
 
BIULETYN 16 (196) 18 września 2006 
 
Z upoważnienia Dziekana redaguje Wacław Grzybkowski, 
Katedra Chemii Fizycznej,  
tel. (0-58) 347-1610,  
e-mail: wgrzyb@chem.pg.gda.pl 
 
SERDECZNIE WITAMY ! 
 
 Serdecznie witamy wszystkich uczestników XLIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa 
Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. 
 
Cele i środki działania PTChem  (Wyciąg ze Statutu) 
 
11.Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju nauk chemicznych i szerzenie wiedzy 
chemicznej wśród społeczeństwa. 
12.Dla osiągnięcia celów wskazanych w § 11 Towarzystwo:  

1. Organizuje posiedzenia i zjazdy naukowe chemików; 
2. Organizuje publiczne odczyty, wykłady i kursy naukowe; 
3. Wydaje własne czasopisma naukowe oraz inne publikacje związane z charakterem 
działalności Towarzystwa; 
4. Zakłada biblioteki i zbiory oraz prowadzi Muzeum imienia Marii Skłodowskiej-
Curie; 
5. Organizuje zwiedzanie zakładów naukowych i przemysłowych; 
6. Sprawuje merytoryczną opiekę nad Olimpiadą Chemiczną i współpracuje z Kołami 
Naukowymi studentów-chemików; 
7. Przyznaje nagrody i inne wyróżnienia w dziedzinie chemii i jej zastosowań; 
8. Bierze udział w pracach i przedsięwzięciach podejmowanych przez instytucje i 
towarzystwa zarówno krajowe jak i zagraniczne, zmierzające do rozwoju nauk 
chemicznych; 
9. Udziela informacji z zakresu chemii - władzom państwowym i organizacjom 
społecznym - oraz opracowuje i wypowiada się w sprawach ważnych dla rozwoju 
nauk chemicznych i kształcenia w tej dziedzinie.  

 
Zorganizowany przez Oddział Gdański XLIX Zjazd jest przejawem statutowej 
działalności Towarzystwa. 
 
 
 
 
 



WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 
 ZALICZONY DO JEDNOSTEK I KATEGORII 
 
 Na stronie domowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostały już 
zamieszczone oficjalne wyniki oceny parametrycznej wszystkich jednostek naukowo-
badawczych (Wydziały, Instytuty PAN, jednostki badawczo-rozwojowe). 
 Nastąpiły istotne zmiany w podziale jednostek na odpowiednie grupy. Sprawami 
kategoryzacji zajmowały się dwie Komisje Rady Nauki działające przy Ministerstwie: 
 1.Komisja Badań na Rzecz Rozwoju Nauki, 
 2.Komisja Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki. 
 Wydziały chemii działające na uniwersytetach oraz instytuty PAN podlegają 
kompetencjom pierwszej Komisji i wchodzą w skład grupy jednostek jednorodnych N5 
(Nauki chemiczne). 
 Wydziały chemiczne, wydziały technologii chemicznej , wydziały inżynierii 
chemiczne i inżynierii materiałowej wchodzą w skład grupy jednostek jednorodnych G1 
(Mechanika, materiały, inżynieria chemiczna i procesowa) i podlegają kompetencjom drugiej 
Komisji. 
 W grupie G1 sklasyfikowano ogółem 65 jedno-stek organizacyjnych. Wśród nich 
znajduje się  Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej. 
  Do pierwszej kategorii zakwalifikowano 22 jednostki, w tym Wydział Chemiczny PG, 
który w rankingu zajmuje 18 miejsce. 
 Pozycja 18-ta na liście rankingowej na której znajdują się 22 jednostki w żadnej 
mierze nie upoważnia do spoczywania na laurach. Zostało tylko trzy lata do kolejnej 
klasyfikacji.     
 
 
KURS WYRÓWNAWCZY 
 
 W dniach od 28 sierpnia do 9 września 2006 roku odbyły się na Wydziale 
Chemicznym PG zajęcia wyrównawcze z chemii dla studentów przyjętych na I rok studiów. 
W zajęciach brało udział ponad 100 osób. 
 Składam podziękowania organizatorom kursu, Prodziekanowi dr hab. inż. Michałowi 
Pilarczykowi, profesorowi nadzwyczajnemu PG, oraz prowadzącym zajęcia nauczycielom: dr 
inż. Maciejowi Walewskiemu, dr inż. Markowi Kluczkowskiemu oraz dr inż. Romanowi 
Pastewskiemu. 
 

PODZIĘKOWANIA 
 
 Dziekan Wydziału Chemicznego PG  profesor dr hab. inż.Jacek Namieśnik 
podziękował prof. dr hab. inż. Krystynie Olańczuk - Neyman za długoletnią współpracę 
dydaktyczną. 
 
Szanowna Pani Profesor, 
 
 Dziękujemy za długoletnią współpracę dydaktyczną i prowadzenie kierunku dyplomo-
wania Water Management na studiach inżynierskich Ochrona Środowiska (EPM) w języku 
angielskim - napisał profesor Jacek Namieśnik w liście wystosowanym do profesor Olańczuk-
Neyman.  



Zmuszeni jesteśmy do likwidacji tego kierunku dyplomowania, co podyktowane jest  
konieczności podjęcia przez nasz Wydział działań oszczędnościowych. Prosimy o zrozumienie 
zaistniałej sytuacji. 

Powyższe zmiany absolutnie nie wykluczają możliwości dyplomowania studentów na 
Państwa Wydziale. - zakończył profesor Jacek Namieśnik.  
 
 
 
 
 
 
 

POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE 
 
  Polskie Towarzystwo Chemiczne powołane zostało przez grupę polskich chemików 
pracujących w wyższych szkołach rozmieszczonych w różnych zaborach, którzy zrozumieli, 
że u progu niepodległości konieczne jest utworzenie platformy jednoczącej wszystkich 
Polaków z tej branży. 
 

 Grono założycieli stanowili m.in. Prof.prof. Leon Marchlewski, Tadeusz Miłobędzki, 
Wojciech Świętosławski, Stanisław Tołłoczko, Jan Zawidzki , łącznie 118 osób, którzy w 
dniu 29.06.1919 roku w Warszawie podjęli uchwałę o utworzeniu wspólnej organizacji 
Towarzystwa. W tym samym roku 1919 roku organizuje się oddział we Lwowie, a w 1920 
oddziały w Poznaniu, Krakowie i Łodzi. 
 

Towarzystwo rozpoczyna wydawanie swojego czasopisma Roczników Chemii, 
pierwszym ich redaktorem zostaje prof. Jan Zawidzki, a które w 1978 zmienia nazwę na 
Polish Journal of Chemistry i wydawane jest w języku angielskim do dnia dzisiejszego. 
Drugim czasopismem Polskiego Towarzystwa Chemicznego są Wiadomości Chemiczne 
wydawane od roku 1951 jako czasopismo edukacyjne publikujące artykuły przeglądowe z 
chemii. Trzecie najmłodsze to Chemia Analityczna - Chemical Analysis wydawane wspólnie z 
Komitetem Chemii Analitycznej PAN przy współudziale Czeskiego Towarzystwa 
Chemicznego i Słowackiego Towarzystwa Chemicznego. Oprócz tego PTChem wydaje 
biuletyn Orbital, który wychodzi od 1991r i zamieszcza informacje o naszym życiu i naszych 
wewnętrznych sprawach. 
 

Coraz intensywniejsze kontakty międzynarodowe PTChem zmusiły Towarzystwo do 
wydawania od początku 2001 roku biuletynu informacyjnego, tzw. E-biuletynu, w wersji 
elektronicznej, po angielsku, przeznaczonego dla zagranicznych Towarzystw i organizacji 
chemicznych, a także chemików pracujących za granica, zainteresowanych sprawami 
PTChem. Niezależnie od tych czasopism Polskie Towarzystwo Chemiczne ma swoje udziały 
w wydawanym przez Wiley-Verlag Chemie Chemistry European Journal oraz przez Royal 
Society of Chemistry Physical Chemistry Chemical Physics (PCCP). 
 

Aktualnie praca Towarzystwa skupia się w 20 oddziałach terenowych 
rozmieszczonych w głównych uniwersyteckich miastach w Polsce, oraz 27 specjalistycznych 
sekcjach. Ich praca to głównie spotkania naukowe połączone z referatami i dyskusjami, to 
pomoc szkołom średnim w realizowaniu ich zadań, to opieka nad młodzieżą interesująca się 
chemią. 
 



Centralnym elementem każdego roku jest zjazd organizowany w różnych ośrodkach 
akademickich w Polsce. Skupia on około 1000 uczestników, którzy w kilkunastu sekcjach 
prezentują swoje osiągnięcia naukowe, uczestniczą w dyskusjach i spotkaniach towarzyskich. 
Jest to również okazja do spotkania i podyskutowania o wspólnych sprawach z 
przedstawicielami towarzystw zagranicznych, z którymi Polskie Towarzystwo Chemiczne ma 
wymianę, to jest z Czeskim Towarzystwem Chemicznym, Słowackim Towarzystwem 
Chemicznym, Ukraińskim Towarzystwem Chemicznym oraz Węgierskim Towarzystwem 
Chemicznym.  

Istotną sprawa dla naszego Towarzystwa jest współpraca z pokrewnymi 
towarzystwami działającymi w Polsce. Są to Polskie Towarzystwo Fizyczne, Polskie 
Towarzystwo Biochemiczne, Polskie Towarzystwo Przyrodników im. M. Kopernika, Polskie 
Towarzystwo Geologiczne i Polske Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego. 
 

Powyższy tekst jest nieznaczną modyfikacją artykułu zamieszczonego na stronie 
domowej Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Tekst ten i wiele innych informacji można 
znaleźć w internecie pod adresem:http://www.ptchem.lodz.pl/pl/historia.html.  
 
 Ze względów czasowych redaktor Biuletynu Dziekana nie był w stanie złożyć oficjalnej 
prośby do Autorów tego tekstu o zgodę. Niniejszym proszę Ich o łaskawe wybaczenie. 
Jesteśmy członkami jednego Towarzystwa.  
 
       Dziękuję !!! 
 
         Wacław Grzybkowski 


