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Wydarzenia, terminy 
Polecamy kalendarz na głównej stronie www Wy-
działu Chemicznego (trzeba odblokować wyska-
kujące okienka). 
 
_______________________________________ 

Z Ŝycia Wydziału 
Wydział Chemiczny PG otrzymał kategorię A+ w ocenie parametrycznej. 

W poniedziałek 16.10. br. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przy Ministrze Nauki 
i Szkolnictwa WyŜszego ogłosił wyniki tzw. oceny parametrycznej (oficjalna nazwa: kom-
pleksowa ocena jakości działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek nauko-
wych, co oznacza wydziały polskich uczelni wyŜszych oraz instytuty PAN i inne NB) za 
czteroletni okres 2013–16. W wyniku tej oceny Wydział nasz uzyskał najwyŜszą (tzw. 
wiodącą) kategorię A+, co naleŜy uznać za wydarzenie historyczne, choć z dawna ocze-
kiwane. JM Rektor PG – członek naszej Rady Wydziału, prof. Jacek Namieśnik – rozesłał 
do wszystkich pracowników Wydziału list gratulacyjny, w którym podziękował im za 
dotychczasowy wysiłek i apelował o dalszy w związku z planowanym wystąpieniem o sta-
tus uczelni badawczej dla PG. Specjalne posłanie Dziekana do pracowników Wydziału 
publikowane jest obok. 

Redaktor sądzi, Ŝe czytelnicy mogą być zainteresowani techniczną stroną oceny. Doko-
nywana jest ona w tzw. grupach wspólnej oceny (GWO). Naszą GWO była SI1CT (nauki 
ścisłe, inŜynierskie, chemia, technologia) licząca 16 jednostek. Na ocenę składają się czte-
ry kryteria (im wyŜsza wartość – tym lepiej). K1 oznacza osiągnięcia naukowe i twórcze 
i dla nas wynosiło ono 130,26. K2 oznacza potencjał naukowy a naszym przypadku było 
równe 1211,21. K3 – to materialne efekty działalności naukowej – 7,49. K4 odpowiada po-
zostałym efektom działalności naukowej i dało nam wartość 83,00. Kategorię przyznaje się 
po porównaniu kaŜdej jednostki parami z tzw, jednostką referencyjną dla danej GWO. Na-
stępnie panele ekspertów decydowały o wyróŜnieniu jednostek kategorii A z danej GWO 
kategorią A+ stosując dodatkowe kryteria (brak miejsca, aby je tu opisać), co w naszej 
GWO otrzymały 2 jednostki. Ogółem na 994 klasyfikowane jednostki, kategorię A+ otrzy-
mało 47, czyli znaleźliśmy się w najwyŜszych pięciu centylach. 

Redaktor uwaŜa, Ŝe specjalne gratulacje naleŜą się zespołowi przygotowującemu wnio-
sek z Dziekanem i panią Prodziekan ds. Nauki na czele. 

Gratulujemy takŜe innym wydziałom PG, z których WETI otrzymało takŜe kategorię A+, 
pięć innych – kategorię A (WA, WEiA, WILiŚ, WM i WZiE), a dwa pozostałe – kategorię B. 

Odeszli od nas (w Biuletynie – jak w Ŝyciu – radość przeplata się ze 
smutkiem) 

Z wielkim Ŝalem i smutkiem Ŝegnamy 

 
Profesora dr hab. inŜ. Jerzego Konopę 

4.03.1933–21.10.2017 

wieloletniego kierownika Zespołu Naukowego Chemii i Biochemii Związków Przeciwnowo-
tworowych w Katedrze Technologii Leków i Biochemii, Wydziału Chemicznego PG, kierow-
nika tej katedry w latach 1998–2003. Pan profesor studia ukończył na naszym Wydziale 
w roku 1956, po czym przez 2 lata zatrudniony był w Katedrze Chemii Ogólnej AM 
w Gdańsku. Od roku 1958 nieprzerwanie pracował w Zakładzie, później w Katedrze Tech-
nologii Leków i Biochemii PG, uzyskując tam stopień doktora w roku 1963, dr hab. w 1975, 
a w latach 1986 i 1997 tytuły profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego. 

Utrzymywał wieloletni kontakt i współpracę z ośrodkami naukowymi w USA oraz Niem-
czech odbywając tam staŜe naukowe, między innymi w latach 1975-76 na Uniwersytecie 
Minnesota w Austin oraz w roku 1989 w Deutsche Krebsforschung-Zentrum. Prof. Konopa 
był Kierownikiem Studium Doktoranckiego na Wydz. Chem. PG w latach 1991–2002, a w 
latach 1988-1991 Dyrektorem Instytutu Chemii i Technologii Organicznej oraz śywnościo-
wej. W trakcie swojej pracy naukowej był kierownikiem duŜych projektów badawczych fi-
nansowanych przez KBN, MNiSW oraz NCN. Działalność Pana Profesora na rzecz Uczelni 
to takŜe pełniona wiele lat funkcja Przewodniczącego Senackiej Komisji Bibliotecznej oraz 
członkostwo Senatu PG. 

Profesor Konopa był przede wszystkim Naukowcem poszukującym aktywnych związków 
przeciwnowotworowych i badającym mechanizmy ich biologicznego działania. Spośród 
zsyntetyzowanych w Jego zespole pochodnych akrydonu, związek o nazwie Symadex® 
dotarł do II fazy badań klinicznych na pacjentkach z przerzutowym rakiem piersi. Jego 
Doro-bek naukowy, poza ww. osiągnięciami, to około 80 publikacji w czasopismach z listy 
filadel-fijskiej, IH=27 oraz patenty na nowozsyntetyzowane związki z grupy imidazoakry-
donów, ni-troakrydyn oraz innych związków heterocyklicznych. Prof. Konopa był promoto-
rem 18 doktorów, z których 4 uzyskało stopień doktora habilitowanego, a 2 tytuł profesora. 

JuŜ będąc na emeryturze Pan Profesor kierował grantem NCBiR (2011-2014), w ramach 
którego zaproponował syntezę nowych pochodnych z grupy bisakrydyn, które zostały opa-
tentowane jako aktywne wobec wyjątkowo trudnych w terapii nowotworów trzustki. Prace 
wdroŜeniowe dotyczące tych związków są kontynuowane w Katedrze Technologii Leków 
i Biochemii. 

Pogrzeb odbędzie się w dniu 27 października (piątek) na cmentarzu Łostowickim 
w Gdańsku. Początek uroczystości Ŝałobnych o godzinie 13:00. Autokar podstawiony bę-
dzie w okolicach wjazdu vis-a-vis cerkwi. Odjazd autokaru przewidziano na godzinę 12:15. 

 
 
 

Publiczne obrony prac doktorskich 
 
23.10.2017 o godzinie 13:15 w Sali 360 

w Gmachu Głównym PG odbędzie się publiczna 
obrona pracy doktorskiej mgr inŜ. Nikoli Śniadec-
kiej. Tytuł rozprawy: „Badania nad zagospoda-
rowaniem organicznej frakcji odpadów komunal-
nych”. Promotor: prof. dr hab. inŜ. Jan Hupka 
(PG). Recenzenci: prof. dr hab. inŜ. Stanisław Le-
dakowicz (PŁ), prof. dr hab. inŜ. Eugeniusz Mil-
chert (ZUT, Szczecin). 
_______________________________________ 

 
6.11.2017 o godzinie 9:30 w Sali 112 Che-

mia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się 
publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inŜ. 
Moniki Wickiej-Grochockiej. Tytuł rozprawy: „Es-
teraza GDSL z psychrotolerancyjnego szczepu 
Pseudomonas sp. S9 - konstrukcja systemów 
ekspresyjnych opartych o komórki Escherichia 
coli i Pichia pastoris, produkcja, oczyszczanie 
i charakterystyka uzyskanych białek rekombinan-
towych”. Promotor: dr hab. inŜ. Hubert Cieśliński 
(PG); Promotor pomocniczy: dr inŜ. Marta Wa-
narska (PG). Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz 
Antczak (Politechnika Łódzka), prof. dr hab. Wło-
dzimierz Bednarski (UW-M w Olsztynie). 
_______________________________________ 

Posłanie Dziekana do pracowników 
Wydziału Chemicznego z okazji uzys-
kania oceny A+ w ocenie parametrycz-
nej jednostek naukowych. 
Drogie KoleŜanki i Koledzy, 

Uzyskanie przez Wydział Chemiczny PG kate-
gorii A+ w tegorocznej ocenie parametrycznej to 
nasz wspólny sukces, którego wartość trudno 
przecenić. Podstawą do tego sukcesu był Doro-
bek naukowy i wdroŜeniowy uzyskany w okresie 
2013-2016 – najbogatszy wśród jednostek nau-
kowych w obrębie Grupy Wspólnej Oceny SI1CT 
obejmującej 16 polskich wydziałów chemicznych 
i technologii chemicznej oraz drugi co do wiel-
kości spośród 286 jednostek naukowych rozpa-
trywanych w grupie Nauk Ścisłych i InŜynierskich 
(SI). 

Naszymi atutami były: wszechstronność – 
osiągnęliśmy wysokie parametry we wszystkich 
czterech kryteriach oceny oraz powszechność – 
szczególne zaangaŜowanie całej, bez wyjątku 
„załogi” WCH PG. Oczywiście, część naszych 
KoleŜanek i Kolegów wykazało się szczególnie 
wysoką efektywnością, znakomita większość – 
dobrą lub bardzo dobrą, niektórzy nieco mniej-
szą. JednakŜe wszyscy mają swój wkład do 
wspólnego dzieła. Za ten wkład, za czteroletni 
wysiłek, który przyniósł tak piękne owoce – ser-
deczne podziękowania dla całej naszej społecz-
ności akademickiej. 

Teraz cieszymy się wspólnie i świętujemy. Ma-
my do tego pełne prawo. Naszą radość dodat-
kowo potęguje niewątpliwy sukces całej naszej 
uczelni. Trzeba mieć jednak świadomość, Ŝe 
przed nami chyba jeszcze trudniejsze zadanie – 
utrzymanie tego co osiągnęliśmy w kolejnym 
okresie, przy najprawdopodobniej powaŜnie 
zmienionych warunkach i kryteriach. Musimy się 
wspólnie zastanowić, jak to osiągnąć. 

Dziekan Wydziału Chemicznego PG 
 

Prof. dr hab. inŜ. Sławomir Milewski 



Inauguracja roku akademickiego dla studentów specjalizacji Go! Green – 
Inter Applied Chemistry Program. 

W dniu 11.10.2017 w Sali Senatu PG odbyła się inauguracja roku akademickiego dla 
studentów nowatorskiej specjalizacji Go! Green – Inter Applied Chemistry Program. Pow-
stał on w ramach programu POWER, który na naszym Wydziale koordynował i negocjował 
dr hab. Christian Jungnickel, prof. nadzw. PG, o czym Biuletyn juŜ donosił. 

Celem samego projektu jest opracowanie i przeprowadzenie pierwszego cyklu kształ-
cenia na nowatorskiej specjalizacji pod tą samą nazwą. Trzydziestu studentów Wydz. 
Chem. (było 400 zgłoszeń) zakwalifikowanych do projektu to najlepsi studenci kierunków 
Biotechnologia, Chemia, Green Technologies and Monitoring/Zielone Technologie i Monito-
ring, Korozja oraz Technologia Chemiczna. Oprócz obowiązku uczestnictwa w zajęciach 
właściwych dla macierzystego kierunku studiów, w kaŜdym z siedmiu semestrów I stopnia 
kształcenia, są oni zobligowani do uczestnictwa w zajęciach z dodatkowego przedmiotu 
w języku angielskim. KaŜdy przedmiot prowadzony w ramach programu IAC będzie 
prowadzony przez wykładowcę z zagranicy, przez kilka tygodni w bezpośrednim kontakcie 
z prowadzącym, w ramach wykładów, seminariów oraz laboratoriów, a potem poprzez 
platformę e-learningu. Studenci będą mieli okazję do pracy w międzynarodowym środo-
wisku (troje z nich to studenci zagraniczni), a jako, Ŝe studiują na róŜnych kierunkach, będą 
mieli okazje do wymiany doświadczeń w trakcie wspólnego rozwiązywania problemów 
postawionych podczas zajęć. W pierwszym semestrze zajęcia prowadzi dr Calum Morrison 
(University of Glasgow) w ramach przedmiotu „Investigative Science: Forensic Chemistry 
and Toxicology”. 

W uroczystości inauguracji udział wzięli: JM Rektor PG, prof. dr hab. inŜ. Jacek Na-
mieśnik (inicjator wniosku do NCBiR), Prodziekan ds. Organizacji Studiów, dr hab. inŜ. 
Wojciech Chrzanowski, który zastępował równieŜ nieobecnego dr hab. Christiana Jungi-
ckela oraz zespół współpracowników tego ostatniego: dr hab. inŜ. Marek Tobiszewski 
(prowadził spotkanie), dr inŜ. Paweł Filipkowski i dr inŜ. Agnieszka Głowacz-RóŜyńska. Po 
krótkich wystąpieniach JM Rektora Namieśnika i Prodziekana Chrzanowskiego, pierwszym 
studentom zostały wręczone zaświadczenia o przyjęciu na specjalizację oraz okolicz-
nościowe upominki. Uroczystość zakończono wspólnym zdjęciem, które (jak równieŜ inne 
zdjęcia z uroczystości) jest dostępne na stronach www Wydziału. 

Sukcesy grantowe 
Wyniki konkursu MINIATURA I są ogłaszane w transzach, stąd „kapiący” charakter in-

formacji na temat tych wyników. Z nie mniejszą przyjemnością niŜ przy poprzednich donie-
sieniach informujemy, Ŝe z kolejnej transzy znów coś „skapnęło” dla naszego Wydziału. 
Tym razem zdobywcą grantu w wysokości 50 000 PLN jest pan dr inŜ. Tomasz Laskowski 
z Katedry Technologii Leków i Biochemii, którego grant (ID 371315) nosi tytuł: „Badania 
oddziaływań pochodnych akrydyny oraz niesymetrycznych po-chodnych bisakrydynowych 
z kwasami nukleinowymi metodami spektroskopii NMR”. 

Panu doktorowi serdecznie gratulujemy! 

Wizyta delegacji z Shandong Jianzhu University, Jinan, ChRL 
W piątek 20.10.2017 uczelnię naszą i wydział odwiedziła delegacja ww. uniwersytetu 

z Chin, pod przewodnictwem Wiceprezydenta (Prorektora) Song Bonina. Z delegacją 
spotkali się: prodziekani ds. nauki (A. Kot-Wasik) i ds. organizacji studiów (Redaktor) oraz 
dr hab. Christian Jungnickel i mgr inŜ. Wojciech Wojnowski (zna język chiński). Omówiono 
warunki współpracy w zakresie dydaktyki i badań podobne do tych, jakie obowiązują 
z innymi chińskimi uniwersytetami. Po południu podpisano wstępne porozumienie. 

Redaktor zauwaŜa, Ŝe jako prodziekan odpowiedzialny za międzynarodową współpracę 
akademicką (dydaktyka) byłby bardzo szczęśliwy, gdyby liczba studentów z Chin przekro-
czyła liczbę uczestników wszystkich dotychczasowych delegacji stamtąd. 

Informacja o seminarium 
Katedra Aparatury i Maszynozawstwa Chemicznego zaprasza na seminarium pt. „Zasto-

sowanie spektroskopii impedancyjnej do badań ogniw fotowoltaicznych w szerokim zakre-
sie częstotliwości – pomiary, modelowanie i analiza spektrum częstotliwościowego". Semi-
narium odbędzie się we wtorek 24.10.2017, o godzinie 15:15, w sali 114, Chemia C. 
Wykład oraz prezentację sprzętu pomiarowego poprowadzi Pan Adrian Drzazga, InŜynier 
Aplikacyjny w firmie Tespol Sp. z o.o. z Wrocławia. 

Zaproszenie z bratniej uczelni 
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskie Towarzystwo Naukowe (Wydział 

III – Komisja Chemii) zapraszają na wykład zatytułowany „Modeling Protein Folding and 
Aggregation”, który wygłosi Profesor Ulrich H.E. Hansmann z Wydziału Chemii i Biochemii 
Uniwersytetu Oklahomy, U.S.A. Wykład odbędzie się 27 października 2017 roku (piątek) o 
godz. 12:15 w sali D102 Wydziału Chemii UG (Gdańsk, ul. Wita Stwosza 63). 

Nieustający Konkurs 
Za poradą Kolegium Dziekańskiego, redaktor 

ogłosił konkurs dla ochotników czujących potrze-
bę wypowiedzi, Ŝyłkę dziennikarską i obdarzo-
nych niejakimi talentami w tym kierunku. Konkurs 
zdaje się przekształcać w „nieustający konkurs”. 
MoŜna zgłaszać się na adres e-mailowy redakto-
ra (wojtek_c@pg.gda.pl) do końca 2017 roku. 

Czwarte wydanie ksiąŜki pamiątkowej 
„Wydział Chemiczny Politechniki Gdań-
skiej 1945–2017”. 

Redaktor z niejaką satysfakcją odnotowuje 
ukazanie się czwartego wydania ksiąŜki pamiąt-
kowej pt. „Wydział Chemiczny Politechniki Gdań-
skiej 1945–XXXX”. W trzech poprzednich wyda-
niach XXXX było równe 2000, 2005 i 2010. Obec-
ne wyróŜnia się błyszczącą okładką, formą stricte 
odpowiadającą wymaganiom Księgi Identyfikacji 
Wizualnej PG oraz objętością (jest bowiem cień-
sza od 3 wydania, przy tym samym formacie). W 
zamian zawiera ona wkładkę w postaci CD ze 
spisem wszystkich absolwentów. Część papiero-
wa liczy 284 strony B5, zaś spis absolwentów 
255 stron A4. W druku byłoby ponad 600 stron, 
co czyniłoby z niej publikację tyleŜ kosztowną, co 
mało poręczną. Redaktor, który jest równieŜ 
redaktorem 4. wydania z góry wstydzi się za po-
pełnione błędy, choć część tych z poprzednich 
wydań udało się usunąć. Główną intencją tej 
informacji jest chęć poinformowania czytelników 
Biuletynu, Ŝe ci z samodzielnych pracowników 
naukowych, którzy księgi jeszcze nie otrzymali – 
mogą zgłaszać zapotrzebowanie lub odebrać eg-
zemplarze osobiście u Pana Dziekana lub redak-
tora, którzy posiadają odpowiednie zapasy. Do-
piero po zabezpieczeniu ich (oraz profesorów 
emerytowanych – pocztą) potrzeb, będzie moŜna 
rozprowadzić resztę nakładu (500 egz.) wśród 
absolwentów, którzy są naturalną grupą docelo-
wą tej publikacji. 

 
Dla porządku wypada dodać, Ŝe publikację 

ksiąŜki tradycyjnie wspomogła tzw. umową edy-
torską grupa LOTOS S.A., której przedstawiciel – 
„nasz” zresztą absolwent i doktor – obecnie Wi-
ceprezes Zarządu ds. Produkcji, dr inŜ. Jarosław 
Kawula – wygłosił na Wydziałowej Inauguracji 
Roku Akademickiego wykład inauguracyjny, bar-
dzo zresztą interesujący. 

Ostatnią uwagą musi być stwierdzenie, Ŝe 
szkoda, iŜ ksiąŜka ukazała się przed ogłoszeniem 
wyników ostatniej parametryzacji. 

 

 
 
 

 


