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Vivat Academia, Vivat BIULETYN! 
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 Redaktorowi BIULETYNU profesorowi Wacławowi Grzybkowskiemu składam 

serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za ogrom pracy włożony w przygotowanie 300 

kolejnych numerów naszego BIULETYNU będącego cennym źródłem informacji oraz 

narzędziem promocji naszego Wydziału. Jego to zasługą jest, że kolejne wydania 

BIULETYNU  mają dobrą formę redakcyjną i edytorską. Zaczynając prawie 15 lat 

temu wydawanie BIULETYNU Dziekana wzorowaliśmy się na Biuletynie 

Informacyjnym PG,  który umarł śmiercią naturalną kilka kadencji rektorskich temu - 

a  szkoda!    

                                               Dziękuję i proszę o ciąg dalszy 

  

                                                         Jacek Namieśnik 
          

 19 listopada 1997 roku ukazało się pierwsze wydanie BIULETYNU Dziekana 

Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. BIULETYN powstał z inicjatywy i na 

polecenie ówczesnego i obecnego Dziekana Wydziału Chemicznego PG profesora Jacka 

Namieśnika. Cały czas jest on głównym inspiratorem oraz dostawcą wiadomości 

publikowanych w BIULETYNIE. Trzeba jednak dodać, że coraz częściej inicjatywa 

wychodzi od PT Koleżanek i Kolegów, Czytelniczek i Czytelników BIULETYNU.     

  Dzisiejsze jubileuszowe wydanie BIULETYNU nosi numer 300 - oznacza to, że przez 

te bez mała 15 lat Redaktor BIULETYNU zapisał około 600 arkuszy formatu A4. Na czysto. 

Pomagało mu  tym wiele osób. Przez 10 lat każde wydanie BIULETYNU przechodziło przez 

ręce nieodżałowanej pamięci pana Mirka Maciuka. Obecnie za rozpowszechnianie 

BIULETYNU, to jest powielanie i dystrybucję,  odpowiada pani  Anna Jarząbek, a obsługą 

wersji internetowej zajmuje się pan Tomasz Laskowski. Należy dodać, że dzięki powstaniu 

wersji internetowej BIULETYNU możliwe jest umieszczanie wiadomości w nieco 

rozszerzonej formie ilustrowanych fotografiami.  
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 W imieniu współpracowników i własnym dziękuję PT Czytelnikom BIULETYNU 

Dziekana za ciepłe i życzliwe słowa zachęcające do przygotowywania kolejnych 

wydań.   
           

                                                                                                          Wacław Grzybkowski 
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DWÓCH NOWYCH SAMODZIELNYCH PRACOWNIKÓW 

NAUKOWYCH NA NASZYM WYDZIALE 
 

 W dniu 14 czerwca 2012 Rada Wydziału na wniosek powołanej wspólnie z Centralną 

Komisją ds. Stopni i Tytułu Naukowego Komisji podjęła uchwałę o nadaniu dr  inż. 

Agnieszce Bartoszek-Pączkowskiej stopnia naukowego doktora habilitownanego nauk 

chemicznych w zakresie biotechnologii.  

 W tym samym dniu Rada Wydziału przychylnie ustosunkowała się do wniosku 

Komisji powołanej wspólnie z Centralną Komisją ds. Stopni i Tytułu Naukowego i nadała dr 

inż. Stefanowi Krakowiakowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych  w 

zakresie technologii chemicznej. 

 

Tą drogą składam obojgu doktorom habilitowanym najserdeczniejsze 

gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów naukowych, satysfakcji z pracy 

dydaktycznej oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym i osobistym. 

 

                           Profesor Jacek Namieśnik 

             Dziekan 
 

 

 

NIE BOIMY SIĘ CHEMII - WE ARE NOT AFRAID OF CHEMISTRY 
 

 Tak zatyłowane są materiały konferencyjne będące plonem konferencji pod tym 

samym tytułem, która odbyła się 5 czerwca 2012 w Centrum Edukacji Nauczycieli w 

Gdańsku. a której organizatorami byli Centrum Edukacji Nauczycieli, Polskie Towarzystwo 

Chemiczne - Oddział Gdańsk, Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział 

Chemiczny Politechniki Gdańskiej oraz nauczyciele chemii ze szkół Trójmiasta.  

 Konferencja NIE BOIMY SIĘ CHEMII była dziewiątą z kolei konferencją 

organizowaną co roku w gdańskim CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI przez wyżej 

wymienionych organizatorów. Pierwsza odbyła się 8 czerwca 2004 roku. W skład Komitetu 

Naukowego tegorocznej konferencji wchodzili profesor Barbara Becker (PG), profesor Lech 

Chmurzyński (UG), profesor Jacek Namieśnik (PG), profesor Piotr Szefer (GUMed) oraz dr 

Jolanta Sawicka (CEN). Redaktorami materiałów konferencyjnych byli Jacek Namieśnik, 

Lech Chmurzyński i Jolanta Sawicka. 

 Autorem wprowadzenia do konferencji i do  materiałów konferencyjnych 

zatytułowanego tak jak i cała konferencja to jest NIE BOIMY SIĘ CHEMII był profesor 

Sławomir Milewski z Katedry Technologii Leków i Biochemii Wydziału Chemicznego PG, 

który wyraził przekonanie, że jednym z efektów konferencji będzie wzrost poziomu 



 

świadomości chemicznej, możliwość identyfikacji oraz zrozumienie rzeczywistych zagrożeń, 

a także eliminacja nieuzasadnionych strachów i lęków. Tym co nie brali udziału w 

konferencji polecamy zapoznanie się z materiałami - WARTO! 

 

 

 

 

 

 

OTWARCIE LABORATORIUM ZAAWANSOWANYCH TECHNIK 

CHROMATOGRAFICZNYCH 
 

 Katedra Chemii Analitycznej z naszego Wydziału  prowadzi od wielu lat zakrojone na 

szeroką skalę badania naukowe z wykorzystaniem technik chromatograficznych, zarówno 

chromatografii gazowej jak i cieczowej. Ważnym wydarzeniem w życiu Katedry było 

stworzenie nowego laboratorium zaawansowanych technik chromatograficznych. 

Wyposażenie tego laboratorium zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej. Przygotowanie 

pomieszczenia oraz instalacja urządzenia zajęła przeszło 4 miesiące.W przygotowanym od 

podstaw laboratorium: 

 - zainstalowano system kompletnej dwuwymiarowej chromatografii gazowej Pegasus 

4D, wyposażony w modulator kriogeniczny oraz sprzężony ze spektrometrem mas z 

analizatorem czasu przelotu (GC×GC-TOFMS), 

 - podłączono w pełni automatyczny system przygotowania i dozowania próbek firmy 

Gerstel, umożliwiający: desorpcję termiczną (TD), dynamiczną analizę fazy 

nadpowierzchniowej (DHS), mikroekstrakcję do fazy stacjonarnej (SPME), automatyczną 

wymianę wkładek dozownika (ALEX), 

 - zainstalowano i skonfigurowano oprogramowanie LECO ChromaTOF i Gerstel 

Maestro umożliwiające sterowanie  systemem oraz zautomatyzowane przeprowadzanie 

analiz począwszy od przygotowania/zadozowania próbki do obróbki danych pomiarowych. 

 Laboratorium powstało w wyremontowanym i zaadoptowanym pomieszczeniu, gdzie 

kolejno  funkcjonowały laboratorium Katedry Technologii Kauczuku i Gumy,  warsztat 

Wydziału Chemicznego PG, a ostatnio magazyny Biblioteki.  Obecnie jest to pracownia 022, 

której wejście jest usytuowane w podziemnym korytarzu budynku Chemii A, stanowiącym 

przejście do kompleksu naukowo-konferencyjnego łączącego budynki Chemii A, B i C.  

 Uruchomienie laboratorium wymagało pogłębienia pomieszczenia (BHP), 

przeprowadzenia prac remontowych mających na celu optymalne wykorzystanie powierzchni 

użytkowej, założenia odpowiedniej instalacji elektrycznej i wentylacyjnej, zainstalowania 

generatora azotu gazowego, sprężarki powietrza i linii przesyłowej helu.   

Jest to jedyny w Polsce w pełni wyposażony zestaw GC×GC-TOFMS. System ten 

charakteryzuje się wysoką zdolnością rozdzielczą i znacznie większa czułością w porównaniu 

do jednowymiarowej chromatografii gazowej, co w konsekwencji pozwala na pełne 

rozdzielanie składników próbek o złożonej matrycy oraz ich identyfikację i oznaczanie 

ilościowe na poziomie ultraśladowym. Z tych względów będzie on wykorzystywany w 

szeregu pracy badawczych mających na celu oznaczanie jakościowe i ilościowe analitów w 

próbkach o złożonym składzie matrycy, a w szczególności: identyfikację składników 

śladowych, analizę frakcji lotnej próbek żywności, ocenę jakości produktów spożywczych, 

rozróżnianie pochodzenia geograficznego i botanicznego, ocenę i śledzenie stanu środowiska, 

ocenę jakości powietrza, oznaczanie ilościowe metabolitów w próbka materiału 

biologicznego (metabolomika), identyfikację białek w próbkach biologicznych (proteomika), 



 

określanie zawartości pozostałości związków endokrynnych (antybiotyków, hormonów, 

pestycydów, WWA) w matrycach żywnościowych i środowiskowych. 

 Zespół prof. J. Namieśnika przeprowadził już pierwsze zajęcia laboratoryjne z 

wykorzystaniem tej aparatury. Obecnie przygotowuje zarówno kolejne propozycje zajęć 

dydaktycznych jak i ofertę dla sektora gospodarczego. System GC×GC-TOFMS może być z 

powodzeniem wykorzystany głównie do zastosowań biomedycznych, analizy żywności oraz 

ochrony środowiska.                                                                                                                    

                                                                                  Przygotowal Tomasz Chmiel 


