
 
BIULETYN 15 (195) 30  sierpnia 2006 
 
Z upoważnienia Dziekana redaguje Wacław Grzybkowski, 
Katedra Chemii Fizycznej,  
tel. (0-58) 347-1610,  
e-mail: wgrzyb@chem.pg.gda.pl 
 
PT Koleżanki i Koledzy, 
 
 Wakacje praktycznie dobiegły już końca. Wszyscy wypoczęliśmy i nabraliśmy sił do 
dalszej pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej. Na terenie Wydziału dobiegają końca 
prace remontowe - wszyscy jednak mamy nadzieję, że skończą się przed rozpoczęciem 
nowego roku akademickiego.  
 Wielu sukcesów i radości w codziennej pracy w imieniu Dziekana i w imieniu 
własnym życzy wszystkim redaktor Biuletynu.  
 
       Powodzenia !!!  
     
 
PODZIĘKOWANIA 
 
W najbliższych tygodniach na zasłużoną emeryturę odchodzą: 
 
 - prof. dr hab. inż. Adolf Balas, po 47 latach pracy na PG, 
 - dr inż. Ewa Szukalska - 37 lat pracy na PG, 
 - mgr inż. Maria Marko-Narloch - po 36 latach pracy na PG, 
 -mgr inż. Zdzisława Hazuka - 34 lata pracy, 
 - pani Daniela Mroczek - 34 lata pracy na PG,  
 - pani Danuta Rachwał - 41 lat pracy na PG. 
 
 Tą drogą chciałbym w imieniu pracowników, studentów, Rady Wydziału i swoim 
własnym złożyć wszystkim najserdeczniejsze podziękowania za wieloletnią owocną pracę dla 
naszej społeczności.   
 
 Składam również życzenia zdrowia oraz zasłużonego odpoczynku. Drzwi Wydziału 
Chemicznego są zawsze otwarte i bardzo liczę na dalszą współpracę. 
 
 
     Dziekan Wydziału Chemicznego PG 
 
                 Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik 
 
 



 
 
 Okres  letni to nie tylko czas wakacji i relaksu. Dla wielu osób to okres wytężonej 
pracy na rzecz Uczelni i Wydziału. Oprócz prac remontowo-porządkowych przeprowadzono 
rekrutację studentów na I-szy rok studiów.    
 
PRACA WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ 
 
 Zakończyła się akcja rekrutacyjna na I rok studiów na naszym Wydziale. W tym roku 
odbyła się ona według zmienionych zasad.  
 Wszystkie jej etapy, od rejestracji i wydruku ankiet do wystawienia skierowań do 
Domów Studenckich  przeprowadzono w formie elektronicznej. Było to możliwe dzięki temu, 
że  każdy z kandydatów posiadał indywidualny numer konta. Rekrutacja miała charakter 
centralny. Każdy z kandydatów uiszczał jedną tyko opłatę rekrutacyjną i miał  możliwość 
wybrania dowolnej liczby kierunków. 
 Na Wydział Chemiczny zostało przyjętych ponad 520 studentów  
 
 Chciałbym złożyć serdeczne podziękowania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w 
składzie: 
 
 - prof. Jan Pawlak - przewodniczący, 
 - prof. Michał Pilarczyk - wiceprzewodniczący, 
 - dr hab. inż. Krystyna Dzierzbicka, 
 - dr Magdalena Śliwka  Kaszyńska, 
 - dr inż. Stanisław Konieczny, 
 - dr inż. Andrzej Miszczyk, 
 - dr inż. Marcin Janczarek, 
 - dr inż. Piotr Szweda, 
 - mgr inż. Magdalena Urbanowicz, 
 - gr inż. Agnieszka Sagajdakow, 
 - studentka Karolina Stasińska. 
 
za pełną zaangażowania pracę.  
 
       Dziekan 
 
UWAGA STUDENCI I-GO ROCZNIKA 
 
W roku akademickim 2006/7 opiekunami pierwszych roczników zostali: 
 
 1. BT - dr inż. Piotr Szweda, 
 2. Ch - dr hab inz. Krystyna Dzierzbicka, 
 3.IM - dr inż. Andrzej Miszczyk, 
 4.EPM - dr inż. Agata Kot-Wasik, 
 5.TCh - dr inż. Marcin Janczarek, 
 5.TOS - dr inż. Stanisław Konieczny. 
 
Wszystkim opiekunom życzę sukcesów i satysfakcji z pełnionej funkcji. 
 
       Dziekan 



MATERIAŁY NA SESJĘ SPRAWOZDAWCZĄ STUDIUM DOKTORANCKIEGO 
 

Z dużym wyprzedzeniem czasowym ukazały się MATERIAŁY KONFERENCYJNE, 
w których zamieszczone są w postaci jednostronicowych streszczeń opisy działalności 
słuchaczy Studium Doktoranckiego w roku akademickim 2005/06  
 
Korzystając z okazji składam serdeczne podziękowania: 

-prof. dr hab. inż. A.Kołodziejczykowi- za nadzór nad pracami redakcyjnymi; 
-mgr inż. K.Skowrońskiej oraz mgr inż. M.Gdaniec -Pietryka za trud i wysiłek 
włożone w prace redakcyjne. 

 Podziękowania należą się również mgr inż. Monice Partyka, mgr inż. Patrycji Szpinek 
i pani Joannie Morawskiej za korektę całości. 
 

Przypominam jednocześnie, że udział w sesji sprawozdawczej (szczegółowy 
harmonogram zostanie ogłoszony w najbliższym czasie) jest OBOWIĄZKOWY dla 
wszystkich słuchaczy Studium Doktoranckiego.  

Zwolnienie z ustnej prezentacji uzyskanych wyników mogą uzyskać (na mocy decyzji 
Kierownika Studium) tylko te osoby, które w ciągu roku akademickiego przedstawiały swoje 
wyniki w postaci ustnych wystąpień na konferencjach krajowych i za granicznych. Do 
odpowiedniego podania należy dołączyć kopię programu konferencji. 
 
        Dziekan 
 
 
 
KURSY I SZKOLENIA 
 
 W okresie od 19 czerwca do 7 lipca 2006 roku w Katedrze Chemii Analitycznej 
Wydziału Chemicznego PG przeprowadzono aż cztery kursy: 
 

1. 19-20 czerwiec  2006 -  Kurs ABC Techniki SPE, 
2. 21-23 czerwiec 2006 - Kurs przygotowanie próbek do analizy, 
3. 26-30 czerwiec 2006 - Kurs wysokosprawnej chro-matografii cieczowej (poziom 
podstawowy), 
4. 3-7 lipca2006 - Kurs wysokosprawnej chroma-tografii cieczowej (poziom 
zaawansowany). 

 
 Liczny udział uczestników kursów ( w sumie szkolenie ukończyło 72 osoby) 
potwierdza ciągłą potrzebę organizacji takich szkoleń. Także duży udział studentów ( na 
każdym szkoleniu obecnych było po 20 studentów - pomimo wakacji i panujących upałów) 
świadczy o powszechnej chęci „młodzieży” do pogłębiania wiedzy.  
 Sukces Katedry Chemii Analitycznej skłania wszystkich do dalszej pracy na rzecz 
rozpowszechniania wiedzy. W związku z tym w przyszłym roku oferta szkoleń zostanie 
poszerzona zostanie o dalsze kursy. 
 Podziękowania należą się wszystkim wykła-dowcom i osobom, które prowadziły 
ciekawe ćwi-czenia. Na szczególne uznanie i podziękowania zasługuje działalność dr inż. 
Agaty Kot-Wasik  organizatorki i kierowniczki tych kursów. Jest ona prawdziwym spiritus 
movens i bez Jej zaangażowanie trudno sobie wyobrazić kolejne edycje kursów cieszących 
się tak dużą popularnością. 
       Dziekan 



MIT O SUROWCACH WTÓRNYCH? 
 
 W Gazecie Wyborczej z 21 sierpnia 2006 Agnieszka Mitraszewska w oparciu o 
światową  prasę gospodarczą, między innymi Financial Times, usiłuje rozprawić się z mitami 
o surowcach wtórnych. 
 Po co zbieramy makulaturę? Żeby oszczędzić drzewa. Ale drewno jest surowcem 
odnawialnym, przypomina brytyjski dziennik, a transport makulatury do zakładów 
papierniczych wymaga cennego paliwa. Tymczasem zasoby węglowodorów na naszej 
planecie są ograniczone. 
 Niezgodne z prawdą jest twierdzenie, że sortowanie surowców wtórnych w 
gospodarstwach domowych ma ogromne znaczenie dla oszczędzania bogactw naturalnych. 
(...) Naprawdę istotne odzyskiwanie surowców odbywa się poza naszymi domami. (...) 
Gospodarstwa domowe w Wielkiej Brytanii odzyskały w ubiegłym roku 2 proc. złomu 
żelaznego. Reszta złomu pochodzi z innych rozbiórek, odpadów produkcyjnych i ze 
złomowanych pojazdów.  
 Nie jest prawdą, że stoimy wobec gigantycznego problemu, gdzie umieścić rosnące 
góry śmieci. Upraszczając nieco sprawę, można powiedzieć, że wszystko, co zdołaliśmy 
wyprodukować, pochodzi z ziemi, znajdzie się na niej dość miejsca na odpady z tej produkcji.  
 Ile energii, czyli emisji dwutlenku węgla, potrzeba by ponownie użyć opakowania 
szklane? Najpierw jedziemy samochodem do skupu butelek, potem ciężarówki odbierają 
opakowania i zawożą je do zakładu odzyskiwania surowców, gdzie butelki są myte gorącą 
wodą i pozbawiane etykietek. (...) Widać, że recykling nakłada na nasze środowisko poważne 
obciążenia. 
 
 Co zatem możemy zrobić dla środowiska. Trzeba po prostu mniej 
konsumować i starać się zużywać  jak najmniej energii.  
 
 Ciężkim przestępstwem wobec środowiska jest każda zbędna podróż samolotem, 
używanie zamiast energooszczędnej tradycyjnej żarówki (która marnuje 90 % 
zużywanej energii), posiadanie dwóch i więcej samochodów, zbyt częste mycie się oraz 
pranie.     


