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Z upoważnienia Dziekana redaguje Wacław Grzybkowski, 
Katedra Chemii Fizycznej,  
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MEDAL IMIENIA PROFESORA WŁODZIMIERZA RODZIEWICZA 
 
 Na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2006 roku Rada Wydziału Chemicznego 
zatwierdziła zgłoszony przez Kapitułę Medalu im. Profesora Włodzimierza Rodziewicza 
wniosek o przyznanie tego zaszczytnego wyróżnienia profesorowi dr hab. inż. Januszowi 
Rachoniowi. 
 Profesor Janusz Rachoń został więc trzecim, po profesor dr hab. inż. Teresie 
Sokołowskiej i prof. dr hab. inż. Zofii Libuś, laureatem tego prestiżowego honorowego 
wyróżnienia przyznawanego nauczycielom akademickim za wyróżniającą się działalność w 
zakresie organizacji i realizacji procesu dydaktycznego oraz osiągnięcia w kształceniu kadr na 
Wydziale Chemicznym. 

Nagroda ta została ustanowiona przez Radę Wydziału Chemicznego w dniu 26 
czerwca 2002 i jest przyznawana co dwa lata, w  lata parzyste.    

 
      Tą drogą składam Laureatowi gratulacje i życzenia wielu jeszcze sukcesów oraz 
satysfakcji z pracy zawodowej i dydaktycznej.  
 
                                                                                                                                                                               
       Dziekan  
 
                        Profesor dr hab. inż. Jacek Namieśnik 
                     
 

AWANSE 
 
 Senat Politechniki Gdańskiej na posiedzeniu w dniu 12.04.2006 zatwierdził wnioski 
Rady Wydziału Chemicznego w sprawie: 

- mianowania prof. dr hab. inż. Jana Hupki na stanowisko profesora zwyczajnego   
Politechniki Gdańskiej; 
- mianowania dr hab. inż. Haliny Szeląg i dr hab. inż. Józefa Haponiuka na 
stanowiska  profesorów nadzwyczajnych Politechniki Gdańskiej na okres 5 lat. 
 
 Tą drogą składam gratulacje i życzenia wielu dalszych sukcesów i zadowolenia z 

pracy naukowej i dydaktycznej.          



Wyrażam również przekonanie że w niedługim czasie zostaną przygotowane wnioski 
o tytuł naukowy prof. H. Szeląg oraz prof. J. Haponiuka. 
 

Stanowisko profesora nadzwyczajnego nie może być celem samym w sobie a jedynie 
etapem na drodze do uzyskania tytułów naukowych tak potrzebnych Wydziałowi. 
  
                                                Dziekan  

NOWY INFORMATOR 
 
 Wydany został dwujęzyczny INFORMATOR, w którym zawarte są podstawowe 
informacje o ofercie badawczej i usługowej poszczególnych komórek organizacyjnych 
Wydziału Chemicznego, wszystkie są przedstawione w języku polskim i angielskim. Mam 
nadzieję, że będzie on pomocny na etapie nawiązywania kontaktów z otoczeniem 
gospodarczym. 
  
Korzystając z okazji chciałbym złożyć serdeczne podziękowania: 

- dr hab. inż. Markowi Liederowi za inwencję oraz wkład w prace redakcyjne; 
- prof. dr hab. inż. Janowi Hupce za inicjatywę i nadzór nad całym procesem 
wydawniczym. 

  
                                                Dziekan  
 
 

WIOSENNY ZJAZD NAUKOWY SEKCJI STUDENCKIEJ 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO 

 
 W dniach 5-9 kwietnia 2006 r. w Świętej Katarzynie (Góry Świętokrzyskie) odbył się 
coroczny Wiosenny Zjazd Naukowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa 
Chemicznego. 
 W tym roku nasz Wydział był reprezentowany przez 9 studentów i … jednego 
licealistę. Niektórzy z nich wyjechali jako laureaci konkursu na delegację na tenże Zjazd z 
ramienia SSPTChem Oddz. Gdańsk. W trakcie Zjazdu uczestnicy mieli okazje wysłuchania  
interesujących wykładów zaproszonych gości, a także komunikatów wygłoszonych przez 
studentów i doktorantów z całej Polski. Bardzo cieszy wysoki poziom prezentowanych prac, 
zwłaszcza, że nagrodę za najlepszy komunikat z badań własnych (!) zdobył najmłodszy 
uczestnik tej Konferencji - Łukasz Wdowczyk uczeń drugiej klasy w Liceum Ogólno-
kształcące oo. Jezuitów w Gdyni.  
 Łukasz, który jest kilkukrotnym laureatem konkursu Wygraj Indeks, drugi już rok 
bierze czynny udział w zajęciach laboratoryjnych realizowanych na naszym Wydziale. 
Doskonale poradził sobie z analizą jakościową, a obecnie uczy się wraz ze studentami na 
zajęciach laboratoryjnych z chemii fizycznej. Podczas Zjazdu Wiosennego Łukasz 
zaprezentował komunikat pod tytułem Merkaptobenzotiazolany kadmu(II), którego 
współautorkami są mgr inż. Anna Kropidłowska oraz dr hab. inż. Barbara Becker.  
 Drugi miły „gdański” akcent podczas konferencji miał miejsce w trakcie sesji 
posterowej, podczas której uczestnicy prezentowali wykonane przez siebie plakaty naukowe.  
Nagrodę za najlepszy poster z badań własnych zdobyła studentka kierunku Inżynieria 
Materiałowa - Jolanta Gołaszewska, która zaprezentowała poster zatytułowany 
Izomorficzność pośród silanotiolanowych kompleksów Mn(II), Co(II) i Zn(II) zawierających 
acetonitryl jako dodatkowy ligand, (współautorzy: A. Kropidłowska, J. Chojnacki, B. 
Becker). Tytuł posteru nawiązuje ściśle do tematyki pracy inżynierskiej Joli.  



 Na koniec należy podkreślić, że wszyscy uczestnicy reprezentujący naszą Alma Mater  
zaprezentowali się nad wyraz dobrze. Dwie spośród uczestniczek Zjazdu  Anna Lis i Natalia 
Siwik będą już wkrótce reprezentować nasz Wydział podczas XXIV Ogólnopolskiej Szkoły 
Chemii Ekochemia - nowe spojrzenie na stary problem w Kościelisku. 
 
Można tylko gratulować i cieszyć się sukcesami naszej młodzieży.  Tak trzymać !  
 

                                            Dziekan  
 

CENNA INICJATYWA 
 
 Kierownictwo naszego Wydziału podjęło ważną i godną najwyższego uznania decyzję 
dotyczącą włączenia się w walkę o uratowania kasztanowców zagrożonych inwazją 
szrotówka.  
 Inicjatywa ta polega na sfinansowaniu wykonania i założenia, a następnia zdjęcia i 
utylizacji opasek lepowych z dyspenserem feromonowym. Zabiegowi zostaną poddane dwa 
piękne drzewa rosnące na krańcach odcinka między budynkiem Starej Chemii  A  a  
budynkiem Chemii C. 
 Niestety, tylko dwa drzewa, jest to bowiem  operacja kosztowna. Całkowita wartość 
prac przy tych dwóch drzewach przekracza 800 zł. 
 Szkoda więc, że nie zostaną zabezpieczone inne, równie piękne i równie zagrożone 
drzewa, między innymi te na ulicy Traugutta oraz w parku otaczającym budynki naszego 
ZOZ-u. 
 Oczekujemy na wsparcie i sponsorów - jeszcze nie jest za późno!!! Może Wydział 
Zarządzania i Ekonomii, którego  lśniący szkłem budynek mieści się akurat przy ulicy 
Traugutta, a który ma szerokie kontakty ze środowiskiem gospodarczym i finansowym 
Trójmiasta, znajdzie sponsora, albo i sponsorów.  
 Redakcja BIULETYNU Dziekana Wydziału Chemicznego ze swojej strony 
gwarantuje nagłośnienie właściwego stosunku do otaczającej nas przyrody.  
 Miłośnicy przyrody serdecznie dziękują władzom Wydziału Chemicznego oraz 
wszystkim tym osobom, które przyczyniły się do podjęcia tej pięknej inicjatywy.  
 Jak będzie wyglądało otoczenie naszej Politechniki gdy zabraknie drzew i krzewów 
posadzonych ponad 100 lat  temu? Czym będą bawiły się nasze wnuki gdy zabraknie 
kasztanowców? 
      
 

WARTO WIEDZIEĆ 
 
 Nowy Kurier Nadbałtycki  to wychodzący od kilku lat miesięcznik gdańskich 
placówek oświatowych. W jednym z ostatnich wydań (3/2006) zamieszczono w nim relację 
ze zorganizowanego przez Koło Studentów Biotechnologii PG spotkania poświęconego 
wirusom i ptasiej grypie. 
 Warto wiedzieć, że: Ogniska choroby wykryto w Azji południowo-
wschodzniej. Do Europy ptaki muszą przebyć drogę tysięcy kilometrów. Jest to 
dla ptaka ogromny wysiłek. Cały jego organizm zmienia się i przystosowuje, aby 
podołać trudom wędrówki. Następuje przyrost mięśnia sercowego, ptak 
gromadzi na piersiach zapasy tłuszczu. Drogę ponad Syberią może pokonać 
tylko ptak zdrowy. Ptaki chore zostały znalezione w krajach skąd miały 
wyruszyć, Zabił je wirus i wcale nie zaczęły wędrówki. Strzelanie w powietrze do 
lecących ptaków nie ma uzasadnienia. Lecą tylko ptaki zdrowe.  



      
 
 
 
 
 
 
 

NOWOŚCI  BIBLIOTECZNE 
 
 Niżej wymienione książki, które trafiły do zbiorów naszej Biblioteki zostały 
zakupione za pieniądze z funduszy pozostających w dyspozycji Dziekana. 
 
1. Techniques for Polymer Organisation and Morphology Characterisation. 
Edited by R.A.Pethrick and C.Viney. 
John Wiley & Sons Ltd. ISBN 0-471-49070-9. 
 
 
 

Z ŻYCIA SFER AKADEMICKCH 
( nie tylko politechnicznych) 

 
 Za Dziennikiem Akademickim, to jest cotygodniowym dodatkiem do Dziennika 
Bałtyckiego: 
 
Profesor Andrzej S. z UG: Proszę państwa, egzamin będzie łatwy, powiem więcej - będzie 
bardzo łatwy, żeby nie rzec banalny. A skoro już to wiemy i się nie boimy,  to możemy 
spokojnie porozmawiać o terminach i warunkach poprawki.... 


