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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 
 
 
PROFESOR JANUSZ RACHOŃ   
PONOWNIE REKTOREM POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 
 
 W dniu 31 marca 2005 roku Uczelniane Kolegium Elektorów Politechniki Gdańskiej wybrało  
 
 profesora dr hab. inż. Janusza Rachonia 
 
na stanowisko Rektora Politechniki Gdańskiej w kadencji 2005-2008. 
 
 Jest to wielki zaszczyt i jeszcze większe wyzwanie. Składamy Jego Magnificencji gratulacje oraz 
życzenia zdrowia i satysfakcji zarówno w życiu prywatnym, jak i w twórczej pracy na rzecz środowiska 
akademickiego. 
 
 
WYBORY DZIEKANA  
 
 Dokładnie tydzień temu, bo 20 kwietnia 2005  roku Wydziałowe Kolegium Elektorów powierzyło 
 
profesorowi dr hab. inż. Jackowi Namieśnikowi 
 
obowiązki Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej na kadencję 2005-2008 to jest od 1 
września 2005 do 31 sierpnia 2008. 
 
 W imieniu całej społeczności naszego Wydziału składam panu Dziekanowi-Elektowi gratulacje 
oraz życzenia sukcesów i zadowolenia z pracy. A tej z pewnością nie będzie brakowało. 
 
         Profesor Sławomir Milewski 
                         Dziekan Wydziału Chemicznego 
 
 
 
 
 
 
 



PROFESOR Z LOTOSU 
  
 Tak brzmi tytuł komunikatu wydrukowanego w kwietniowym wydaniu miesięcznika Grupy LOTOS 
SA noszącego tytuł NASZ LOTOS, a jego bohaterem jest nasz kolega prof. dr hab. inż. Marian 
Kamiński, który 23 marca 2005 roku otrzymał tytuł profesora nauk technicznych w zakresie technologii 
chemicznej. 
 Profesor Marian Kamiński jest pracownikiem Katedry Chemii Analitycznej na naszym Wydziale, a 
jednocześnie pracownikiem LOTOS Lab, gdzie między innymi zajmuje się metodami analitycznymi z 
zastosowaniem chromatografii cieczowej HPLC oraz rozwiązywaniem nietypowych problemów analitycz-
nych i procesowych. 
 Uroczystość odbyła się w Sali Kolumnowej Belwederu.(...)Zaproszeni nominaci przybyli z 
najbliż-szymi. Można było zabrać do czterech osób. Ze mną była żona - Maria i młodszy syn - 
Piotr - opowiedział profesor Marian Kamiński przedstawicielowi Redakcji NASZEGO LOTOSU.     
 
 
NOWE GRANTY  ( kontynuacja ) 
 
1. Chemia związków wywodzących się z kwasu monotioortokrzemowego - synteza, mechanizmy 
reakcji, właściwości i struktura wybranych kryształów. 
Kierownik - prof. dr  hab. inż. Wiesław Wojnowski. 
Środki przyznane - 40 000 zł. 
 
2. Próba wyjaśnienia przyczyn wrażliwości wybra-nych mikroorganizmów na działanie 
wysokiego ciś-nienia w ujemnej temperaturze. 
Grant promotorski: realizacja -  mgr inż. Edyta Malino-wska-Pańczyk; promotor- dr hab. inż. Ilona Koło-
dziejska.  Środki przyznane - 25 000 zł. 
  
3. Otrzymywanie i właściwości mieszanin poli(E-kaprolaktamu) z termoplastycznymi 
elastomerami wzmacnianymi organicznie modyfikowanym montmorylonitem. 
Grant promotorski: realizacja - mgr inż. Michał Strankowski; promotor - dr hab. inż. Józef Haponiuk. 
 Środki przyznane - 20 000 zł. 
 
4. Badanie wpływu preparatów pianotwórczych na stabilność emulsji olej-woda. 
Grant promotorski: realizacja - mgr inż. Łukasz Szew-czulak; promotor - dr hab. inż. Jan Hupka. 
 Środki przyznane - 17 600 zł. 
 
 Od dawno dobrze wiadomo, że Komitet Badań Naukowych, a teraz Ministerstwo Nauki i 
Informatyzacji nie jest jedynym źródłem finansów i grantów. Finansowe poparcie własnych badań można 
uzyskać w wielu miejscach i na wiele rozmaitych projektów. Oto przykład: 
 

Ministerstwo Ochrony Środowiska przyznało 200 000 zł na realizację projektu badawczego: 
Wytwarzanie biodegradowalnych materiałów opakowaniowych.  
Realizacją projektu kierują dr hab. inż. Maria Sadowska i dr hab. inż. Ilona Kołodziejska. 
 
 
NEW ACHIEVEMENTS IN SEPARATION SCIENCES 
GDAŃSK-SOBIESZEWO 2005 
 
 W dniach 14-15 kwietnia 2005 roku na Wyspie Sobieszewskiej odbyło się międzynarodowe 
seminarium dla młodych naukowców NEW ACHIEVE-MENTS IN SEPARATION SCIENCES, 
zorganizowane przez Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu Środowiska (CEEAM). 
 Goścmi byli profesorowie Klaus Albert oraz Hartmut Frank z Niemiec, Erwin Rosenberg, Andreas 
Guttman i  Wolfgang Buchberger z Austrii, Carmen Camara z Hiszpanii, Pavel Jandera i Jiri Sevcik z 



Czech, Francesco Dondi (Włochy) oraz Zoltan Szucs (Węgry). 42% wszystkich uczestników stanowili 
więc goście z zagranicy.  
 Do Sobieszewa przybyli także polscy specjaliści w dziedzinie analityki i monitoringu, m.in.: Irena 
Baranowska, Bogusław Buszewski, Tomasz Gierczak, Jerzy Golimowski, Maciej Jarosz, Elżbieta 
Malinowska, Hanryk Matusiewicz, Andrzej Parczewski, Krystyna Pyrzyńska, Katarzyna Madej oraz Jerzy 
Siepak. Przyjazna atmosfera oraz różnorodność prezentowanych tematów stworzyły unikalną okazję do 
wymiany doświadczeń, pomysłów, burzliwych dyskusji i promowania interdyscyplinarnego punktu 
widzenia.  
 Kolejne dwa dni, 16-17 kwietnia, poświęcone zostały na robocze spotkanie pracowników i 
doktorantów Katedry Chemii Analitycznej. Z powodu dużej liczebności zespołu (ponad 40 osób) na co 
dzień trudno byłoby zorganizować zebrania grup badawczych, co ogranicza przepływ informacji i 
dezintegruje zespół. Wychodząc, więc na przeciw potrzebom współpracowników, kierownik Katedry 
profesor Jacek Namieśnik zaproponował sobieszewską sesję sprawozdawczą, na której każdy uczestnik 
prezentował obszar swoich zainteresowań naukowych i postępy w pracy.  
 W tym miejscu należy podziękować mgr inż. Patrycji Szpinek oraz dr hab. inż. Wojciechowi 
Chrzanowskiego za przygotowanie oraz sprawną obsługę przebiegu całości spotkania. 
 
 
DZIAŁALNOŚĆ CEEAM-u 
 
 Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu Środowiska (CEEAM) jest powszechnie znane z 
tego, że wspiera finansowo naszą Bibliotekę. Do redaktora BIULETYNU docierają wiadomości o innych 
przejawach hojności CEEAM-u. 
 W ostatnim czasie ze środków CEEM-u zakupiono kilka programów komputerowych, które zostały 
przekazano do dyspozycji pracowników katedr naszego Wydziału. 
 Do Katedry Chemii Fizycznej przekazano dwa programy: Gaussian 03W i GaussView 03W. Koszt 
tego oprogramowania to około 5000 zł. Dysponentem tych programów jest dr hab. inż. Janusz Stangret. 
Gaussian 03W to przeznaczonego dla popularnych komputerów typu PC wersja powszechnie 
stosowanego pakietu kwantowo-mechanicznego służącego on do obliczanie struktur i właściwości 
molekuł przy pomocy metod chemii kwantowej. Podobna, wieloprocesorowa wersja tego programu 
zainstalowana jest na komputerach Centrum Inforamcyjnego TASK. Pakiet GaussView 03W umożliwia 
łatwą wizualizację otrzymanych wyników, na przykład dla dydaktycznych oraz do publikowania wyników. 
 Drugi zakup to program SimaPro wraz z bazą danych i licencją na jej użytkowanie. Kosztowało to 
więcej, bo około 3800 euro. Dysponentem programu został dr hab. inż. Józef Haponiuk z Katedry  
Technologii Polimerów.Program został zainstalowany w wersji serwer + 8 stacji roboczych w Katedrze 
Technologii Polimerów. Komputer w czytelni Katedry, jedna ze stacji roboczych, jest dostępny 
dlawszystkich pracowników i studentów Wydziału. Administratorem programu jest mgr inż. Michał 
Strankowski. Dr hab inż Józef Haponiuk już w bieżącym semestrze  rozpoczął cykl ćwiczeń 
laboratoryjnych dla kierunku Technologie Ochrony Środowiska związanych z wykorzystaniem programu 
SimaPro w  analizie cyklu życia - Life Cycle Assessment (LCA). 
 
 LCA jest metodą badania skutków powstania i istnienia określonego produktu w ciągu 
całego jego życia  -od kołyski po grób - od wydobycia surowców, przez produkcję, eksploatację, 
kończąc na utylizacji kończąc. 
 Przez jednych LCA jest uważane za pewne ramy myślowe, przez innych za zestaw 
praktycznych narzędzi i zależnie od kontekstu, oba rozumienia są prawidłowe. Myślenie w 
kategoriach cyklu życia jest przydatne w wielu sferach i pozwala zobaczyć szerszy wymiar wielu 
zagadnień. LCA obejmuje zwłaszcza ocenę aspektów środowiskowych i jest narzędziem 
wspomagającym w zarządzaniu środowiskowym, a w dłuższym okresie w dążeniu do 
zrównoważonego rozwoju. Ten ostatni wymaga bowiem szybkiej poprawy wydajności 
ekologicznej: zużycia energii i surowców naturalnych oraz minimalizacji odpadów. Jest to 
związane z długoterminowym zaintere-sowaniem tak zwanymi ”czystymi technologiami”. 



 Nowszą koncepcją związaną z LCA jest LCM (life cycle management) - zarządzanie 
cyklem życia -  zintegrowane podejście do minimalizowania obciążeń środowiskowych w cyklu 
życia produktu. Może to być podejście uproszczone, odpowiednie dla małych i średnich 
przedsiębiorstw.  
           
Józef Haponiuk za Life Cycle Assessment, 1997. http://org.eea.eu.int 


