
 
 
BIULETYN 17 (197) 22 września 2006 
Z upoważnienia Dziekana redaguje Wacław Grzybkowski, 
Katedra Chemii Fizycznej,  
tel. (0-58) 347-1610,  
e-mail: wgrzyb@chem.pg.gda.pl 
 
 Niech każdy z nas, jak jedwabnik, tka swój kokon i nie żąda wyjaśnień, po co i na co. 
Jeżeli robota nasza będzie dobra, to powiemy sobie, żeśmy się nie gorzej od jedwabników 
zachowali. Reszta zaś nie od nas zależy 
         Maria Skłodowska-Curie 
 
 Cytowane wyżej słowa patronki Polskiego Towarzystwa Chemicznego niech będą 
wytyczną i wskazówką w codziennej działalności dla wszystkich bona fide chemików, 
których bez mała tysiąc zebrało się w gościnnych murach Politechniki Gdańskiej by podczas 
XLIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i 
Techników Przemysłu Chemicznego prezentować swoje wyniki, wymieniać się 
doświadczeniami i pomysłami, a także bawić się i zwiedzać nasz stary piękny  Gdańsk. 
Wszystkiemu przyświecało hasło: 
 

WARTO BYĆ RAZEM 
 
którym ozdobił swoje stoisko jeden ze sponsorów Zjazdu, którego nazwy nie będę wymieniał 
by uniknąć posądzenia o kryptoreklamę. 
 

 
 

Fot. 1 – Profesor Jacek Namieśnik anonsuje wykład JM Rektora PG profesor Janusza Rachonia 



 Zjazdy Polskiego Towarzystwa Chemicznego odbywają się począwszy od 1923 roku, 
a więc już od ponad 82 lat. Od 1964 roku organizowane są corocznie w różnych miastach 
Polski przez lokalne oddziały PTChem, a od 1971 roku już jako Zjazdy Polskiego 
Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu 
Chemicznego. W roku 2006 zaszczyt organizowania 49-go Zjazdu przypadł w udziale 
Gdańskiemu Oddziałowi PTChem. Jubileuszowy 50-ty Polskiego Towarzystwa Chemicznego 
i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego odbędzie się w przyszłym 
roku w Toruniu. 
 Dzisiaj, w dzień zakończenia 49-go Zjazdu można już podać kilka liczb, które ilustrują 
ogrom przedsięwzięcia i ogrom trudności logistycznych, które stanęły przed Gdańskim 
Oddziałem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, któremu szefuje profesor Jacek Namieśnik 
- Przewodniczący Komitetu Organizacyjnemu. Trzon Komitetu Organizacyjnego stanowili 
pracownicy kierowanej przez profesora Jacka Namieśnika Katedry Chemii Analitycznej i to 
nich, a właściwie na nie - bo znakomitą większość stanowiły panie, spadł prawie cały ciężar 
pracy. Zdecydowanie i energia dr inż. Bożeny Zabiegały - sekretarza Komitetu 
Organizacyjnego, skrupulatność i upór dr inż. Żanety Polkowskiej - skarbniczki, pracowitość, 
zaangażowanie i umiejętności posługiwania się wszystkimi możliwymi programami 
komputerowymi mgr inż. Aleksandry Dubiella-Jackowskiej, mgr inż. Moniki Partyki, mgr 
inż. Kamili Skarżyńskiej i mgr inż. Katarzyny Skowrońskiej umożliwiły zorganizowanie 
Zjazdu. Wszystkie wymienione panie to pracownice i doktorantki z Katedry Chemii 
Analitycznej. Współpracowały z nimi dr Irena Bojanowska z Wydziału Chemii UG, mgr 
Jolanta Sawicka - przedstawicielka Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku oraz mgr inż. 
Anna Kropidłowska z Katedry Chemii Nieorganicznej Wydziału Chemicznego PG. Na nie to 
spadła cała robota, ale nie podołałyby temu wszystkiemu bez pomocy wszystkich innych pań 
z Katedry Chemii Analitycznej, które nie wchodząc formalnie w skład Komitetu 
Organizacyjnego nie szczędziły trudu i  czasu. Któż bowiem  nie prosił o pomoc Patrycji 
Szpinek? Przepraszam wszystkie osoby, które pominęłem.  
 

 
 

Fot.2 – Komitet Organizacyjny Zjazdu w akcji 



 Wszystkim im należą się wyrazy najwyższego uznania i wiele serdecznych 
podziękowań od władz Polskiego Towarzystwa Chemicznego, kierownictwa Wydziału 
Chemicznego Politechniki Gdańskiej oraz kierownictwa Uczelni, dla której Zjazd był formą 
promocji w skali krajowej i międzynarodowej. 
 

A teraz zapowiadane na pierwszej stronie liczby. W 49-tym Zjeździe PTChem wzięło 
udział 870 uczestników, którzy obradowali w 16 sekcjach. Najliczniej obsadzona była sekcja 
S-2 - Chemia Organiczna i Bioorganiczna. W jej obradach uczestniczyło aż190 osób. Nie 
ustępowała jej  sekcja S-8 - Chemia Analityczna i Ochrona Środowiska. W pracach tej sekcji 
brało udział 160 uczestników Zjazdu. W obradach sekcji S -16 Forum Młodych brało udział 
90 najmłodszych uczestników Zjazdu. Łatwo obliczyć, że te trzy sekcje zdominowały Zjazd. 
Przypadło na nie bowiem 440 z pośród 870 uczestników Zjazdu. 

Obradując w sekcjach wygłoszono 4 wykłady plenarne, 79 wykładów sekcyjnych, 
przedstawiono 183 komunikaty ustne oraz 732 komunikaty plakatowe zwane potocznie 
posterami. Do tej chwili nie został rozstrzygnięty konkurs na najlepszy komunikat plakatowy. 

 

 
 

Fot. 3 – Wykład plenarny 
 
Zjazd rozpoczęło przemówienie Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Zjazdu 

prof. dr hab.  inż. Jacka Namieśnika - Dziekana Wydziału Chemicznego PG  oraz 
przemówienia Prezesa Polskiego Towarzystwa Chemicznego prof. dr hab. inż. Pawła 
Kafarskiego. 
 
 Po wystąpieniach zaproszonych gości rozpoczęła się tradycyjna część ceremonialna 
podczas której dokonano wręczenia dyplomów medali, wyróżnień Polskiego Towarzystwa 
Chemicznego: 
 - członkowstwem honorowym PTChem wyróżniony został prof. Günter Maier, 
 - Medal Jędrzeja Śniadeckiego otrzymał profesor Bogumił Jeziorski - UW, 
 - Medal Jana Zawidzkiego otrzymał prof. Janusz Lipkowski - IChF PAN, 



 - Medal Jana Harabaszewskiego otrzymała Irena Grabczak - Kraków, 
- Medal WiktoraKemuli przyznano prof. Walentemu Szczepaniakowi - Poznań, 
- Medal im. Wojciecha Świętosławskiego przypadł w udziale 

              prof. Jerzemu Konarskiemu - Poznań. 
 
 Nagrodę Polskiego Towarzystwa Chemicznego i firmy Sigma-Aldrich zdobył dr Piotr 
Kwiatkowski z Instytutu Chemii Organicznej PAN. Wyróżnienia do tej samej nagrody 
otrzymali dr Damian Płażuk - UŁ oraz dr Agnieszka Mikus - AP.  
 

Nagrodą im. Wiktora Kemuli została wyróżniona dr Violetta Patroniak z  UAM. 
Nagrodą im. J. Janikowej wyróżniono Szymona Rogalskiego, a wyróżnienia do tej nagrody 
przy-znano Joannie Jankowskiej - IChO PAN, Agnieszce Puc - UJ oraz Małgorzacie Skubel - 
UJ. Nagrodę im. Bronisława Znatowicza (Wiadomości Chemiczne) otrzymał dr Cezary 
Pietraszuk. 
 

Furorę zrobił otwierający pierwszy dzień obrad Zjazdu wykład profesora Janusza 
Rachonia Moje przygody z chemią, sztuką i muzyką, którego bohaterami byli August Kekule, 
Linus Pauling, Salvadore Dali i Aleksander Borodin, albo innymi słowami atomy i 
cząstki,zjawisko rezonansu i mezomeria,  malarstwo i muzyka oraz potęga ludzkiej 
wyobraźni! 
 Drugim akcentem artystycznym Zjazdu była możliwość wysłuchania w siedzibie 
Filharmonii Bałtyckiej, która mieści się  na Królewskiej Wyspie Ołowianka, kantaty Carmina 
Burana Carla Orffa.  Wprowadzenie do kantaty przedstawił chemik - prof. dr hab. inż. 
Aleksander Kołodziejczyk z Katedry Chemii Organicznej. Warto dodać, że wśród 
wykonawców kantaty znajdował  się Chór Politechniki Gdańskiej, a między innymi studentki 
naszego Wydziału.Już pierwsze słowa Fortuna Imperatrix Mundi / Fortuna Władczyni Świata 
przyprawiły słuchaczy o dreszcze. A do tego doszedł wieczorny widok na rozjarzone 
światłami Długie Pobrzeże i Żuraw ! 
 

 
 

Fot. 4 – Carmina Burana - Filharmonia Bałtycka na Królewskiej Wyspie Ołowianka 



 Na koniec trzeba bezwzględnie dodać, że wszystko co się działo było możliwe dzięki 
niespożytej energii, zdolnościom organizacyjnym oraz sile przekonywania i perswazji - tak to 
chyba można określić - Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Zjazdu, Prezesa 
Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego profesora Jacka Namieśnika.                             

                                     
Redaktor 
 

 
 

Fot. 5 – Wróblówka – jeden z czterech dzików na zakończenie Zjazdu 


