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

Z życia Wydziału 
Tort profesorski pani prof. dr hab. inż. Elżbiety Luboch. 

Postanowieniem z dnia 29 stycznia 2018 roku Prezy-
dent Rzeczpospolitej Polskiej nadał Pani Elżbiecie 
Luboch tytuł naukowy profesora nauk chemicznych, 
czego konsekwencją była niedawna uroczystość 
wręczenia aktu mianowania, a następnie zgodnie ze 
świetną tradycją naszego Wydziału – 18 kwietnia br. 
spotkanie zwane „tortem profesorskim”. 
A oto biogram nowej pani profesor w absolutnym – 
biuletynowym skrócie (z pełniejszą wersją można 
zapoznać się na stronach internetowych Wydziału, 

zdjęcie z Kanc. Prez. RP). Studia (z d. Maliszewska) 1968-1973, kierunek TCh, specjal-
ność Techn. LSO, praca dyplomowa pt. „Synteza i właściwości izomerycznych pochodnych 
kwasu -hydroksyasparaginowego” pod kierunkiem ówczesnego dr inż. Jana F. Biernata. 
Pod jego też kierunkiem praca doktorska pt. „Synteza i właściwości pirazolidów kwasów 
karboksylowych”, obrona (z wyróżnieniem) 23 II 1983. Od 1983 st. asystent, a od 1984 
adiunkt w ZChO. W 1991 roku razem z ZChO przeszła do KTCh. Od 1983 roku podjęła 
nową tematykę badawczą – związaną z nowo tworzącą się dziedziną – Chemią Supramo-
lekularną. W okresie X 1986X 1987 roczny staż (postdoctoral fellow) w Dept. of Chemis-
try, Texas Tech University, Lubbock, Texas, USA (pracownia prof. R.A. Bartscha). Przez 
Teksańczyków była zresztą określana jako dr Lubbock. Habilitacja 10 X 2007 w oparciu 
o pracę pt. „Materiały sensorowe o makrocyklicznej budowie. Synteza benzokoron oraz 
azobenzokoron. Zależność: struktura a właściwości jonoforowe” (Zeszyt Naukowy CHEMIA 
54) Po podziale KTCh w 2013 roku przeszła do Katedry Chemii i Technologii Materiałów 
Funkcjonalnych, a w roku 2014 została jej kierownikiem. Jest autorką 94 publikacji (83 w 
czasom. z listy JCR), 102 doniesień na konferencjach, 5 patentów oraz 27 opracowań dla 
przemysłu. Liczba cytowań 1069/722, Index Hirscha 19. Wypromowała 3 doktorów (4. 
„w drodze”). Pracowała nad utworzeniem Międzywydziałowego Kierunku Studiów Inżynieria 
Biomedyczna i jest kierownikiem specjalności Chemia w medycynie. Odznaczona Srebr-
nym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem KEN i Złotym Medalem Za Długoletnią Służbę. 
Prywatnie: mężatka (Zdzisław), syn (Piotr). Główne zainteresowania związane są z plano-
wanymi niegdyś, konkurencyjnymi kierunkami studiów, z którymi wygrały studia chemiczne, 
tj. z psychologią i farmakologią. 

Inne awanse akademickie pracowników Wydziału. 
Dr inż. Marek Wojciechowski po posiedzeniu komisji habilitacyjnej w dniu 6 kwietnia 

uzyskał na posiedzeniu RW w dniu 11 kwietnia stopień naukowy doktora habilitowanego 
w dziedzinie nauki chemiczne i dyscyplinie biotechnologia za osiągnięcie pt. „Wspoma-
ganie projektowania nowych inhibitorów syntazy GlcN-6-P przy użyciu metod obliczenio-
wych”. Gratulacje! 

Drugie wydanie podręcznika prof. P. Konieczki i J. Namieśnika. 
Ukazało się drugie (rozszerzone) wydanie książki Quality Assurance and Quality Control 

in the Analytical Chemical Laboratory. A Practical Approach – autorstwa prof. Piotra Ko-
nieczki i prof. Jacka Namieśnika. Opracowanie stanowi kompendium wiedzy na temat sys-
temu kontroli i zapewnienia jakości wyników pomiarów analitycznych uwzględniające za-
gadnienia z zakresu:  
− podstawowych testów statystycznych stosowanych w trakcie opracowywania wyników 
pomiarów, 
− spójności pomiarowej, 
− niepewności wyników pomiaru,  
− stosowania materiałów odniesienia, 
− organizacji i wykorzystania wyników badań międzylaboratoryjnych, 
− prowadzenia procesu walidacji procedur analitycznych,  
− wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości (nowość!) 
− równoważności procedur pomiarowych (nowość!). 
Książka zawiera też wiele nowych przykładów. Są do niej dołączone (na CD-ROM) prak-
tyczne arkusze kalkulacyjne w formacie Excela umożliwiające i ułatwiające wykonywanie 
odpowiednich obliczeń oraz statystyczne opracowanie wyników pomiarów, dostępne także 
na stronie wydawnictwa CRC Press (Taylor & Francis Group). 

Serdecznie gratulujemy takiego osiągnięcia! 

Akredytacja EUA 
Politechnika Gdańska jako całość wystąpiła o akredytację międzynarodową EUA (Euro-

pean University Association). Jest to tzw. akredytacja instytucjonalna. Podczas pierwszej 
wizyty zespołu oceniającego jego członkowie spotkali się z przedstawicielami 4 wydziałów 
PG: WZiE, WETI, WArch i WChem. Stowarzyszenie Uniwersytetów Europejskich (EUA) 
jest, jak samo się określa, „głosem uniwersytetów europejskich” tam, gdzie głos ten powi-
nien być słyszalny. Jest to organizacja reprezentująca uniwersytety i narodowe konferen-
cje rektorów z 47 krajów europejskich. Odgrywa ono kluczową rolę w Procesie Bolońskim 
i wpływaniu na politykę UE w zakresie szkolnictwa wyższego, badań i innowacji. Sekre-
tariat stowarzyszenia ma siedziby w Brukseli i Genewie. 

Obrony prac doktorskich 
27.04.2018 o godzinie 12:15 w Minicentrum 

Konferencyjnym, budynek Chemia A Wydziału 
Chemicznego PG odbędzie się publiczna obrona 
pracy doktorskiej mgr inż. Bartłomieja Cieślika. 
Tytuł rozprawy: „Kompleksowe zagospodarowa-
nie stałych pozostałości po termicznej utylizacji 
osadów ściekowych z dużych oczyszczalni 
ścieków”. Promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Ko-
nieczka (PG), Recenzenci: prof. dr hab. inż. Hen-
ryk Górecki (PWr), prof. dr hab. inż. Adriana Za-
leska-Medynska (UG). 

07.05.2018 o godzinie 13:15 w Sali 112, budy-
nek Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbę-
dzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr 
inż. Mateusza Zaulicznego. Tytuł rozprawy: 
„Kompleksy metali przejściowych zawierające 
ligand R2P-P”. Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy 
Pikies (PG), Promotor pomocniczy: dr hab. inż. 
Rafał Grubba (PG), Recenzenci: prof. dr hab. inż. 
Jerzy Błażejowski (UG), prof. dr hab. inż. Antoni 
Pietrzykowski (PW). 

09.05.2018 o godzinie 13:30 w Sali 112, budy-
nek Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbę-
dzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr 
inż. Beaty Adamczak. Tytuł rozprawy: „Wpływ 
osmolitów na stabilność białek w oparciu o me-
todę dynamiki molekularnej”. Promotor: prof. dr 
hab. inż. Janusz Stangret (PG), Promotor pomoc-
niczy: dr hab. inż. Jacek Czub (PG), Recenzenci: 
prof. dr hab. Jerzy Ciarkowski (UG), prof. dr hab. 
Joanna Trylska (UW). 

_______________________________________ 

Nowy Laur „Studia z Przyszłością” 
Podczas tegorocznej gali trzeciej edycji Kon-

kursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów 
„Studia z Przyszłością” organizowanego przez 
Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyż-
szego nadzorowaną przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, która miała miejsce 9 kwietnia, kie-
rownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Che-
micznym, pan prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński, 
odebrał certyfikat „Studia z Przyszłością” przyz-
nany Studiom Doktoranckim na naszym Wydzia-
le. Jest to już trzeci taki certyfikat, jaki uzyska-
liśmy. Serdecznie gratulujemy wyróżnienia. Na-
sza galeria wyróżnień powiększa się o kolejny 
laur, jednak o jakość kształcenia musimy dbać 
nieustannie. 

Warto dodać, iż prowadzone wspólnie z Wy-
działem Chemii Uniwersytetu Gdańskiego Inter-
dyscyplinarne, środowiskowe studia doktoranckie 
„Chemistry for Health and the Environment” 
(INTERCHEM) również uzyskały ten certyfikat 
(jednak występował o to Wydział Chemii UG, 
a certyfikat odebrał „ich” Prodziekan ds. Nauki, dr 
hab. Zbigniew Kaczyński). Dodatkowo, studia do-
ktoranckie INTERCHEM zostały także uhono-
rowane wyróżnieniem specjalnym – certyfikatem 
i statuetką "Laur Europejski". 

Seminarium „historyczne” 
Seminarium mgr inż. Lecha Dziułki, które od-

było się 18 kwietnia okazało się naprawdę histo-
ryczne, ponieważ zainteresowanie okazali nie 
tylko aktualni pracownicy, ale także emeryci Wy-
działu, w tym prof. dr hab. inż. Zdzisław E. Sikor-
ski i prof. dr hab. inż. Wiesław Wojnowski, a tak-
że szerokie grono kolegów prelegenta z roku, 
także spoza Wydziału. Dla poszerzenia objętoś-



Spotkania odbyły się w nielicznym (zgodnie z życzeniem komisji) gronie pracowników 
i studentów, za to w języku angielskim. Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkań za 
pomoc wydziałowi w dołożeniu cegiełki do oceny naszej uczelni. 
Akredytacja międzynarodowa ECTN 

Z satysfakcją informujemy, że wniosek naszego Wydziału do MNiSzW w sprawie uzyska-
nia akredytacji międzynarodowej został 5 kwietnia zakwalifikowany do finansowania. Wnio-
sek, a właściwie trzy wnioski, ponieważ pragniemy zdobyć akredytację ECTN (European 
Chemistry Thematic Network) dla kierunku Chemia na wszystkich trzech stopniach kształ-
cenia i wysokie czynniki uznały, że właściwiej jest w takiej sytuacji złożyć trzy. Okazało się, 
że na identyczny pomysł wpadł też UMSC w Lublinie, który też otrzymał dofinansowanie. 
Teraz jeszcze tylko trochę formalności – zawieranie umów – potem dużo roboty z przygo-
towaniem raportów samooceny, a wreszcie wizyta zespołu oceniającego, prawdopodobnie 
w marcu przyszłego roku. Przymierzamy się do zdobycia: ECTN – Eurobachelor Certi-
fication, ECTN – Euromaster Certification oraz ECTN – Chemistry Doctorate Eurolabel 
Certification. 
Wydział Chemiczny w Programie POWR 03.05.00 

Konkretnie – mowa o jest o module I (Zadaniu 1). Politechnika ma tu na celu zmody-
fikować studia na 20 kierunkach II stopnia kształcenia, w tym jednym praktycznym, co 
oznacza 1330 osób objętych programem (mających go ukończyć). Do 8 modyfikowanych 
kierunków mają być zaangażowani pracodawcy, ponieważ celem szczegółowym modułu 
jest „podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, 
odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa”. Metody modyfi-
kacji, to m.in. włączanie pracodawców w proces kształcenia (łącznie z prowadzeniem 
zajęć), włączenie w proces kształcenia wykładowców z zagranicy, wprowadzenie do pro-
cesu kształcenia narzędzi IT stosowanych u pracodawców. Na naszym Wydziale program 
dotyczy trzech kierunków: ITNE (praktyczny) oraz dwóch ogólnoakademickich (TCH i BIO). 
Na pierwszym z nich zajęcia się już odbywają. Zatem wdrażanie odbywa się bezpośrednio 
pod kierunkiem dr hab. inż. G. Boczkaja i prof. dr hab. inż. E. Klugmann-Radziemskiej. 
Spotkanie przedstawicieli podkomisji programowych TCH i BIO z prof. Władysławem 
Kocem (koordynatorem uczelnianym) oraz redaktorem (koordynatorem wydziałowym) od-
będzie się w najbliższą środę. Warto jak najlepiej wykorzystać możliwości (i dofinanso-
wanie) oferowane przez program. 
Zajęcia wyjazdowe na kierunku ITNE. 

W dniach 6-7 kwietnia 2018 studenci kierunku Inżynieria i Technologie Nośników Ener-
gii w ramach przedmiotu Podstawy Pomiarów Przemysłowych i Automatyki odwiedzili 
Centrum Badawcze PAN Konwersja Energii i Źródła Odnawialne (KEZO) w Jabłonnie. 
Centrum jest kompleksem laboratoriów zamiejscowych Instytutu Maszyn Przepływowych 
im. Roberta Szewalskiego PAN w Gdańsku. Główne zadania naukowe, które stanowią 
jednocześnie podstawę badawczą Instytutu Maszyn Przepływowych, koncentrują się na 
konwersji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.  

W trakcie wizyty, studenci uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych, w trakcie których 
wykonali między innymi badania charakterystyki modułów fotowoltaicznych, wykorzystując 
wielkopowierzchniowy symulator słoneczny (jest to pierwszy tego typu symulator w Polsce 
i jeden z kilku w Europie, który generuje ciągłe i jednorodne promieniowanie identyczne 
z naturalnym widmem słonecznym). Kompleks laboratoriów Centrum jest najnowocześ-
niejszym w Polsce i jednym z najnowocześniejszych w Europie zespołem laboratoriów 
badawczych zajmujących się wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych oraz jej Kon-
wersji. Dlatego gospodarze Centrum KEZO zachęcają i zapraszają studentów i dokto-
rantów Wydziału Chemicznego do wykonywania u nich prac dyplomowych, projektów, 
badań naukowych, staży czy praktyk studenckich. 

Organizatorzy wyjazdowych zajęć laboratoryjnych składają serdeczne podziękowania na 
ręce Pana Dziekana prof. Sławomira Milewskiego oraz Pana Prorektora ds. Kształcenia i 
Dydaktyki prof. Marka Dzidy za wsparcie i pomoc finansową w organizacji wyjazdu, a dla 
prof. dr hab. inż. Jana Kicińskiego Dyrektora IMP im. Roberta Szewalskiego PAN w Gdań-
sku za zaproszenie i zachętę do odwiedzenia i odbycia zajęć laboratoryjnych w Centrum 
KEZO.       JG 
Redaktor dodaje, że wyjazdem kierował pan dr hab. inż. Jacek Gębicki, prof. nadzw. PG 
z Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej, który wszystko zgrabnie opisał, a nawet 
dostarczył zdjęcia (w tym miejscu niewykorzystane). Dziękuję mu za to bardzo. Dlatego też 
tekst podpisuję jego inicjałami, zgodnie z zasadami opisanymi w poprzednim numerze. 
Warto także odnotować, że zajęcia tego typu są szczególnie ważne na kierunku praktycz-
nym, którego jesteśmy pionierami na PG. 
III konferencja IAKOŚ. 

W dniach 13-15 kwietnia 2018 połączonymi siłami Maukowego Koła Chemików Student-
tów PG, Koła Naukowego Inżynierii i Gospodarki Wodnej „Konfuzor”, Koła Mikrobiologia 
w Inżynierii Środowiska oraz Koła Naukowego Studentów Fizyki PG zorganizowana została 
trzecia już Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska IAKOŚ 2018.  

Wykład otwarcia pt. „Z armaty do muchy” wygłosił prof. dr hab. n. farm. Wojciech Ka-
mysz, a wykład zamykający konferencję pt. „Źródła mikrozanieczyszczeń w morskich 
wodach przybrzeżnych” – dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. nadzw. PG. Resztę czasu 
wypełniły wykłady plenarne na najrozmaitsze tematy, np. „Zasady doboru i projektowania 
pomp ciepła powietrze-woda”, „Sztuka ochrony wód”, „Znaczenie sekwencjonowania geno-
mowego w genetyce konserwatorskiej i ochronie środowiska”, „Wielofunkcyjna gospodarka 
leśna – szanse i korzyści dla społeczeństwa”, „Zrównoważone gospodarowanie wodami 
opadowymi, Miasta Wrażliwe Na Wodę”, „Badania morskie w kontekście zmian klimatycz-
nych”, „CUBE – nowa era rooftopów”, „Motywują nas ludzie, ich potrzeby i styl życia”, „Pro-
cesy fotokatalityczne z wykorzystaniem nanorurek z TiO2”, „Jak wykorzystać wodny poten-
cjał Dolnej Wisły?”. Wygłoszone zarówno przez pracowników PG, jak i zaproszonych 
przedstawicieli praktyki przemysłowe. 

ciowego numeru publikuję jeszcze dwa zdjęcia 
z bohaterami „do odgadnięcia” (tytuły oryginalne): 

 
Czyn społeczny, kwiecień 1971. 

 
Rycie przed sesją, styczeń 1971. 

Wyniki konkursu „Wygraj Indeks”. 
W poprzednim numerze w „wiadomościach z os-
tatniej chwili” donosiłem o odbytym konkursie 
„Wygraj indeks”. Dzisiaj mogę już podać wyniki, a 
przynajmniej listę „superlaureatów”, którzy osiąg-
nęli wynik 100% i zostali nagrodzeni przez Pana 
Dziekana książkami pt. „Krótka historia nauki”. Są 
to (szkoła bez miasta oznacza Gdańsk): 

Szal Beata, I LO im. Mikołaja Kopernika 
Machwic Piotr, II PLO Kętrzyn 
Skowrońska Julia, ZS UMK Toruń 
Konkel Kinga, II LO Gdynia 
Filińska Kinga, III LO Gdynia 
Drewnowska Katarzyna, II LO Elbląg 
Rymarz Jakub, Społ. Gimnazjum UTO Ustka 
Sobczak Wiktor Bartosz, ZS UMK Toruń 
Grzywacz Filipina, GLA 
Ryll Mikołaj, ZSO im. S.Żeromskiego Iława 
Trojanowski Jan, I LO Bydgoszcz 
Knapik Jędrzej, G. i L. Akademickie Toruń 
Kryścińska Michalina, I LO Olsztyn 
Klimek Wiktor, V LO 
Wójcik Mateusz, LO ZSSN im. Św. Jadwigi Królo-
wej Kielce 
Kasprzak Mikołaj, II PLO Kętrzyn 

Prosimy o odbiór książki pamiątkowej 
Wydziału. 

Z niejakim zaskoczeniem stwierdziłem, że nie 
rozszedł się nakład wydanej w ubiegłym roku 
książki pt. „Wydział Chemiczny PG 1945-2017” 
(wyd. IV). Co więcej, nie posiadają go nawet 
niektórzy samodzielni pracownicy naukowi Wy-
działu (zwłaszcza młodsi), a także inni człon-
kowie RW, pomimo, że rozprowadzałem tom na 
dziedzińcu Heweliusza podczas spotkania po 
inauguracji bieżącego roku akademickiego. 
Dlatego też, w uzgodnieniu z Panem Dzieka-
nem, zapraszam członków RW oraz samodziel-
nych pracowników nie posiadających jeszcze 
owego wydawnictwa do odebrania egzemplarza 
u mnie (p. 207, Chemia A) w dowolnym terminie. 
Korzystnie jest zaanonsować się telefonicznie na 
moją służbową komórkę (664-166-297). 


