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Z upoważnienia Dziekana redaguje Wacław Grzybkowski, 
Katedra Chemii Fizycznej,  
tel. (0-58) 347-1610,  
e-mail: wgrzyb@chem.pg.gda.pl  
 
MIANOWANIA I AWANSE 
 
 Na posiedzeniu w dniu 22.02.2006 Senat Politechniki Gdańskiej zaaprobował 
wniosek Wydziału Chemicznego w sprawie zatrudnienia: 
- dr hab. inż. Ilony Kołodziejskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego PG na 
czas określony ; 
- dr hab. inż. Wacława Grzybkowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego 
PG na czas nieokreślony.                                                                                 
 
 PANI PROFESOR I PANU PROFESOROWI SKŁADAM ŻYCZENIA 
DALSZYCH SUKCESÓW ORAZ SATYSFAKCJI Z PRACY ZAWODOWEJ.   
 
       Dziekan  
 
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 
 
 W dniu 15.02.2006 Rada Wydziału Chemicznego Politechniki podjęła uchwałę 
o przyznaniu dr inż. Rafałowi Piątkowi Nagrody imienia Ernesta SYMA. 
 Nagroda ta przyznawana jest młodym pracownikom nauki naszego Wydziału 
posiadającym wybitny dorobek w postaci publikacji w renomowanych czasopismach 
naukowych. Nagroda w wysokości 5 000 zł  zostanie wręczona na jednym z 
najbliższych posiedzeń Rady Wydziału. 
 
Składam Panu Doktorowi życzenia wielu sukcesów naukowych i satysfakcji z pracy. 
 
       Dziekan  
 
 
 
 
 
 
 



 Ufundowana przez POCH S.A. nagroda za najlepszą w roku 2005 pracę w 
dziedzinie technologii wytwarzania lub stosowania związków chemicznych przypadła 
dr inż. Annie Świtaj-Zawadka za pracę doktorską Badania możliwości wytwarzania 
bezmatrycowych materiałów odniesienia lotnych analitów. 

Promotorem pracy jest prof. Jacek Namieśnik. Należy podkreślić, że jest to juź 
kolejne wyróżnienie tej pracy na szczeblu ogólnopolskim.  

 
                Gratulacje ! 
 
NOMINACJA 
 
 Powszechnie znane i cenione wydawnictwo Springer-Verlag powołało prof. dr 
hab. inż. Jacka Namieśnika w skład Komitetu Redakcyjnego (Editorial Board) 
czasopisma Regional Environmental Changes. 
 Jest to kolejny wyraz uznania dla wysokiej pozycji naukowej profesora Jacka 
Namieśnika.. 
 
 
NOWE GRANTY 
 
 Ministerstwo Edukacji i Nauki podjęło  decyzję o sfinansowaniu 
zaproponowanego przez prof. dr hab. inż. Krystynę Mędrzycką projektu badawczego 
Fizykochemiczne i technologiczne aspekty zastosowania surfaktantów i 
biosurfaktantów do usuwania zanieczyszczeń olejowych z gruntu, z 
uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju. 
 Kwota przyznana na realizację przewidzianych badań to 237 000 zł, czyli 
dokładnie tyle, na ile opiewał wniosek grantowy. Nic nie obcięto, nic nie dodano. 
 
 Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało również środki w wysokości 29 000 zł 
na realizację grantu promotorskiego mgr inż. Kamili Skarżyńskiej pod tytułem Różne 
formy osadów atmosfery jako źródło informacji o stanie środowiska na terenie 
aglomeracji miejskich. Promotorem jest profesor Jacek Namieśnik. 
 
 
POMOC I PORADA PISANIU WNIOSKÓW 
 
 Lokalny Punkt Kontaktowy Programów Europejskich (LPK PU) informuje, że 
można zgłaszać się o pomoc-poradę przy pisaniu wniosków grantowych w ramach 
6PR (dr inż. M.Bagiński, tel. 15-96, pok. 4, Chemia B). Program ten niestety dobiega 
już końca, ale gdy nastąpi ogłoszenie pierwszych konkursów w ramach 7PR zostanie 
przygotowane spotkanie informacyjne dla zainteresowanych. Dodatkowo LPK PU ma 
zamiar przeprowadzić warsztaty szkoleniowe dla zainteresowanych na temat strategii 
pisania wniosków grantowych w oparciu o doświadczenie dwóch osób z Naszego 
Wydziału, dr inż. H. Janik i dr inż. M. Bagińskiego, które miały okazję być 
ewaluatorami-recenzentami projektów naukowych w KE w Brukseli. Helena Janik 
brała udział w 2005r w panelu oceniającym projekty w dziedzinie FP6 Priority 3 
Nanotechnology and nanosciences, knowledge based multifunctional materials, 
new production processes and devices, a Maciej Bagiński brał udział w 2003r i 
2006r w panelu oceniającym projekty w dziedzinie FP6 Priority 1 Life sciences, 
genomics and biotechnology for health. 



 
 
NOWA SALA WYKŁADOWA  
 
 Po remoncie pomieszczeń na parterze budynku STARA CHEMIA  została 
oddana do użytku nowa sala wykładowa. Powstała ona z połączenia dawnej sali 
seminaryjnej nr 27 oraz pomieszczenia biurowego nr 28. Całość prac udało się 
przeprowadzić w przerwie semestralnej. Korzystając z okazji chciałbym złożyć 
podziękowania : 
- prof. dr hab. inż. Janowi Hupce za inicjatywę i troskę o rozwój bazy dydaktycznej;  
- dyrektorowi inż. Krzysztofowi Sobczyńskiemu za nadzór i organizację prac. 
 

                                     Dziekan 
 
KTO POJEDZIE NA ZJAZD WIOSENNY 
 
 Rozstrzygnięty został Konkurs, którego celem było wyłonienie przedstawicieli 
SSPTChem Oddz./Gdańsk na Zjazd Wiosenny SSPTChem, odbywający się w 
dniach 5-9.04.2006 w Górach Świętokrzyskich (Św. Katarzyna). Na Konkurs, w 
którym mogli uczestniczyć wszyscy studenci Wydziału Chemicznego PG, zgłoszono 
streszczenia 12 komunikatów. Były to zasadniczo prace o charakterze 
przeglądowym. Nic dziwnego, uczestnicy Konkursu to głównie studenci 
początkowych lat studiów. Trzy pierwsze miejsca w Konkursie zajęli: 
 
1.Klaudia Stefańska i Katarzyna Zaborska (I BT): 
1.1.Szczepionki - czym nas jeszcze zaskoczą, czyli nowe kierunki rozwoju 
wakcynologii. 
1.2.Puchatkowe "co nieco" - czyli to, co misie lubią najbardziej. 
 
2.Natalia Siwik (II BT): 
2.1.Światełko życia i śmierci... czyli bioluminescencja organizmów żywych.  
2.2.Miłość jak narkotyk.  
 
3.Damian Paliwoda (II BT): 
3.1.Ditiokarbaminiany metali - synteza, właściwości i zastosowanie 
3.2.Termodynamika a prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwym.  
 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, zaś wszystkim uczestnikom konkursu 
życzymy dalszych sukcesów! Równocześnie pragniemy podziękować Panu 
Dziekanowi profesorowi Jackowi Namieśnikowi, dzięki którego wsparciu studenci 
będą mogli zaprezentować zarówno Wydział jak i naszą Alma Mater na kolejnej 
konferencji studenckiej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOWOŚCI W NASZEJ BIBLIOTECE 
 
 Wyczerpało się jedno ze źródeł finansowania naszej Biblioteki, ale ciągle 
jeszcze można liczyć na zrozumienie ze strony Dziekana. Oto dwie pozycje z 
nowości zakupionych ostatnio ze środków Wydziału: 
 
1. Two-Dimensional Correlation Spectroscopy. Application in Vibrational and 
Optical Spectroscopy. Isao Noda i Yikihiro Ozaki, Wiley-VCH 2004. 
 Previously available only in papers and reviews, the work of these prominent 
authors have done in 2D optical and vibrational spectroscopy (IR, Raman, UV, 
Visible) is now in one volume. Their work is particularly useful for the analysis of large 
molecules such as polymers, as these often cannot be analyzed by normal 
spectroscopy. 
   Two-Dimensional Correlation Spectroscopy serves as an introductory text 
for newcomers to the field, as well as presents a survey of specific interest areas for 
the experienced practitioners. 
 
 
 
 
2. Chromatografia jonowa. Podstawy i zastosowania. Rajmund Michalski, 
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005. 
 
 Oto pierwsza w polskiej literaturze książka poświęcona chromatografii jonowej, 
metodzie, którą posługują się wszystkie laboratoria monitoringowe i ochrony 
środowiska w badaniu stanu jakości środowiska naturalnego.  Autor przebywał 
niedawno na naszym Wydziale i w ramach czwartkowych seminariów przedstawił 
wybrane problemy tej szybko rozwijającej się techniki analityczne. W pierwszej 
części książki przedstawione są zasady chromatografii jonowej, a w drugiej 
zastosowania do oznaczania kationów i anionów w wodach, powietrzu i żywności. 
Książka użyteczna dla wszystkich zainteresowanych analityką. Wyjątkowo bogata 
bibliografia. 
 Pod koniec ubiegłego roku do naszej Biblioteki trafiło wielkie dwutomowe 
dzieło traktujące o chromatografii jonowej. Warto do tej pozycji zajrzeć po lekturze  
książki Michalskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PYTANIA I ODPOWIEDZI 
 
1. Why do some batteries last longer when stored in a refrigerator? 
2. Why is EDTA added to salad dressing? 
3. How does a snow-making machine work? 
    
 Odpowiedzi na te trzy, i na wiele, wiele innych pytań, znajdziesz w wydanej 
przez Academic Press książce pod tytułem Chemistry Connections. The Chemical 
Basis of Everyday Phenomena, której autorami są Kerry K. Karukstis oraz  Gerald 
R. Van Hecke z Harvey Mudd College w Claremont, California. Oboje autorów to 
fizykochemicy, z wykształcenia i profesji. 
 Ta fascynująca książeczka za pośrednictwem redakcji Journal of 
Chromatography trafiła do rąk naszego Dziekana, niebawem trafi też do naszej 
Biblioteki i z pewnością zostanie przestudiowana od deski do deski. Szersze jej 
omówienie można znaleźć w ostatnich numerach Orbitala (W.W.) oraz Analityki 
(B.Buszewski).  
 Rozważana jest możliwość przetłumaczenia na język polski. Redaktor 
BIULETYNU już teraz wyraża chęć udziału w tej przygodzie. 


