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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
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW 

 
 Premier Rządu RP powołał prof. dr hab. inż. Tadeusza Kaczorka (automatyka i 
robotyka, Politechnika Białostocka) na stanowisko Przewodniczącego Centralnej Komisji ds. 
Stopni i Tytułów.  
 Mam nadzieję, że teraz prace Komisji będą już szły rytmicznie i bez zakłóceń. 
 
 

Z ŻYCIA GDAŃSKIEGO TOWARZYSTWO NAUKOWEGO 
 
 Na posiedzeniu w dniu 30 marca 2007 profesor dr hab. inż. Marek Biziuk został 
wybrany na wice-przewodniczącego Wydziału III Matematyczno - Fizyczno - Chemicznego 
Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.  
 Jest niewątpliwy wyraz szacunku i uznania jakim cieszy się nasz kolega w gdańskim 
środowisku naukowym. 
 Składając profesorowi Markowi Biziukowi gratulacje i życzenia sukcesów wyrażamy 
jednocześnie nadzieję, że za jego pośrednictwem będziemy mieli bezpośredni dostęp do 
informacji o działalności GTN, a którymi nie omieszkamy podzielić się z PT Czytelnikami 
BIULETYNU Dziekana.    
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IUPAC 
PRIZE FOR YOUNG CHEMISTS 

SUPPORTING THE FUTURE OF CHEMISTRY 
 
 The encouragement of young research scientists is critical to the future of chemistry. 
With a prize of USD 1000 and a paid travel to the next IUPAC Congress, the IUPAC Prize for 
Young Chemists encourages young chemical scientists at the beginning of their careers. The 
prize is based on graduate work and is given for the most outstanding Ph.D. thesis in the 
general area of the chemical sciences, as described in a 1000-word essay. 
 
Call for nomination: Deadline is 1 February 2008. 
 
For more information, visit www.IUPAC.org/news/prize.html or contact the Secretariat by e-
mail at secretariat@IUPAC.org or by fax at +1 919 485 8706. 
 
 
 

NOWY PODRĘCZNIK AKADEMICKI 
 
 Wydawnictwo WNT wydało obszerne opracowanie książkowe pod tytułem OCENA I 
ZAPEWNIENIE JAKOŚCI WYNIKÓW ANALITYCZNYCH. Jest to praca zbiorowa  
przygotowana pod redakcją dr inż. Piotra Konieczki oraz prof. dr hab. inż. Jacka Namieśnika. 
Oprócz obu redaktorów tego opracowania współautorami poszczególnych rozdziałów są: 
 
   Prof. dr hab. Ewa Bulska (Wydział Chemii UW), 
   Prof. dr hab. inż. Bogdan Zygmunt, 
   Dr inż. Ewa Kremer, 
   Mgr inż. Anna Naganowska-Nowak, 
   Dr inż. Martyna Rompa, 
   Dr inż. Anna Świtaj-Zawadka. 
 
 Podręcznik ten jest pierwszym polskojęzycznym opracowaniem zagadnień kontroli i 
zapewnienia jakości wyników analitycznych wraz z przykładami rozwiązań konkretnych 
problemów.  
 Redaktorzy mają nadzieję, że rozpowszechnienie tego opracowania przyczyni się do 
poprawy wiarygodności i miarodajności uzyskiwanych i publikowanych wyników 
analitycznych.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRANT INWESTYCYJNY 
 
 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pozytywnie oceniło wniosek grantowy 
zatytułowany Modernizacja infrastruktury naukowo-badawczej oraz wyposażenia 
technicznego hal technologicznych -   budynek C i  przyznało Wydziałowi Chemicznemu 
kwotę w wysokości 2 850 000 zł. Jest to niewątpliwy sukces i naprawdę jest się z czego 
cieszyć. Sukces nigdy nie jest sierotą, a więc i ten ma swoich ojców. Należą do nich osoby 
zaangażowane w przygotowanie wniosku grantowego. Podziękowania i wyrazy uznania 
należą się:  
 Prof. dr hab. inż. Marianowi Kamińskiemu, 
 Prof. dr hab. inż. Janowi Hupce, 
 Inż. Krzysztofowi Sobczyńskiemu, Dyrektorowi Administracyjnemu Wydziału. 
  

Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją projektu będą profesor Marian 
Kamiński oraz dyrektor Krzysztof Sobczyński. 
 Raz jeszcze okazuje się, że uporczywe starania muszą kiedyś przynieść oczekiwane 
efekty. Nie ma co narzekać i załamywać rąk, ale trzeba starać się coś konstruktywnego robić. 
 
 UZYSKANY GRANT JEST IDEALNYM PRZYKŁADEM NA POTWIERDZENIE 
TEJ TEZY. W przygotowaniu są kolejne wnioski grantowe tego typu bo skala potrzeb jest 
ogromna 
          Dziekan 
 
 

GRATULACJE 
 

 Z przyjemnością informuję, że studentka m.in. naszego Wydziału  Joanna Zander (II 
rok TOŚ) zdobyła drużynowo I miejsce w VI Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych w 
aerobiku sportowym, które odbywały się w dniach 29.03  01.04 we Wrocławiu. Serdecznie 
gratuluję i życzę dalszych sukcesów i to  nie tylko sportowych! 
 
        Dziekan 

 
 

KURS CHROMATOGRAFII GAZOWEJ 
 
 W dniach 05-09.02.2007 odbył się kurs pod tytułem Aspekty praktyczne 
wykorzystania Chromatografii Gazowej, zorganizowany przez pracowników Katedry 
Chemii Analitycznej. Osobą odpowiedzialną za  kurs była dr Lidia Wolska. W kursie 
uczestniczyło 9 osób z różnych jednostek naukowych i gospodarczych. 
 Była to pierwsza edycja kursu chromatograficznego z mocno zaakcentowanymi 
aspektami praktycznymi. Tematyka kursu obejmowała dozowniki, kolumny, detektory 
stosowane w chromatografii gazowej, techniki łączone: sprzężenie z technikami 
spektroskopowymi (GC-MS, GC-MS-MS, GC-MS(TOF),GC-MALDI, GC-FTIR, GC-NMR) 
oraz problemy analizy ilościowej. Tematyka kursu i jego realizacja zostały wysoko ocenione 
przez uczestników. 
 
 Chciałbym tą drogą złożyć podziękowania dr Lidii Wolskiej i dr inż. Bożenie 
Zabiegała za inicjatywę i ogrom pracy włożonej w organizację i przeprowadzenie w/wym. 



kursów chromatograficznych. To jest dobra droga do wzmocnienia kontaktów z otoczeniem 
gospodarczym i różnymi instytucjami kontrolującymi stan żywności i środowiska. 
 
        Dziekan 
 
 

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DOKTORSKĄ 
 OBRONIONĄ W 2006 ROKU 

 
 W dniu 12 kwietnia 2007 zebrała się Komisja ds. Konkursu by wytypować Laureata I-
ej Nagrody oraz 2 wyróżnienia spośród 5 prac doktorskich wyróżnionych przez recenzentów i 
Radę Wydziału  w 2006 roku: 
 Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z pracami oraz opiniami promotorów i 
recenzentów, zgodnie z regulaminem Konkursu, wyłoniła laureata Konkursu oraz przyzna ła 
2  wyróżnienia.  
 
 Za najlepszą pracę doktorską obronioną w roku 2006 Komisja uznała pracę dr inż. 
Zbigniewa Czajguckiego pod tytułem Synteza i właściwości biologiczne nowych 
analogów antybiotyków edeinowych wykonaną pod kierunkiem  dr hab. inż. Ryszarda 
Andruszkiewicza prof. nadzw. PG.  
 
 Komisja uznała również, że dwie prace doktorskie zasługują na wyróżnienie. Są to 
rozprawa doktorska dr inż. Grzegorza Cholewińskiego Otrzymywanie i reaktywność 
selenofosforanów acylu, zrealizowana pod kierunkiem naukowym profesora  Janusza 
Rachonia, oraz rozprawa dr inż. Edyty Malinowskiej-Pańczyk: Inaktywacja bakterii pod 
wpływem wysokiego ciśnienia w ujemnej temperaturze - znaczenie w technologii 
utrwalania żywności, której promotorem była dr hab. inż. Ilona Kołodziejska, prof. nadzw. 
PG. 
 
 Wyłonienie tak laureata I-ej nagrody jak i autorów prac uznanych za wyróżnione było 
bardzo trudne ze względu na wysoki poziom wszystkich prac zgłoszonych do konkursu i 
konieczność ograniczenia do 2 wyróżnień. 
 
 

NOWY ZARZĄD ODDZIAŁU GDAŃSKIEGO 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO 

 
 W dniu 04.01.2007 odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału Gdańskiego  
PTCh, na którym zostały wybrane władze na kadencję 2007-2009. 
 
Skład władz Zarządu OddziałuGdańskiego PTCh w nowej kadencji: 

- przewodniczący: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik (Wydział Chemiczny PG) 
- wice- przewodniczący: prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński (Wydział Chemii UG) 
- wice- przewodniczący: prof. dr hab. Piotr Szefer ( Wydział Farnacji AMG) 
- skarbnik: dr inż. Żaneta Polkowska (WCh PG), 
- sekretarz: dr  inż. Bożena Zabiegała (WCh PG), 
- członek Zarządu:mgr  Jolanta Sawicka  (CEN Centrum Edukacji Nauczycieli), 
- członek Zarządu:mgr  inż.  Anna Kropidłowska (WCh PG). 



 
 W skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Gdańskiego PTCh na kadencję 2007/2009 
weszli: 
 -prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski (UG), 
 - dr hab. inż. Barbara Becker (PG) 
 - dr Henryk Myszka (UG). 
 

STUDENCI WALCZĄ O BOGATE/BOGATSZE CV 
 
 Z przyjemnością informuję, że firma DORADCA Consultants Ltd we współpracy z 
Wydziałem Chemicznym organizuje dla studentów naszego Wydziału szkolenia dla  
auditorów: 
 - Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) wg normy ISO 9001:2000 (trzydniowe); 
 -Systemu Zarządzania Środowiskiem (SZŚ) wg normy ISO 14001:2004 (dwudniowe). 
 Szkolenia te mają na celu zdobycie wiedzy na temat auditowania systemów 
zarządzania jakością i środowiskiem. Szkolenia kończą się egzaminem, którego pomyślny 
wynik poświadczany jest Certyfikatem.  
 Zainteresowanie wśród studentów doskonaleniem swoich umiejętności w obszarze 
zarządzania jest bardzo duże. W tym roku odbyły się już cztery szkolenia w zakresie 
auditowania SZJ, planowane są jeszcze trzy oraz cztery szkolenia w zakresie SZŚ. 
 Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu studentów jak i rozwijającej się gospodarki w 
tegorocznej ofercie są jeszcze jednodniowe szkolenia w zakresie auditowania Systemu 
Zarządzania BHP. 
 Szkolenia są odpłatne, ale cena jest bardzo konkurencyjna w stosunku do szkoleń 
dostępnych na wolnym rynku. Studentom pomaga również Wydział Chemiczny, 
dofinansowując szkolenia w kwocie ok. 100 zł / studenta. W jednym szkoleniu uczestniczy 20 
studentów, zatem w szkoleniach uczestniczyło już 80 osób, a w następnych szkoleniach 
uczestniczyć będzie jeszcze 160 osób. 
 Inicjatorem i organizatorem szkoleń w 2006 roku była dr Lidia Wolska. Szeroki 
odzew studentów na tę inicjatywę zaowocował kontynuacją i poszerzeniem oferty szkoleń. W 
tym roku panią dr Lidię Wolską w sprawach organizacyjnych i logistycznych wsparła nasza 
studentka Anita Maciejewska. 
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