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Z upoważnienia Dziekana redaguje Wacław Grzybkowski, 
Katedra Chemii Fizycznej,  
tel. (0-58) 347-1610,  
e-mail: wgrzyb@chem.pg.gda.pl 
 
 

MIANOWANIA I AWANSE 
 
 17 maja 2006 roku Pan Prezydent RP podpisał akt nominacyjny na mocy którego dr 
hab. inż. Wacław Grzybkowski uzyskał tytuł naukowy profesora nauk chemicznych. 
Uroczyste wręczenie nominacji odbyło się we wtorek 30 maja w Pałacu Prezydenckim. 
 Podczas uroczystości wręczono akty nominacyjne 104 świeżo mianowanym 
profesorom. 
 Z tej okazji należą się profesorowi dr hab. inż. Wacławowi Grzybkowskiemu 
serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów, tak w pracy naukowej, dydaktycznej oraz 
organizacyjnej, jak i w życiu osobistym.       
 
         Dziekan 
 

CZŁOWIEK ROKU 
 
 Po raz piąty Dziennik Bałtycki nagrodzi tytułem Człowiek Roku 2005 jednego z 
mieszkańców Pomorza, który w ostatnich kilkunastu miesiącach w szczególny sposób 
rozsławił nasz region. Przy udziale czytelników utworzono listę osób reprezentującą różne 
środowiska i dziedziny działalności. 
 Wśród 10-ciu nominowanych znalazło się aż dwóch przedstawicieli Wydziału 
Chemicznego Politechniki Gdańskiej.  
 JM Profesor Janusz Rachoń został nominowany za to, że kierowana przez niego 
uczelnia, jej pracownicy i studenci byli bohaterami większości informacji dotyczących 
pomorskich sukcesów naukowych w ubiegłym roku. Biuletyn Dziekana informował swego 
czasu o tym, że kierowany przez Niego zespół opracował sposób wytwarzania leku przeciw 
osteoporozie Ostemax 70 Comfort , za co został nominowany do nagrody Gospodarczej 
Prezydenta RP. 
 Profesor Jerzy Konopa z Katedry Technologii Leków i Biochemii został nominowany 
za nadzieję, jaką dają chorym, wyniki prac badawczych kierowane-go przez niego zespołu. 
Kierowany przez profesora Konopę zespół otrzymał kilka grup związków wykazujących silne 
działanie hamujące wzrost nowotworów zwierzęcych. Jeden ze związków ( C 1311)jest 
obecnie w drugiej fazie badań klinicznych, a drugi jest do nich przygotowywany. 
 



 Człowiekiem Roku 2001 był profesor Maciej Żylicz, a Człowiekiem Roku 2004 
profesor Janusz Limon. W tym roku kolej na przedstawiciela PG. 
 
 Czekamy do poniedziałku 26 czerwca br. na oficjalne ogłoszenie wyniku przez 
Kapitułę Nagrody.   
 
 

KONFERENCJA EKSPERYMENT W NAUCZANIU CHEMII 
 
 W dniu 01.06.2006 w siedzibie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku odbyła się 
konferencja poświęcona roli eksperymentu w nauczaniu chemii, której współorganizatorami 
były: 
        - Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, 
        - Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 
        - Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej. 
 Honorowy patronat nad konferencją objęli mgr Adam Krawiec - Pomorski Kurator 
Oświaty, oraz JM Prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń, Rektor Politechniki Gdańskiej. 
 W konferencji wzięło udział około 100 nauczycieli. Wygłoszone zostały ciekawe 
referaty oraz przedstawiono liczne postery. 

Ważnym i ciekawym elementem konferencji był wykład przygotowany przez dr hab. 
inż. Barbarę Becker, który można potraktować jako podsumowanie Konferencji, oraz pokazy 
ciekawych reakcji chemicznych przygotowane przez Sekcję Studencką Oddziału Gdańskiego 
PTCh.   
 

Pokazy stanowią ważne narzędzie w nauczaniu chemii na wszystkich etapach i 
poziomach kształcenia.   
 

Szczegółowy program Konferencji można znaleźć na stronie domowej Oddziału 
Gdańskiego PTChem: www.gda.pl/chem/InneJednostki/PTChem/ptch.htm. 

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali starannie przygotowane materiały 
konferencyjne, które zostały również rozesłane do dziekanów wszystkich wydziałów 
chemicznych (politechniki) oraz wydziałów chemii (uniwersytety). 
 

Wyrazy podziękowania za pomoc i merytoryczny wkład w organizację Konferencji 
należą się: 
     - dr hab. inż. Barbarze Becker, 

 - dr inż. Żanecie Polkowskiej, 
 - dr inż. Bożenie Zabiegała, 
 - mgr inż. Patrycji Szpinek, 
 - mgr inż. Katarzynie Skowrońskiej, 

     - mgr inż. Annie Kropidłowskiej. 
 

 Raz jeszcze składam im serdeczne i gorące  podziękowania   
 

       Dziekan 
 
 
 
 



NOMINACJE 
 
 W dniu 12 kwietnia br. Minister Edukacji i Nauki, taką nazwę miał wtedy ten urząd, 
powołał dr hab. inż. Wacława Grzybkowskiego w skład liczącego 6 osób Zespołu 
Specjalistycznego pn. Rada Biblioteki Wirtualnej Nauki. Przewodniczącym Rady jest 
Przewodniczący Wydziału III PAN profesor Henryk Szymczak.  
 Do zadań Zespołu należy między innymi przedstawianie propozycji polityki rozwoju 
Biblioteki Wirtualnej Nauki, opiniowanie  wniosków w zakresie dofinansowania utrzymania i 
rozwoju Biblioteki Wirtualnej Nauki, ocena realizacji zadań przez Interdyscyplinarne 
Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowe Uniwersytetu Warszawskiego w za-
kresie udostępniania i rozwoju.  
 Życzę profesorowi Wacławowi Grzybkowskiemu sukcesów  w działalności w 
dziedzinie, którą  od dawna się interesuje.  
 
            Dziekan 
   

NAGRODA POCH 2005 
    
 Jest nam niezmiernie miło poinformować, że laureatką Nagrody POCH 2005 została 
dr inż. Anna Świtaj-Zawadka. 
 Jej praca “Badania możliwości wytwarzania bezmatrycowych materiałów 
odniesienia lotnych analitów” zyskała największe uznanie wśród członków kapituły 
Nagrody POCH - pisze w liście do Dziekana dr inż. Rafał Sornek, Dyrektor ds. Rozwoju 
POCH S.A.  
  Składając Laureatce gratulacje i życząc jej wielu dalszych sukcesów, nie tyko 
naukowych, należy dodać, że jest ona wychowanką profesora Jacka Namieśnika - to pod Jego 
kierunkiem wykonała pracę doktorską. 
  

Warto dodać, że nie jest to pierwsze, i z pewnością nie ostatnie, wyróżnienie uzyskane 
przez panią dr inż. Annę Świtaj-Zawadkę. 
  
               GRATULACJE !!! 
 

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DOKTORSKĄ 
 
 W dniu 26 maja br. na naszym Wydziale Chemicznym PG odbyła się doroczna 
uroczystość wręczenia nagród i dyplomów dla laureatom konkursu na najlepszą pracę 
doktorską z zakresu chemii. 
 Konkurs ten jest organizowany przez Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa 
Chemicznego oraz Dziekanów: 
 - Wydziału Farmaceutycznego AMG, 
 - Wydziału Chemii UG, 
 - Wydziału Chemicznego PG. 
 Szczegółowe informacje o konkursie, a przede wszystkim o laureatach jego 
tegorocznej edycji można odszukać na stronie domowej Oddziału Gdańskiego PTChem - 
adres podany poniżej. 
   
                    Dziekan 
www.pg.gda.pl/chem/InneJednostki/PTChem/ptch.htm 



 
 

POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY 
 
 W ostatnim okresie Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej zawarł szereg 
porozumień o współpracy naukowo-badawczej i rozwojowej z instytucjami naukowymi oraz 
jednostkami gospodarczymi, krajowymi i  zagranicznymi.   
 Zawarto porozumienia o współpracy naukowo-badawczej z Uniwersytetem w Bremen, 
Centrum Badań i Technologii Środowiska (Niemcy) oraz Politechniką Lwowską, Instytut 
Chemii i Technologii Chemicznej (Ukraina).  
 15 maja br. podpisane zostało porozumienie o współpracy naukowo-badawczej i 
rozwojowej pomiędzy Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Płyt Drewnopochod-
nych w Czarnej Wodzie.  
 W maju podpisano również porozumienie o współpracy naukowo-badawczej i 
rozwojowej z Pomorską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. w Gdańsku. 
 
        Dziekan 
 
 

NOWOŚCI  BIBLIOTECZNE 
 
 Niżej wymienione książki, które trafiły do zbiorów naszej Biblioteki zostały 
zakupione za pieniądze z funduszy pozostających w dyspozycji Dziekana. 
 

1. Food-Drug Interactions. Beverly J. McCabe, Eric H. Frankel, Jonathan J. Wolfe 
(editors), CRC Press 2005, ISBN 0-8493-1531-X. 

 
2. Using Mass Spectrometry for Drug Metabolism Studies. Edited by Walter A. 

Korfmacher, CRC Press  2005,  ISBN: 0-8493-1963-3. 
 

3. Infrared and Raman Spectra of Inorganic and Coordination Compounds 
Part A: Theory and Applications in Inorganic Chemistry. 5th Edition. Kazuo 
Nakamoto. John Wiley & Sons, Inc. ISBN 0-471-16394-5.  

 
4. Infrared and Raman Spectra of Inorganic and Co-ordination Compounds. 

Part B: Applications in Coordination, Organometallic, and Bioinorganic 
Chemistry. 5th Edition. Kazuo Nakamoto.  
John Wiley & Sons, Inc. ISBN 0-471-16392-9.      

 


