłosie działań dr Andrew Wonga, 
przedstawiciela PG w Chinach oraz dr hab. Christiana Jungnickela, który wizytował Chiny 
w końcu października b.r. PoniewaŜ uczelnia ta jest równieŜ zainteresowana współpraca 
naukową, pani Prodziekan ds. nauki, prof. Agata Kot-Wasik, wygłosiła krótką prezentację 
działań wydziału w tym zakresie. Delegacja zwiedziła równieŜ Wydział. 

15 grudnia br. podobną wizytę złoŜyła delegacja z Yancheng Institute of Technology, 
prowincja Jiangsu (rozwój współpracy) na czele równieŜ z wiceprezydentem, prof. Zhang 
Jianxiang oraz dziekanem Szkoły Chemii i InŜynierii Chemicznej, prof. Xie Zimin. Z uczel-
nią tą umowy są juŜ podpisane dla WZiE oraz naszego Wydziału. Przedmiotem rozmów 
były m.in. uzgodnienia konieczne do podpisania umów na szczeblu chińskiego Ministerst-
wa Edukacji na temat wspólnego programu nauczania w ramach tzw. studiów 2+2 na kie-
runku Green Technology and Monitoring. Pani Prodziekan Agata Kot-Wasik takŜe przed-
stawiła im nasze kierunki badań. 
 

Przygotowanie matematyczne studentów PG 
Redaktorowi dostępne stały się dane na temat przygotowania matematycznego studen-

tów PG na I roku studiów, które to badania przeprowadziło Centrum Nauczania Matematyki 
i Kształcenia na Odległość. Nie są one budujące. PoniŜej podane są niŜej w tabelce: 1 śre-
dni wynik sprawdzianu kompetencji w pkt/25, 2 % ocen zaliczających (pow. 50%), 3 % 
ocen zaliczających „maturalnie” (pow. 30%). 
Kierunek       1    2    3 
IM      9,14 20,90 58,96 
Ch      8,84 19,61 56,86 
BT      8,60 23,75 46,25 
ChB      8,56 18,75 56,25 
TCh      7,07 14,61 42,70 
KDM      6,00 16,67 25,00 
ZTM/GTM    5,23 15,38 23,07 
Anonimowy    5,00 najgorzej na PG 
WETI/AiR   19,10 najlepiej na PG 
 

Stypendia Ministra NiSzW dla studentów i doktorantów na r. ak. 2016/17 
Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego otrzymał 1902 wnioski o przyznanie stypendium 

ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017, w tym 1230 wniosków stu-
dentów i 672 wnioski doktorantów. Ostatecznie minister przyznał stypendia 709 studentom 
i 76 doktorantom. Politechnika Gdańska otrzymała w obu kategoriach po cztery takie wy-
róŜnienia. Z naszego wydziału w kategorii doktorantów, stypendia w wysokości 25 000 PLN 
otrzymali: 
• Mgr inŜ. Aleksander Hejna, nauki techniczne, promotor prof. dr hab. inŜ. Józef Hapo-

niuk, promotor pomocniczy: dr inŜ.  Łukasz Piszczyk 
• Mgr inŜ. Natalia Szczepańska, nauki chemiczne, promotor prof. dr hab. inŜ. Jacek Na-

mieśnik, promotor pomocniczy: dr inŜ. BłaŜej Kudłak 
• Mariusz Szkoda, nauki techniczne, promotor prof. dr hab. Anna Lisowska-Oleksiak, 

promotor pomocniczy: dr inŜ. Katarzyna Siudak IMP PAN. 
Serdecznie gratulujemy osiągnięć doktorantom i ich promotorom. 

Wybory do Samorządu Studentów Wy-
działu Chemicznego i całej PG 

Informujemy, Ŝe w wyniku wyborów do 
Wydziałowej Rady Studentów uformowała się 
nowa WRS w składzie: 
• Joanna Niesiobędzka, Ch, III r, przew. 
• Weronika Wichowska, Ch, II r, wiceprzew. 
• Izabela Duchna, ChB, IV r, wiceprzew. 
• Daniel Messner, Ch, III r, członek 
• Maria Wichowska, ChB, IV r, członek 
• Zuzanna Lamparska, TCh, I r, członek 
• Przemysław Flemming, ChB, IV r, członek 
• Iga Gaca, BT, I r, członek 
• Patrycja Lewandowska, TCh, I r,członek 
• inŜ. Ewelina Wieczorek, Ch, I r/II st., członek 
• Sylwia Lewandowska, Ch, I r, członek 
• Fabian Purwin, TCh, III r, członek 

Informujemy teŜ z niejaką dumą, Ŝe pan 
Fabian Purwin – student III roku TCh oraz III roku 
kierunku Zarządzanie InŜynierskie na Wydziale 
Zarządzania i Ekonomii został wybrany Przewod-
niczącym Samorządu Studentów PG. Równo-
cześnie pani Maria Wichowska została zastępcą 
przewodniczącego ds. finansowych i gospodar-
czych. 

Serdecznie gratulujemy i Ŝyczymy osiągnięć 
w działalności społecznej bez zapominania o wy-
nikach studiów. 
 

Współpraca z I LO w Gdańsku 
Na wniosek dyrekcji szkoły nauczyciele akade-

miccy z katedr: TLiB, ChTiBś oraz TKiL prowa-
dzą na terenie wydziału cykl uzupełniających wy-
kładów z przedmiotów biotechnologicznych. Są 
to: prof. Z. Mazerska, prof. S. Milewski, prof. A. 
Bartoszek i dr hab. inŜ. A. Macierzanka. 
 

Nowe zasady gromadzenia odpadów 
Na prośbę pełnomocnika Dziekana ds. 

gospodarki odpadami i substancjami niebem-
piecznymi, pana mgr inŜ. Łukasza Katlewicza, 
zamieszczamy stosowną informację. 
 

Od grudnia 2016 PG włączyła się w obowiązu-
jący na terenie naszego miasta system selektyw-
nej zbiórki odpadów. Wydział Chemiczny znalazł 
się w czołówce, gdyŜ oprócz obowiązkowych po-
jemników na odpady SUCHE/MOKRE/SZKŁO, 
pojawiły się teŜ dodatkowe na papier i tworzywa 
sztuczne. Ponadto zbieramy baterie, Ŝarówki, to-
nery i inne drobiazgi elektroniczne, dając tym sa-
mym przykład innym. 

Zakład Utylizacyjny Szadółki przekazał nam w 
darze zgniatarkę do plastikowych butelek, która 
w ostatni czwartek zawisła na ścianie obok Yel-
low Baru. Urządzenie to, z pomocą świadomych 
ekologicznie konsumentów, będzie wspomagać 
efektywność selektywnej zbiórki odpadów na Wy-
dziale. Z przedsionka budynku Chemii C, gdzie 
znajduje się zgniatarka jest juŜ tylko kilka kroków 
do gmachu Nanotechnologii, na którego zapleczu 
znajdują się pojemniki do tej zbiórki: 
- Odpady suche, 
- Odpady mokre, 
- Szkło, 
- Plastik, 
- Papier. 
Drugi taki zestaw pojemników znajduje się 
między gmachami Chemii A i B. Sukcesywnie na 
naszym wydziale rośnie liczba charakterystycznie 
oznaczonych pojemników: 



Piktogram Co wrzucamy Czego nie wrzucamy 

 

Odpady kuchenne 
Resztki i obierki z owoców i warzyw 
Rośliny i ziemia kwiatowa 
Trociny 
ZuŜyte ręczniki papierowe i chusteczki 
higieniczne 
Fusy z kawy i herbaty 
Skorupki jajek i orzechów 
Suche pieczywo 
Skoszona trawa, zagrabione liście, 
Pocięte gałęzie 
Inne odpady biodegradowalne – nadające się 
do kompostowania. 

Kubków po herbacie, kawie 
ŁyŜeczek, widelców plastikowych,  
Opakowań plastikowych zawierających np. jogurt, twaroŜek 
Szkła 
Odpady mokre trafiają bez sortowania bezpośrednio do kompostowa-
nia. KaŜda domieszka tworzywa czy szkła jest w tym procesie bardzo 
trudna do usunięcia. 
 
„Jeśli nie wiesz, gdzie coś wrzucić, wrzuć to do suchego, nie za-
nieczyszczaj mokrego” 

 

Papier i tektura 
Tworzywa sztuczne 
Butelki po napojach  
Opakowania po kosmetykach 
Opakowania po chemii gospodarczej 
Kartoniki po sokach, mleku 
Metale 
Szkło ozdobne (np. kryształy) 
Fajans, porcelana, szklanki, kieliszki 
Guma i skóra 
Drewno (niewielkie gabaryty) 
Pozostałości po domowej hodowli zwierząt 
Odpady tytoniowe, niedopałki papierosów, 
Popiół z pieca (ostygły) 
Pieluchy jednorazowe, środki higieny intymnej 
Ubrania, tkaniny 

„Jeśli nie wiesz, gdzie coś wrzucić, wrzuć to do suchego, nie za-
nieczyszczaj mokrego” 
 
Odpady „suche” trafiają na sortownię, gdzie zostają oddzielone zanie- 
czyszczenia mokre. 
 
Lepiej zatem wrzucić mokre do suchego, ale nigdy na odwrót. 

 

Butelki i słoiki po produktach spoŜywczych, 
Szklane opakowania po kosmetykach 
 

Szyb okiennych i samochodowych 
Luster, zniczy, szklanek 
Porcelany i ceramiki 
Szkła Ŝaroodpornego, kryształów, 
Luksferów, szkła zbrojonego 
śarówek, świetlówek, kineskopów 

 

Gazety, czasopisma 
Kolorowe magazyny 
Kartony i tekturę 
Torebki i worki papierowe 
KsiąŜki, prospekty, katalogi 
Ściągi, notatki, kserówki (po egzaminie) 
 
Pamiętaj: Karton zgnieć! 

Zabrudzonego, tłustego, mokrego papieru 
Papieru woskowanego 
Zdjęć 
Papieru z przezroczystą folią 
Styropianu 

 

Zgniecione, zakręcone butelki po napojach 
Opakowania po chemii gospodarczej 
Pojemniki i naczynia z tworzyw sztucznych 

Opakowań po olejach i smarach 
Odpadów pochodzenia medycznego 
Szeleszczących woreczków i reklamówek 
Tłustych butelek i pojemników 
Styropianu 

  

Jedna mała, uszkodzona bateria, jest w stanie zatruć 1 m3 ziemi i 400 
litrów wody. 
ZuŜyty kartridŜ lub toner do drukarki jest zgodnie z aktualnymi przepi-
sami w naszym kraju oraz UE odpadem elektronicznym. Jeśli trafi na 
składowisko, będzie się rozkładał przez setki lat, a tusz i toner stano-
wią zagroŜenie dla środowiska. 

 
Dekalog segregacji odpadów 

 
1. odpady powstające w gabinetach, salach, traktujemy jako suche (nawet jeśli wpadnie do nich ogryzek itp., trafią one do sortowni, gdzie 
zostaną oddzielone) 
2. odpady mokre wyrzucamy do oznaczonych pojemników na korytarzach  
3. nie mieszamy odpadów komunalnych i niebezpiecznych - w przypadku zmieszania odpadów pojemniki nie zostaną odebrane przez SITĘ, 
grozi kara finansowa i konieczność przesortowania odpadów u nas na miejscu 
4. butelki, słoiki szklane po chemikaliach, nawet czyste – bezwzględnie muszą trafić do metalowych pojemników za halą technologiczną 
Chemii C 
5. zbędne szkło laboratoryjne zostawiamy na regale w punkcie wymiany szkła – vis-à-vis metalowych pojemników na stłuczkę. 
6. opakowania z tworzyw sztucznych po chemikaliach – do kojca za halą technologiczną Chemii C. Nawet jeśli są czyste, traktujemy je jako 
odpad niebezpieczny i przekazujemy do spalarni  
7. zlewki organiczne umieszczamy w pojemnikach z tworzywa sztucznego, opisujemy zawartość i dobrze zakręcamy. Ustawiamy je w 
niebieskim kontenerze za halą technologiczną Chemii C - w miarę dostępności miejsca na półkach regałów. Trafią one prosto do spalarni. 
8. zlewki nieorganiczne wylewamy do 1000-litrowego paletopojemnika za niebieskim kontenerem, pojemniki plastikowe po zlewkach moŜna 
wykorzystać ponownie lub zlikwidować jak w punkcie 6. 
9. odpady chemikaliów i inne niebezpieczne (np. rtęć, oleje, termometry), bezpiecznie opakowane zdajemy do Magazynu Centralnego po 
uprzednim umówieniu. 
10. odpady medyczne pakujemy w czerwone worki i umieszczamy w zielonych kontenerach. Strzykawki, igły oraz tipsy wkładamy do 
pojemników z tworzywa, zakręcamy i równieŜ wkładamy do zielonych kontenerów. Stamtąd trafiają one prosto do spalarni. 


