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Parę słów podziękowania... 
 

Niniejszy numer Biuletynu jest ostatnim ukazującym się przed wakacjami, a w 
konsekwencji także przed zakończeniem bieżącej kadencji kierownictwa akademickiego 
Wydziału Chemicznego. Pozwalam sobie w tej sytuacji skierować do wszystkich Koleżanek i 
Kolegów słowa pewnego podsumowania, ale przede wszystkim podziękowania. 

Minione trzy lata były dla Wydziału Chemicznego trudne, ale chyba dość owocne. 
Chociaż nie wszystkie pierwotne zamierzenia udało się zrealizować, to pragnę wskazać dwie 
grupy przedsięwzięć, które pozwolę sobie uznać, za główne wyznaczniki mijającej kadencji. W 
mojej, niewątpliwie subiektywnej ocenie, należały do nich:  w obszarze działalności 
dydaktycznej - gruntowne zmiany w programach nauczania, jak również istotne poszerzenie i 
wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz z drugiej strony -  intensywna działalność inwestycyjna i 
remontowa, mająca na celu wzbogacenie infrastruktury naukowo-dydaktycznej wydziału. Były to 
przedsięwzięcia mające charakter pracy u podstaw, których realizacja wymagała bądź dojścia do 
trudnego konsensusu, bądź uzyskania akceptacji dla konieczności znoszenia  wielu uciążliwości. 
Dziękuję tym wszystkim, którzy odnosili się do tych wyzwań ze zrozumieniem.  

Dziękuję władzom uczelni, JM Rektorowi oraz Panom Prorektorom, za często okazywaną 
życzliwość wobec Wydziału Chemicznego. Podobne wyrazy wdzięczności pragnę skierować do 
Pani Dyrektor Ewy Mazur, Pani Kwestor Zofii Kułagi, a  w sposób szczególny do Pan Dyrektora 
ds. Technicznych, Leszka Wicikowskiego.  

Szczególnie gorące wyrazy podziękowania pragnę skierować do moich najbliższych 
współpracowników, prodziekanów: Basi Becker, Bogdana Chachulskiego i Waldka 
Wardenckiego.  

 
 
 
Moi Drodzy!  

 
Wasze zadanie było szczególnie trudne, bo zaczynaliście swoje kadencje w roku 2002, 

nie mając praktycznie żadnych wcześniejszych doświadczeń w tego typu pracy. Doświadczenia 
te zbieraliście „w biegu”, będąc pod presją spraw bieżących. Jestem Wam niezmiernie wdzięczny 



za zaangażowanie, wiele inicjatyw, znakomitą atmosferę wspólnych działań. Te trzy lata bliskiej 
współpracy z Wami będę zawsze wspominał niezwykle mile. Wiele się od Was nauczyłem i 
myślę, że wspólnie parę dobrych rzeczy zrobiliśmy. Praca z Wami była dla mnie zaszczytem, jak 
również źródłem cennych doświadczeń. Z całego serca dziękuję Wam za to! 

 
Serdecznie dziękuję Agnieszce Tracz i Krzysztofowi Sobczyńskiemu – za najwyższe 

kompetencje, fachowość, wiele pomysłów i bardzo miłą atmosferę twórczej współpracy w 
Kolegium Dziekańskim. 

Wyrazy wdzięczności kieruję do pełnomocników dziekana. Roman Pawłowicz opracował 
i uruchomił efektywny system oceny jakości kształcenia. Jan Hupka włożył wiele pracy w 
rewitalizację sytemu praktyk zawodowych dla naszych studentów, odbywanych już obecnie 
przez niemal 200 osób rocznie. Wojtek Chrzanowski poświęca bardzo wiele czasu na organizację 
wymiany studenckiej w ramach programu SOCRATES ERASMUS. Powołani niedawno 
pełnomocnicy, Franciszek Kozera i Marian Kamiński, rozpoczęli bardzo energicznie swoją 
działalność. Dziękuję Wackowi Grzybkowskiemu za czas poświęcony na redagowanie Biuletynu 
oraz wiele zapału i zaangażowania w sprawy Biblioteki. 

Dziękuję członkom Rady Wydziału – za zrozumienie, wiele twórczych dyskusji i chęć 
wspólnego dochodzenia do optymalnych rozwiązań. Dziękuję wszystkim nauczycielom 
akademickim za jakże częste postawy pełnego poświęcenia i oddania dziełu jak najlepszego 
kształcenia przyszłych inżynierów i magistrów – absolwentów Wydziału Chemicznego. Ze 
strony władz Wydziału staraliśmy się stworzyć jak najlepsze warunki do realizacji tego dzieła, 
nie nam jednak oceniać, na ile się to udało. 

Dziękuję Paniom z Dziekanatu i Biura Wydziału Chemicznego z te trzy wspólne lata. 
Razem wiemy, jakże momentami trudne! Proszę przyjąć podziękowanie za Wasz uśmiech i 
poświęcenie w pracy. 

Dziękuję wszystkim Pracownikom Wydziału za sumienną pracę. Jako dziekanowi było 
mi dane bliżej poznać kreatywność i wielkie zaangażowanie wielu osób, które poprzednio 
znałem jedynie pobieżnie. To dla mnie wielka wartość i osobista korzyść z tych trzech lat. Nie 
chciałbym wymieniać nazwisk, bowiem bardzo obawiam się sytuacji, w której mógłbym kogoś 
pominąć. Cieszę się jednak, że jest tych osób tak wiele. 

Pragnę podziękować młodszym Koleżankom i Kolegom z Wydziałowej Rady Studentów, 
Wydziałowej Komisji Stypendialnej, Naukowego Koła Chemików i Koła Biotechnologów. 
Dziękuję za wasz zapał, wysiłek włożony w organizację wielu, udanych imprez, za twórczą 
współpracę z dziekanem i prodziekanami przez całe trzy lata. Mam nadzieję, że zachowacie 
podobnie jak ja,  dobre wspomnienia z tego okresu. 

Naszym następcom, Dziekanowi Elektowi, profesorowi Jackowi Namieśnikowi i Jego 
współpracownikom życzę powodzenia w trudnym dziele. Pozwolę sobie wyrazić nadzieję, że 
oprócz niewątpliwie wielu nowych inicjatyw, znajdzie się także w Ich działalności miejsce na 
kontynuowanie przynamniej niektórych przedsięwzięć zainicjowanych w kadencji 2002-2005. 
Raz jeszcze pragnę zapewnić, o swoim poparciu dla wszystkich przyszłych inicjatyw, których 
celem nadrzędnym będzie dobro społeczności akademickiej Wydziału Chemicznego.  

 
Sławomir Milewski 

 
Dziekan Wydziału Chemicznego PG w kadencji 2002-2005 
 



 
 

POLSKA KONFERENCJA CHEMII ANALITYCZNEJ 
 
 W dniach 3-7 lipca 2005 r. odbyła się w Toruniu VII Polska Konferencja Chemii 

Analitycznej w której udział wzięło około 600 osób. Konferencja odbywa się co 5 lat. W czasie 
konferencji zaprezentowano prawie 400 posterów. W dziesiątce laureatów konkursu na 
najlepszy poster znalazły się doktorantki z Katedry Chemii Analitycznej:  

 
- mgr inż. Kamila Skarżyńska za poster pod tytułem Wpływ źródeł mobilnych na poziom 

zanieczyszczeń obecnych w wodach spływnych z arterii komunikacyjnych (K. Skarzyńska, Ż. 
Polkowska i J. Namieśnik ). 

 
- mgr inż. Anna Naganowska-Nowak za poster zatytułowany Nowy typ nośnika dla 

związków powierzchniowych będących źródłem lotnych analitów (A. Naganowska-Nowak, P. 
Konieczka, J. Szczygielska-Tao, J.F. Biernat, P. Wroczyński i J. Namieśnik). 

 
JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu profesor dr hab. Jan Kopcewicz 

przyznał profesorowi dr hab. inż. Jackowi Namieśnikowi Medal Honorowy Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika za zasługi w zakresie współpracy naukowej. 

 
 

KURSY W CHEMII ANALITYCZNEJ 
   

W dniach 20-24 czerwca 2005 r. w Katedrze Chemii Analitycznej odbyły się dwa kursy: 
 -Kurs Chromatografii Gazowej, 
 -Kurs Chromatografii Cieczowej.  
 Oba kursy od dawna cieszą się ogromnym zainteresowaniem. W tym roku wzięło 

w nich udział ponad 60 osób. Ponadto, w części wykładowej kursu brali udział dyplomanci  
zainteresowani pogłębieniem swojej wiedzy w zakresie podstaw teoretycznych tych dwóch 
ważnych technik analitycznych.   

 Tą drogę chciałbym złożyć serdeczne podziękowania organizatorkom i 
kierowniczkom obu kursów, dr inż. Agacie Kot-Wasik oraz dr inż. Bożenie Zabie-gale.  

 
 Trzeci kurs odbył się  dniach 27-29 czerwca 2005 r. Był to Kurs Przygotowania 

Próbek do Analizy zorganizowany przez Katedrę Chemii Analitycznej oraz Centrum 
Doskonałości. W kursie tym uczestniczyło 20 osób - pracowników laboratoriów kontrolnych i 
naukowych z całego kraju. 

 Dr inż. Agacie Kot-Wasik - inicjatorce i kierowniczce kursu, należą się wyrazy 
uznania i podziękowania za trud włożony w organizację tego tak potrzebnego przedsięwzięcia.  

 
                          Profesor Jacek Namieśnik  
 
 
 

 
 
 



NOWOŚCI W NASZEJ BIBLIOTECE 
 
 Oto kolejna lista nowych nabytków naszej Biblioteki, których zakup został 

sfinansowany ze środków Centrum Doskonałości CEEAM. 
 

1. Samuel H. Yalkowsky, Yan He,  Handbook of Aqueous Solubility Data 
CRC Press 2003, ISBN 0-8493-1532-8 

 
2. Kim H. Tan, Soil Sampling, Preparation, and Analysis 
CRC Press, Taylor & Francis Group 2005, ISBN 0-9493-3499-3 

 
3. Michael E. Essington, Soil and Water Chemistry.  An Intergrative Approach. 
CRC Press 2004, ISBN 0-8493-1258-2. 

 
4. Mark T.D. Cronin, David J. Livingstone, Predicting Chemical Toxicity and Fate 
CRC Press 2004, ISBN 0-415-27180-0 


