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Notatka od redaktora 

Ostatnio była dłuŜsza przerwa w ukazywaniu się biuletynu, za co przepraszam, związane 
to było wszakŜe z redagowaniem znacznie większego przedsięwzięcia wydawniczego. 
Zaległe materiały są zgromadzone, i – choć tracą urok nowości – ukaŜą się w kolejnych 
numerach, ku pamięci pokoleń. 

Z Ŝycia Wydziału 

Granty zdobyte przez pracowników WChem PG w konkursach NCN 

OPUS 11 (po odwołaniu): 
1. „Sfrustrowane pary Lewisa (FLP): nowa klasa związków fosforu z zastosowaniem 
w syntezie i katalizie” (dr inŜ. R. Grubba – KChN). 466.500 zł. 

OPUS 12: 
2. Odpowiedź biologiczna indukowana przez niesymetryczne bisakrydyny o wysokiej 
aktywności przeciwnowotworowej w komórkach ludzkiego raka okręŜnicy i płuc, wzmocnio-
na przez dostarczenie związków w postaci koniugatów z nanocząstkami” (dr hab. E. Au-
gustin – KTLiB) 1.343.202 zł 
3. Pochodne aromatycznych makrolidów polienowych o polepszonej selektywnej tok-
syczności (prof. dr hab. inŜ. S. Milewski -KTLiB) 943.050 zł. 

SONATA 12: 
4. Badania nad syntezą, charakterystyką właściwości fizykochemicznych oraz fotokatali-
tycznych nanokompozytów TiO2 opartych na ferrytach spinelowych i heksagonalnych do 
utleniania zanieczyszczeń organicznych w fazie wodnej (dr inŜ. A. Zielińska-Jurek – KTCh) 
408.600 zł 

PRELUDIUM 12: 
5. „Rozwój i walidacja teoretycznego modelu przewidywania stabilizującego i destabili-
zującego wpływu osmolitów na strukturę białek na podstawie ich sekwencji aminokwa-
sowej” (mgr inŜ. B. Adamczak – KChF) 91.800 zł 
6. „Kwasy nukleinowe w Ŝywności; rodzaje i zawartość w surowcach i przetworzonych 
produktach Ŝywnościowych” (mgr inŜ. J. Głazowska – KChTiBś) 49.950 zl 
7. „Opracowanie nowej metody badania dynamicznych procesów ładowania i rozłado-
wania superkondensatorów litowo-jonowych” (mgr inŜ. M. Mielniczek – KEKiIM) 138.680 zł 
8. „Mechanizm rozpoznania i wiązania substratów przez Υ-sekretazę na przykładzie 
prekursora polipeptydów beta-amyloidowych” (mgr inŜ. Ł. Nierzwicki – KChF) 131.000 zl 
9. „Charakterystyka produktów utlenienia fosfolipidów oraz określenie toksyczności 
i zdolności utlenionych fosfolipidów i produktów ich trawienia do indukcji komórkowego 
stresu oksydacyjnego w modelowych liniach komórek przewodu pokarmowego (mgr inŜ. K. 
Parchem – KChTiBś) 100.000 zł 
10. „Synteza i charakterystyka fotoelektroaktywnych warstw tlenku molibdenu otrzyma-
nych na drodze elektrochemicznej anodyzacji molibdenu (mgr inŜ. M. Szkoda  – KChiTMF) 
99.800 zł 

Serdecznie gratulujemy wszystkim zdobywcom grantów równocześnie apelując o 
dalsze intensywne składanie wniosków w kolejnych konkursach – nie tylko NCN. 

Udział Wydziału Chemicznego w akcji COST 

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej będzie uczestniczyć w projekcie realizo-
wanym w ramach tzw. Akcji COST zatytułowanym “Personalized nutrition in aging society: 
redox control of major age related diseases” finansowanym w ramach Europejskiego Pro-
gramu Ramowego Horyzont 2020 (COST Action CA16112, akronim NutRedOx). Starania 
o zdobycie funduszy na wsparcie działań grupy uczonych europejskich prowadzących 
badania w obszarze tzw. substancji aktywnych redoksowo i efektów biologicznych oraz 
fizjologicznych wykazywanych przez te substancje były inicjatywą badaczy naleŜących do 
sieci NutriOx sponsorowanej przez tzw. Francusko-Niemiecki Uniwersytet (Université 
franco-allemande/Deutsch-Französische Hochschule) afiliowany przy członkowskich uni-
wersytetach z obu tych krajów. Do udziału w sieci zaproszeni zostali równieŜ badacze 
z innych krajów, których działalność naukowa zgodna była ze wspomnianym obszarem 
naukowym. W tej liczbie trzy lata temu znalazła się takŜe przedstawicielka Wydziału 
Chemicznego Politechniki Gdańskiej, dr hab. inŜ. Agnieszka Bartoszek, prof. PG, zajmu-
jąca się m.in. Ŝywieniowymi substancjami przeciwutleniającymi w prewencji chorób cywili-
zacyjnych i starzejącego się społeczeństwa. Następstwem uczestnictwa w sieci i współ-
pracy z tworzącymi ją grupami badawczymi był jej udział w pracach nad sformułowaniem 
projektu Akcji COST NutRedOx, który został rekomendowany do wsparcia finansowego 
w 2016 roku. Finansowanie projektu przyznawane jest na okres 4 lat (2017 - 2021) i przede 
wszystkim słuŜy wspieraniu współpracy między instytucjami zainteresowanymi tematyką 
Akcji, głównie poprzez finansowanie staŜy młodych naukowców w partnerskich instytuc-
jach. Akcja COST NutRedOx spotkała się z szerokim odzewem i obecnie zrzesza partne-
rów z 34 krajów z Europy, rejonu Morza Śródziemnego i Bliskiego Wschodu. Prze-
wodniczącym Akcji COST NutRedOx jest Prof. Mustapha Cherkaoui Malki z Universytetu 
w Dijon, Francja, a jego zastępcą – dr hab. inŜ. Agnieszka Bartoszek, prof. PG. 

Obrony prac doktorskich: 
 
8.03.2017 odbyła się obrona pracy doktorskiej 
mgr Olgi Krasodomskiej. Tytuł rozprawy: „Investi-
gation on domestic fruits seed oils in personal ca-
re emulsion systems”; promotorzy: dr hab. Chris-
tian Jungnickel (PG) i prof. Maria Casadei (Uni-
versity of Rome, Włochy); recenzenci: dr hab. 
Beata Grobelna (Uniwersytet Gdański), dr hab. 
inŜ. Dariusz Witt (PG). 
 
9.03.2017 odbyła się obrona pracy doktorskiej 
mgr inŜ. Renaty Jędrkiewicz. Tytuł rozprawy: „De-
velopment and application of different strategies 
for determination of monochloropropanediol fatty 
acid esters in samples of edible fats and food 
products with high content of fats”; promotor: 
prof. dr hab. inŜ. Jacek Namieśnik (PG), promotor 
pomocniczy: dr inŜ. Justyna Gromadzka (PG); 
recenzenci: prof. dr hab. Piotr Stepnowski (Uni-
wersytet Gdański), prof. Jan Ake Jonsson (Lund 
University, Szwecja). 
 
10.03.2017 odbyła się obrona pracy doktorskiej 
mgr inŜ. Karoliny Kuklińskiej. Tytuł rozprawy: „No-
we narzędzia metodologiczne w zakresie wyko-
nywania ocen oddziaływania na środowisko – na 
przykładzie zakładu utylizacyjnego odpady komu-
nalne”; promotor: prof. dr hab. Lidia Wolska 
(Gdański Uniwersytet Medyczny); recenzenci: dr 
hab. inŜ. Magdalena Prokopowicz (GUMed), prof. 
dr hab. inŜ. Adriana Zaleska-Medynska (PG). 
 
16.03.2017 odbyła się publiczna obrona pracy 
doktorskiej mgr. inŜ. Marcina Włocha. Tytuł roz-
prawy: „Synthesis, chemical structure and selec-
ted properties of novel poly(hydroxyurethane)s by 
non-isocyanate route”; promotor: dr hab. inŜ. Ja-
nusz Datta, prof. nadzw. PG; recenzenci: prof. dr 
hab. Andrzej Dworak (Centrum Materiałów Poli-
merowych i Węglowych PAN w Zabrzu), dr hab. 
inŜ. Piotr Czub (Politechnika Krakowska). 
 
31.03.2017 odbyła się publiczna obrona pracy 
doktorskiej mgr inŜ. Magdaleny Kupskiej. Tytuł 
rozprawy: „Opracowanie nowych metodyk ozna-
czania związków bioaktywnych i zapachowych 
w próbkach owoców miechunki peruwiańskiej 
(Physalis peruviana) oraz innych "superowoców" 
jako narzędzi do oceny ich walorów zdrowotnych 
i sensorycznych”. Promotor: prof. dr hab. inŜ. Ja-
cek Namieśnik (PG); promotor pomocniczy: dr 
inŜ. Justyna Gromadzka (PG) Recenzenci: prof. 
dr hab. Krystyna Pyrzyńska (Uniwersytet War-
szawski), dr hab. Małgorzata Majcher (Uniwer-
sytet Przyrodniczy w Poznaniu). 
 
11.04.2017 odbyła się publiczna obrona pracy 
doktorskiej mgr inŜ. Magdaleny Śliwińskiej. Tytuł 
rozprawy: „Ocena autentyczności wybranych na-
pojów spirytusowych z wykorzystaniem 
elektronicznych zmysłów, technik chromatograf-
ficznych i spektroskopowych oraz oceny senso-
rycznej”. Promotor: prof. dr hab. inŜ. Waldemar 
Wardencki (PG), Promotor pomocniczy: dr inŜ. 
Tomasz Dymerski (PG); recenzenci: prof. dr hab. 
Bogusław Buszewski (UMK Toruń), prof. dr hab. 
inŜ. Zbigniew Brzózka (Politechnika Warszaw-
ska). 
 
28.04.2017 odbyła się publiczna obrona pracy 
doktorskiej mgr inŜ. Małgorzaty Rutkowskiej. 
Tytuł rozprawy: „Badanie jednorodności i trwałoś-
ci kandydatów na materiały odniesienia (gleba, 



Odeszli od nas: 

16 kwietnia 2017 zmarł w wieku niemal 93 lat emerytowany pracownik Wydziału Che-
micznego PG, doc. dr inŜ. Jerzy Kapczyński. Pochodził z Bydgoszczy, gdzie takŜe zdał ma-
turę. Dyplom mgr inŜ. uzyskał na naszym Wydziale w 1951 roku na Sekcji Nieorganicznej. 
Stopień doktora nauk przyrodniczych w zakresie chemii otrzymał na UAM w Poznaniu 19 
maja 1961. Po spędzeniu szeregu lat w przemyśle i przemysłowych instytutach NB, od 
1 lutego 1973 objął stanowisko docenta w Katedrze Technologii Nieorganicznej na naszym 
Wydziale, gdzie w latach 1974-79 był Dyrektorem Instytutu Chemii i Technologii Nieorga-
nicznej. Zajmował się technologią kwasu siarkowego i pigmentów tytanowych. W 1990 roku 
przeszedł na emeryturę. Pochowany został w Sopocie. 

19 kwietnia 2017 roku zmarł w wieku 89 lat prof. dr hab. inŜ. Bronisław Drozdow-
ski, współtwórca oraz znawca chemii i technologii lipidów, wieloletni nauczyciel akademicki 
Wydziału Chemicznego PG oraz jego Prodziekan i dwukrotnie Dziekan (1984-1987 i 1987-
1990). Ukończył on studia magisterskie na Wydziale Chemicznym PG w 1954 roku. TuŜ po 
studiach podjął pracę w Katedrze Chemii i Technologii Tłuszczów PG, kierowanej wtedy 
przez prof. dr inŜ. Henryka Niewiadomskiego. W PG osiągnął stopnie: doktora nauk tech-
nicznych w 1964, doktora habilitowanego nauk technicznych w 1974, tytuł profesora nad-
zwyczajnego nauk chemicznych w 1981 oraz profesora zwyczajnego w 1994. W 1968 od-
był 9-miesięczny staŜ naukowy w Halifax Laboratory FRBC w Kanadzie. W PG był: z-cą 
dyrektora d/s Naukowych Instytutu Chemii i Technologii Organicznej oraz śywnościowej 
(1979-1981), kierownikiem  Zakładu Technologii Tłuszczów Jadalnych i Biotechnologii Lipi-
dów (do 1991); kierownikiem Katedry Technologii Tłuszczów Jadalnych (1991-1998). 

Bronisław Drozdowski pracował równieŜ na rzecz innych środowisk. Był m.in. człon-
kiem Komitetu Technologii i Chemii śywności PAN (1981-2002); przewodniczącym Komis-
ji/Sekcji Technologii i Chemii Tłuszczów KTChś PAN (1980-1992); przewodniczącym Pod-
komisji Analizy Tłuszczów Komitetu Chemii Analitycznej PAN (1978-1981); przewodni-
czącym Komisji Analizy Tłuszczów i Środków Powierzchniowo Czynnych K.Chem.Anal. 
PAN (1982-1987). Był załoŜycielem oraz członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towa-
rzystwa Technologów śywności - PTTś (1990-2001), a od 2001 członkiem honorowym. 
Współorganizował Oddział Gdański PTTś będąc jego pierwszym prezesem (1991-1995). 
Był członkiem Rady Naukowej Centrum Agrotechnologii i Weterynarii PAN, później 
Instytutu PAN w Olsztynie (1988-2002); członkiem Rady Naukowej Instytutu Przemysłu 
Mięsnego i Tłuszczowego w Warszawie (1985-2003); członkiem Zespołu Ministerstwa 
Nauki, Szkolnictwa WyŜszego i Techniki d/s analizy i oceny działalności Instytutu Prze-
mysłu Mięsnego i Tłuszczowego w War-szawie; członkiem Zespołu Ministerstwa Rolnictwa, 
Leśnictwa i Gospodarki śywnościowej d/s raportu o stanie i perspektywach hodowli oraz 
uprawy rzepaku podwójnie ulepszonego w Polsce. Jego odejście stanowi duŜą stratę dla 
polskiego środowiska nauki o Ŝywności. 

 
 

osad denny, tkanka śledzia, tkanka dorsza, tkan-
ka kormorana) na podstawie wyników oznaczania 
całkowitej zawartości rtęci i metylortęci”. Promo-
tor: prof. dr hab. inŜ. Piotr Konieczka (PG), Pro-
motor: prof. dr hab. inŜ. Jacek Namieśnik (PG); 
recenzenci: prof. dr hab. Krystyna Pyrzyńska 
(Uniwersytet Warszawski), dr hab. Lidia Dzierz-
bicka-Głowacka, prof. IOPAN (Instytut Oceano-
logii PAN, Sopot). 
 
19.04.2017 odbyła się publiczna obrona pracy 
doktorskiej mgr inŜ. Huberta Dendy. Tytuł rozpra-
wy: „O moŜliwości zastosowania nowych metod 
eksperymentalnych do badania zjawiska konwek-
cyjnej wymiany ciepła”. Promotor: prof. dr hab. 
inŜ. Witold Lewandowski (PG), Promotor pomoc-
niczy: dr inŜ. Michał Ryms (PG); recenzenci: prof. 
dr hab. inŜ. Jarosław Mikielewicz (Instytut Ma-
szyn Przepływowych PAN, Gdańsk), prof. dr hab. 
inŜ. Mieczysław Poniewski (Politechnika War-
szawska). 
 
20.04.2017 odbyła się publiczna obrona pracy 
doktorskiej mgr inŜ. Aleksandry Miszkiel. Tytuł 
rozprawy: „Regulacja aktywności syntazy gluko-
zamino-6-fosforanu z Candida albicans – badania 
metodami obliczeniowymi”. Promotor: prof. dr 
hab. inŜ. Sławomir Milewski (PG); Recenzenci: dr 
hab. Cezary Czaplewski, prof. UG (Uniwersytet 
Gdański), dr hab. inŜ. Aleksander Herman (PG). 
 
18.04.2017 odbyła się publiczna obrona pracy 
doktorskiej mgr inŜ. Doroty Pawlak. Tytuł rozpra-
wy: „Nowe estrowe i amidowe pochodne inhibi-
torów syntazy glukozamino-6- fosforanu-synteza 
i aktywność biologiczna”. Promotor: prof. dr hab. 
inŜ. Ryszard Andruszkiewicz (PG); Recenzenci: 
dr hab. ElŜbieta Kamysz, prof. nadzw. UG (Uni-
wersytet Gdański), prof. dr hab. inŜ. Paweł Kafar-
ski (Politechnika Wrocławska). 
 
09.05.2017 odbyła się publiczna obrona pracy 
doktorskiej mgr inŜ. Agnieszki Jabłońskiej. Tytuł 
rozprawy: „Synteza, badania strukturalne i spek-
troskopowe kompleksów cynku i kadmu z 
ligandem tris(2,6-diizopropylofenoksy)silanotiola-
nowym”. Promotor: dr hab. inŜ. Anna Dołęga 
(PG); Recenzenci: dr hab. Barbara Barszcz, prof. 
UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach), dr hab. Magdalena Małecka (Uniwersytet 
Łódzki). 
 
 
 
 

 


