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TYTUŁY I STOPNIE NAUKOWE 
 

 Miło nam poinformować PT Koleżanki i Kolegów, że w dniu 18 stycznia 2005 Pan 

Prezydent Rzeczyspospolitej podpisał dokument na mocy którego nasz kolega dr hab. inż. 

Marian Kamiński uzyskał tytuł naukowy profesora nauk technicznych w zakresie technologii 

chemicznej. 

 Życzymy profesorowi dr hab. inż. Marianowi Kamińskiemu powodzenia i dalszych 

sukcesów zawodowych, naukowych oraz osobistych. 

 Warto dodać, że awans naukowy profesora Mariana Kamińskiego w istotny sposób 

wzmocnia pozycję naukową naszego Wydziału. Mam na myśli wzmocnienie pionu 

technologicznego. 

 

                                                                GRATULACJE !!!    
 

 Z radością zawiadamiam wszystkich przyjaciół, koleżanki i kolegów Zbyszka Dautera 

o tym, że Centralna Komisja ds. Stopni Naukowych i Tytułu Naukowego zatwierdziła 

uchwałę Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu o nadaniu dr 

inż. Zbigniewowi Dauterowi stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk chemicznych 

w zakresie chemii. Podstawą była rozprawa habilitacyjna pod tytułem “Wykorzystanie 

słabego sygnału anomalnego do fazowania struktur kryształów białek”. 

 Aktualna pozycja zawodowa Zbyszka Dautera: Chief, Synchrotron Radiation Research 

Section, NCI Argonne National Laboratory. Pełni również obowiązki redaktora sekcyjnego 

Acta Crystallo-graphica - Section Editor, Section D, Biological Crystallography.  

 

                                       GRATULACJE !!!    
 

 

TYTUŁY HONOROWE 
 

 Z niemniejszą przyjemnością informuję PT Koleżanki i Kolegów, że w dniu 28 

stycznia 2005 roku, na wniosek Wydziału Nauk profesor W.Legros Rektor  Uniwersytetu w 

Liege (Belgia) nadał profesorowi dr hab. inż. Jackowi Namieśnikowi, profesorowi 

zwyczajnemu Politechniki Gdańskiej  tytuł honorowy “Collaborateur de l’Universite” na rok 

akademicki 2004/2005. 

 W imieniu całej społeczności akademickiej Wydziału Chemicznego Politechniki 

Gdańskiej składam profesorowi Jackowi Namieśnikowi serdeczne gratulacje z okazji 

zaszczytu będącego kolejnym, nie pierwszym i nie ostatnim wyrazem międzynaro-dowego 

uznania dla Jego pozycji naukowej i zaangażowania we współpracę naukową. 
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GRANTY KBN 
 

 Komitet Badań Naukowych przestał już, jako taki działać ale do Redakcji 

BIULETYNU ciąle docierają wiadomości o przyznanych grantach. Oto informacja o kilku z 

nich. 

 

1. Badanie przebiegu enzymatycznej hydrolizy, w obecności lipazy trzustkowej, 

termooksydatywnie zmienionych olejów oliwkowych.   

Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności. Grant zwykły. Kierownik projektu: 

dr hab. inż. Eleonora Ledóchowska; wartość: 85 000 zł; czas trwania: 2 lata.   

 

2.Oznaczanie wybranych herbicydów kwasowych w glebie za pomocą chromatografii 

gazowej z wykorzystaniem ASE i derywatyzacji na etapie przygotowania próbek. 
Katedra Chemii nalitycznej. Grant promotorski: realizacja  - mgr inż. Ewa Kremer; promotor 

- dr hab. inż. Bogdan Zygmunt.    

 

3.Badanie płynów fizjologicznych człowieka - wybór optymalnej metody analitycznej. 
Katedra Chemii nalitycznej. Grant promotorski: realizacja  - mgr inż. Katarzyna Kozłowska; 

promotor - prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik.  

 

4. Kalibracja permeacyjnych dozymetrów pasywnych wyposażonych w membranę z 

PDMS w oparciu o fizykochemicznne właściwości analitów. 
Katedra Chemii nalitycznej. Grant promotorski: realizacja  - mgr inż. Monika Partyka; 

promotor - prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik.  

 

 

JUBILEUSZOWY NUMER PISMA PG 
  

 JM Rektor Politechniki Gdańskiej profesor dr hab. inż. Janusz Rachoń zaaprobował 

wniosek Dziekana Wydziału Chemicznego prof. dr hab. inż. Sławomira Milewskiego by 

jedno z najbliższych wydań Pisma PG poświęcić prawie całkowicie sprawom naszego 

Wydziału, to jest jego powstaniu, i historii, sprawom bieżącym oraz rozwojowi w najbliższej 

oraz nieco dalszej przyszłości. 

 Koordynatorem wszelkich poczynań związanych z wydaniem tego SPECJALNEG 

WYDANIA został niżej podpisany Redaktor BIULETYNU. 

 Zostało niewiele czasu. Zwracam się więc do wszystkich pracowników Wydziału o 

zgłaszanie wszelkich dobrych, interesujących, a najlepiej to świetnych pomysłów, oraz o 

aktywny udział w ich realizacji. Czekamy na wspomnienia i anegdoty, na dokumenty warte 

opublikowania oraz na fotografie i ilustracje, które być może spoczywają w zakamarkach 

szuflad, a które winni znać wszyscy. 

 Przewidujemy, że tym specjalnym wydaniem będzie numer kwietniowy - czas więc 

nagli. Będziemy szczególnie za wszystkie historie, historyjki i anegdoty, które ubarwiłyby to 

wydanie. 

Poprzedni numer Pisma PG poświęcony sprawom naszego Wydziału ukazał się prawie 

dokładnie 10 lat temu. Nadszedł czas by powstał nowy - tym razem związany z 60-leciem 

naszej Uczelni i naszego Wydziału. 

 

                                  Wacław Grzybkowski 
 



 

 

Moje namiary można znaleźć w stopce każdego wydania BIULETYNU oraz w 

internecie. Kontakty osobiste mile widziane. 

 

 

NASI ABSOLWENCI 
 

 Czym wytłumaczyć fakt, że jedynie od absolwentów EPM docierają wiadomości o 

losach i karierach naszych wychowanków? A może docierają na nasz Wydział, ale nie trafiają 

do redakcji BIULETYNU ? 

 Ostatnio dotarły do nas wieści od Anny Marks, która w zeszłym roku ukończyła studia 

na EPM-ie, i to z oceną końcową 5,5, a obecnie studiuje na wydziale Environmental Sciences 

and Policy na amerykańskiej uczelni w Budapeszcie. Obecnie przymierza się do napisania 

pracy magisterskiej, której angielski tytuł to: Integrated Coastal Zone  Management in 

Poland  i poszukuje do niej materiałów. 

 W liście do profesora Jacka Namieśnika Anna Marks porównuje edukację na obu 

uczelniach. Między innymi pisze: Mamy dużo zajęć o tym co się dzieje w świecie nauki i 

polityki środowiskowej, czytamy bardzo dużo artykułów, piszemy o nich prace. Tu kładzie się 

wiele większy nacisk na pisanie porządnych prac niż na EPM-ie. (...) Mamy tu też większy 

kontakt z tym co się dzieje na zewnątrz uczelni. Odwiedziliśmy Incinerator, Nuclear Power 

Plant, wysypisko, park narodowy. 

   

 Warto wyciągnąć wnioski, zwłaszcza jeżeli chodzi o czytanie artykułów, pisania 

rozpraw, rozprawek czy esejów, i to w naszym ojczystym języku, nie tylko po angielsku. 

 

 

SPRAWY BIBLIOTECZNE 
  

 Zasoby Filii Nr 1 Bibblioteki Głównej PG na Wydziale Chemicznym, czyli naszej 

Biblioteki wzbogaciły się o wiele nowych pozycji pochodzących z likwidowanej biblioteki 

Fabryki Wyrobów Precyzyjnych, znanej kiedyś z tego, że produkowała VIS-y oraz inne 

równie precyzyjne narzędzia. 

 Książki trafiły do nas za sprawą pracującego tam pana mgr inż. Stanisława 

Pawłowskiego, absolwenta naszego Wydziału, rocznik 1974, który nie dość, że pamiętał to 

zadał sobie trud skontaktowania się z macierzystą Uczelnią.  

 

 W imieniu Kolegium Dziekańskiego składam mu serdeczne podziękowania! 

 

 Jednocześnie apeluję do wszystkich o naśladowanie tej inicjatywy. W okresie gdy 

nasza Biblioteka chronicznie cierpi na brak środków na zakup książek każda inicjatywa jest 

serdecznie witana. 

 

 A oto lista nowych nabytków naszej Biblioteki, których zakup został sfinansowany ze 

środków Centrum Doskonałości CEEAM. 

 

1.Paul De Bičvre i Helmut Günzler (Eds): Traceability in Chemical Measurement 

Springer 2004, ISBN 3-540-43989-7. 

 

2.Paul De Bičvre i Helmut Günzler (Eds): Validation  in Chemical Measurement 

Springer 2004, ISBN 3-540-20788-0. 

 



 

 

3. R. Kellner,  J.-M. Mermet, M. Otto, M. Valcarel i H.M. Widmer (Eds):  Analytical 

Chemistry. Modern Approach to Analytical Science. Second Edition. 

Wiley-VCH 2004, ISBN 3-527-30590-4. 

 

4. Bogdan Marciniec (redaktor): Misja Chemii 

Wydawnictwo Poznańskie, ISBN 83-7177-353-6. 

 

 Ostatnią pozycję polecamy szczególnej uwadze. Jest to zbiór 15 autorskich 

opracowań przygotowanych przez  wybitnych polskich chemików i przedstawicieli nauk 

pokrewnych.(...) Celem opracowania jest ukazanie kluczowej, ale jednocześnie służebnej roli 

nauk chemicznych w globalnym rozwiązywaniu podstawowych problemów (...) Bez chemii nie 

można liczyć na postęp w zakresie medycy-ny, ochrony zdrowia, rolnictwa, ekologii a także 

nowych materiałów.(...) 

 

 Redaktor BIULETYNU przekazał z własnych prywatnych zasobów do zbiorów naszej 

Biblioteki Przewodnik do oznaczania krajowych roślin zielarskich Jana Mowszonowicza, 

wydany przez PWRiL, Warszawa 1985.    


