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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 Wydziału 

Z Ŝycia Wydziału 
Są wśród nas 

Na uczelni, jak wiadomo, najwaŜniejszymi osobami są naukowcy wymieniani zazwyczaj 
we właściwym porządku dziobania. Są jednak wśród nas takŜe – absolutnie niezbędni – 
pracownicy administracyjni oraz naleŜący do rozmaitych słuŜb. Wśród nich znajdują się 
koleŜanki i koledzy, którzy wyróŜniają się działalnością pozazawodową, często do tego 
stopnia, Ŝe mogą być dla nas wzorem obywatelskiej postawy i zaangaŜowania. Dzisiaj cykl 
ten inauguruje pan Henryk Gorzeń, którego charakterystyczna sylwetka zlała się juŜ niemal 
z „krajobrazem” Wydziału. PoniŜej krótka notatka z rozmowy z nim, opracowana przez mgr 
inŜ. Łukasza Katlewicza. Pan Łukasz był pierwszą osobą, która odpowiedziała na konkurs 
na współpracowników redaktora. Artykuły takie będą sygnowane inicjałami ich autorów. 

1 sierpnia 1972 jako świeŜo upieczony absolwent szkoły mechanicznej wstąpił w progi 
naszego Wydziału, a dziś po 46 latach pracy p. Henryk jest na nim postacią powszechnie 

rozpoznawalną z uwagi na swoją atletyczną posturę, uś-
miech, dobre słowo i pomocną dłoń, które ma dla kaŜde-
go. 

W początkach swej pracy na politechnice, w Instytu-
cie InŜynierii Chemicznej i Technik Pomiarowych w zes-
pole ówczesnego docenta dr hab. inŜ. J. S. Kowalczyka, 
p. Henryk wykonywał elementy nowatorskich urządzeń 
analitycznych (prototypów chromatografów cieczowych). 
W latach 80. przeszedł na etat technika konserwatora 
i kierowcy-zaopatrzeniowca. W czasach niedostatku po-
grąŜonego w kryzysie gospodarczym kraju brakowało 
wszelkich niezbędnych do funkcjonowania duŜego wy-
działu uczelni technicznej narzędzi, szkła czy materia-
łów. W tych ekstremalnych dla zaopatrzeniowców cza-
sach naturalny dar zjednywania sobie ludzi w całym kra-
ju poskutkował tym, Ŝe p. Henryk załatwiał sprawy 

niezałatwialne. 
Dwukrotnie był członkiem Rady Wydziału, w 1999 odznaczony Brązowym KrzyŜem 

Zasługi a w 2010  złotym medalem za długoletnią pracę. W latach 80. był koordynatorem  
zakładowej straŜy poŜarnej na Wydziale. Od lat 90. słuŜy w Ochotniczej StraŜy PoŜarnej, 
z czasem obejmując odpowiedzialne stanowiska: członka zarządu powiatu kościerskiego 
OSP, zarządu OSP Gminy Karsin, członka zarządu OSP w Przytarni, a od 2014 r. jej 
prezesa. Choć z nazwy „ochotnicze”, są to w pełni funkcjonalne, dysponujące profesjo-
nalnym nowoczesnym sprzętem jednostki, działające w strukturach krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego, niosące szybką i realną pomoc. Niedawnym epizodem z osobistym 
udziałem p. Henryka było niesienie pomocy ofiarom sierpniowej nawałnicy 2017 r. Za 
pomoc poszkodowanym uhonorowany został w marcu 2018 r. nagrodą przez PCK i Staro-
stę Kościerskiego. 

Pragnienie wspierania tych, którzy są w potrzebie, realizuje p. Henryk takŜe w postaci 
wolontariatu w Pomorskim Hospicjum dla Dzieci. Zaczęło się od zbierania plastikowych 
nakrętek od napojów, które zostały wymienione na wózek inwalidzki dla małego chłopca, 
a z biegiem czasu pan Henryk został w hospicjum z wielkim sercem dla chorych 
dzieciaków, dając im wiele radości, zwłaszcza gdy pojawiał się przy łóŜeczkach w PRAW-
DZIWYM straŜackim mundurze. Zostało to docenione i w 2017 r. odebrał nagrodę za 10-
lecie pracy w wolontariacie, a jeszcze przedtem dwukrotnie dostąpił zaszczytnego tytułu 
Super Wolontariusza. O takich inicjatywach p. Henryka jak np. przedświąteczne zbiórki 
słodyczy dla podopiecznych hospicjum z pomocą Wydziałowej Rady Studentów moŜna by 
jeszcze więcej pisać. 

Aktywny na wielu polach, pełnił funkcję przedstawiciela komisji likwidacyjnej przy 
Rektorze PG, społecznego inspektora pracy, przewodniczącego Koła Solidarności na Wy-
dziale. Członek „Solidarności” związany z nią od 1980 r. Mimo upływu lat pan Henryk nadal 
pracuje dla dobra Wydziału, zawsze chętnie słuŜąc pomocą, radą czy anegdotą z historii 
Politechniki. Pozostaje Ŝyczyć mu wiele zdrowia i oby był z nami jak najdłuŜej.   Ł.K. 

 

 

Obrony prac doktorskich 
13.04.2018 o godzinie 10:15 w Audytorium Che-
micznym, budynek Chemia A Wydz. Chem. PG 
odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej 
mgr inŜ. Eweliny Krajewskiej. Tytuł rozprawy: 
„Konstrukcja nowego systemu ekspresji hetero-
logicznych genów w psychrotolerancyjnym gos-
podarzu droŜdŜowym Debaryomyces macqua-
riensis D50”. Promotor: dr hab. inŜ. Hubert Cieś-
liński (PG), Promotor pomocniczy: dr inŜ. Marta 
Wanarska (PG), Recenzenci: prof. dr hab. Tade-
usz Antczak (PŁ), prof. dr hab. Grzegorz Węg-
rzyn (UG. 
_______________________________________ 

Zaproszenie na seminarium 
Informujemy, Ŝe 18 kwietnia, we środę, o go-

dzinie 11:15 w sali 112 odbędzie się Seminarium 
Wydziałowe o nieco nietypowym charakterze. 
Wygłosi je nasz absolwent, pan mgr inŜ. Lech 
Dziułka (dyplom 1971), który starszym rocznikom 
absolwentów znany jest jako zapamiętały reje-
strator fotograficzny historii Wydziału. Semina-
rium będzie miało charakter wspomnieniowo-
historyczny pt. „Wydział Chemiczny PG widziany 
oczami Absolwenta roku 1971”, ilustrowany 
niezapomnianymi zdjęciami autorstwa prelegent-
ta. Jedno z nich dla zachęty umieszczam poniŜej. 
Jest na nim uroczyste posiedzenie (inauguracja) 
ówczesnej RW. Kto chce (i potrafi) niech spór-
buje rozpoznać widoczne tam osoby. 

Seminarium organizuje pani dr hab. inŜ. Ag-
nieszka Pladzyk jako pełnomocnik Dziekana ds 
absolwentów i pani Prodziekan Prof. Agata Kot-
Wasik. 

 
 

Olimpiada Krystalograficzna 
Dr hab. inŜ. Jarosław Chojnacki i prof. dr hab. inŜ. 
Maria Gazda w imieniu Komisji ds. Ogólnopol-
skiej Olimpiady Krystalograficznej przy Komitecie 
Krystalografii PAN informują, Ŝe eliminacje do re-
prezentacji PG na tę Olimpiadę odbędą się 11 
maja 2018. Osoby zainteresowane prosimy 
o wcześniejsze mailowe zgłoszenie chęci uczest-
nictwa organizatorom pod adresami: 
jaroslaw.chojnacki@pg.edu.pl lub 
maria.gazda@pg.gdu.pl. 
Dalsze szczegóły na stronie: 
http://www.komkryst.pan.pl/index.php/en/olimpiad
a-2018. 
Zapraszamy 

Dzień otwarty na PG 
Kilka dni temu bystrzy obserwatorzy zauwaŜyć 

mogli pewne zamieszanie na uczelni, poniewaŜ 
21 marca odbywał się tradycyjny Dzień otwarty 
na PG. TakŜe i nasz Wydział wziął w nim udział 
z dość zresztą tradycyjnym programem. Jego 
najwaŜniejsze wydarzenie to wielki pokaz reakcji 
chemicznych w Audytorium Chemicznym, w wy-

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 
przekazuję wszystkim pracownikom i studentom przekazuję wszystkim pracownikom i studentom przekazuję wszystkim pracownikom i studentom przekazuję wszystkim pracownikom i studentom 

naszego Wydziału najlepsze życzenia spokoju naszego Wydziału najlepsze życzenia spokoju naszego Wydziału najlepsze życzenia spokoju naszego Wydziału najlepsze życzenia spokoju 
ducha, budzącej się z wiosną nadziei, ducha, budzącej się z wiosną nadziei, ducha, budzącej się z wiosną nadziei, ducha, budzącej się z wiosną nadziei, zdrowia zdrowia zdrowia zdrowia 

iiii    wszelkiej pomyślności tak w pracy jak i w życiu wszelkiej pomyślności tak w pracy jak i w życiu wszelkiej pomyślności tak w pracy jak i w życiu wszelkiej pomyślności tak w pracy jak i w życiu 
osobistymosobistymosobistymosobistym, a, a, a, a    także kilkudniowego oddechu od także kilkudniowego oddechu od także kilkudniowego oddechu od także kilkudniowego oddechu od 

obowiązkówobowiązkówobowiązkówobowiązków    

Dziekan Wydziału ChemicznegoDziekan Wydziału ChemicznegoDziekan Wydziału ChemicznegoDziekan Wydziału Chemicznego    
Profesor Sławomir MilewskiProfesor Sławomir MilewskiProfesor Sławomir MilewskiProfesor Sławomir Milewski    

 



Konkurs o nagrodę im. Profesora Romualda Szczęsnego (WEiA) 
Na prośbę Sekretarza Kapituły ww. nagrody, pan Dziekan naszego wydziału informuje 

opiekunów prac dyplomowych obronionych w roku kalendarzowym 2017 o tytułowym 
konkursie. Prace z oceną bardzo dobrą powinny dotyczyć nowoczesnych technologii i ce-
chować się wysokim stopniem innowacyjności. Aktualny regulamin i karta uczestnictwa 
znajdują się pod adresem https://eia.pg.edu.pl/nagroda-prof-szczesnego. Termin składania 
podań - 27 kwietnia br. 

 

Sukcesy naszych pracowników 
Informujemy, Ŝe Zarząd Gdańskiego Towarzystwa Naukowego przyznał doroczne nagro-

dy naukowe młodym pracownikom nauki za rok 2017, o czym poinformowano 7 marca br. 
W Wydziale III Nauk Matematyczno-Fizyczno-Chemicznych nagrodę otrzymała pracow-
niczka naszego wydziału, adiunkt w Katedrze Chemii Analitycznej, dr inŜ. Renata Jędrkie-
wicz za pracę doktorską pt.„Development and application of different strategies for deter-
mination of monochloropropanediols fatty acid esters in samples of edible fats and food 
products with high content of fats”. Promotorem pracy był prof. dr hab inŜ. Jacek Namieś-
nik, zaś promotorem pomocniczym dr inŜ. Justyna Gromadzka. Obrona odbyła się prak-
tycznie przed rokiem – 22 marca 2017. 

Serdecznie gratulujemy laureatce, jak równieŜ promotorom wyróŜnionej pracy, zaś sa-
mej pani doktor Ŝyczymy teŜ mnóstwa przyjemności i satysfakcji z dalszych prowadzonych 
badań, a takŜe wszelkiej pomyślności w Ŝyciu osobistym. 

 
Z kolei pani dr inŜ. Monika Wilamowska-Zawłocka z Katedry Aparatury i Maszynoznaw-

stwa Chemicznego otrzymała grant Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w Programie POW-
ROTY. Jego tytuł to: Hybrid energy storage devices based on composite materials for high 
power applications (Urządzenia hybrydowe do magazynowania energii wykonane z mate-
riałów kompozytowych do zastosowań o duŜej mocy), a budŜet to 795 422 PLN. 

Projekt ma na celu wytworzenie w skali laboratoryjnej urządzenia hybrydowego do maga-
zynowania energii opartego na materiałach kompozytowych. Będzie się ono składało się 
z dwóch elektrod zasadniczo róŜniących się od siebie. Układy łączące elektrody o róŜnym 
mechanizmie działania są obecnie intensywnie badane. Kluczem do uzyskania urządzenia 
o poŜądanych parametrach są materiały elektrodowe. Te z kolei, aby wykazywały odpo-
wiednie właściwości, często wymagają połączeń kilku komponentów oraz wyrafinowanej 
struktury. W projekcie otrzymywane będą nowe kompozytowe materiały elektrodowe, które 
dzięki odpowiednio dobranemu składowi chemicznemu oraz strukturze, pozwolą na osiąg-
nięcie wysokiej pojemności elektrycznej oraz duŜej mocy urządzenia. Szczerze gratulujemy 
osiągnięcia i Ŝyczymy wiele satysfakcji i pomyślności w pracy nad rozwiązaniem tak 
ambitnego zadania. 

Wiecha nad Chemią C. 
Po ponad pół roku kłopotów związanych z cięŜkimi pracami na terenie budynku Chemii 

C (pyłem, hałasem i in.), 16 marca na szczycie budynku zawisła WIECHA. Uroczystości 
przewodniczyli: ze strony Wykonawcy – firmy ELWOZ – pan mgr inŜ. Ryszard Laska, 
kierownik budowy, a z naszej strony Pełnomocnik Dziekana ds. Rozwoju, pani profesor 
Ewa Klugmann-Radziemska. Wiechę powieszono w przewidzianym terminie, a z atrakcji 
było m.in. wbijanie gwoździ kalibru takiego, jakimi zbijano w swoim czasie karawele 
Kolumba. Nasi wbijali dzielnie, jedynie panu mgr S. Malinowskiemu udało się taki gwóźdź 
zgiąć. Inwestycja pn. "Dobudowa i rozbudowa budynku Chemia C ...." ma być zakończona 
na przełomie lipca i sierpnia, zaś oddana do uŜytku – przed końcem września. 

Seminarium Lafarge-Holcim 
LafargeHolcim, światowy lider w przemyśle materiałów budowlanych, wraz z Katedrą Te-

chnologii Chemicznej organizuje 5 kwietnia br. jednodniowe seminarium pt. "RóŜne oblicza 
betonu na przykładzie realizacji Lafarge w Polsce", ukazujące rozwój sektora budowlanego 
oraz moŜliwości pojawiające się obecnie na rynku budowlanym. 
Program Seminarium: 
10:00–10:30 Otwarcie seminarium 
10:30–12:30 Panel I - Betony dekoracyjne i betony podwodne 
12:30–13:00 Przerwa Kawowa 
13:00–15:00 Panel II - Betony Wysokich wytrzymałości i nawierzchnie betonowe RCC jako 
alternatywa dla nawierzchni asfaltowych  
15:00–15:30 Kariera w Lafarge 
15:30–16:00 Podsumowanie i zakończenie 

Ideą spotkania jest nawiązanie współpracy pomiędzy LafargeHolcim a PG w realizacji 
wspólnych projektów naukowo-badawczych, praktyk studenckich a takŜe przedstawienie 
moŜliwości kariery w tym sektorze. Redaktor sądzi, Ŝe takŜe studenci kierunku Chemia 
Budowlana mogą być zainteresowani tak tematyką, jak i karierą w firmie. Wstęp wolny. 
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszają: prof. dr hab. inŜ. Jan Hupka i dr inŜ. 
Katarzyna Piszcz-Karaś (PG) oraz mgr inŜ. Daniel Owsiak (LafargeHolcim) 

konaniu członków Naukowego Koła Chemików. 
Był jak zwykle – bardzo atrakcyjny. Odbyły się 
takŜe dwie tury zwiedzania Wydziału z przewod-
nikami wyznaczonymi przez WRS. Członkowie 
WRS obsługiwali takŜe nasze stoisko w holu 
przed Biblioteką Główną PG, a koła naukowe 
prezentowały się w ramach FOKA na dziedziń-
cach Gmachu Głównego. Odpowiedzialnym za 
organizację całej imprezy był Redaktor, który przy 
okazji składa podziękowania studentom za 
współpracę, bez której realizacja programu PG 
Open byłaby niemoŜliwa. 

Konkurs na stypendia doktoranckie 
i magistranckie 

Katedra Chemii Fizycznej PG ogłasza konkurs 
na dwa stypendia doktoranckie (w wysokości 
2500 zł miesięcznie) oraz dwa stypendia magis-
tranckie (w wysokości 1000 zł miesięcznie) dla 
osób chcących uczestniczyć w obliczeniowym 
projekcie naukowym pt. „Molekularny mechanizm 
sprzęŜenia mechanochemicznego w syntazie 
ATP jako punkt wyjścia do opracowania nowych 
leków przeciwdrobnoustrojowych” finansowanym 
przez Narodowe Centrum Nauki w programie 
Sonata Bis. Zainteresowani mogą znaleźć szcze-
góły na stronie grupy badawczej: 
https://chem.pg.edu.pl/kbm. 

Z ostatniej chwili 
W sobotę, 24 marca odbyła się w Audytorium 

Novum kolejna, juŜ XXII edycja naszego „Ogólno-
polskiego Konkursu Chemicznego Wygraj In-
deks”. W audytorium oraz przyległych salach 
sprawnie przeprowadzono jego finałowy etap, 
w którym udział wzięło nieco ponad 300 uczest-
ników. Realizowała go ekipa z Katedry Chemii 
Nieorganicznej z jej kierowniczką – panią prof. 
Anną Dołęgą oraz szefową konkursu – panią dr 
hab. Katarzyną Kazimierczuk. Ekipę czeka teraz 
wytęŜona praca, aby w obiecanym terminie (3 
dni) móc ogłosić wyniki. Wśród kibicujących zdal-
nie uczestnikom licznych nauczycieli i członków 
rodzin nurtowało tylko pytanie: Dlaczego w zada-
niu na hydrolizę wybrano sól takiego dziwnego 
kwasu? Refleksja reprezentującego Dziekana 
Redaktora: „Czy laureaci przyjdą do nas studio-
wać”? 

Spotkania Akademickie 
W ramach sponsorowanej przez Urząd Mar-

szałkowski Województwa Pomorskiego akcji 
„Zdolni z Pomorza”, w dniu 17 marca odbyły się 
na naszym Wydziale kolejne Spotkania Akade-
mickie. Tym razem obejmowały one tylko chemię 
(poprzednie – takŜe Biologię, a konkretnie, oczy-
wiście Mikrobiologię). Mimo limitu miejsc i wczes-
nej rezerwacji stawiło się 60 osób. Marcowe wy-
darzenie odbywało się pod hasłem „Nie tylko 
odlotowe reakcje chemiczne, czyli redoks w tech-
nice i praktyce”. Wyspecjalizowana ekipa z Kate-
dry Chemii Nieorganicznej sprawnie przeprowa-
dziła ćwiczenia rachunkowe (takŜe komputerowe) 
i laboratoryjne, zaś wykład wygłosiła niezawodna 
pani profesor Barbara Becker. Opowiadała o pod-
boju kosmosu, paliwie kosmicznym i tym podob-
nych kwestiach. W ramach programu dwóch ucz-
niów będzie realizowało na naszym Wydziale za-
jęcia pod opieką mentora. 

 


