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NOWI PROFESOROWIE NADZWYCZAJNI 
 

Na posiedzeniu w dniu 17.06.2009 Senat Politechniki Gdańskiej poparł wnioski 
Wydziału o mianowanie: 

dr hab. inż. Krystyny DZIERZBICKIEJ 
dr hab. inż. Marii MILEWSKIEJ 
dr hab. Anny LISOWSKIEJ – OLEKSIAK 

na stanowisko profesora nadzwyczajnego PG. 
 

W imieniu społeczności akademickiej Wydziału oraz swoim własnym składam Paniom 
Profesor gratulacje oraz życzenia wielu sukcesów, satysfakcji  oraz zdrowia i wszelkiej 
pomyślności. 

Dziekan 
 

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DOKTORSKĄ 
OBRONIONĄ W 2008 ROKU 

 
15.06.2009 na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się uroczyste 

wręczenie nagród i wyróżnień w konkursie za najlepsze prace doktorskie obronione w 2008 
roku z dziedziny chemii.  Konkurs na najlepszą prace doktorska z dziedziny chemii 
organizowany jest rok rocznie pod patronatem Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa 
Chemicznego oraz dwóch Wydziałów: Chemii UG oraz Chemicznego PG. W uroczystości 
uczestniczyli laureaci i wyróżnieni, promotorzy ich prac doktorskich, Dziekani Wydziałów 
Chemii UG oraz Chemicznego PG oraz wszyscy zainteresowani uroczystością. Listę 
nagrodzonych można znaleźć na stronie domowej Oddziału Gdańskiego  PTCh 
(www.pg.gda.pl/chem/InneJednostki/PTChem/ptch.htm). 
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POLITECHNIKA GDAŃSKA 
 
1. dr inż. Andrzej Nowak  LAUREAT  KONKURSU   
Synteza i właściwości warstw poli(3.4-etylenodioksytiofenu) modyfikowanego 
heksacyjanożelazianami(II/III) wybranych metali przejściowych. 
Promotor: dr hab. Anna Lisowska-Oleksiak 
Kontakt e-mail: andnowak@wp.pl 
 
2. dr inż. Michał Sabisz Wyróżnienie 
Indukcja procesu pseudo-starzenia w komórkach nowotworowych przez inhibitory 
topoizomerazy II: znaczenie dla efektu cytotoksycznego leków i oporności komórek 
pierwotnych nowotworu 
Promotor: prof. dr hab inż. Andrzej Skałdanowski 
Kontakt e-mail: ms@chem.pg.gda.pl 
 
3. dr inż. Anna Mietlarek-Kropidłowska Wyróżnienie 
Związki kompleksowe o rdzeniu bogatym w siarkę zawierające dwa różne ligandy S-
donorowe – potencjalne prekursory siarczków metali 
Promotor: prof. dr hab. inż. Barbara Becker 
Kontakt e-mail: anna@urethan.chem.pg.gda.pl 
 

STYPENDYŚCI GRUPY LOTOS SA 

 
 

W dniu 10 czerwca w siedzibie Grupy LOTOS  S.A. odbyło się spotkanie ze 
stypendystami. Grupa LOTOS jest fundatorem stypendiów, dedykowanych najlepszym 
studentom Politechniki Gdańskiej. Wśród 20 wyróżnionych osób znalazło się 8 studentów 
Wydziału Chemicznego: Szczepaniak Urszula (EPM), Gnutek Natalia (EPM), Michalska 
Barbara (BT), Stupak Anna (BT), Zwierzyńska Marta (TCH), Kupska Magdalena (TCH), 
Chodara Katarzyna (TCH), Buczak Wiktor (TCH). W programie wizyty oprócz części 
oficjalnej znalazła się prezentacja grupy LOTOS oraz zwiedzanie Rafinerii. 
 
 

CHEMIA ŻYWI I UBIERA 
KONFERENCJA W CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI 

 
Od sześciu już lat nauczyciele chemii ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

województwa pomorskiego spotykają się w czerwcu w Centrum Edukacji Nauczycieli w 
Gdańsku aby wysłuchać specjalistycznych wykładów i dyskutować o sposobach „zarażania” 
uczniów pasją chemiczną oraz o tym jak uczynić lekcje chemii bardziej atrakcyjne. Ostatnia 
konferencja zatytułowana „Chemia żywi i ubiera” odbyła się 09.06.2009 r tradycyjnie już  w 
części przedpołudniowej w Centrum Edukacji Nauczycieli, a w części popołudniowej na 
Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej 

Jak co roku honorowy patronat nad konferencją objął J. M. Rektor Politechniki 
Gdańskiej- prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, Pomorski Kurator Oświaty Zdzisław 
Szudrowicz oraz Marszałek Województwa Pomorskiego Jacek Kozłowski . 
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W tym roku w konferencji wzięło udział 80 nauczycieli oraz około 20 przedstawicieli 
wyższych uczelni Trójmiasta (Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej oraz 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego). 

Słowo wstępne do materiałów konferencyjnych, zatytułowane: Czy grozi nam 
zapaść cywilizacyjna? napisał profesor Janusz Rachoń, Senator RP.  
 
Podczas VI-ej Jubileuszowej Konferencji wygłoszono 7 wykładów:  
 

1.  prof. dr hab. Paweł Kafarski, Politechnika Wrocławska 
- Na pograniczu biologii i chemii, czyli historyjki z morałem. 
2. dr Irena Bojanowska, Uniwersytet Gdański 
 - Metale niezbędne i toksyczne. 
3. dr Iwona Maciejowska,  Uniwersytet Jagielloński 
 - Chemia żywi i ubiera żywność.  
4. prof. dr hab. Piotr Szefer,  Wydział Farmaceutyczny AMG 
- Ocena chemometryczna jakości żywności. 
5.  dr hab. inż.  Józef  Haponiuk, prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej  
- Związki wielkocząsteczkowe w przemyśle odzieżowym. 
6. dr inż. Barbara Kuśnierewicz, Politechnika Gdańska 
- Warzywa i owoce, wartość żywieniowa i terapeutyczna. 
7. dr Jolanta Sawicka, Centrum Edukacji Nauczycieli 
 - Chemia życia codziennego w nowej podstawie programowej nauczania    
chemii.  

 
W części popołudniowej Konferencji odbyły się cieszące się dużym 

zainteresowaniem, nie tylko nauczycieli ale i uczniów, wykłady z pokazami doświadczeń 
(odbyły się one na Wydziale Chemicznym PG) zatytułowane - Kuchennym szkiełkiem i 
okiem. Pokazy zostały przygotowane przez przedstawicieli Sekcji Studenckiej OG PTCh pod 
czujnym okiem opiekuna naukowego Sekcji Pani prof. Barbary Becker oraz dr inż. Anny 
Mietlarek –Kropidłowskiej.  
 

Oczywiście to by konferencja mogła się odbyć i dobrze wypaść było zasługą wielu 
osób. Słowa uznania i podziękowania należą się wszystkim wykładowcom, a także Pani dr 
inż. Bożenie Zabiegale, Sekretarzowi OG PTCH za czuwanie nad całością. 

 
Informacje na temat konferencji dla nauczycieli wraz z materiałami konferencyjnymi 

można znaleźć na stronie domowej OG PTCH w zakładce konferencje.  
www.pg.gda.pl/chem/InneJednostki/PTChem/ptch.htm  
                                                                                                   Jacek Namiesnik 
 


	NOWI PROFESOROWIE NADZWYCZAJNI
	KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DOKTORSKĄ
	OBRONIONĄ W 2008 ROKU

