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OD REDAKCJI 

 
 Redaktor przeprasza PT Czytelników za długą przerwę w wydawaniu BIULETYNU 
Dziekana. Będziemy robić wszystko by wypełnić lukę w wiadomościach dotyczących 
naszego Wydziału i środowiska.  
 By ć może niektóre z dzisiejszych wiadomości są mocno opóźnione, po prostu nie są 
nowinami, ale warto się z nimi zapoznać, a może nawet zapamiętać lub zachować. 
BIULETYN Dziekana ma ambicję pełnienia roli kroniki naszego Wydziału. 
 
 

CENTRALNA KOMISJA DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW 
(kadencja 2007-2010) 

 
 Licząca 224 członków Centralna  Komisja do Spraw Stopni i Tytułów została wybrana 
w wyborach bezpośrednich. Uprawnionych do głosowania było 12 150 profesorów, a fre-
kwencja wyborcza wyniosła około 72%. 
 W skład Sekcji V - Nauki Matematyczne, Fizyczne, Chemiczne i Nauki o Ziemi 
wchodzi ogółem 37 osób, a nauki chemiczne i pokrewne reprezentują w tej sekcji następujący 
profesorowie: 
 
Nauki chemiczne (chemia): 

Prof. Osman ACHMATOWICZ (IF) 
Prof. Paweł KAFARSKI (PWr) 
Prof. Henryk KORONIAK (UAM) 
Prof. Tadeusz KRYGOWSKI (UW) 
Prof. Cyryl LATOS-GRAŻYŃSKI (UWr) 
Prof. Bogdan MARCINIEC (UAM) 
Prof. Jacek NAMIEŚNIK (PG) 
Prof. Józef ZIÓŁKOWSKI (UWr) 

 
Nauki chemiczne (biochemia): 

Prof. Marianna TURKIEWICZ (PŁ) 
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Nauki chemiczne (technologia chemiczna): 
Prof. Zbigniew FLORJAŃCZYK (PW) 
Prof. Henryk GÓRECKI (PWr) 

 
Nauki techniczne (technologia chemiczna): 

Prof. Jerzy LIS (AGH Kraków) 
 
 Ponadto w ramach złożonej z 38 osób Sekcji VI - Nauki Techniczne pracują 
specjaliści z takich dziedzin i dyscyplin naukowych jak: 
 
Inżynieria chemiczna: 

Prof. Andrzej HEIM (PŁ) 
Prof. Krzysztof WARMUZIŃSKI (IICh PAN  Gliwice) 

 
Inżynieria środowiska: 

Prof. Janusz KINDLER (PW) 
Prof. Tomasz WINNICKI (Kolegium Karkonoskie -  Jelenia Góra) 

 
 Ze środowiska gdańskiego w skład Centralnej Komisji wchodzi ogółem 11 osób, a 
wśród nich:  
 

Prof. Adam BILIKIEWICZ  - medycyna (AMG) 
Prof. Jerzy DERA  - oceanologia (IO PAN) 
Prof. Małgorzata KSIĄŻEK-CZERMIŃSKA  - literatu-roznawstwo (UG) 
Prof. Piotr KUSIEWICZ-sztuki muzyczne (AM Gdańsk) 
Prof. Janusz LIMON  - biologia medyczna (AMG) 
Prof. Jarosław MIKIELEWICZ -  mechanika (IMP PAN) 
Prof. Bogdan NOGALSKI -  nauki o zarządzaniu (UG) 
Prof. Piotr SZEFER -  nauki farmaceutyczne (AMG) 
Prof. Grzegorz WĘGRZYN -  biologia (UG) 
Prof. Jerzy ZIÓŁKO -  budownictwo (PG) 

 
 Centralna Komisja wypełnia następujące zadania zgodnie z zakresem jej ustawowych 
kompetencji: 
 
   1. przyznaje uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz stopni w zakresie sztuki, 
   2. kontroluje działalność jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych oraz 
stopni w zakresie sztuki związaną z nadawaniem tych stopni, 
   3. zatwierdza uchwały rad jednostek o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego 
oraz stopnia doktora habilitowanego w zakresie sztuki, a także uchwały o nadaniu stopnia 
naukowego doktora oraz stopnia doktora w zakresie sztuki, podjęte przez rady jednostek, 
których uprawnienia zostały ograniczone w ten sposób , że stopnie doktora nadawane w tych 
jednostkach podlegają zatwierdzeniu przez Centralną Komisję, 
   4. przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatów do tytułu naukowego 
profesora oraz do tytułu profesora w zakresie  sztuki, 
   5. opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczących spraw związanych z nadawaniem 
stopni naukowych oraz stopni w zakresie sztuki, a także tytułu naukowego profesora i tytułu 
profesora w zakresie sztuki, 
   6. wydaje opinie w sprawach zatrudniania w szkole wyższej na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego osób nie posiadających stopnia doktora habilitowanego. 



 
MIANOWANIA 

 
 Jak już wiemy z informacji zamieszczonych na poprzedniej stronie Dziekan naszego 
Wydziału profesor Jacek Namieśnik został powołany w skład Centralnej Komisji do Spraw 
Stopni i Tytułów Naukowych na okres kadencji 2007/2010. Będzie w niej reprezentował 
nauki chemiczne w zakresie chemii. 
 Wybór w skład tego tak ważnego dla losów nauki ciała jest wyrazem najwyższego 
uznania dla zasług i autorytetu jakim cieszy się profesor Jacek Namieśnik. 
 
 Profesor Jacek Namieśnik został również powołany w skład Rady Naukowej Instytutu 
Oceanologii PAN w Sopocie na czteroletnią kadencję. 
 
 W imieniu całej społeczności akademickiej Wydziału Chemicznego Politechniki 
Gdańskiej składam Mu serdeczne gratulacje i życzenia wielu sukce-sów w działalności na 
rzecz nauki. 
 
                                                  Redaktor 
 
 

STOPNIE NAUKOWE 
 
 Z wielką przyjemnością informuję, że w dniu 06.02.2007 Rada Wydziału 
Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej nadała pani dr Ewie Klugmann-Radziemskiej 
stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie technologii 
chemicznej.  
 Jest to poważne wzmocnienie obsady kadrowej naszego Wydzialu. Pani dr Ewa 
Klugmann-Radziemska wejdzie w skład grupy pracownikow firmujących nauki techniczne w 
zakresie technologii chemicznej. 
 Wszyscy witamy panią dr hab. Ewę Klugmann-Radziemską w gronie samodzielnych 
pracowników naukowo-dydaktycznych naszego Wydziału. 
.  
 Składam Pani Doktor serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za dotychczasowe 
osiągnięcia naukowe i życzę dalszych sukcesów zarówno w życiu zawodowym jak i 
osobistym. 
 
                                                          Dziekan 
 

ZBIORNIK CIEKŁEGO AZOTU 
 
 Nie wszyscy może wiedzą, że oddano już do użytku zbiornik do ciekłego azotu (3000 
l) zakupiony z funduszy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (150 000,- PLN) 
otrzymanych w odpowiedzi na wniosek o grant aparaturowy złożony z inicjatywy profesora 
Janusza Rachonia oraz profesora Wiesława Wojnowskiego.  
 Zbiornik znajduje się za budynkiem Chemia C, pomiędzy halami technologicznymi, a 
jego obsługą  zajmują się pracownicy warsztatu mechanicznego, to jest inż. Marek Rompca 
oraz Wiesław Kozłowski. 
 
 
 



KURS CHROMATOGRAFII GAZOWEJ 
 

 W dnich 29.01.2007 - 02.02.2007 w Gdańsku, na terenie Wydziału Chemicznego 
Politechnik Gdańskiej. odbył się kurs "Chromatografia Gazowa na poziomie podstawowym". 
Swoją tematyką kurs obejmował następujące zagadnienia: 

- teoria chromatografii gazowej; 
- aparatura chromatograficzna - detektory stosowane w chromatografii gazowej; 
- aparatura chromatograficzna - urządzenia dozujące, 
-  kolumny stosowane w chromatografii gazowej oraz dobór kolumn; 
- analiza ilościowa w GC, metody ISTD, ESTD, normalizacji; 
- statystyczna ocena wyników, oszacowanie niepewności; 
-  podstawowe problemy w chromatografii gazowej. 

 
 Przewidziano również prezentacje firm oferujących sprzęt i akcesoria do 
chromatografii gazowej. 
 
Zrealizowane w ramach kursu zajęcia laboratoryjne obejmowały ćwiczenia takie jak: 

- dobór warunków rozdzielania związków oznaczanych metoda chromatografii 
gazowej; 
- optymalizacja warunków separacji chromatograficznej; porównanie możliwości 
rozdzielania kolumn pakowanych i kapilarnych; ocena pracy układu chromato-
graficznego; przygotowanie aparatu do pracy, ocena zachowania aparatury, kształt 
linii bazowej; 
-zaprezentowanie różnych technik dozowania próbek, porównanie technik: dozowanie 
w systemie z podziałem i bez podziału strumienia (split, splitless) oraz dozowanie 
bezpośrednie do kolumny (on-column); 
- analiza jakościowa: wybór sposobu detekcji, wyznaczanie czasów retencji iindeksów 
retencji na przykładzie węglowodorów alifatycznych i aromatycznych; 
- analiza ilościowa: porównanie metod, wyznaczanie granic oznaczalności i 
wykrywalności, parametry walidacyjne, metody wykorzystujące chromatografię ga-
zową do ilościowego oznaczania związków. 

 
 Kierownikiem kursu była dr inż. Bożena Zabiegała, której należą się szczególne słowa 
uznania i podziękowania. 
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