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Vivat Academia, Vivant Professores! 

 
MEDAL IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO 

 

Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego to medal przyznawany członkom Polskiego 

Towarzystwa Chemicznego za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie chemii. Jest to 

najwyższe wyróżnienie Towarzystwa za osiągnięcia naukowe. Na brązowym medalu w kształcie 

zaokrąglonego kwadratu wybita jest podobizna Jędrzeja Śniadeckiego, rok jego urodzin i 

śmierci. Na rewersie znajduje się napis Polskie Towarzystwo Chemiczne i nazwisko osoby 

której medal ten przyznano. Oprócz medalu wręczany jest dyplom. Medal Śniadeckiego oraz 

inne medale i wyróżnienia wręczane są na dorocznych Zjazdach Towarzystwa. 

 

 

 
 

 

Pierwszymi osobami odznaczonymi w roku 1965 tym zaszczytnym wyróżnieniem byli 

profesor Witold Kemula, profesor Włodzimierz Trzebiatowski i profesor Tadeusz Urbański. W  

roku 2011 Medalem Śniadeckiego wyróżniony został profesor Zbigniew Galus, a w roku 2012 

26-ty z kolei Medal Śniadeckiego przypadł w udziale profesorowi Jackowi Namieśnikowi. 

Zgodnie z regulaminem wnioski dotyczące wyróżnień medalami PTCh winny 

zawierać pełną listę publikacji kandydata (z zaznaczeniem 5-10 najbardziej reprezentatywnych) i 

ich cytowań, a także listę wygłoszonych referatów na zaproszenie. Można oczekiwać, że 

wypełnienie tego punktu regulaminu stworzyło Komisji Wyróżnień i Medali pewne kłopoty 

techniczne. Podstawowy dorobek naukowy profesora Jacka Namieśnika obejmuje 380 publikacji 
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z listy filadelfijskiej (sumaryczna wartość współczynnika wpływu ΣIF=952,9,  liczba 

niezależnych cytowań wynosi 3540, a indeks Hirscha ma wartość h=29) oraz udział lub 

współudział w 42 opracowaniach książkowych, tak w kraju jak i za granicą. Należy również 

wspomnieć o 44 wypromowanych doktorach. Przede wszystkim należy pamiętać o stworzeniu 

SZKOŁY NAUKOWEJ !  

 

Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego profesor Bogusław Buszewski w liście 

informującym o przyznaniu wyróżnienia napisał: 

 

Przekonani jesteśmy, że ta cenna nagroda zasłużenie trafia w godne ręce. 

 

 

KOMITET BADAŃ MORZA 
 

   Komitet Badań Morza jest formą organizacji nauki w korporacyjnej strukturze 

Polskiej Akademii Nauk. Jego zakres działania to oceanologia, w tym głównie hydrodynamika, 

fizyka, chemia, biologia morza, geologia i geofizyka oraz hydrotechnika morska. Komitet został 

powołany do życia w 1961 roku i składa się z wybranych w tajnej elekcji przedstawicieli 

polskiej oceanologii i morskich nauk pokrewnych. 

   Członkami Komitetu Badań Morza PAN na kadencje 2011-2014 zostali wybrani dwaj 

przedstawiciele naszego Wydziału: prof. dr hab. inż. Marek  Biziuk oraz prof. dr hab. inż. Jacek 

Namieśnik.   

  Komitet Badań Morza PAN pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z 

Komitetem Naukowym Badań Oceanicznych (SCOR). 

 

 

NAGRODA GDAŃSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO 

 

 

 

   Zarząd Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, na wniosek Komisji Nagród, przyznał 

doroczne nagrody młodym pracownikom nauki za szczególne osiągnięcia badawcze w roku 

2011. Nagrodę w dziedzinie nauk matematyczno-fizyczno-chemicznych otrzymała 

przedstawicielka naszego Wydziału dr Aneta Panuszko z Katedry Chemii Fizycznej za rozprawę 

doktorską pod tytułem Hydratacja związków o biologicznym znaczeniu na podstawie widm FTIR 

i obliczeń teoretycznych. 

   Nagrodzona praca dotyczy podstawowego zagadnienia jakim jest struktura i trwałość 

białek w roztworach wodnych. O zdolności białek do pełnienia funkcji w organizmach żywych 

decydują subtelne oddziaływania międzycząsteczkowe związane między innymi z hydratacją. 

Układy biologiczne nie są przecież niczym innym niż roztworami wodnymi. 



 

   Promotorem obronionej w roku 2011 rozprawy był profesor Janusz Stangret, a Rada 

Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2011 uznała 

rozprawę za wyróżniającą się.   

                                                                                                 

                                                                                                       Gratulacje! 

 
 

PODZIĘKOWANIA 

 

   Oto treść listu wystosowanego przez Dziekana do Profesora Zdzisława Sikorskiego. 

Nie potrzeba żadnego komentarza - wystarczy dołączyć się do życzeń zdrowia i wszelkiej 

pomyślności ! 

 

     Pan 

     Prof. zw. dr hab. inż. Zdzisław SIKORSKI 

     Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności 

 

   Bardzo dziękuję za list i wspaniały prezent w postaci książki pod tytułem „Methods of 

Analysis of Food Components and Additives” (Second Edition). Przekażę ją do naszej 

BIBLIOTEKI, a informacja ukaże się także w BIULETYNIE. 

Korzystając z okazji przesyłam Panu Profesorowi serdecznie życzenia noworoczne 

dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.   

  

 

                                                                                        Z wyrazami szacunku 

                       Profesor Jacek Namieśnik  

 

 

   Kolejne podziękowania kierujemy do Profesora Romana F. Nalewajskiego, który na 

ręce Redaktora BIULETYNU, a który jest również Przewodniczącym Komisji Bibliotecznej 

przesłał przeznaczony do naszej Bibliotek egzemplarz książki zatytułowanej ”Information 

Origins of the Chemical Bond “ wydanej przez wydawnictwo Nova Science Publishers (New 

York, USA) w ramach serii Chemistry Resarch and Application Series. 

 

 

 



 

   Profesor Roman F. Nalewajski, kierownik Zespołu Chemii Kwantowej w Zakładzie 

Chemii Teoretycznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego jest absolwentem 

Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiego. Studia ukończył w roku 1970, a pracę 

dyplomową wykonał w Katedrze Chemii Fizycznej pod opieką Profesora Włodzimierza Libusia. 

To były początki Jego kontaktów z chemią kwantową. 

   Wymieniona wyżej książka to nie jest pierwsza pozycja pióra profesora 

Nalewajskiego przekazana do zbiorów naszej Biblioteki. Wiele osób zna zapewne wydane w 

roku 2001 przez Wydawnictwo Naukowe PWN Podstawy i metody chemii kwantowej  oraz 

wydaną w roku 2006 przez wydawnictwo Elsevier Information Theory of Molecular Systems. 

 

 Profesor Roman Nalewajski jest autorem komunikacyjnej teorii wiązania 

chemicznego - oryginalnej koncepcji, w której układ molekularny jest traktowany jako kanał 

komunikacyjny.  

   Pasją profesora Nalewajskiego jest chemia kwantowa, ale Jego prawdziwe  hobby to 

muzyka i malarstwo - uprawiane czynnie.  

  

 

NOWE SKRYPTY 

 
   W roku 2011 zostały wydane kolejne skrypty dla studentów, uczestniczących w 

kształceniu zamawianym. Skrypty  zostały wydane w ramach projektu „Kształcenie zamawiane 

na wybranych kierunkach studiów, realizowanych na Wydziale Chemicznym Politechniki 

Gdańskiej”, nr umowy UDA POKL 04.01.02-00-033/09. 

 

1. Dorota Martysiak- Żurowska, Barbara Kusznierewicz, 

 "Food Quality, Script for Laboratory Exercises", 

 

  2.   Paweł Filipkowski, Edyta Malinowska-Pańczyk, Józef Synowiecki, Robert Tylingo, 

               "Ćwiczenia laboratoryjne z technologii  fermentacyjnych przemysłu chemicznego", 

 

3. Edyta Malinowska-Pańczyk, Ilona Kołodziejska, "Mikrobiologia żywności", 

 

4. Andrzej Wasik, Agata Zygler, Agata Kot-Wasik, "ABC techniki SPE", 

 

5 Witold M. Lewandowski, "Techniczne, technologiczne i aparaturowe aspekty ochrony 

powietrza", 

 

6. Hanna Kątowska-Patelczyk,"Management Study Guide". 

 

  Wszystkie wymienione wyżej skrypty zostały wydane w roku 2011 przez  

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.  

 

Dziekan gorąco zachęca wszystkich pracowników do naśladownictwa. Ciągle przecież 

brakuje wszelkiego rodzaju materiałów i dydaktycznych. 


