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Wydarzenia, terminy 
Polecamy kalendarz na głównej stronie www Wy-
działu Chemicznego (juŜ nie trzeba odblokowy-
wać wyskakujących okienek). 
 
_______________________________________ 

śyczenia świąteczne Dziekana 

 
Radości i spokoju w Noc Wigilijną, spełnienia nadziei jakie obiecuje Nowy 2018 Rok 

i pomyślności na wszystkie jego dni (w świetle doniesień Biuletynu – oby nie był gorszy), 
takŜe w Ŝyciu osobistym – Ŝyczę całej społeczności akademickiej Wydziału 

Dziekan Wydziału Chemicznego 
prof. dr hab. inŜ. Sławomir Milewski 

Z Ŝycia Wydziału 
Sukcesy we wnioskach grantowych 
• Konkurs Miniatura I odbywa się w systemie ciągłym. Z kolejnej transzy teŜ coś, jak to 
niegdyś określiłem – „skapnęło” dla naszego Wydziału – co czyni w minionym roku juŜ nie-
zły deszczyk. Tym razem dołoŜyła się do niego pani dr inŜ. Patrycja Szumała z Katedry 
Technologii Koloidów i Lipidów uzyskując grant (DEC-2017/01/X/ST4/01498) na badania 
pt. „Ocena transdermalnego transportu kolagenu i kwasu hialuronowego za pomocą nośni-
ków mikroemulsyjnych”. Przyznane środki finansowe to – dość typowo – 49 500 zł. Głów-
nym celem badawczym jest ocena stopnia oraz kinetyki transportu przez skórę naturalnych 
polimerów, tj. kolagenu i kwasu hialuronowego (o niskiej i wysokiej masie cząsteczkowej), 
zdyspergowanych w układzie mikroemulsyjnym (ME),in vitro. Z uwagi na wysoką zdolność 
do solubilizacji składników trudno rozpuszczalnych w danym medium, termodynamiczną 
stabilność oraz wysokorozwiniętą powierzchnię międzyfazową, nośniki ME stanowią 
idealne układy przenoszenia leków, składników pokarmowych i innych, zapewniając ich 
kontrolowane uwalnianie i/lub transport do miejsca docelowego w organizmie. Zastoso-
wanie jako składników aktywnych kolagenu i kwasu hialuronowego (powszechnie uŜywane 
komponenty kosmetyków) pozwoli zatem na określenie podstaw przenikania równieŜ zwią-
zków wielkocząsteczkowych, do danej warstwy skóry, których to informacji brakuje w litera-
turze naukowej. Ponadto, z uwagi na bezpośredni kontakt ME ze skórą oznaczony zostanie 
takŜe profil toksyczności układu, w celu określenia podstawowego oddziaływania wszyst-
kich jego składników na komórki skóry. Gratulujemy niewątpliwego osiągnięcia. 
• Do nieco innego kalibru naleŜy projekt KORMON-INNOCHEM 2017, uzyskany przez 
PKN Orlen we współpracy z Katedrą Elektrochemii, Korozji i InŜynierii Materiałowej WCh 
PG. Grant o akronimie KORMON (pewnie od „monitorowanie korozji”) uzyskano w Ra-
mach konkursu NCBR pod nazwą INNOCHEM 2017. Obszar badawczy projektu obejmuje 
poznanie mechanizmów niszczenia instalacji petrochemiczno-rafineryjnych, określenie Dy-
namiki wnikania wodoru, określenie wpływu wodoru na parametry wytrzymałościowe stali, 
a przede wszystkim opracowanie metody monitorowania stanu konstrukcji i obiektów 
instalacji rafineryjnych. W ramach projektu opracowany zostanie bezobsługowy system 
monitorowania korozyjno-wodorowego. System ten będzie wdroŜony na instalacji krakingu 
katalitycznego FKK PKN ORLEN. Środki finansowe na ten cel to 1 980 000 PLN netto. 
Serdecznie gratulujemy zespołowi z KEKiIM z prof. K. Darowickim na czele. 

Wręczenie dyplomów 2017 
W piątek, 1 grudnia o godzinie 14:15 w Auli PG odbyła się uroczystość wręczenia 

dyplomów tegorocznym absolwentom naszego Wydziału. W roku bieŜącym liczby wyda-
nych dyplomów (razem dotychczas 7037 mgr i mgr inŜ. oraz 5142 inŜ.) wzrosły odpowied-
nio o 272 inŜynierów (I stopień) i 199 mgr lub mgr inŜ. (II stopień). 

Po odśpiewaniu hymnu państwowego posiedzenie otworzył Dziekan (absolwent WCh, 
rocznik 1979), który wygłosił teŜ dłuŜsze przemówienie. Przywitał gości i uczestników spot-
kania i przedstawił aktualny stan Wydziału, podkreślając, Ŝe absolwenci powinni kontak-
tować się nadal ze swoją Alma Mater poprzez strony wydziałowe w Internecie. Przypomniał 
teŜ, Ŝe na około 1600 studentów I i II stopnia, ponad 160 uczestników studiów doktoran-
ckich (III stopień) i kilkudziesięciu słuchaczy kursów i szkoleń, przypada 140 nauczycieli 
akademickich. Uroczystość była pierwszą taką ceremonią od czasu zdobycia przez 
Wydział kategorii A+ w ocenie parametrycznej. Zarówno zatem stan badań na wydziale, jak 
i odpowiednie akredytacje kierunków studiów, predestynują absolwentów do zrobienia 
karier naukowych lub w otoczeniu gospodarczym. Kończąc, zaznaczył Ŝe Homo Doctus 
Secum Semper Divitia Habet (Człowiek wykształcony bogactwo ma zawsze przy sobie) 
i Ŝyczył absolwentom wszelkiego powodzenia, tak w Ŝyciu zawodowym, jak i osobistym. 
Głos zabrał z kolei JM Rektor (absolwent WCh PG rocznik 1972), który z kolei kładł nacisk 
na aktywne podejście do Ŝycia i wyszukiwanie sobie najwłaściwszej ścieŜki kariery. Po tym 
wystąpieniu wręczono dyplomy z wyróŜnieniem oraz Złote Odznaki Absolwenta PG (2 
dyplomy inŜ. i 22 mgr lub mgr inŜ., choć odebrało tylko 1+13). Wręczali je JM Rektor 
i Dziekan. Następnie, pani prof. dr hab. inŜ. Barbara Becker – przewodnicząca Gdańskiego 
Oddziału PTCh (absolwentka WCh PG rocznik 1969) wręczyła nagrody Wydziału Chemicz-
nego i Gdańskiego Oddziału PTCh na najlepszą pracę dyplomową. Laureatką została pani 
mgr inŜ. Natalia SZYNKIEWICZ /kierunek Chemia/ za pracę pt. „Niesymetryczne difosfany 
– synteza i badania strukturalne” wykonaną pod kierunkiem najmłodszego habilitanta Wy-

Obrony prac doktorskich 
13.12.2017 o godzinie 12:15 w Sali 112, budynek 
Chemia A WCh PG odbędzie się publiczna ob-
rona pracy doktorskiej mgr inŜ. Artura Jasińs-
kiego. Tytuł rozprawy: „Opracowanie potencjo-
metrycznej wieloczujnikowej platformy wykonanej 
całkowicie w technologii all-solid-state do jedno-
czesnego oznaczania kilku jonów w roztworach 
wodnych”. Promotor: prof. dr hab. inŜ. Maria Bo-
cheńska (PG); Recenzenci: dr hab. inŜ. Łukasz 
Górski (Politechnika Warszawska), dr hab. inŜ. 
Jan Migdalski, prof. nadzw. AGH (AGH w Kra-
kowie). 
_______________________________________ 
18.12.2017 o godzinie 11:15 w Minicentrum Kon-
ferencyjnym, budynek Chemia A WCh PG odbę-
dzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr 
inŜ. Magdaleny Stolarskiej. Tytuł rozprawy: „Pró-
ba wykorzystania dendrymerów jako nośników le-
ków przeciwdrobnoustrojowych”. Promotor: prof. 
dr hab. inŜ. Ryszard Andruszkiewicz (PG); Re-
cenzenci: prof. dr hab. Wojciech Kamysz 
(GUMed), prof. dr hab. Zbigniew Maćkiewicz (UG 
_______________________________________ 
18.12.2017 o godzinie 13:15 w Minicentrum Kon-
ferencyjnym, budynek Chemia A WCh PG odbę-
dzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr 
inŜ. Michała Prejsa. Tytuł rozprawy: „Synteza 
i badania biologiczne nowych analogów kwasu 
mykofenolowego z pochodnymi adenozyny jako 
potencjalnych leków immunosupresyjnych”. Pro-
motor: prof. dr hab. inŜ. Krystyna Dzierzbicka; 
Promotor pom.: dr inŜ. Grzegorz Cholewiński 
(PG); Recenzenci: prof. dr hab. Adam Lesner 
(UG), dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, prof. 
UG (UG). 
_______________________________________ 
19.12.2017 o godzinie 10:15 w sali 222, budynek 
Chemia A WCh PG odbędzie się publiczna obro-
na pracy doktorskiej mgr inŜ. Katarzyny KsięŜ-
niak. Tytuł rozprawy: „Wzbogacalność urobku 
w KGHM Polska Miedź S.A.”. Promotor: prof. dr 
hab. inŜ. Jan Hupka (PG); Promotor pom.: dr inŜ. 
Witold Pawlos (KGHM Polska Miedź S.A.); Re-
cenzenci: prof. dr hab. inŜ. Adam Sokołowski 
(PWr), prof. dr hab. inŜ. Barbara Tora (AGH 
w Krakowie). 
_______________________________________ 
20.12.2017 o godzinie 11:15 w sali 112, budynek 
Chemia A WCh PG odbędzie się publiczna Obro-
na pracy doktorskiej mgr inŜ. Pawła Szczeblew-
skiego. Tytuł rozprawy: „Przeciwgrzybowe komp-
leksy antybiotyczne z grupy aromatycznych mak-
rolidów polienowych – wybrane aspekty badań 
analitycznych, strukturalnych i aplikacyjnych”. 
Promotor: prof. dr hab. inŜ. Ryszard Andrusz-
kiewicz (PG); Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy 
Ciarkowski (UG), prof. dr hab. Łukasz Komsta (U. 
Med. w Lublinie). 
_______________________________________ 
05.01.2018 o godzinie 10:15 w sali 112, budynek 
Chemia A WCh PG odbędzie się publiczna Obro-
na pracy doktorskiej mgr inŜ. Agnieszki Brozdow-
skiej. Tytuł rozprawy: „Otrzymywanie, właściwoś-
ci i struktura w ciele stałym tiosiarczanów amo-
niowych oraz związków pokrewnych”. Promotor: 
dr hab. inŜ. Jarosław Chojnacki (PG); Reces-
zenci: prof. dr hab. Anna Kozioł (UMCS w Lub-
linie), dr hab. Artur Sikorski (UG). 
_______________________________________ 

 
 



działu, pana dr hab. inŜ. R. Grubby (KChN). WyróŜnienie otrzymała pani mgr inŜ. Magda-
lena KRAJEWSKA /kierunek Biotechnologia/ za pracę pt. „Zmiany konformacyjne lizozymu 
spowodowane inkubacją białka w podwyŜszonej temperaturze w obecności związków 
wpływających na jego stabilność” wykonaną pod opieką pana dr inŜ. J. Wawera (KChF). 
Gorące gratulacje dla studentek i opiekunów. W tym momencie wręczono nagrodę spec-
jalną dla Nauczyciela Roku 2016/2017 tzw. Nagrodę „Sowa”, która tym razem przypadła dr 
inŜ. Łukasz PISZCZYKOWI (KTP, absolwent WCh PG rocznik 2006). Nagroda przyznawa-
na jest na wniosek Wydziałowej Rady Studentów, a wręczyła ją pani Maria WICHOWSKA, 
wieloletni członek (była przewodnicząca) WRS, która wkrótce potem została inŜ. a – jak 
mawiają zaprzyjaźnione wiewiórki – wkrótce zostanie pierwszą kobietą – przewodniczącą 
Studenckiego Parlamentu PG, co do momentu wydania tego numeru Biuletynu juŜ się 
dokonało. Gratulujemy i zazdrościmy dr Piszczykowi pięknej statuetki. 

W tym momencie przystąpiono do głównej części uroczystości, czyli wręczenia dyplo-
mów. Wręczał je Dziekan, któremu towarzyszył kierownik specjalności. Z pozostałych do 
rozdania 449 dyplomów, odebrało je 101 osób, które potwierdziły przybycie. Po zakończe-
niu rozdawnictwa, głos zabrała inŜ. Maria Wichowska, jako przedstawicielka Samorządu 
Studenckiego oraz mgr inŜ. Agnieszka Krysiak (absolwentka WCh PG rocznik 2000), jako 
przedstawicielka Stowarzyszenia Absolwentów PG. Obie złoŜyły nowym członkom Rodziny 
Chemicznej najlepsze Ŝyczenia wszelkiej pomyślności w obu Ŝyciach (Z i O). Ogólną Ra-
dość powiększyło odśpiewane z rzadko spotykanym zapałem i zaangaŜowaniem „Gaude-
amus igitur”. Wreszcie do akcji wkroczył teŜ młody, ale juŜ nie najmłodszy habilitant 
Wydziału, dr hab. inŜ. Grzegorz BOCZKAJ (Absolwent WCh PG rocznik 2008), który bra-
wurowo wygłosił tzw. „Ostatni wykład” zatytułowany „Zielona kawitacja (Green Cavitation)". 
Interesujące było wysłuchanie, jak zjawisko te, będące niejako tradycyjną zmorą inŜynie-
rów, moŜe zostać wprzęgnięte do czynienia czegoś dobrego i to w takiej dziedzinie jak 
chemia. Kolejne radosne śpiewy objęły tym razem „Gaude Mater Poloniae”, po czym – i tak 
juŜ gruntownie obfotografowani dyplomanci – stanęli do ostatniego wspólnego juŜ zdjęcia, 
które z balkonu wykonał niezawodny pan mgr inŜ. arch. Krzysztof Krzempek (niestety nie 
jest on absolwentem Wydziału Chemicznego). Efekty jego wysiłków moŜna obejrzeć 
w galerii na stronach wydziałowych. Są tam teŜ do pobrania zdjęcia w duŜej rozdzielczości. 
Absolwentom raz jeszcze Ŝyczymy wszystkiego najlepszego „w domu i zagrodzie”. 

Udział Wydziału Chemicznego w uroczystym posiedzeniu Senatu PG 
W dniu 6 grudnia 2017 odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu PG, podczas którego 

wręczone zostały m.in. odznaczenia i wyróŜnienia uczelniane, a takŜe nagrody Rektora I 
stopnia. Z Wydziału Chemicznego otrzymali je: 

Medale Komisji Edukacji Narodowej (wręczał Wojewoda Pomorski, Dariusz Drelich) 
dr hab. inŜ. Hubert Cieśliński 
dr hab. Katarzyna Kazimierczuk 
dr inŜ. Donata Konopacka-Łyskawa 

Pozostałe wyróŜnienia wręczał JM Rektor PG, prof. Jacek Namieśnik. 

Złoty Medal za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej 
Prof. dr hab. inŜ. Wiesław Wojnowski 
Prof. dr hab. inŜ. Włodzimierz Zwierzykowski 

Medal Honorowy Profesor Emeritus Politechniki Gdańskiej 
prof. dr hab. inŜ. Janusz Rachoń, prof. zw. PG 

Nagrody Rektora PG za całokształt dorobku 
prof. dr hab. inŜ. Marek Biziuk, prof. zw. PG 
prof. dr hab. inŜ. Janusz Rachoń, prof. zw. PG 
prof. dr hab. inŜ. Andrzej Składanowski 
prof. dr hab. inŜ. Witold Lewandowski 

Nagrody Rektora PG I stopnia: 

za uzyskany tytuł naukowy 
prof. dr hab. inŜ. Maciej Bagiński 
prof. dr hab. inŜ. BoŜena Zabiegała 

za osiągnięcia naukowe i artystyczne 
dr inŜ. Krzysztof Formela 
prof. dr hab. inŜ. śaneta Polkowska, prof. zw. PG 
dr inŜ. Jacek Ryl 

za działalność badawczo-rozwojową 
prof. dr hab. inŜ. Jan Hupka, prof. zw. PG 
dr inŜ. Robert Aranowski 

Specjalne Kategorie Indywidualne 
za artykuł o największym wskaźniku cytowań (IF 11,127) 
prof. dr hab. inŜ. Zofia Mazerska, prof. zw. PG 
dr hab. Ewa Augustin 

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców ustanowione w 2017 roku. 
12 grudnia 2017 MNiSzW ogłosiło wyniki konkursu na stypendia dla wybitnych młodych 

naukowców. Wśród nich znajduje się aŜ pięciu laureatów z Wydziału Chemicznego (7 na 
całej PG). Oto ich nazwiska: 

• Dr inŜ. Krzysztof Jarosław Formela 
• Dr hab. inŜ. Marek Wiktor Tobiszewski 
• Dr inŜ. Jacek Ryl 
• Dr inŜ. Łukasz Jerzy Piszczyk 
• Dr hab. inŜ. Grzegorz Piotr Boczkaj 

Jakby powiedział JM Rektor – „to duŜa rzecz”. Redakcja całkowicie popiera ten pogląd 
i gratuluje. Nie wiadomo, czy znane powiedzenie byłego premiera „waŜne jak kończy” sto- 

Stypendia … c.d.  
suje się tylko do męŜczyzn. W kaŜdym razie dla 
Wydziału kończący się rok to był dobry rok. 

Sukcesy JM Rektora PG na innych 
polach. 
Nie byłoby właściwego zamknięcia tego roku bez 
odnotowania kolejnego sukcesu JM Rektora PG, 
członka naszej Rady Wydziału, prof. Jacka Na-
mieśnika, który w ostatnich dniach został człon-
kiem Europejskiej Akademii Sztuk i Nauk (Euro-
pean Academy of Sciences and Arts – EASA), 
jednej z najbardziej prestiŜowych organizacji 
naukowych i artystycznych w Europie, EASA ma 
swoją siedzibę w Salzburgu, gdzie prowadzi tak-
Ŝe uniwersytet. Liczy sobie około 1700 członków, 
w tym 29 laureatów Nagrody Nobla. Liczba człon-
ków z Polski wynosi 31, a jej wiceprezesem jest 
prof. Michał Kleiber – były Prezes PAN. Serdecz-
nie gratulujemy tak wysokiego wyróŜnienia. 

Podsumowanie roku w branŜy obron 
JeŜeli chodzi o liczbę obron prac doktorskich 
(a nie nadanych tytułów), to rok 2017 był nie tylko 
dobry, ale wręcz rekordowy. Liczba ta wyniosła 
bowiem 46. 

Terminarz najbliŜszych wydarzeń 
19.12.2017 Wigilia Wydziałowa WRS, łącznik 
podziemny, godz. 10-13. 
20.12.2017 Wydziałowe Spotkanie Świąteczno-
Noworoczne 13:15, sala 112 Chemia A 
10.01.2018 Posiedzenie Rady Wydziału podczas 
którego wystąpienie habilitacyjne przedstawi pan 
dr inŜ. BłaŜej Kudłak. 13:15, sala 112 Chemia A 
11.01.2018 Seminarium Wydziałowe, pan dr 
Francisco Javier Pena-Pereira przedstawi wystą-
pienie habilitacyjne, 13:15, sala 112 Chemia A 
07.02.2018 Posiedzenie Rady Wydziału podczas 
którego wystąpienie habilitacyjne przedstawi pan 
dr inŜ. Tadeusz Lemek (UR Kraków) 13:15, sala 
112 Chemia A 
14.02.2018 Spotkanie Dziekana z pracownikami 
Wydziału. 13:15, Audytorium Chemiczne 
 


