
 
BIULETYN 13 (215) 7 listopada 2007 
 
Z upoważnienia Dziekana redaguje Wacław Grzybkowski, 
Katedra Chemii Fizycznej,  
tel. 0-58 347-1610,  
e-mail: wgrzyb@chem.pg.gda.pl 
 
 

NOWY PROFESOR NADZWYCZAJNY NA NASZYM WYDZIALE 
 
 Na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2007 Senat Politechniki Gdańskiej poparł wniosek 
Wydziału Chemicznego o mianowanie dr hab. inż. Barbary Becker na stanowisk0 profesora 
nadzwyczajnego PG. 
 W imieniu całej społeczności akademickiej naszego Wydziału oraz swoim własnym 
składam Pani Profesor gratulacje oraz życzenia wielu sukcesów, satysfakcji  oraz zdrowia i 
wszelkiej pomyślności. 
         Dziekan 
 
 

JUBILEUSZOWY ZJAZD 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO 

 
 W nawale informacji BIULETYN nie odnotował informacji o zaszczytach i 
wyróżnieniach, które spadły na członków Oddziału Gdańskiego PTCh podczas 50-tego 
Jubileuszowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia 
Inżynierów Polskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, 
który odbył się w dniach 9-12 września 2007 rokuw Toruniu. Równolegle ze Zjazdem odbyła 
się 11-ta Międzynarodowa Konferencja Chemii Śro-dowiska (11-th International Conference 
on Chemistry and the Environmen)t. Gospodarzem obu imprez był Wydział Chemii 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego profesor 
Bogusław Buszewski  
 Po uroczystej ceremonii otwarcia Zjazdu i po wystąpieniach zaproszonych gości, 
wszystko uświetnione koncertem orkiestry symfonicznej, rozpoczęła się tradycyjna część 
ceremonialna podczas której dokonano wręczenia dyplomów, medali oraz wyróżnień 
Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Oto tegoroczna lista osób wyróżnionych, 
odznaczonych i wynagrodzonych przez Zarząd Główny PTChem: 
 
 - członkowstwem honorowym PTChem wyróżniony został prof. Jean-Pierre Vairon, 
 - Medal Marii Skłodowskiej-Curie otrzymał profesor Jerzy Leszczyński, 

- Medal WiktoraKemuli przyznano profesorowi Jackowi Namieśnikowi, 



- Medal Jana Zawidzkiego otrzymał profesor Aleksander Kroll,   
- Medal Ignacego Mościckiego przypadł w udziale prof. Henrykowi Góreckiemu, 

 - Medal Jana Harabaszewskiego otrzymała dr Zofia Kluz, 
 - Nagroda im. Wiktora Kemuli przypadła w udziale dr inż. Żanecie Polkowskiej, 
 - Nagrodę im.Janiny Janikowej otrzymała mgr. Agnieszka Kusior, 

- Nagrodę Polskiego Towarzystwa Chemicznego i firmy Sigma-Aldrich zdobyła  
  dr  Anna Michnowska, a wyróżnienia do tej nagrody otrzymali dr Anna Berlicka i  
  dr  Andrzej Gondela. 
Medal Wiktora Kemuli przyznaje się za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie 

chemii analitycznej. Na brązowym medalu wybita jest podobizna Wiktora Kemuli z datami 
jego urodzin i śmierci, a na drugiej stronie napis „Polskie Towarzystwo Chemiczne” i 
nazwisko osoby której Medal ten przyznano. Oprócz medalu wręczany jest dyplom, na 
którym jest zaznaczone, że wyróżnienie to jest również wyróżnieniem Komitetu Chemii 
Analitycznej PAN. 
 Narodę im. Wiktora Kemuli przyznaje Zarząd Główny PTChem młodszym praco-
wnikom nauki za wyróżniający się dorobek naukowy uzyskany przed habilitacją - stąd słowo 
młodszy w tytule nagrody.  
 
        GRATULACJE !!! 
 
 

T E C H N I C O N 
INNOWACJE 2007 

 
 W dniach 23-25 października 2007 Wydział Chemiczny PG uczestniczył w 3-ch 
Targach Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji TECHNICON INNOWACJE 2007, 
organizowanych przez Międzynarodowe Targi Gdańskie SA. W imprezie udział wzięło ponad 
100 wystawców, w tym przedsiębiorstwa, uczelnie oraz ośrodki naukowo-badawcze. Targi 
dedykowane były przede wszystkim sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw, 
zainteresowanych dostarczeniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych, a także 
pozyskaniem partnerów i informacji  o procedurach i instytucjach wspierania innowacyjności. 
Fundamentalne znaczenie miało podkreślenie współpracy w obszarze innowacyjności 
pomiędzy uczelniami, jednostkami naukowo-badawczymi a przedsiębiorcami. Wydział 
Chemiczny bardzo silnie zaznaczył swoją obecność na Targach. Wśród 23 laureatów 
Konkursu Innowacje 2007 aż 4 nagrody (Medale) przypadły innowacyjnym technologiom 
opracowanym przez pracowników naszego Wydziału. 

Dwa Medale w kategorii Rolnictwo, ogrodnictwo, przetwórstwo spożywcze otrzymała 
dr inż. Agnieszka Bartoszek z Katedry Technologii Leków i Biochemii za Zaprojektowanie 
produktu spożywczego na bazie buraka ćwikłowego i aronii jako wspomagania 
żywieniowego terapii przeciwnowotworowej oraz za Prozdrowotne wyroby mięsne o 
znamionach żywności funkcjonalnej wzbogacone w naturalne substancje 
przeciwrakotwórcze obecne w kapuście Brassica  oleracea.  

Medal w kategorii Medycyna i biotechnologia został przyznany prof. dr hab. inż. 
Januszowi Rachoniowi z Katedry Chemii Organicznej oraz Zakładom Farmaceutycznym 
POLPHARMA SA w Starogardzie Gdańskim za Opracowanie nowego sposobu 
wytwarzania kwasów azaalkilideno -1-hydroksybisfosfonowych. 

Doceniony został również wkład innowacyjny prof. dr hab. inż. Mariana Kamińskiego 
z Katedry Chemii Analityczej, który otrzymał Medal w kategorii Przemysł chemiczny, 



włókienniczy i odzieżowy za Nową, polską aparaturę wysokosprawnej chromatografii 
cieczowej do zastosowania w skali analitycznej, semipreparatywnej i dydaktyce.  

 
Naszym Laureatom składamy serdeczne gratulacje. Należy podkreślić, że w ramach 

Konkursu Innowacje 2007, Wydział Chemiczny PG otrzymał najwięcej wyróżnień spośród 
wszystkich nagrodzonych ośrodków naukowych. 
 
 
 
 

OD PATENTU DO WDROŻENIA 
 
 Zespół pracowników Katedry Chemii Fizycznej uzyskał zlecenie badawcze z 
przemysłu na kwotę brutto 146 400 zł. Uzyskane środki przeznaczone są sfnansowanie badań 
mających na celu wdrożenie trzech zgłoszeń patentowych, zgłoszonych do ochrony w tym 
roku.  

Zespół autorski, w którego skład wchodzą zarównopracownicy Katedry Chemii 
Fizycznej: prof. dr hab. inż. Wacław Grzybkowski, dr hab. inż. Wojciech Chrzanowski, dr 
Mirosław Męcik, jak i pracownicy Biura Transferu Technologii Politechniki Gdańskiej: mgr 
inż. Czesław Popławski, mgr inż. Paweł Wilkowski i mgr Małgorzata Kluczyk, zgłosił do 
ochrony rozwiązanie pod nazwą „Sposób i urządzenie do nieodwracalnego wskazania 
przekroczenia górnej zadanej temperatury zamrożonych obiektów, zwłaszcza 
produktów”. Inwestor, którym jest  trójmiejska firma Invenview prowadzi już ostry 
marketing i pokrywa także koszty badań czystości patentowej oraz wstępnej koncepcji 
technologicznej (łączna umowa z PG opiewa na 350 000 zł).  

Obecnie zespół pracowników Katedry Chemii Fizycznej prowadzi prace nad zamianą 
opatentowanych pomysłów w produkt rynkowy. Badania te związane są głównie ze 
stabilnością termiczną pewnych żelów w niskich temperaturach. 
 
 

PROGRAM ERASMUS MUNDUS 
 
 Katedra Chemii Analitycznej uczestniczy w programie ERASMUS MUNDUS. Jest to 
program studiów drugiego stopnia, w którym studenci mogą otrzymać tytuł magistra studiując 
na kilku uniwersytetach europejskich, które w tym celu tworzą konsorcjum, a jeden z nich 
odgrywa rolę koordynatora. Zajęcia uznawane są wzajemnie, ponieważ program studiów jest 
ułożony ściśle zgodnie z wymaganiami systemu ECTS.  
 W chwili obecnej 16 polskich jednostek dydaktycznych uczestniczy w takich 
programach. Niestety, żadna z nich nie jest koordynatorem projektu. Projekt w którym 
uczestniczy Katedra Chemii Analitycznej ma tytuł European Joint Master in Quality in 
Analytical Laboratories. Jednostka koordynująca jest Universidade do Algarve (Portugalia), a 
poza Politechniką Gdańską do konsorcjum należą Universidad de Barcelona, Universidad de 
Cadiz (oba Hiszpania) oraz Universitetet Bergen (Norwegia). W Portugalii projektem kieruje 
pani profesor Isabel Cavaco. Koordynatorem projektu na PG jest profesor Jacek Namieśnik, a 
osobą odpowiedzialną za techniczne wdrożenie projektu został dr hab. inż. Wojciech 
Chrzanowski. Studenci rekrutować się mają z krajów europejskich (także spoza Unii) oraz z 
krajów trzecich. Tym ostatnim Unia Europejska funduje stypendia pokrywające koszty 
czesnego, podróży oraz utrzymania podczas pobytu w krajach ich wyboru. 
 



  
CO NASI ABSOLWENCI ROBIĄ ZA GRANICĄ? 

 
 Pani inż. Agnieszka Chruszcz, tegoroczna absolwentka naszego Wydziału,  autorka 
obronionej w marcu 2007 pracy inżynierskiej zatytułowanej Electroremediation Methods 
and their Feasibility for Treatment of Contaminated Sediments from Dockyards, 
Harbours and Shipyards zdobyła dostała pracę jako waste liaison officer w Radzie Miasta 
Portsmouth. 
  Wszystkiego dowiadujemy się  z listu, który pani Agnieszka napisała do dr hab. Anny 
Lisowskiej-Oleksiak, która była jej opiekunką naukową:  

Piszę żeby podzielić się dobra nowina. Dostałam prace w Radzie Miasta 
Portsmouth jako waste liaison officer. Zaczynam w poniedziałek. Praca  akurat dla 
mnie. Doradztwo dla mieszkaców oraz kontakty z firmami współpracującymi z Radą. 
Taki trochę PR. 
 Z powyższego widać chyba wyraźnie, że można znaleźć pracę zgodną ze zdobytym 
wykształceniem i zawodem oraz predyspozycjami osobistymi. Życzymy zadowolenia, 
satysfakcji i sukcesów.  
 
          Dziekan 


