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NAGRODY REKTORA POLITECHNIKI 
 
 Jego Magnificencja Rektor Politechniki Gdańskiej, profesor Janusz Rachoń przyznał nagrody 
za osiągnięcia w dydaktyczne i organizacyjne w roku akademickim 2005/2006. 
 
 Nagrodą Rektora I-go Stopnia JM Rektor PG wyróżnił profesora Jacka Namieśnika, Dziekana 
Wydziału Chemicznego PG. Nagrodę II-go stopnia otrzymał Prodziekan d/s Studenckich dr hab. inż. 
Jan Pawlak - prof. nadzw. PG, a Prodziekan d/s Studiów dr hab. inż. Michał Pilarczyk - prof. nadzw. 
PG otrzymał nagrodę III-go stopnia. 
 

Decyzją JM Rektora Politechniki Gdańskiej Nagrody Rektora PG II-go Stopnia otrzymali: 
   - prof. dr hab. inż. Marek Biziuk, 
   - prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk. 
 

Nagrodami III-go stopnia zostali wyróżnieni: 
   - prof. dr hab. inż. Wacław Grzybkowski, 
   - prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski, 
   - dr hab. inż. Barbara Becker, 
    - dr inż. Bogdan Chachulski, 

  - dr inż. Hubert Cieśliński, 
    - dr Ewa Klugmann Radziemska, 

  - dr inż. Maciej Walewski, 
    - dr inż. Dariusz Witt. 
 
 W imieniu całej społeczności Wydziału Chemicznego, w imieniu wszystkich pracowników i 
studentów wszystkim wyróżnionym składam  życzenia wszelkiej pomyślności, sukcesów i radości, tak 
w życiu osobistym jak i w pracy zawodowej. 
 
 
 
 
 
 
 



OPIEKUNOWIE I ROKU 
 
 Tradycyjnym już zwyczajem redakcja BIULETYNU przedstawia listę opiekunów studentów  
I-roku w roku akademickim 2006/2007. 
 Jest to informacja ważna i użyteczna, zarówno dla studentów jak i dla wszystkim 
pracowników naszego Wydziału. Podajemy więc ich telefony służbowe.  
 
   Imię i  nazwisko opiekuna.  Telefon 
 

BT dr inż. Piotr Szweda   2456 
TOŚ dr inż. Stanisław Konieczny  2874 
TCH dr inż. Marcin Janczarek  1362 
CH dr hab. inż. Krystyna Dzierzbicka  2736 
IM  dr inż. Andrzej Miszczyk  1915 
EPM  dr inż. Agata Kot-Wasik  2310  
 

Opiekunom życzymy zadowolenia i satysfakcji z tej tak ważnej dla studentów i naszego 
Wydziału funkcji. 
 
 

PODZIĘKOWANIA 
 
 Z początkiem bieżącej kadencji profesor Wiesław Wojnowski przekazał obowiązki 
Redaktora Działowego Zeszytów Naukowych Politechniki Gdańskiej profesorowi 
Wacławowi Grzybkowskiemu. W związku z powyższym Dziekan naszego Wydziału złożył 
profesorowi podziękowania za długoletnią i owocną pracę na tym odpowiedzialnym odcinku 
wystosowując do profesora Wiesława Wojnowskiego list, który redaktor BIULETYNU 
Dziekana pozwala sobie zacytować in extenso: 
 
.   
Wielce Szanowny Panie Profesorze, 
 

Składam Panu Profesorowi najserdeczniejsze podziękowania za wieloletnią owocną 
pracę na rzecz Wydziału Chemicznego w charakterze Redaktora Działowego Zeszytów 
Naukowych Politechniki Gdańskiej. 

Jestem świadom, że dzięki Pańskiej aktywności i zaangażowaniu ukazało się (w 
okresie 1993-2005) 22 zeszytów tematycznych CHEMIA na bardzo wysokim poziomie 
merytorycznym i edytorskim. 

Poszczególne zeszyty stanowiące rozprawy habilitacyjne naszych pracowników, 
stanowiły istotny etap na drodze postępowania kwalifikacyjnego na tytuł naukowy doktora 
habilitowanego. 
 
Wielu pracowników Wydziału ma wiele do zawdzięczenia Panu Profesorowi. 
 SERDECZNIE DZIĘKUJĘ i liczę na to, że jeszcze przez wiele lat Wydział i ja 
osobiście będę mógł korzystać z doświadczenia i rad Pana Profesora. 
  
       Z wyrazami szacunku 
 
          Dziekan Wydziału Chemicznego 
          Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik 



 
 
 

MIANOWANIA 
 
 Profesor Jacek Namieśnik został powołany w skład Rady Redakcyjnej (Editorial 
Board) czasopisma Chemia Analityczna - Chemical Analysis. Jest to czasopismo z listy 
filadelfijskiej, a aktualna wartość współczynnika oddziaływania (Impact Factor) IF= 00.415. 
 
 
 
   
 

STYPENDIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 
 
 Z wielką radością i przyjemnością informuję, że studenci naszego Wydziału Karolina 
Stojowska i Piotr Tronowicz otrzymali stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 
osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2006/2007. 
 Stypendystom składam gratulacje i życzenia dalszych sukcesów w nauce i życiu 
osobistym. 
 
        Dziekan 
 
 
 

SPRAWOZDANIE  ZE SESJI SPRAWOZDAWCZEJ 
STUDIUM DOKTORANCKIEGO 

 
 W dniu 25 września 2006 w Auditorium Novum odbyła się doroczna Sesja 
Sprawozdawcza Uczestników Studium Doktoranckiego przy Wydziale Chemicznym 
Politechniki Gdańskiej. 
 36 doktorantów zaprezentowało swoje osiągnięcia naukowe za ubiegły rok. W 
komunikatach ustnych, bogato ilustrowanych za pomocą programu Power Point zebrani 
zostali poinformowani o większości aktualnych programach badawczych na Wydziale. 
Poziom prezentacji, zarówno pod względem merytorycznym, graficznym, a także 
przestrzegania reżimu czasowego był w zdecydowanej większości bardzo wysoki. 
Doktoranci, zachęceni podejmowali ciekawą dyskusję. 
 
 Oprócz wystąpień ustnych doktoranci złożyli sprawozdania na piśmie, które zostały 
ocenione przez recenzentów-specjalistów, dobranych zgodnie z tematyka pracy doktorskiej. 
Wszystkie pisemne sprawozdania zostały pozytywnie ocenione. Ośmiu uczestników studium 
uzyskało zgodę na złożenie sprawozdań w terminie późniejszym. 
 
 34 doktorantów zostało zwolnionych z ustnej prezentacji dorobku naukowego na sesji 
w dniu 25 wrześnie z uwagi na wystąpienia ustne  prezentowane prawie w tym samym czasie 
na innych konferencjach (29 osób) i z innych przyczyn, takich jak zwolnienia lekarskie, urlop 
macierzyński, staż zagraniczny czy planową przerwę w kontynuowaniu Studium (6 osób). 
 



 Podczas Sesji Sprawozdawczej na sali przebywało od 55-65 uczestników Studium 
Doktoranckiego, co stanowi 76-86% doktorantów zobowiązanych do udziału w Sesji. 
Znacznie gorzej było z obecnością opiekunów naukowych i promotorów. Ich liczba na sali 
nie przekraczała 10 osób, pomimo, że zgodnie z przyjętym założeniem obecność wszystkich 
doktorantów, promotorów i opiekunów była obowiązkowa. Można założyć, że obecność 
wszystkich opiekunów przez cały czas trwania sesji zmobilizowałaby i doktorantów do 
prawie 100% obecności przez cały czas trwania sesji. 
 
 
     Profesor Aleksander Kołodziejczyk 
 
 
 
 

NOWY PIERWIASTEK - LICZBA ATOMOWA 118 
 
 O kolejny pierwiastek wzbogaciła się tablica Mendelejewa, ale nie został on odkryty 
lecz stworzony sztucznie w laboratorium i to tylko na maciupeńką chwilę, mniej niż jedną 
milisekundę. Jego liczba atomowa wynosi 118, co czyni go najcięższym znanym 
pierwiastkiem, a ujawnił się w postaci zaledwie trzech atomów. 
 Amerykańsko-rosyjski zespół naukowców (z Lawrence Livermore National 
Laboratory i z Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej) dochodził do tego osiągnięcia przez 
wiele lat i jest to już piąty pierwiastek jaki wspólnie udało mu się wykreować. Nowy 
pierwiastek jest prawdopodobnie rodzajem gazu szlachetnego i zyskał nazwę ununokt (1-1-8), 
przynajmniej na razie. Powstał w wyniku bombardowania jonami wapnia kalifornu - 
pierwiastka z grupy aktynowców. On również został kiedyś stworzony sztucznie i 
ciekawostka i, przynajmniej do dzisiaj,  jest najdroższy na świecie.  
 Naukowcy zapowiadają, że nie jest to ich ostatnie słowo i chcą szukać jeszcze 
cięższego pierwiastka, o liczbie atomowej 120. 
       ( Informacja podana za PR program 2 ) 
 
 

WIELKI JUBILEUSZ NADCHODZI 
 
 Tak, wielki jubileusz zbliża się wielkimi krokami. Będzie to feta z okazji wydania 
200-go BIULETYNU Dziekana Wydziału Chemicznego PG. Swego czasu obchodzono 
bardzo uroczyście 200-lecie Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Bardzo szumnie celebro-
wano również 200-lecie osiedlenia się białego człowieka w Australii - że byli to akurat 
kryminaliści to inna sprawa. 
 Redaktor Naczelny BIULETYNU Dziekana liczy na ciepłe słowa, szczere i serdeczne 
życzenia oraz okolicznościowe upominki. 
 


