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Biuletyn Redivivus! 
 
Szanowni PT Czytelnicy! 
Dwa ostatnie wydania Biuletynu (inna nazwa, szata graficzna i Redaktor) nosiły numery 
316 i 317 i ukazały się z datami 7 i 22 lipca 2015. Oba miały teŜ charakter nadzwyczajny. 
Po upływie ponad roku zapadła decyzja, aby biuletyn wznowić. Będzie on nosił teraz formę 
zbliŜoną do Biuletynu ogólnopolitechnicznego, a zawierać będzie informacje o charakterze 
bardziej wewnętrznym niŜ strony internetowe (część informacji moŜe zresztą trafić i tam). 
Wszyscy zainteresowani ukazaniem się informacji w bidach proszeni są o ich przesyłanie 
do prodziekana Chrzanowskiego (wojtek_c@pg.gda.pl). Biuletyn będzie rozprowadzany 
drogą internetową do wszystkich pracowników, a niewielka liczba egzemplarzy 
drukowanych będzie rozprowadzana drogą pocztową pomiędzy katedry i inne jednostki 
wydziału. 
 

Z Ŝycia Wydziału 
 

Podsumowanie Konferencji TraceSpec 
W dniach 4-7.09.2016 w auli Politechniki Gdańskiej odbył się 15th Workshop on Progress 
in Trace Metal Speciation for Environmental Analytical Chemistry. Konferencja została 
zorganizowana przez Międzynarodowe Towarzystwo Środowiskowej Chemii Analitycznej 
(International Association of Environmental Analytical Chemistry - IAEAC) we współpracy 
z Wydziałem Chemicznym PG oraz Polską Akademią Nauk. W warsztatach wzięło udział 
ponad 120 uczestników z 26 krajów. W trakcie konferencji wygłoszono 59 wystąpień ust-
nych, w tym 8 referatów przygotowanych na zaproszenie oraz zaprezentowano 48 poste-
rów. Konferencji towarzyszyła wystawa aparatury i wyposaŜenia analitycznego oferowa-
nego przez 9 znanych  firm. W trakcie wieczoru towarzyskiego międzynarodowa komisja 
konkursowa wręczyła nagrody za najlepsze wystąpienie ustne oraz postery prezentowane 
podczas konferencji przez młodego pracownika nauki (do 35 roku Ŝycia). W pierwszej 
kategorii przyznano dwie nagrody równorzędne dla K. L. LeBlanc z Trent University, 
Kanada oraz J. Wojcieszek z Politechniki Warszawskiej. Nagrody za najlepsze postery 
otrzymali: Magdalena Michalska – Kacymirow z Uniwersytetu Warszawskiego (1 miejsce) 
oraz David Clases z University of Muenster i Maria Carmen Barciela-Alonso z University of 
Santiago de Compostela (2 miejsce). Na prośbę przewodniczącego Komitetu Chemii 
Analitycznej, prof. R. Godlewska- śyłkiewicz wręczyła nagrodę za najlepszą pracę 
doktorską fundowaną przez firmę WITKO przyznaną dr inŜ. Łukaszowi Marcinkowskiemu 
z nasze4go wydziału. 
 

Podsumowanie V Ogólnopolskiego Forum Młodych Chemików 
Forum Młodych Chemików powstało z inicjatywy Wydziału Chemii UJ oraz PTChem. Idea 
ta została podjęta przez 10 wydziałów chemicznych czołowych polskich uniwersytetów 
i politechnik. Przeznaczone jest ono dla wybitnych uczniów szkół średnich (przede wszyst-
kim liceów). Odbywa się ono w formie trzydniowego spotkania, podczas którego odbywają 
się: sesja plakatowa, sesja prezentacji ustnych (obie mają charakter konkursowy), sesja 
wykładów profesorów z uczelni-gospodarza oraz warsztaty laboratoryjne dla uczestników. 
Dotychczas FMCh odbyło się juŜ w Krakowie (UJ), Lublinie (UMCS), Wrocławiu (UWr) oraz 
Warszawie (UW, PW). W organizacji FMCh współuczestniczy Olimpiada Chemiczna, przez 
której Komitety Okręgowe rekrutowani są uczestnicy. V Ogólnopolskie Forum Młodych 
Chemików odbyło się w Gdańsku w dniach 8-11 09. 2016, a organizatorem była Gdańska 
Chemia Akademicka, czyli konsorcjum utworzone w ub.r. przez: Wydział Chemiczny PG 
i Wydział Chemii UG. 
A oto laureaci imprezy: 
Przewodniczący jury: prof. dr hab. inŜ. Marek Kwiatkowski, określił poziom prac jako wysoki 
i jury rozpatrywało ich aŜ 18 aby wybrać finałową trójkę. 
Trzy równorzędne pierwsze nagrody za prezentację plakatową otrzymali (kolejność 
alfabetyczna wg okręgów): 
KRA9. Marcin Wąsowicz z V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w 
Krakowie za prezentację pt. Ciekawe właściwości związków chromu (II). 
LUB4. Zuzanna Hałas i Oliwia Suryś z III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej 
w Lublinie za prezentację pt. Zastrzyk energii – gdzie kryje się kofeina. 
RZE4. Aleksandra Połeć, Alicja Połeć, Dominika Szwed z Liceum Ogólnokształcącego 
Sióstr Prezentek im. Jana Pawła II w Rzeszowie za prezentację pt. Co w wodzie piszczy? 
Nagroda publiczności za plakat: 
TOR 5. Albert Juszczyk, Aleksander Goździewski z Gimnazjum i Liceum Akademickiego 
w Toruniu za prezentację pt. Metody otrzymywania bizmutu z ogólnodostępnego środka 
farmakologicznego – Dermatolu. 
Nagroda za prezentację ustną: 
KRA1. Daniel Golec z V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego z Krakowa 
za prezentację pt. Chemia podglądana w okularze – reakcje mikrokrystaliczne. 
Wszystkim laureatom raz jeszcze serdecznie gratulujemy. 
 

Wydarzenia, terminy 
 
W dniach 17-21.10.2016 odbędzie się dodatkowa 
rekrutacja na studia III stopnia. Chętni proszeni 
są o bliŜsze informacje do Dziekanatu. 
 
 
18.10.2016 profesor Yukihiro Ozaki z Kwansei 
Gakuin University w Hyogo, Japonia ,wygłosi 
wykład w ramach Seminarium Wydziałowego pt. 
„Recent progress in far-ultraviolet spectroscopy in 
condensed matter”. Wykład odbędzie się o godz. 
12:15 w sali 112 Chemia A. O profesorze Ozakim 
moŜna przeczytać obok. 
 
 
20.10.2016 mija termin składania prac magister-
skich na doroczny konkurs organizowany przez 
Oddzial Gdański PTChem. Regulamin konkursu 
został rozesłany przez Dziekanat. Prace magis-
terskie wraz z wymaganymi dokumentami naleŜy 
składać w Dziekanacie do 20.10.2016 do godz. 
13.00. 
 
 
Harmonogram posiedzeń RW na rok akademicki 
2016/17: 
 
30.09.2016 uroczyste posiedzenie RW - 
INAUGURACJA 
05.10.2016 zwyczajne posiedzenie RW 
09.11.2016 zwyczajne posiedzenie RW 
02.12.2016 uroczyste posiedzenie RW - 
DYPLOMATORIUM 
07.12.2016 zwyczajne posiedzenie RW 
11.01.2017 zwyczajne posiedzenie RW 
01.02.2017 zwyczajne posiedzenie RW 
01.03.2017 zwyczajne posiedzenie RW 
05.04.2017 zwyczajne posiedzenie RW 
10.05.2017 zwyczajne posiedzenie RW 
07.06.2017 zwyczajne posiedzenie RW 
12.07.2017 zwyczajne posiedzenie RW 
 
 
 
 



Biografia profesora Yukihiro Ozaki 
Yukihiro Ozaki urodził się w Sakai w 1949 r. B.Sc. w dziedzinie chemii uzyskał w 1973, 
M.Sc. w 1975, a Ph.D. (1978) wszystkie z Osaka University Po dwóch latach spędzonych 
w kanadyjskiej NRC zaczął pracę w Jikei University School of Medicine w Tokio w 1981. 
W 1989 został profesorem nadzwyczajnym na Kwansei Gakuin University, gdzie w latach 
2006-2010 był Dziekanem, a obecnie prorektorem. 
Prof. Ozaki był bardzo aktywny w dziedzinie chemii fizycznej I spektroskopii (badania 
i kształcenie) przez ostatnie 3 dekady. W 1993 roku był starszym pracownikiem naukowym 
na Princeton University, USA. Otrzymała cały szereg nagród i wyróŜnień: m. in. Fellow 
Award od Royal Society of Chemistry, a takŜe od Chemical Society of Japan and Society 
for Applied Spectroscopy. Jest honorowym profesorem na Jilin University i w instytucie 
Chemii Stosowanej w Changchungoraz profesorem gościem Uniwersytetu Pekińskiego. 
Ostatnio otrzymał nominację na stanowisko profesora gościa na Uniwersytecie Leopold-
Franzens w Innsbruck na 2018 rok.  

Profesor jest redaktorem naczelnym Chemometrics and Intelligent 
Laboratory Systems, redaktorem Applied Spectroscopy oraz Encyclopedia 
of Analytical Chemistry I członkiem kilku dalszych redakcji. W latch 2009-
13 był on Przewodniczącym azjatyckiego konsorcjum NIR a w 2014-16 
przewodniczącym Spectroscopical Society of Japan. Na temat 
spektroskopii napisał szereg (dziewięć) ksiąŜek. 
Jego program badawczy dotyczył przede wszystki studiów podstawowych 
jak i aplikacji dalekiego UV, spektroskopii IR i bliskiej IR oraz Ramana. 

Zaproponował m. in. technikę tłumionego całkowitego odbicia w  spektroskopii FUV I nowe 
typy przyrządó1) z tym związane. W centrum jego zainteresowania leŜy takŜe rozwój 
nowych metod analizy widmowej, jak na przykład kwantowo-mechaniczne obliczenia 
dwuwymiarowych korelacji i związana z tym chemometria.  
Dalsze nagrody profesora Y. Ozaki obejmują m. in.: 1998 Thomas Hirschfeld Award, 2001 
EAS Award for Achievements in Near IR Spectroscopy, 2002 Spectroscopical Society of 
Japan Award, 2002 Buechi Award, 2003 Hyogo Prefecture Science Award. Z Polski 
otrzymał Złoty Medal Uniwersytetu Wrocławskiego w 2009 oraz Srebrny Medal PLUS 
RATIO QUAM VIS na 650 lecie UJ w 2014. Przy okazji niniejszej wizyty profesor odbiera 
doktorat h.c. Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
 
 


