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Z Ŝycia Wydziału 

Zjazd 45. rocznicy ukończenia studiów rocznika 1972. 

W sobotę 3 czerwca odbył się zjazd absolwentów rocznika 1972, którzy obchodzą w tym 
roku 45 rocznicę ukończenia studiów. Mówiąc językiem winiarskim był to dobry rocznik. 
Gdyby wydestylować z niego koniak, to niewątpliwie znalazłoby się na nim kilka znako-
mitych gwiazdek z (m.in.) byłym marszałkiem województwa pomorskiego Janem Zaręb-
skim, JM Rektorem PG, prof. Jackiem Namieśnikiem oraz prof. Tadeuszem Połońskim. 
Z rocznika tego ponad 20 osób kontynuowało karierę zawodową na PG. Był to juŜ szósty 
zjazd rocznika, a uczestniczyło w nim ponad 50 osób. 

Uroczystość rozpoczęło wystąpienie kolegi – jubilata dr inŜ. Tomasza Andrzejewskiego. 
Z kolei Dziekan – prof. Milewski – przedstawił absolwentom aktualny stan Wydziału. Wystą-
pienie JM Rektora Jubilata zostało przeniesione do Sali Senatu, zaś prof. dr hab. inŜ. Ja-
nusz Rachoń wygłosił jedną z wariacji (mezomerów, odbić lustrzanych) wykładu pt. „Między 
chemią, muzyką i plastyką”. Nastąpiło wspólne zdjęcie na schodach Gmachu Głównego, 
a następnie spotkanie w Sali Senatu PG, gdzie jubilaci otrzymali dyplomy potwierdzenia 
dyplomów oraz pamiątkowe gadŜety PG. Gdy atmosfera spotkania osiągnęła odpowiedni 
poziom, dało się zauwaŜyć szanowne zgromadzenie oddalające się w kierunku Jelitkowa. 
Ad multos annos, Szanowni Koledzy! 

Informacja z Katedry Technologii Chemicznej. Konferencja podsumowu-
jąca Projekt BlueGas – EKOŁUPKI. Środowiskowe aspekty udostępnia-
nia gazu ze skał łupkowych 

22 czerwca 2017, w sali 112-113 Ch.A, odbędzie się Konferencja Środowiskowe aspekty 
udostępniania gazu ze skał łupkowych, stanowiąca podsumowanie projektu BlueGas 
realizowanego w obszarze badawczym 3B nt. Przyjazne środowisku i wykonalne z 
ekonomicznego punktu widzenia technologie gospodarowania wodą, ściekami i odpadami 
przy wydobyciu gazu z łupków „Ekołupki”. 

Podczas Konferencji omówione zostaną innowacyjne rozwiązania, osiągnięte w pięciu 
pakietach roboczych. Wprowadzeniem do tematyki obrad będą dwie prezentacje 
tematyczne. Konferencji towarzyszyć będzie demonstracja opracowanych technologii i 
urządzeń powstałych w wyniku Projektu.  

Udział w Konferencji zapowiedzieli przedstawiciele zarządów Partnerów Przemysłowych 
(Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Grupa Lotos S.A., ORLEN Upstream Sp. z o. 
o.) oraz instytutów i uczelni (Instytut Nafty i Gazu PIB, Akademia Górniczo-Hutnicza, 
Politechnika Warszawska) a takŜe osobistości rządowe i samorządowe. 

Honorowy patronat nad Konferencją objęli: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 
Ministerstwo Środowiska – Główny Geolog Kraju – Pełnomocnik Rządu do Spraw Polityki 
Surowcowej Państwa oraz JM Rektor Politechniki Gdańskiej. 

Więcej informacji na temat Konferencji znajdą Państwo na jej stronie internetowej. 
Koordynatorem naukowym Projektu jest prof. dr hab. inŜ. Jan Hupka. 

Ku pamięci potomnych 

Raport z IAKOŚ II 

W dniach 17-20.03.2017 w Centrum Nanotechnologii A odbyła się II edycja Interdys-
cyplinarnej Akademickiej Konferencji Ochrony Środowiska, czyli IAKOŚ. Współpraca czte-
rech kół naukowych róŜnych wydziałów naszej Alma Mater wydała bardzo udane owoce. 

W tym roku w konferencji wzięło udział ponad 120 osób z uczelni z całej Polski, prezen-
tując 72 postery oraz 48 wystąpień ustnych. To niemal dwukrotnie więcej niŜ w zeszłym 
roku. "Bardzo się cieszymy z rosnącego zainteresowania naszą konferencją. Z roku na rok 
się rozrasta, wracają do nas uczestnicy z poprzedniej edycji, ale pojawiają się takŜe nowe 
twarze. To dla nas wielka nagroda i znak, Ŝe nasz wysiłek zostaje doceniony" - mówi Mar-
tyna Lubinska, jedna z głównych organizatorek konferencji. 

Przy organizacji konferencji zostały połączone siły trzech wydziałów PG: Fizyki Tech-
nicznej i Matematyki Stosowanej, InŜynierii Lądowej i Środowiska oraz Chemicznego. W 
organizację interdyscyplinarnego przedsięwzięcia zaangaŜowały się aŜ cztery koła nauko-
we: Naukowe Koło Chemików Studentów PG, Koło Naukowe InŜynierii i Gospodarki 
Wodnej „Konfuzor”, Koło Naukowe Studentów PG "Mikrobiologia w InŜynierii Środowiska" 
oraz Koło Naukowe Studentów Fizyki PG. IAKOŚ została takŜe objęta patronatem honoro-
wym m. in. Rektora PG, Prezydenta Miasta Gdańska i Dziekanów trzech zaangaŜowanych 
wydziałów. Podziękowania za patronat naleŜą się takŜe Samorządowi Studentów PG, Par-
lamentowi Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Uczelnianej Radzie Doktorantów oraz Kra-
jowej Reprezentacji Doktorantów. 

Podobnie jak w ubiegłym roku, wydarzenie uświetniły gościnne wykłady prowadzone 
przez przedstawicieli firm sponsorskich oraz przez pracowników naukowych PG. Dzięki 
wsparciu sponsorów przewidziane zostały nagrody dla twórców najlepszych plakatów oraz 
wystąpień. Jedną z nagród specjalnych była moŜliwość odbycia staŜu w firmie Green Wa- 

 

Publiczne obrony prac doktorskich 
09.06.2017 o godzinie 12:15 w Minicentrum 

Konferencyjnym, Chemia A Wydziału Chemicz-
nego PG odbędzie się publiczna obrona pracy 
doktorskiej mgr inŜ. Katarzyny Kozak. Tytuł roz-
prawy: „Badanie modyfikacji chemizmu wód po-
wierzchniowych pobranych na obszarze Spitsber-
genu przez zanieczyszczenia antropogeniczne 
przy zróŜnicowanym zasilaniu przez wody atmos-
feryczne”. Promotor: prof. dr hab. inŜ. śaneta Pol-
kowska (PG); promotor pomocniczy: dr inŜ. Ma-
rek Ruman (UŚl). Recenzenci: dr hab. Lidia Dzie-
rzbicka-Głowacka (Instytut Oceanologii PAN, So-
pot), prof. dr hab. inŜ. Adriana Zaleska-Medynska 
(UG). 
_______________________________________ 

 
20.06.2017 o godzinie 11:15 w Minicentrum 

Konferencyjnym, Chemia A Wydziału Chemicz-
nego PG odbędzie się publiczna obrona pracy 
doktorskiej mgr inŜ. Pauliny Bigus. Tytuł rozpra-
wy: „Nowe metodyki analityczne w oparciu o te-
chnikę dyspersyjnej mikroekstrakcji w układzie 
ciecz-ciecz”. Promotor: prof. dr hab. inŜ. Jacek 
Namieśnik (PG); promotor pomocniczy: dr inŜ. 
Marek Tobiszewski (PG) Recenzenci: dr hab. 
Beata Krasnodębska-Ostręga (Uniwersytet War-
szawski), dr hab. inŜ. Agnieszka Zgoła-Grześko-
wiak (Politechnika Poznańska). 
_______________________________________ 

Raport z IAKOŚ II (c.d.) 
ter Solutions. "Ta konferencja to spełnienie ma-
rzeń. Ogromnie cieszę się z tak wielkiego zainte-
resowania i wymiany róŜnych poglądów. Celem 
IAKOŚ jest właśnie dyskusja w przyjaznej, ale 
naukowej atmosferze." – mówi organizatorka, An-
na Kuczyńska-ŁaŜewska – "Zaprosiliśmy przed-
stawicieli zarówno nauki, jak i przemysłu, starając 
się, aby kaŜdy mógł znaleźć temat, który go zain-
teresuje". 

Nad jakością wystąpień oraz poziomem me-
rytorycznym całej Konferencji czuwał Komitet Na-
ukowy, w skład którego wchodzili pracownicy re-
prezentujący zaagaŜowane wydziały PG, Polskiej 
Akademii Nauk, Gdańskiego Uniwersytetu Me-
dycznego a takŜe przedstawiciele przemysłu. 
"Ogromne wraŜenie zrobiła na mnie profes-
jonalna organizacja konferencji oraz poziom pre-
zentowanych referatów i posterów Jestem niez-
miernie dumna ze studentów oraz doktorantów 
naszej uczelni, którzy z takim zaangaŜowaniem 
pracowali nad tym przedsięwzięciem, podjęli wyz-
wanie z ubiegłego roku i stanęli na wysokości za-
dania, sprawiając, Ŝe tegoroczna edycja była 
jeszcze lepsza" – dodaje dr Katarzyna Jankow-
ska, członek Komitetu Naukowego oraz opiekun 
Koła "Mikrobiologia w InŜynierii Środowiska". 

Uczestnicy podkreślali natomiast przede wszy-
stkim miłą atmosferę panującą podczas konferen-
cji oraz ogromne zaangaŜowanie organizatorów. 
"Serdecznie dziękuję za moŜliwość udziału 
w Konferencji. Gratuluję organizatorom podjęcia 
tej inicjatywy. Moim zdaniem wydarzenie będzie 
cieszyło się coraz większym zainteresowaniem"; 
"Widać, ze włoŜyliście duŜo pracy, wszystko było 
dopięte na ostatni guzik, a przy okazji miła, luźna 
atmosfera"; "Naprawdę bardzo mi sie podobało, 
super organizacja. Cieszę się, Ŝe mogłam wziąć 
udział"; "Najlepsza konferencja studencka, na ja-
kiej byłam" – to tylko niektóre wypowiedzi uczest-
ników tegorocznej edycji IAKOŚ. "Te pozytywne 
opinie to dla nas oczywiście niesamowite wyróŜ-
nienie – mówią zgodnie organizatorzy – Stara-



liśmy się jak najbardziej urozmaicić konferencję 
i chyba nam się to udało. Imprezy integracyjne 
w kręgielni i dwóch klubach studenckich wywołały 
spore zainteresowanie wśród naszych gości. 
I dobrze, bo to dla nich to wszystko organizo-
waliśmy". 

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim 
uczestnikom – bez nich to wydarzenie nie mogło-
by się odbyć! Dziękujemy takŜe sponsorom i Ko-
mitetowi Naukowemu za poświęcony czas i wiarę 
w nasze moŜliwości. Laureatom Ŝyczymy wielu 
sukcesów w nadchodzącym Ŝyciu naukowym 
i mamy nadzieję, Ŝe zobaczymy się znów za rok! 
Lista nagród: 
Za plakat naukowy: I miejsce Natalia Dąbkowska; 
II m-ce Mateusz Sapieja; III m-ce Paulina Kobylis. 
Za komunikat ustny: I miejsce Maciej Murawski; 
II m-ce Małgorzata Skibińska; III m-ce Patryk 
Kasza oraz nagroda specjalna ufundowaną przez 
firmę kamush.com dla Artura Eichmanna. 
Więcej informacji oraz fotorelację z konferencji 
oraz imprez towarzyszących będzie moŜna 
znaleźć na stronie facebookowej oraz strony 
internetowej konferencji. Ponadto Telewizja 
Polska Gdańsk wyemitowała materiał dotyczący 
konferencji, który moŜna obejrzeć: (około 6:40 
minuty). 

 


