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KOLEJNA KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI CHEMII 

  
W dniu 05.06.2008 już po raz piąty 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 jak uczynić lekcje chemii bardziej atrakcyjne. W konferencji wzięło 
udział 80 nauczycieli. Tegoroczna konferencja to już piąte jubileuszowe spotkanie 
metodyczne organizowane wspólnie przez: 

    - Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, 
    - Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 
    - Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej. 
 
Kolejne konferencje różniły się tematem - motywem przewodnim. Oto ich krótka historia: 
 
   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 
   Rok 2008              Chemia ciekawa i przyjemna 
 

Honorowy patronat nad konferencją objęli J. M. Rektor Politechniki Gdańskiej - prof. 
dr hab. inż. Janusz Rachoń oraz Pomorski Kurator Oświaty mgr Zdzisław Szudrowicz . 

 
Prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski (UG) w swoim słowie wstępnym stwierdził, że 

Konferencje te to „…spotkania mistrzów dydaktyki najbardziej widowiskowej dziedziny 
jaką jest chemia.” Według Profesora  „…chemik to nie tylko eksperymentator i nauczyciel, 
ale „kochanek” wielu muz z muzyką, zwłaszcza tą najwyższych lotów, 
włącznie.”Najlepszym dowodem na poparcie tej tezy jest tytuł tegorocznej Konferencji 
nawiązujący do popularnej przed lat y audycji telewizyjnej Muzyka lekka, łatwa i 
przyjemna prowadzonej przez Lucjana Kydryńskiego.” 
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W ramach V Jubileuszowej Konferencji wykłady dla nauczycieli wygłosili: 
 
     1. Prof. dr hab. inż. Barbara Becker: PIERWIASTEK, NIE CAŁKIEM Z PIEKŁA RODEM?  

2. Dr hab. Janusz Madaj,  prof. UG: ALTERNATYWNE SUBSTANCJE SŁODZĄCE 
3. Dr hab. Hanna Gulińska, prof. UAM: JAK SPRAWIĆ, BY EKSPERYMENT BYŁ 

PRZYJEMNY DLA UCZNIA I ŁATWY NAUCZYCIELA. 
4. Dr hab. Marek Kwiatkowski, prof. UG: CHEMIA WYSKOKOWA. 
5. Dr Aleksander Kazubski: TECHNIKA CHEMII W MAŁEJ SKALI (SSC) A NAUCZANIE 

CHEMII. 
6. Mgr Piotr Malecha, Zespół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Gdyni: JAK ZA
 CIEKAWIĆ MŁODZIEŻ CHEMIĄ 

  Wielkim nieobecnym Konferencji był Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego 
prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski, którego wykład pt. NA POGRANICZU BIOLOGII I 
CHEMII. MUCHOMOR, CZYLI PRZYKŁAD HISTO-RYJKI Z MORAŁEM został 
zaprezentowany w formie elektronicznej. 

 
  Wykłady z pokazami doświadczeń (na Wydziale Chemicznym PG) przygotowali prof. 

dr hab. inż. Barbara Becker PG i mgr inż. Renata Kuczyńska. 
 
  Oczywiście to by konferencja mogła się odbyć i dobrze wypaść jest zasługą wielu 

osób. Słowa uznania i podziękowania należą się wszystkim wykładowcom. Osobami 
którym chciałbym szczególnie gorąco podziękować są dr inż. Bożena Zabiegała oraz mgr 
inż. Monika Gdaniec-Pietryka zaangażowane w przygotowanie konferencji. Na szczególne 
uznanie zasługuje również pani prof. dr hab. inż. Barbary Becker, która pokazała jak 
ciekawe mogą być wykłady z chemii. 

Jacek Namieśnik 
 

 
RADA NAUKOWA COBRABiD W KADENCJI 2008-2012 

 
  Z wielką przyjemnością informujemy, że profesor dr hab. inż. Marian Kamiński w 

tajnym głosowaniu został wybrany na członka Rady Naukowej Centralnego Ośrodka 
Badawczo Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o.o. na 
kadencję 2008-2012. 

 
 Gratulując wyboru życzę Mu wielu sukcesów w działalności związanej z wyborem.  
   
                                              Dziekan 
 
 

VI BAŁTYCKI FESTIWAL NAUKI 
 
  Tegoroczny, VI Bałtycki Festiwal Nauki był imprezą ze wszech miar udaną. Jak 

zwykle Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej przedstawił bogatą ofertę 21 imprez 
obejmującą: 2 pokazy atrakcyjnych reakcji chemicznych (B. Becker, R. Kuczyńska, NKCh  
D. Hołownia), przystępne i atrakcyjne wyjaśnianie problemów związanych z 
biotechnologią (KSB  B. Tomiczek, M. Grabarczyk), segregacją śmieci (M. Janczarek), 
detergentami i kremami (S. Pastewski, E. Sadecka, P. Szumała), zdrową żywnością (I. 
Kołodziejska, A. Bartoszek, B. Kusznierewicz), odnawialnymi źródłami energii (E. 
Klugman-Radziemska, P. Ostrowski), ogniwami paliwowymi (M. Lieder) i słonecznymi 



(A. Zaleska), bateriami i akumulatorami (A. Lisowska-Oleksiak), kadmem (A. 
Kropidłowska), ozonem (B. Becker), tworzywami sztucznymi (M. Strankowski), 
produkcją biopaliw (NKCh  M. Janczarek, D. Hołownia), a także z tajemnicami 
rozdzielania chromatograficznego (M. Kamiński, G. Romanik, E. Gilgenast, A. 
Skrzypczak) oraz spojrzeniem chemicznym okiem na supermoce (A. Kropidłowska, P. 
Mietlarek). PTCh-em,  

Sekcja Studencka (A. Kropidłowska, L. Ochocka) przygotowali konkurs na poster 
oraz prezentację ilustrującą powiązania chemii z kuchnią. Pełen program Festiwalu można 
znaleźć pod www.festiwal.pg.gda.pl. W 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. Należy tu wymienić, przede wszystkim, Annę Kropidłowską, prof. 
Barbarę Becker, Darię Hołownię, Sebastiana Pastewskiego i Marcina Janczarka. Wszyscy 
uczestnicy pracują społecznie, a więc należą im się tym większe słowa uznania i 
podziękowania.  

  Poza tradycyjnymi uczestnikami imprez, a więc mieszkańcami (także rodzinami z 
dziećmi) i uczniami z Trójmiasta bardzo licznie przybyli uczniowie szkół średnich, 
gimnazjów i liceów, nawet z niewielkich miejscowości Województwa Pomorskiego. 
Łącznie w imprezach „chemicznych” udział wzięło ok. 3000 osób. Cieszyła nie tylko 
frekwencja (nadkomplety na pokazach reakcji chemicznych), 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. Bardzo wysoką ocenę festiwal 
uzyskał w oczach nauczycieli, którzy podkreślali olbrzymi wpływ tego typu imprez na 
rozwijanie zainteresowań uczniów.  

  Należy dodać, że gościliśmy także przedstawicieli Unii Europejskiej, Ministerstwa 
Szkolnictwa Wyższego oraz władz wojewódzkich i miejskich. Gośćmi Festiwalu byli pan 
Jose Manuel de Silva Rodriguez - dyrektor Dyrekcji Generalnej ds. Badań w Komisji 
Europejskiej, pani Clara de la Torre - Head of the Unit "Framework Programme & 
Interinstitutional Relations" in DG Research at the European Commission. Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego reprezentowali pani prof. Maria Elżbieta Orłowska - 
wiceminister, pani Agnieszka Ratajczak - dyrektor Departamentu Spraw Europejskich oraz 
pan Wojciech Niewierko - szef Gabinetu Politycznego.  Odwiedziły nas też TVP i Polskie 
Radio. 

  Dobrze wywiązali się ze swoich obowiązków uczelniani organizatorzy VI Festiwalu. 
Imprezy i przyjmowanie olbrzymich rzesz młodych ludzi przebiegało sprawnie, pogoda 
była piękna, a więc uczestnicy opuszczali teren Politechniki Gdańskiej zadowoleni i 
usatysfakcjonowani. 

       Marek Biziuk, Koordynator Wydziałowy BFN 
 
 
 
 
 
 
 



  Miałem okazję oglądać, jako widz, przebieg imprez VI-go Bałtyckiego Festiwalu 
Nauki na terenie i wokół Wydziału Chemicznego. JESTEM POD WRAŻENIEM 
różnorodności i intensywności wydziałowych prezentacji. 

  Nie mam wątpliwości, że istotną rolę odegrał prof. dr hab. inż. Marek Biziuk, 
koordynator naszych prezentacji. Jemu też należą się SERDECZNE PODZIĘKOWANIA I 
WYRAZY UZNANIA Z PROŚBĄ O KONTYNUACJĘ. 

 
         Profesor dr hab. inż. Jacek Namieśnik 
           Dziekan 


