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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 
 

NAGRODY WYDZIAŁU CHEMICZNEGO 
 
 Na posiedzeniach Rady Wydziału Chemicz-nego w dniach 23.05 i 11.07.2007 
zostały zatwier-dzone wnioski  nagrodowe za rok 2006 zgłoszone przez 3 komisje. 
Nagrodę im. Tadeusza Pompowskiego za wybitne osiągnięcia technologiczne 
otrzymał prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki. Nagrodę im. Emila Tasznera za 
wybitne osiągnięcia naukowe otrzymał dr inż. Maciej Bagiński. Nagrodę im. Ernesta 
Syma dla młodego naukowca otrzymała mgr inż. Anna Kropidłowska (doktorantka w 
Katedrze Chemii Nieorganicznej).  
 Uroczyste wręczenie dyplomów odbędzie się w dniu 28.09.2007 podczas 
uroczystej inauguracji roku akademickiego. Wszystkim nagrodzonym gratuluję i 
życzę dalszych sukcesów w nauce oraz pomyślności w życiu osobistym. 
 
         Dziekan 
 
 

33 KONKURS GRANTOWY 
 
 W ramach 33 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 
projekty badawcze pracownikom Katedry Chemii Analitycznej zostały przyznane 
następujące granty: 
 
- dr Agata Kot-Wasik, grant habilitacyjny: Wykorzystanie spektrometrii mas 
połączonej z wysokosprawną chromatografią cieczową i kapilarną elektroforezą 
do identyfikacji organicznych zanieczyszczeń środowiska wodnego i żywności. 
 
- mgr inż. Agnieszka Sagajdakow, grant promotorski: Ocena ryzyka 
środowiskowego w oparciu o równoczesne wykorzystanie analityki chemicznej i 
biotestów.  
Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik 
 
- mgr inż. Ewa Dominiak, grant promotorski: Wykorzystanie próbników 
pasywnych w analityce zanieczyszczeń wody.  
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Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik 
 
- mgr inż. Aleksandra Dubiella-Jackowska, grant promotorski: Badanie poziomu 
zawartości platynowców w próbkach wód pobranych na terenie znajdującym się 
w zasięgu oddziaływania drogi szybkiego ruchu - przyczynek do poznania cyklu 
biogeochemicznego. 
Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik 
 
- mgr inż. Magdalena Urbanowicz, grant promotorski: Mapowanie zanieczyszcze-
nia powietrza atmosferycznego przez związki z grupy BTEX z wykorzystaniem 
techniki dozymetrii pasywnej na etapie pobierania próbek analitów. Próba 
zastosowania technik sztucznej inteligencji do prognozowania poziomów stężeń. 
Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik 
 
- mgr inż. Ewelina Gilgenast, grant promotorski: Opracowanie nowych procedur 
przygotowania próbki do oznaczania śladowych zawartości WWA w niskolot-
nych produktach naftowych i powęglowych. 
Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kamiński 
 
 Ponadto, prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik uzyskał środki w wysokości 1 200 
000 zł (na okres 3 lat) na realizacje projektu badawczego-rozwojowego pt.: Nowe 
standardowe procedury analityczne przeznaczone do badania poziomu 
zanieczyszczenia ekosystemów wodnych przez ksenobiotyki należące do grupy 
farmaceutyków i związków endokrynnych. Środki te przeznaczone są dla 
konsorcjum złożonego z 7 krajowych zespołów analitycznych, a mianowicie: 

- zespół prof. I. Baranowskiej z Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 
- zespół prof. B. Buszewskiego z UMK (Toruń), 
- zespół prof. I. Wojnowskiej-Baryły z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 
Olsztynie, 
- zespół prof. M. Jarosza z Politechniki Warszawskiej, 
-  zespół prof. J. Nawrockiego z UAM (Poznań), 
- zespół prof. P. Wieczorka z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 
Olsztynie, 
- zespół prof. J. Namieśnika z Politechniki Gdańskiej. 
  

 Ten ostatni sukces winien być zachętą dla innych aby starać się organizować 
konsorcja bo być może wtedy będzie łatwiej uzyskać środki na badania. 
 
 Pracownicy Katedry Chemii Fizycznej uzyskali z tego samego źródła środki w 
wysokości 240 000 zł na sfinansowanie realizacji projektu: Charakterystyka otoczek 
hydratacyjnych elektrolitów i nieelektrolitów jako modeli przy określaniu 
hydratacji biomolekuł. Autorem wniosku i kierownikiem projektu jest dr hab. inż. 
Janusz Stangret, prof. nadzw. PG. Realizacja: 3 lata.   
 
 Do dzisiaj brak jest informacji z innych katedr naszego Wydziału. Do redaktora 
BIULETYNU doszły co prawda pogłoski, że gdzieś ktoś coś dostał, ale to tylko 
pogłoski. Prosimy o informacje !    



NOWY PROFESOR ZWYCZAJNY PG 
 
 W dniu 20.06.2007 Senat PG poparł wniosek Wydziału o zatrudnienie prof. dr 
hab. inż. Marka Biziuka na stanowisku profesora zwyczajnego PG. 
 W imieniu całej społeczności akademickiej Wydziału oraz swoim własnym 
składam Panu Profesorowi Markowi Biziukowi gratulacje oraz życzenia wielu 
sukcesów, satysfakcji  oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności. 
 
           Dziekan 
 

WYRÓŻNIENIE DR INŻ. ŻANETY POLKOWSKIEJ 
 
 Zarząd Główny PTCh przyznał dr inż. Żanecie Polkowskiej nagrodę PTCh im. 
Wiktora Kemuli. Nagroda ta jest przyznawana młodszym pracow-nikom naukowym 
za wyróżniający się dorobek osiągnięty przed habilitacją. 
 Nagroda zostanie wręczone w Toruniu w czasie uroczystości inauguracji 50 
Jubileuszowego Zjazdu PTCh. 
 Tą drogą składam Pani Doktor serdeczne gratulacje i życzenia ukończenia 
habilitacji oraz wszelkiej pomyślności. 
 
                                Profesor Jacek Namieśnik 
 
 
 

KURSY SZKOLENIOWE 
 
 Katedra Chemii Analitycznej podjęła się organizacji kolejnej serii kursów, które 
cieszą się ogromnym powodzeniem i przynoszą dodatkowe środki pracownikom, 
Katedrze i Wydziałowi. Stanowią ponadto  dla dyplomantów realizujących swoje 
prace w Katedrze okazję do zdobycia dodatkowych umiejętności i kwalifikacji, które z 
pewnością ułatwią im poszukiwanie ciekawej i lepiej płatnej pracy. W czerwcu i lipcu 
tego roku zostały zorganizowane następujące kursy (tygodniowe): 
 
1.CHROMATOGRAFIA GAZOWA – poziom podstawowy.   
Kierownik: dr inż. Bożena Zabiegała (22 uczestników). 
 
2.CHROMATOGRAFIA CIECZOWA - poziom podstawowy. 
Kierownik dr inż. Agata Kot-Wasik (35 uczestników + 9 studentów). 
 
3.CHROMATOGRAFIA CIECZOWA- poziom zaawansowany.   
Kierownik dr inż. Agata KOT-WASIK (36 uczestników + 5 studentów). 
 
4.ABC TECHNIKI SPE.   
Kierownik dr inż. Agata Kot-Wasik (11 uczestników + 5 studentów). 
 
5.KONTROLA I ZAPEWNIENIE JAKOŚCI WYNIKÓW ANALITYCZNYCH.  
Kierownik dr inż. Piotr Konieczka (10 uczestników). 
 



6.ASPEKTY PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIA CHROMATOGRAFII GAZOWEJ.  
Kierownik dr Lidia Wolska ( 25 uczestników). 
 
 Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim kierownikom kursów za trud 
włożony w przygotowanie i przeprowadzenie kursów. 
 
 W kursach wzięli również udział przedstawiciele firm zajmujących się 
sprzedażą odczynników i sprzętu analitycznego. Była to doskonała okazja do 
nawiązania nowych kontaktów. 
 
         Dziekan  
 

RUCHOME LABORATORIUM  MONITORINGU I DIAGNOSTYKI 
ŚRODOWISKOWEJ 

 
 Dzięki staraniom prof. dr hab. inż. Mariana Kamińskiego Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku przekazał Wydziałowi Chemicznemu 
samochód (bez wyposażenia pomiarowego), który będzie służył głównie do realizacji 
zadań dydaktycznych (kursowe zajęcia laboratoryjne, letnie obozy naukowe) z 
zakresu monitoringu i technologii remediacji środowiska. 
 Samochód ten już w „barwach” Wydziału Chemicznego PG można oglądać na 
parkingu przed budynkiem „Stara Chemia”.  
 Ogromnym wyzwaniem jest zdobycie środków na zakup wyposażenia tego tak 
potrzebnego ruchomego laboratorium monitoringu i diagnostyki środowiskowej. 
 
         Dziekan 
 

LATEM WARTO WPAŚĆ DO BISKUPINA 
Europa Nostra dla Muzeum w Biskupinie 

 
 Muzeum Archeologiczne w Biskupinie zostało nagrodzone prestiżowym 
medalem przyznawanym przez Komitet Europa Nostra, określanym mianem 
muzealnego Nobla. Wręczenie wyróżnienia odbyło się czerwcu w Sztokholmie. 
Europa Nostra to federacja, skupiająca ponad 200 europejskich organizacji 
działających na rzecz dziedzictwa narodowego. Swoją nagrodę przyznaje od 1980 
roku, wyróżniając w ten sposób projekty o wymiarze ponadnarodowym. 

To najbardziej prestiżowe wyróżnienie w Europie.  Od 2005 roku przyznajemy 
tę nagrodę wspólnie z Unią Europejską - połączyliśmy nagrodę Unii za ochronę 
dziedzictwa kulturowego z medalem Europa Nostra. Unia Europejska zapewnia 
finansową część nagrody, my wręczamy medale i dyplomy. Muzeum w Biskupinie 
nagrodziliśmy za zaawansowaną technologię ochrony stanowiska 
archeologicznego przed negatywnym wpływem wody i powietrza - powiedział 
Andrea Schuler, prezydent federacji. 

W ubiegłych latach medale Europa Nostra otrzymały także inne polskie 
instytucje, m.in. parafia św. Jana w Lublinie oraz Stara Papiernia w Konstancinie. 

Warto więc latem wpaść do Biskupina. Zobaczyć rekonstrukcje osady, 
zwiedzić ciekawe muzeum, zobaczyc ile tam jest roboty dla chemików. 
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