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V BAŁTYCKI FESTIWAL NAUKI 
 

 V Bałtycki Festiwal Nauki, który odbył się w dniach 24.05-27.05.2007, był imprezą ze 
wszech miar udaną. Jak zwykle Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej przedstawił 
bogata ofertę imprez obejmującą: konkurs na poster, pokazy atrakcyjnych reakcji 
chemicznych, powiązania chemii z kuchnią, przystępne i atrakcyjne wyjaśnianie problemów 
związanych z biotechnologią, segregacją śmieci, dodatkami do żywności, jakością wody do 
picia, tworzywami sztucznymi oraz produkcją biodiesla, a także z tajemnicami rozdzielania 
chromatograficznego. Przy organizacji Festiwalu uczestniczyli nie tylko nauczyciele 
akademiccy, ale także spora grupa studentów (ok. 80) z Naukowego Koła Chemików, Koła 
Studentów Biotechnologii oraz Sekcji Studenckiej Oddziału Gdańskiego PTChem.  Daje się 
zauważyć powstanie pewnej grupy pasjonatów rokrocznie angażujących się w akcję 
popularyzowania nauki i zachęcania potencjalnych kandydatów do przyjścia na studia na 
Politechnikę Gdańską. Wszyscy oni pracują społecznie, a więc należą im się słowa uznania.  
 Poza tradycyjnymi uczestnikami imprez, a więc mieszkańcami i uczniami z 
Trójmiasta bardzo licznie w tym roku przybyli uczniowie szkół średnich, gimnazjów i liceów, 
także z niewielkich miejscowości Województwa Pomorskiego (Kołczygłowy, Nowa Wieś 
Lęborska, Sulęczyno, Nowa Karczma, Ryjewo, Bojano, Nebrowo Wielkie, Damnica, 
Goręczyno,  Studzienice, Jabłowo, Rywałd, Karsino, Koczały). 
  Łącznie w imprezach „chemicznych” udział wzięło ok. 2000 osób. Cieszyła nie tylko 
frekwencja, ale także duże zainteresowanie prezentacjami, co owocowało pytaniami i 
dyskusjami. Najczęściej rozmowy te odbywały się przy stolikach prezentujących wiedzę w 
formie „piknikowej”. Młodzież wykazała nie tylko duże zainteresowanie, ale także sporą już 
wiedzę, co dobrze rokuje w razie przyszłych studiów na naszej uczelni.  
 Dobrze wywiązali się ze swoich obowiązków uczelniani organizatorzy V Festiwalu. 
Imprezy i przyjmowanie olbrzymich rzesz młodych ludzi przebiegało sprawnie, pogoda była 
piękna, a więc uczestnicy opuszczali teren Politechniki Gdańskiej zadowoleni i 
usatysfakcjonowani. 
 Koordynatorem Wydziałowym V Bałtyckiego Festiwalu Nauki na Wydziale 
Chemicznym był prof. dr hab.inż. Marek Biziuk. 
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MIANOWANIA ORAZ AWANSE 
 

 Prof. dr hab. inż. Marek Biziuk został wybrany na przewodniczącego Sekcji Ochrony 
Środowiska Zarządu Głównego PTChem na kadencję 2007-2009.  Jednocześnie sekretarzem 
Sekcji została dr inż. Żaneta Polkowska. 
 
 Prof. dr hab. inż. Marek Biziuk został powołany do Rady Naukowej Pomorskiego 
Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni. 
 

POROZUMIENIE 
 
 W dniu 04.06.2007 podpisane zostało porozumienie pomiędzy naszym Wydziałem a 
firmą Begom Sp. z o.o. z Gdańska, którego inicjatorem była pani dr hab. Ewa Klugmann-
Radziemska z Katedry Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego. Celem porozumienia 
jest współpraca naukowo-techniczna  i szkoleniowa w zakresie ochrony środowiska 
naturalnego, rozwoju technologii odnawialnych źródeł energii, a w szczególności pomp ciepła 
oraz szkolenia personelu technicznego. 
 

SUKCESY SPORTOWE 
 
 Z prawdziwą i nieukrywaną przyjemnością informuję o szeregu sukcesów sportowych 
studentek i studentów naszego Wydziału: 
 
1. Monika Gierszewska, Aleksandra Nowak i Agnieszka Kużdzał zdobyły drużynowo III-cie miejsce 
w Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych w biegach przełajowych, które odbywały się w dniu 21 
kwietnia 2007 w Warszawie.  
 
2. Studenci PG, a wśród nich student naszego Wydziału Konrad Markiewicz, zdobyli drużynowo II-
gie  miejsce w Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych w piłce ręcznej, które odbywały się w dniach 
17- 20 maja 2007 w Zielonej Górze.  
 
3. Drużyna PG, w jej skład wchodziła studentka naszego Wydziału Ewa Malinowska, zdobyła 
drużynowo II-gie  miejsce w Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych we wspinaczce sportowej, które 
odbywały się w dniach 11-12 maja 2007 w Krakowie. 
 
4. Student IV roku Biotechnologii Sławomir Lach zdobył srebrny medal w rzucie oszczepem na 
Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych, które odbywały się w dniach 25 -27 maja 2007 w Warszawie.  
 
5.Studenci PG, m.in. student naszego Wydziału Mariusz Jaszczołt (II rok BT) zdobyli drużynowo II  
miejsce w Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych w piłce siatkowej, które odbywały się w dniach 11- 
14 maja 2007 w Gliwicach. 
 
6. Drużyna PG, a w niej student naszego Wydziału Mateusz Ejsmont (I rok BT), zdobył drużynowo I-
sze miejsce w Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych w tenisie ziemnym, które odbywały się w dniu 
03 - 06 czerwca 2007 we Wrocławiu.  
 
 Wszystkim zwyciężczyniom oraz zwycięzcom  serdecznie gratuluję i życzę dalszych 
sukcesów, i to nie tylko tych sportowych! 
 
 
               Profesor Jacek Namieśnik 
      Dziekan Wydziału Chemicznego PG 



KOLEJNA KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI CHEMII 
  

W dniu 05.06.2007 już po raz czwarty spotkali się nauczyciele chemii ze szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego aby wysłuchać 
specjalistycznych wykładów i dyskutować o sposobach „zarażania” uczniów pasją chemiczną 
oraz o tym co robić by lekcje chemii były bardziej atrakcyjne. W konferencji wzięło udział 80 
nauczycieli. 
Było to już czwarte spotkanie metodyczne organizowane wspólnie przez: 

-   Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, 
-   Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 
-   Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej. 

 
Poniższe zestawienie tematów obrazuje pokrótce historię tych konferencji: 
 

Rok 2004 -  Polska chemia w Unii Europejskiej 
Rok 2005 -  Problemy i wyzwania w nauczaniu chemii 
Rok 2006 -  Eksperyment w nauczaniu chemii 
Rok 2007 -  Zrozumieć chemię 

 
 Honorowy patronat nad konferencjami sprawuje J.M. Rektor Politechniki Gdańskiej - 
profesor dr hab. inż. Janusz Rachoń.  Wszyscy dobrze wiemy, że JM Rektor jest wybitnym 
chemikiem organikiem, co nadaje szczególny wymiar honorowemu patronatowi.. 
 Prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk, który przygotował słowo wstępne 
stwierdza, że  Do zrozumienia chemii potrzebne są zarówno podstawy teoretyczne, jak i 
doświadczenia zdobyte w praktyce. Studenci chemii po wysłuchaniu wykładów nawet u 
najwybitniejszych przedstawicieli tej nauki, na przykład samych laureatów nagrody 
Nobla, po zaliczeniu ćwiczeń audytoryjnych u najbardziej wymagających asystentów i 
po zdaniu wymaganych programem egzaminów na ocenę celującą, nie staną się 
prawdziwymi chemikami, dopóki nie poznają zapachu najpopularniejszych 
odczynników, nie przeprowadzą samodzielnie analizy na zawartość kationów i 
anionów, nie zrobią pomiaru pH, nie oznaczą podstawowych właściwości fizyko-
chemicznych substancji i nie dokonają syntez kilku, nawet prostych związków 
chemicznych.    
 
Podczas tegorocznej konferencji wykłady wygłosili: 

Dr hab. inż. Barbara Becker (PG): Czy można z chemii trudnej i nudnej zrobić 
chemię łatwą i ciekawą?  
Prof. dr hab. Andrzej Burewicz (UAM Poznań): Eksperyment chemiczny, a zdalne 
nauczanie,  
Prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski (UG): Wybrane najczęściej występujące 
nieścisłości i błędy w nauczaniu chemii organicznej. 
Dr Iwona Maciejowska (UJ Kraków): Kształtowanie pozytywnego wizerunku 
chemii w Polsce, wybranych krajach Europy oraz USA  
Dr hab. Marek Kwiatkowski (UG): Chemia w kuchni  czy to takie proste ?  
Dr Tomasz Pluciński (UG): Modele fizyczne w dydaktyce chemii.  

 
Wykłady z pokazami doświadczeń (na Wydziale Chemicznym PG i Wydziale Chemii 

UG) przygotowali dr hab. inż. Barbara Becker (PG) i dr Tomasz Pluciński (UG).  



 
 Słowa najwyższego uznania i podziękowania należą się wszystkim wykładowcom 
oraz osobom zaangażowanym w przygotowanie konferencji. Na szczególne zaś uznanie 
zasługują praca: 

Dr inż. Bożeny Zabiegały, 
 Dr Jolanty Sawickiej - konsultanta chemii w Centrum Edukacji Nauczycieli, 
 Mgr Moniki Gdaniec-Pietryki. 
 
        Profesor Jacek Namieśnik  
 
          Dziekan Wydziału Chemicznego PG 
                    Prezes Oddziału Gdańskiego PTCh 
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