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SPECJALNE WYDANIE 

POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY 
ZADEDYKOWANE  PROFESOROWI JANOWI F. BIERNATOWI 

 
Ukazał się specjalny numer czasopisma POLISH JOURNAL OF 

CHEMISTRY ( Vol. 2(6) czerwiec 2008 ) w którym opublikowane są 
wystąpienia prezentowane podczas sympozjum FROM MOLECULAR 
RECOGNITION TO MOLECULAR DEVICES, które profesor Jan F. Biernat 
zorganizował w Gdańsku w dniach 20-22 września ubiegłego roku . 
 Sympozjum bylo wspaniałą formą uhonorowania 70 urodzin profesora 
Biernata i Jego wieloletniej owocnej działalności naukowej. Fakt wystąpienia na 
tym sympozjum i opublikowania w specjalnym zeszycie POLISH JOURNAL 
OF CHEMISTRY światowych autorytetów z zakresu chemii supramolekularnej 
i technologii rozpoznania molekularnego bezpośrednio świadczy o pozycji 
naukowej i autorytecie czcigodnego Jubilata. 
  
 Ta droga składam Panu Profesorowi życzenia wielu lat owocnej 
pracy naukowej i satysfakcji oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w 
życiu osobistym 
  
         Dziekan  
              Profesor Jacek Namieśnik 
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ERASMUS MUNDUS 
 
 Z przyjemnością informujemy, że Wydział Chemiczny PG uczestniczy w 
programie Erasmus Mundus (mimo zbieżności nazw, program ten nie ma nic 
wspólnego z programem Erasmus – dawny Socrates-Erasmus). Program ten 
ruszył w 2004 roku, a wśród jego celów znaleźć można udoskonalenie 
organizacji i programów studiów poprzez wymianę doświadczeń, oraz 
promowanie zdobywania wiedzy przez studentów z krajów trzecich w Europie 
(zamiast np. w USA). 
 Projekt E-M, w którym uczestniczymy jest organizowany przede 
wszystkim przez Katedrę Chemii Analitycznej, a głównym organizatorem jest 
Dziekan Wydziału – prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik. Powołał on do życia 
komisję organizacyjną w składzie: prof. dr hab. inż. Bogdan Zygmunt - 
przewodniczący, dr hab. inż. Wojciech Chrzanowski – zastępca i mgr inż. Anna 
Banel – sekretarz. Projekt przedkładany był Komisji Europejskiej trzykrotnie, aż 
wreszcie został otwarty z rokiem akademickim 2008/09.  
 Projekt nasz nazywa się EMQAL – European Master in Quality in 
Analytical Laboratories, czyli Europejskie Magisterium w zakresie Zapewnienia 
i Kontroli Jakości w Laboratoriach Analitycznych – a do konsorcjum należą: 
Universidade do Algarve, Faro, Portugalia (koordynujący); Universidad de 
Cadiz, Kadyks, Hiszpania; Universitat de Barcelona, Hiszpania; Universitetet i 
Bergen, Norwegia i Politechnika Gdańska (pierwotnie był jeszcze Uniwersytet 
Maltański z La Valetta, ale się wycofał). 
 W pierwszym roku kwalifikacji na jedno miejsce przypadało około 3 
kandydatów, za to w drugim, na który kwalifikacja wkrótce się odbędzie – około 
17 kandydatów na jedno miejsce. W zajęciach (w tym roku w Algarve) 
uczestniczyli już pierwsi nasi wykładowcy: dr hab. inż. Piotr Konieczka, dr 
Christian Jungnickel oraz dr hab. inż. Wojciech Chrzanowski. Będą jeszcze 
wykładać panowie profesorowie Bogdan Zygmunt i Waldemar Wardencki. 
 

Przygotował W.Chrzanowski (tel. 2769) 
 
Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej: 
www.pg.gda.pl/chem/pl/index.php?option=com_content&task=view&id=149&Itemid=99 
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FUNDACJA FOSTER 
 
 W ubiegłym roku z  inicjatywy profesora Ryszarda Andruszkiewicza 
powołano do życia Fundację Wspierania Inicjatyw Twórczych i Naukowych 
FOSTER, która w swoich celach  statutowych zapisała  działania na rzecz 
wspierania inicjatyw twórczych, oświatowych, naukowo-technicznych i 
naukowych oraz promowanie osób uzdolnionych  w różnych dziedzinach nauki. 
Z uwagi na niniejsze cele  Fundacja może  włączyć się w działania  na terenie 
naszego Wydziału w zakresie: 

-fundowania stypendiów dla  studentów  będących w trudnej sytuacji   
materialnej lub życiowej orazosiągających dobre wyniki w nauce, 

- pomocy dla  młodych naukowców / studentów  przy wyjazdach na z
 jazdy i sympozja, 
 - dofinansowania druku publikacji i książek,  

- wspierania imprez naukowych  (zjazdy, sympozja) oraz  projektów  
organizowanych  przez naukowe koła studenckie. 

Osoby zainteresowane  misją Fundacji FOSTER i działaniami , które 
Fundacja zamierza realizować, zapraszamy do nawiązania kontaktu poprzez 
adres podany na stronie domowej www.fundacjafoster.pl. Dodatkowo 
informujemy, że Fundacji  można przekazać  1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych; z końcem listopada ub.r. fundacja uzyskała  status Organizacji 
Pożytku Publicznego (OPP). Zachęcamy do skorzystania z takiej możliwości. 
Fundacja zapewnia ze dokonane wpłaty będą stanowiły zobowiązanie i 
motywację do podejmowania działań na terenie naszego Wydziału.  

 
 

KONKURS STYPENDIALNY GRUPY LOTOS SA DLA 
NAJLEPSZYCH STUDENTÓW ROZSTRZYGNIĘTY! 

 
Z przyjemnością informuję, że studenci naszego Wydziału otrzymali aż 8 

z 20 stypendiów ufundowanych przez Grupę LOTOS SA. W tym roku nasz 
Wydział został potraktowany szczególnie – stworzono dwie pule  stypendialne: 
pierwszą dla 4 najlepszych studentów z 5 kierunków studiów prowadzonych na 
naszym Wydziale i osobną dla 4 najlepszych studentów kierunku Technologia 
Chemiczna. Stypendia dla najlepszych studentów przyznano na rok akademicki 
2008/2009 w łącznej wysokości 6 000 zł  na jednego studenta, a jedynym 
kryterium jego przyznania była średnia uzyskana za zeszły rok akademicki. 
Dodatkowym  elementem oferty stypendialnej jest możliwość udziału w 
inicjatywach społecznych  realizowanych przez Grupę LOTOS SA poprzez 
pomoc w nauce dzieciom z domu dziecka. 
 
 
 



Do pierwszej grupy stypendystów należą: 
 

1.Urszula Szczepaniak  (EPM) – średnia 5,133 
2.Natalia Gnutek  (EPM) – średnia – 5,000 
3.Barbara Michalska  (BT) – 5,000 
4.Anna Stupak  (BT) - 4,992 

  
Najlepsi studenci kierunku Technologia Chemiczna to: 
 

1. Marta Zwierzyńska  (TCH) – średnia 4,996 
   2.  Magdalena Kupska  (TCH) – średnia 4,811 
   3.  Katarzyna Chodara  (TCH) – średnia 4,679 
   4.  Wiktor Buczak  (TCH) – średnia 4,508 
 

Tą drogą pragnę przekazać wszystkim wyróżnionym studentkom i 
studentowi gratulacje i życzenia dalszych sukcesów zarówno w życiu osobistym 
jak i zawodowym. 
          Dziekan 

AGNIESZKA BARTOSZEK DORADZA 
 
 Nie wiem czy Może już na to trafiłeś, ale pewien zdolny do poświęceń 
Amerykanin założył bazę poświęconą substancjom chemicznym pod nazwa 
ChemSpider. Zezłościło go, że inni każą sobie za taki dostęp płacić. Można z 
niej korzystać, można się do niej dokładać.Moze warto by o tym w biuletynie 
wspomniec - sprawdź sam: www.chemspider.com.  
 Warto też może zachęcić do posłuchania niezwykle ciekawych Chemistry 
Podcast dostępnych na stronie Nature Publishing Group :  
www.nature.com/chemistry/podcast/rss/chemistry 


