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W dniach 13-28 lutego 2009 wraz z Naukowym Kołem Chemików WCh PG Sekcja 
przygotowała wystawę zatytułowaną „Świat oczami chemika”. Dzięki uprzejmości Biblioteki 
Głównej w holu Gmachu Głównego można było oglądać postery popularnonaukowe 
wykonane przez członków obu kół. 

W marcu, po dłuższej przerwie, Sekcja otrzymała nowe pomieszczenie – pokój 118 
w budynku Chemia A. Fakt ten znacznie ułatwił zachęcenie wielu osób do wstąpienia w nasze 
szeregi. Przeprowadzona na początku roku akcja propagująca naszą działalność odniosła 
sukces. 10 marca na zebraniu rekrutacyjnym zjawiło się wiele osób, z czego 18 wyraziło chęć 
przystąpienia do Sekcji. Z czasem pojedynczo, ale sukcesywnie pojawiały się kolejne chętne 
osoby. Na chwilę obecną Sekcja posiada dwoje Opiekunów, dwudziestu dwóch 
pełnoprawnych członków (w tym czteroosobowy Zarząd), siedemnastu aspirantów i dwunastu 
członków honorowych. W sumie 53 osoby. 

Nowi aspiranci mogli już pomagać w prezentacji Sekcji podczas IV Forum Organizacji i Kół 
Akademickich (FOKA), które odbyło się na dziedzińcu północnym Gmachu Głównego 18 
marca 2009. W tym samym czasie na trzecim piętrze Gmachu Głównego (w holu przed Aulą 
PG) druga część Hybrydy wraz z Samorządem Studentów WCh PG przeprowadzała 
atrakcyjne eksperymenty w ramach akcji „Politechnika Open”. W śród nich: wulkan 
z dichromianu(VI) amonu, węże faraona – termiczny rozkład Hg(SCN)2, chemiczne ogrody – 
sole metali przejściowych w roztworze Na2SiO3, czy kwiaty mrożone w ciekłym azocie. 
Ponadto można było zmienić swój głos dzięki inhalacji helem i zgarnąć kolorową probówkę 
z logo WCh na pamiątkę. 



Jeszcze w tym samym miesiącu – 26 marca – członkowie Sekcji przedstawili autorski wykład 
„Biotechnologia, z czym to się je?” dla uczniów XIX Liceum Ogólnokształcącego 
w Gdańsku. 

Na początku kwietnia (02.04.2009) zorganizowaliśmy w Mini-Centrum Konferencyjnym 
otwarte „Warsztaty z autoprezentacji, czyli jak zrobić prezentację lub poster na konferencję”. 
Dzięki nim m.in. nowi członkowie mogli poznać tajniki tworzenia profesjonalnych 
prezentacji oraz przejrzystych posterów do zaprezentowania na konferencji, seminarium, czy 
zgłoszenia do konkursu. 

Podczas przerwy majowej (30 kwietnia – 4 maja) odbywała się jubileuszowa, XXX 
Ogólnopolska Szkoła Chemii zorganizowana przez Uniwersytet Wrocławski w Przesiece 
niedaleko Jeleniej Góry. Na Szkole członkowie Sekcji zaprezentowali trzy prezentacje oraz 
dwa postery w języku angielskim. Jeden z nich – Damiana Paliwody – otrzymał III nagrodę 
w kategorii najlepszy poster z badań własnych. 

Nie długo później – 8 maja – miał miejsce finał konkursu na poster elektroniczny 
„Zareklamuj swój pierwiastek”. Zadaniem uczestników było przygotowanie elektronicznego 
posteru, który opisywałby jeden wybrany pierwiastek chemiczny. Niestety ze względu na 
niezrozumienie naszych intencji przez promujące konkurs media, wielu młodszych 
uczestników nadesłało prace typowo graficzne. Postanowiliśmy więc stworzyć oddzielną 
kategorię, w której ocenialiśmy walory estetyczne. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku 
konkurs będzie się cieszył jeszcze większą popularnością. 

Podczas VII Bałtyckiego Festiwalu Nauki został zorganizowany po raz kolejny konkurs na 
poster przeglądowy „Chemicznym okiem”. Nie cieszył się on jednak już tak dużym 
zainteresowaniem, gdyż jak wiadomo przygotowanie posteru w formie papierowej jest 
bardziej kosztowne i pracochłonne. W trakcie Festiwalu, jak zwykle w sobotę 
zorganizowaliśmy piknik naukowy „Laboratorium chemiczne od kuchni”, na którym 
uczestnicy dowiedzą się tego, co wspólnego mają ze sobą kuchnia i laboratorium chemiczne. 
Następnego dnia również w ramach VII BFN prezentowany był wykład „Biotechnologia, 
z czym to się je?”. 

Po wakacjach, na początku nowego roku akademickiego podczas zebrania walnego 
ustanowiono nowy Zarząd Sekcji w składzie: 

• Przewodniczący: Łukasz Dąbrowski 
• Z-ca przewodniczącego: Magda Gerigk 
• Sekretarz: Andrzej Okuniewski 
• Skarbnik: Michał Laskowski 

Przyjęto również sześcioro absolwentów w poczet członków honorowych oraz nadano 
siedmiorgu aspirantom statut pełnoprawnych członków. 

 



Dwuosobowa delegacja reprezentowała następnie Sekcję na XXXI Ogólnopolskiej Szkole 
Chemii zorganizowanej przez Uniwersytet Jagielloński w Murzasichle niedaleko 
Zakopanego. Natomiast kilka dni później – 20 listopada – członkowie Sekcji z kierunku 
Biotechnologia wyjechali na XI Ogólnopolskie Akademickie Seminarium Studentów 
Biotechnologii. W planach mamy również wizytę 12 grudnia w Warszawie na Zimowym 
Zjeździe Sekcji Studenckiej PTChem 2009. 

Bardziej szczegółowe opisy większości wspomnianych wydarzeń znajdują się na stronie 
internetowej Sekcji pod adresem: http://ssptchem.pg.gda.pl/?s1=03. 
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