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Z upoważnienia Dziekana  redaguje dr hab. inż. Wacław Grzybkowski 
tel. (00 - 48 - 58) 347-1610,  E-mail: wgrzyb@chem.pg.gda.pl  
Wersję internetową BIULETYNU (patrz: Strona domowa Wydziału Chemicznego PG)przygotowała mgr 
inż. Karolina Szczepaniak 
 
 
STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE 
 
 Redakcja BIULETYNU z przyjemnością informuje PT Koleżanki i Kolegów, że Centralna Komisja 
ds. Stopni i Tytułu Naukowego zatwierdziła uchwałę Rady Naukowej Instytutu Chemii Biorganicznej PAN 
w Poznaniu o nadaniu dr inż. Andrzejowi Składanowskiemu, pracownikowi Katedry Technologii Leków i 
Biochemii stopnia naukowego doktora nauk chemicznych w zakresie biochemii. 
 
 Do życzeń sukcesów naukowych i osobistych dołączamy serdeczne życzenia noworoczne. 
 
 
NASI ABSOLWENCI W EUROPIE (c.d.) 
 
 Redakcja BIULETYNU od początków jego istnienia, to jest od 1999 roku, interesuje się losami 
absolwentów naszego Wydziału. Pokazywanie ich sukcesów jest formą promocji naszej firmy, i miło nam 
pinformować PT Czytelników, że za pośrednictwem profesora Jacka Namieśnika dotarły do nas 
informacje o kolejnej osobie, która uzyskała stopień i dyplom licencjata kończąc studia w Królewskim 
Instytucie Technologii w Sztokholmie. 
 Pani mgr inż. Beata Szatkowska ukończyła studia na KTH Vetenskap och Konst, co w oficjalnej 
wersji szwedzko-angielskiej ma brzmienie KTH Department of Land and Water Resources Engineering. 
Tytu³ pracy licencjackiej: Treatment of ammonium-rich wastewater by partial nitritation / 
Anammox in a biofilm system.  
 Warto dodać, że podstawą tej pracy jest dorobek naukowy, na który składa się aż 8 pozycji, w tym 
2 artykuły w szwedzkim czasopiśmie Vatten (Woda) oraz 2 komunikaty na międzynarodowym kongresie 
w Marrakeszu. 
 Zainteresowanych zapoznaniem się z pracą licencjacką kierujemy do Biblioteki Wydziałowej, to 
jest do Filii nr 1 Bibliotek Głównej Politechniki Gdańskiej na Wydziale Chemicznym.   
 
  
AKADEMIA POLPHARMY 
 
 17 października 2004 grupa 34 absolwentów wyższych uczelni z całej Polski, w tym 19 
absolwentów Wydziału Chemicznego PG  rozpoczęła trwające dwa tygodnie szkolenie zorganizowane 
przez Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. w Starogardzie Gdańskim. Przyjęło się to szkolenie 
określać nazwą - Akademia Polpharmy. Program tej nowatorskiej inicjatywy obejmował cykl wykładów 
oraz ćwiczeń praktycznych z zakresu różnych obszarów wiedzy farmaceutycznej: Analizy 



Farmaceutycznej, Formulacji, Produkcji, Kontroli Jakości, Zapewniania Jakości, Biorównoważności, 
Licencji, Własności Intelektualnej, Marketingu oraz Rejestracji. Rozbudowany program zajęć pozwolił 
uczestnikom tej akcji zapoznać się z wymaganiami i kompetencjami poszczególnych stanowisk w 
określonych wydziałach Polpharmy. Jednocześnie koordynatorzy akcji mieli możliwość obserwacji 
uczestników w sytuacjach stresowych i w trakcie rozwiązywania kolejnych zadań, w ramach całodniowych 
zajęć w poszczególnych grupach funkcyjnych. Ten sposób rekrutacji pozwola dostosować umiejętności i 
cechy osobowościowe poszczególnych uczestników do sprecyzowanych oczekiwań przyszłego 
pracodawcy. W wyniku tego programu szkoleniowego 18 osób otrzymało propo-zycję odbycia stażu 
funkcyjnego w różnych działach Z. F. Polpharma S.A. Wśród tych ostatnich aż 10 osób to absolwenci 
Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Są to: 
- Andrzej Hoczyk - młodszy specjalista ds. inżynierii   przemysłowej, 
- Jakub Skrzypczak - młodszy specjalista ds. inżynierii przemysłowej, 
- Anna Prędkiewicz -  młodszy specjalista ds. analityki, 
- Anna Ździebło - młodszy specjalista ds. analityki, 
- Jolanta Haase - młodszy specjalista ds. analityki, 
- Artur Skrobisz - młodszy specjalista ds. analityki, 
-Monika Polakow - młodszy specjalista ds. kontroli jakości, 
- Łukasz Uścinowicz - młodszy specjalista ds. kontroli jakości, 
- Kamil Sternal - młodszy specjalista ds. biorównoważności i badań klinicznych, 
- Izabela Baran - młodszy specjalista ds. licencji. 
 
Wszystkim serdecznie gratuluję i życzę powodzenia! 
Dziękujemy wszystkim za pamięć i trzymane kciuki. 
 
 Dłuższy reportaż dotyczący Akademii Pol-pharmy, a także wspomnienia absolwentów PG 
różnych roczników, obecnie pracowników Polpharmy, będzie można przeczytać w najbliższych 
wydaniach Pisma PG.  Zapraszam do lektury !!! 
 
    Izabela Baran 
 
 
KONKURS STYPENDIALNY NESTOR 
 
 Z wielką satysfakcją informuję PT Koleżanki i Kolegów, że jednym z pięciu laureatów  
ogłoszonego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej Konkursu Stypendialnego Programu NESTOR  
został profesor Wiesław Wojnowski. 
 Program NESTOR adresowany jest do wybitnych, emerytowanych, lecz nadal aktywnych 
zawodowo uczonych polskich, którzy chcą przez pewien czas, nie dłużej jednak niż przez 4 miesiące, 
pracować w wybranej krajowej placówce naukowej w innym mieście. Celem programu jest wykorzystanie 
potencjału intelektualnego emerytowanych naukowców oraz aktywizacja wymiany idei i wiedzy pomiędzy 
różnymi ośrodkami badawczymi w kraju. 
 O sfinansowanie pobytu uczonemu winna wystąpić jednostka zapraszająca, która jednocześnie 
zobowiązuje się do pokrycia kosztów zakwaterowania osoby zaproszonej. 
 Co roku ogłaszane są dwie Edycje Konkursu. Profesor Wiesław Wojnowski jest laureatem II-giej 
Edycji Konkursu 2004. Jednym z pięciu Laureatów I-ej edycji Konkursu 2004 jest profesor Jan Michalski, 
emerytowany profesor Centrum Badań Molekular-nych i  Makromolekularnych PAN w Łodzi. Z laureatów 
Konkursu 2003 wymienić należy profesora Jerzego Sobkowskiego, emerytowanego profesora Uniwersy-
tetu Warszawskiego. Wśród 15 beneficjentów trzech ostatnich Edycji Konkursu znalazło się aż trzech 
wybitnych chemików - pozostała 12-ka reprezentuje rozmaite inne dziedziny nauki, między innymi prawo, 
archeologię, geografię, biologię, fizykę i nauki o literaturze. O wysokiej randze i powadze Konkursu mówią 
przytoczone wyżej nazwiska laureatów oraz wysokość stypendiów - 5000 zł miesięcznie, która jest 
dodatkowym uzasadnieniem określenia beneficjent używanego w stosunku do laureatów Konkursu.  
 Profesor Wiesław Wojnowski będzie gościem Politechniki Koszalińskiej, a jego podstawowym za-
mierzeniem jest zaangażowanie się w pracę na rzecz Katedry Chemii i Agrochemii polegające na prowa-
dzeniu seminariów, wykładów i konsultacji, a także wspólnej działalności naukowej, przy której będzie 
korzystał ze znakomitego wyposażenia Katedry Che-mii Nieorganicznej PG, którą do niedawna kierował.             



 
 
SEKCJA STUDENCKA  
POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO 
 
 Na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańs-kiej powołano Sekcję Studencką Polskiego 
Towarzystwa Chemicznego - PTCh. Sekcja ta ukonstytuowała się w grudniu 2004 roku i działa w oparciu 
o Statut zatwierdzony przez Prezesa Oddziału Gdańskiego PTCh profesora Jacka Namieśnika. 
Przewodniczącym Sekcji został Dariusz Potęga. Opiekunem jest mgr inż. Anna Kropidłowska, a 
opiekunem naukowym dr hab. inż. Barbara Becker.  
 Wszelkie informacje związane z działalnością Oddziału Gdańskiego Towarzystwa dostępne są na 
stronie domowej oddziału: http:www.pg.gda.pl/chem/ InneJednostki/PTChem/ptch.htm. 
 
 
SPRAWYI BIBLIOTECZNE 
 
Niestety, apele Redaktora BIULETYNU i Przewodniczącego Rady Bibliotecznej o wzbogacanie zbiorów 
naszej Biblioteki w oparciu o fundusze pozostające do dyspozycji PT Koleżanek i Kolegów, w tym 
Kierowników Katedr, Zakładu oraz zespołów naukowych pozostają bez echa. 
  
Jak zwykle, jedynym darczyńcą jest  kierowane przez profesora Jacka Namieśnik Centrum Doskonałości 
Analityki i Monitoringu Środowiska czyli  CEEAM. Na hojność profesora Jacka Namieśnika Biblioteka 
zawsze może liczyć.  
 A oto nowe nabytki, których zakup został sfinansowany ze środków CEEAM-u. 
 
1.Francesco La Mantia: Handbook of Plastics Recycling, Rapra Technology 2002, ISBN 1-85957-35-8. 
 
2.Allen M.P., Tildesley D.J.: Computer Simulation  of Liquids, Oxford University Press 1989, ISBN  0-
19855-64-54.  
 
 Informując o nowych nabytkach oraz o sponsorach Biblioteki należy dodać, że fundatorem 
sześciu pozycji wymienionych jako nowości w poprzednim wydaniu BIULETYNU jest CEEAM, czyli 
profesor Jacek Namieśnik. 
  
 Redaktorowi BIULETYNU wiadomym jest, że zakupów książek dokonują również inne osoby i to 
nie za ich prywatne pieniądze (!).     
 Kolejny raz przypominamy, że książki kupione za pieniądze publiczne, to jest pochodzące z 
publicznych środków - niezależnie od ich proweniencji - są własnością publiczną i jako takie winny być 
opatrzone znakami własności Politechniki Gdańskiej i rejestrowane w katalogach Biblioteki Głównej PG. 
Odnotowanie w inwentarzach katedralnych nie wystarcza. Każdy czytelnik, każdy użytkownik zbiorów 
naszej Biblioteki winien mieć do nich dostęp. Szczegóły postępowania regulują, od kilku lat ponawiane,  
zarządzenia JM Rektora PG. 
 Środki na zakup książek i czasopism są tak skromne, że nie stać nas na dublowanie zakupów lub 
kupowanie książek tworzących indywidualne księgozbiory. Jaki sens ma zakup takiej pozycji jak CRC 
Handbook of Chemistry and Physics i trzymanie jej pod kluczem – znamy taki przypadek - podczas 
gdy Biblioteka Wydziałowa jeszcze do niedawna, bo do grudnia 2004, dysponowała jedynie 
sfatygowanym wydaniem, i to sprzed wielu lat?   
 

 


