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STOPNIE NAUKOWE 
 
 W dniu 20 czerwca br. na Wydziale Chemicz-nym Politechniki Gdańskiej miało 
miejsce kolokwium habilitacyjne dr inż. Heleny Janik. 
 Było to pierwsze na naszym Wydziale kolokwium odbywające się zgodnie z "nową 
formułą". Rada Wydziału Chemicznego podjęła uchwałę o nadaniu Kandydatce stopnia 
naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej. 
 
 Tą drogą składam Pani doktor habilitowanej inżynier Helenie Janik serdeczne 
gratulacje wraz z życzeniami wielu sukcesów oraz satysfakcji z pracy oraz pomyślności i 
szczęścia w życiu osobistym. 
  
      Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik  
                         Dziekan 
 

 
NAUCZYCIEL ROKU 2006 

 
 Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w ramach organizowanego 
przez Radę Studentów Wydziału Chemicznego konkursu odbył się plebiscyt na 
“Nauczyciela Roku 2006”. Rada Studentów jednomyślnie przyjęła wniosek o 
wyróżnieniu Pana profesora Jana Pawlaka, Prodziekana ds. Kształcenia, 
którego zasług dla studentów nie sposób pominąć. - pisze w liście skierowanym do 
Dziekana Wydziału Chemicznego pan Paweł Donaj - Przewodniczący  Rady 
Studentów Wydziału Chemicznego PG.(...) profesor Jan Pawlak, oprócz 
znakomitych umiejętności dydaktycznych, wyróżnia się w sposób znaczący 
życzliwym podejściem do studentów oraz zaangażowaniem w sprawy studenckie 
całym swoim wielkim sercem.        
   
    Gratulacje !!! 
 
 
 



ZMIANY W DZIEKANACIE 
 
 Z dniem1 lipca br. pani mgr Jolanta Lewandowska przestała pełnić obowiązki 
Kierownika Dziekanatu. Do końca roku 2007 pani mgr Jolanta Lewandowska będzie 
zajmowała się  następującymi sprawami: 

- wniosków o tytuł naukowy profesora i stopień naukowy doktora habilitowanego; 
  -  przewodów doktorskich; 

 -  wniosków awansowych.  
 

 W imieniu władz Wydziału Chemicznego PG składam Pani mgr J. Lewandowskiej 
wyrazy uznania i podziękowania za wieloletnią prace na trudnym i odpowiedzialnym 
stanowisku Kierownika Dziekanatu. 
 
  Obowiązki Kierowniczki Dziekanatu obejmuje pani mgr Urszula Kampowska. 
 

Życzę Pani, Pani Urszulo, sukcesów oraz zadowolenia z pracy i szczęścia w życiu 
osobistym. 
  
     Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik  
                        Dziekan 
 
 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA 
CHEMIKÓW NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ 

 
 Międzynarodowe Stowarzyszenie Analityki Chemicznej Środowiska (International 
Association of Environmental Analytical Chemistry - IAEAC ) z siedzibą w Szwajcarii 
powierzyło profesorowi Jackowi Namieśnikowi funkcję Przewodniczącego Komitetu 
Organizacyjnego 35th International Symposium on Environmental Analytical Chemistry. 
Sympozjum odbędzie się na Politechnice Gdańskiej w dniach  22-26 czerwca 2008. 
 
 Powierzenie organizacji tego przedsięwzięcia, tak ważnego dla wszystkich chemików, 
i nie tylko, zainteresowanych analityką środowiskową, profesorowi Jackowi Namieśnikowi, 
jest świadectwem wysokiej pozycji i międzynarodowego uznania dla kierowanego przez 
niego gdańskiego ośrodka. 
 
 

POROZUMIENIE 
 
 Podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Ogólnopolskim 
Stowarzyszeniem Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych i Wydziałem 
Chemicznym Politechniki Gdańskiej.  
 Jest rzeczą zrozumiałą i nie wymagającą dalszych komentarzy, że ze względu na 
przedmiot zainteresowania Stowarzyszenia Redaktor BIULETYNU Dziekana nie może podać 
więcej informacji, zwłaszcza tych niejawnych. 
 
 
 
 



NOWOŚCI  W BIBLIOTECE 
 
 Miło nam również poinformować wszystkich zainteresowanych stanem naszej 
Biblioteki Wydziałowej, że jej zasoby wzbogacą się o pokaźny pakiet książek przekazanych 
przez Wydawnictwo Naukowe PWN SA  tytułem opłaty za stoisko podczas tegorocznego 
XLIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Tech-
ników Przemysłu Chemicznego. 
 W skład pakietu wchodzą między innymi Chemia Organiczna McMurry’ego i 
Biochemia Stryer’a oraz inne nowości i wznowienia wydane przez PWN w roku 2005. 
 Władzom Wydziału i Organizatorom Zjazdu należą się serdeczne podziękowania, 
zwłaszcza ze strony studentów naszego Wydziału.      
 
 

ODGŁOSY BAŁTYCKIEGO  FESTIWALU NAUKI 
 
 Oto treść pisma skierowanego przez Zastępcę Prezesa Zarządu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pana Roberta 
Bogdanowicza do profesora Jacka Namieśnika, Dziekana Wydziału Chemicznego PG.,  
 Z prawdziwą satysfakcją pragnę podziękować Panu oraz pracownikom 
reprezentowanego przez Pana Wydziału za współpracę w przygotowaniu tegorocznej 
IV-ej edycji Bałtyckiego Festiwalu Nauki.      
 Cieszymy się, że podejmujecie Państwo inicjatywy, które przy wsparciu naszego 
Funduszu pozwalają kształtować proekologiczne postawy społeczeństwa, budzić 
zainteresowanie problemami ochrony środowiska, wyjaśniać je i w efekcie skuteczniej 
rozwiązywać. 
 Coraz większe społeczne zainteresowanie prezentacjami przygotowanymi przez 
uczelnie i placówki naukowe dla potrzeb Festiwalu są dowodem trafności i 
atrakcyjności tej imprezy. Liczymy na równie owocną współpracę w popularyzacji 
dokonań nauki związanych z dbałością o środowisko i ochronę przyrody w kolejnych 
edycjach Festiwalu. 
 
                         Z poważaniem 
  
                    Robert Bogdanowicz   
 
 
 Komentarz do tego listu chyba jest zbyteczny. Całe społeczeństwo Trójmiasta i 
Pomorza musi doceniać wagę i złożoność problemów ochrony śro-dowiska. By tak się stało 
konieczna jest popularyzacja podstawowych problemów nauki i ich związków z ochroną 
środowiska. Pojęcia takie jak sozologia, sozotechnika i zielona chemia (green chemistry) 
winny być jasne  i zrozumiałe oraz bliskie każdemu.     
 
 
 
 
 
 
 



CHEMIK 
 
 W ostatnim numerze czasopisma CHEMIK ukazała się obszerna informacja o 
Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Warto tam zajrzeć samemu oraz kierować 
tam wszystkich zainteresowanych.  
 Czasopismo to jest dostępne w systemie on-line (www.miesiecznikchemik.prv.pl).   
 
 

SŁOWNIK OBOWIĄZKOWY 
 
ZIELONA CHEMIA Co oznacza to tak popularne ostatnio określenie? Wszyscy wiemy, że 
oznacza to nowe podejście do zagadnień ochrony środowiska. Twórcą tego terminu jest Paul 
Anastas, który pierwszy raz użył tego określenia w roku 1991 w programie Amerykańskiej 
Agencji Ochrony Środowiska (US EPA). Powiedział on mianowicie, że zielona chemia jest to 
projektowanie produktów i procesów chemicznych, które zmieniają lub eliminują użycie i 
wytwarzanie niebezpiecznych substancji. 
 Była to odpowiedź na uchwaloną w roku 1990 w USA ustawę o zapobieganiu 
zanieczyszczeniom już u ich źródeł. 
 
SOZO po grecku znaczy chroni, ocala, ratuje. 
 
SOZOTECHNKA to działanie z wykorzystaniem wiedzy praktycznej i teorii by chronić, 
ocalić, uratować bogactwo ekosystemów i zasoby środowiska.   
 

http://www.sozo.com.pl/stronap.htm 
 
SOZOLOGIA  nauka zajmująca się kompleksowymi badaniami zachowań człowieka i 
ochroną jego środowiska (wyraz utworzony przez polskiego geologa Walerego Goetla (1899-
1972) ). SOZOTECHNIKA nauka określająca praktyczne metody ochrony biocenozy. 
 
BIOCENOZA, cenoza, naturalny zespół organizmów żywych danego środowiska, 
tworzących całość związaną czynnikami ekologicznymi. 
 
BIOTOP środowisko życia biocenozy. 
 
BONITACJA ocena jakości i klasyfikacja drzewostany, gleby, bydła; naprawa jakości wód 
zatruwanych chemicznie. 

    Kopaliński, 1994 
 
 

Do zobaczenia po wakacjach !!! 


