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Najbliższe posiedzenie RW odbędzie się 6 
listopada. 
 
W numerze znajduje się też informacja o najbliż-
szych seminariach wydziałowych 
_______________________________________ 

Z życia Wydziału 

Uroczyste otwarcie 

Pomimo tego, że niektórzy z nas mieli już okazję korzystać 
z dobrodziejstw nowego audytorium, a inni nawet od szeregu 
dni po prostu pracują w pomieszczeniach nowego fragmentu 
budynku Chemii C, to uroczyste otwarcie tej inwestycji odbę-
dzie się dopiero we wtorek 16.10.2018, o godzinie 13:15 
w Sali Audytorium 1.4. W uroczystości, poza władzami Uczel-
ni i Wydziału, wezmą też udział zaproszeni goście, m.in.: pan 
Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego, 

pani Karolina Lipińska z Dept. Rozwoju Gospodarczego UMarsz. WPom, pan Jan 
Szymański – Dyr. Dept. UMarsz. WPom., oraz pan dr inż. Jarosław Kawula – Wiceprezes 
Zarządu ds. Produkcji i Handlu Grupy LOTOS S.A. (nasz absolwent), który wygłosi też 
inaugurujący oficjalnie działalność nowego audytorium wykład pt. „Paliwa alternatywne – 
fakty i mity”. Redaktor zapowiada już pełne sprawozdanie z uroczystości na stronach inter-
netowych wydziału, a obecnie dodaje tylko, że projekt (o bardzo długiej nazwie, zaczynającej 
się wszakże od słów „Rozbudowa i przebudowa budynku ”Chemia C” Wydziału Chemicz-
nego Politechniki Gdańskiej …” został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Działania 4.2. Infra-
struktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym. Na Wydziale „opieko-
wała się” nim pani prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska, Pełnomocnik Dziekana ds. 
Rozwoju, której autorstwa jest też zdjęcie. Pomyślne zakończenie inwestycji to także jej 
osobisty sukces. Dziękujemy i gratulujemy. Redaktor przypomina, że o zawieszeniu wiechy 
na budynku donosiliśmy w numerze 23/2018 Biuletynu z 23.03. br. Wszyscy pracownicy 
i studenci są zaproszeni do udziału w uroczystości. 

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 

Redaktor informuje, że zdjęcia z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2018/19 na 
naszym Wydziale są już zamieszczone na stronach internetowych Wydziału. 

Akredytacja ECTN 

Od pewnego czasu trwały starania Wydziału – stymulowane przez JM Rektora – o uzys-
kanie akredytacji o zasięgu międzynarodowym W dniu 07.11.2017 Wydział nasz złożył 
pierwszy wniosek do MNiSzW w związku z zaproszeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego pt. Akredytacje zagra-
niczne” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wnioskowaliśmy o uzyskanie 3 akredy-
tacji ECTN (European Chemistry Thematic Network) dla kierunku Chemia na wszystkich 
trzech stopniach kształcenia, czyli: ECTN EuroBachelor Certification, ECTN EuroMaster 
Certification oraz ECTN Chemistry Doctorate Eurolabel Certification. Wniosek (ze względów 
technicznych jako 3 odrębne) złożono ponownie w dniu 02.03.2018. Niemal natychmiast, bo 
w dniu 04.04.2018 wnioski zostały zatwierdzone do finansowania przez MNiSzW pod 
numerami 320/20180302/, 321/20180302/ i 322/20180302/. W dniu 18.04.2018 Senat PG 
wydał pozytywną opinię na temat realizacji tych trzech zadań, a projekty umów na realizację 
tych zadań zostały nam przysłane 20.08.2018. Po odpowiednich uzupełnieniach, umowy te, 
podpisane przez pana Prorektora J. Smulkę zostały odesłane do Ministerstwa. Ostatnim 
wydarzeniem w tym zakresie było powołanie 25.09.2018 przez pana Dziekana Komisji ds. 
przygotowania Raportu Samooceny w składzie: 

1. prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski,  przewodniczący 
2. dr hab. inż. Wojciech Chrzanowski   z-ca przewodniczącego 
3. prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński   z-ca przew. ds. III stopnia 
4. dr hab. inż. Dorota Warmińska   sekretarz komisji 
5. prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka   członek 
6. prof. dr hab. inż. Dariusz Witt   członek  
7. dr hab. inż. Jarosław Chojnacki, prof. nadzw PG członek 
8. dr inż. Agnieszka Głowacz-Różyńska  członek 
9. mgr inż. Katarzyna Benedyczak   członek 

Analogiczny wniosek złożył też (i uzyskał finansowanie) Wydział Chemii UMCS w Lublinie. 
Nawet bowiem po powołaniu szkół doktorskich, akredytacja taka ma znaczenie promocyjne. 
Teraz tylko wypada całej komisji brać się do roboty, a do koleżanek i kolegów apelujemy o 
pomoc i współpracę z komisją w razie potrzeby. 

Wizyta delegacji z Qingdao 

W dniu 1 X br. w Sali Senatu odbyło się spotkanie przedstawicieli wydziałów PG – 
w obecności Prorektora ds. Internacjonalizacji i Innowacji, prof. dr hab. Piotra Dominiaka – 
z delegacją Ocean University of China z Quingdao pod przewodnictwem profesora Yu 
Zhiganga – Rektora OUM (chemika). Wydział nasz reprezentowali: prodziekan Chrzanowski 
i Pełnomocnik Dziekana ds. Internacjonalizacji, dr hab. Christian Jungnickel, prof. nadzw. 
PG. Bezpośrednio po spotkaniu, Prorektor Dominiak uprzytamniał przedstawicielom wydzia-
łów, że OUM jest najlepszym z uniwersytetów z ChRL, z którymi dane nam było kontaktować 
się dotychczas. Jest on względnie „starym” uniwersytetem (rok założenia 1924) i należy do 
36 tamtejszych uniwersytetów (na 24 pozycji), którym władze chińskie przyznały kategorię 

Obrony prac doktorskich 

17.10.2018 o godzinie 12:15 w Sali 112, budynek 
Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie 
się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. 
Patrycji Jutrzenki Trzebiatowskiej. Tytuł rozprawy: 
„Zastosowanie produktów dekompozycji termicz-
no-chemicznej poliuretanów uzyskanych przy uży-
ciu surowej gliceryny w syntezie nowych mate-
riałów”. Promotor prof. dr hab. inż. Janusz Datta 
(PG), Recenzenci: prof. dr hab. inż. Krzysztof 
Pielichowski (Politechnika Krakowska), dr hab. 
inż. Joanna Paciorek-Sadowska, prof. nadzw. 
UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Byd-
goszczy). 

18.10.2018 o godzinie 11:15 w Sali 112, budynek 
Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie 
się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. 
Pauliny Kosmeli. Tytuł rozprawy: „Produkty polio-
owe otrzymane przez proces upłynniania biomasy 
z Morza Bałtyckiego”. Promotor prof. dr hab. inż. 
Józef Haponiuk (PG), Promotor pomocniczy: dr 
inż. Łukasz Piszczyk: (PG), Recenzenci: prof. dr 
hab. inż. Bogusław Czupryński (Uniwersytet Kazi-
mierza Wielkiego w Bydgoszczy), prof. dr hab. inż. 
Piotr Król (Politechnika Rzeszowska). 

19.10.2018 o godzinie 13:15 w Sali 112, budynek 
Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie 
się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. 
Monikaben Padariya. Tytuł rozprawy: „Structural 
and dynamic insights on the EmrE protein in apo-
form and with TPP+ related substrates”. Promotor 
prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński (PG), Recen-
zenci: prof. Marco Mor (Universita di Parma, Wło-
chy), dr hab. Krzysztof Murzyn (Uniwersytet Ja-
gielloński). 

23.10.2018 o godzinie 10:15 w Sali 112, budynek 
Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie 
się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. 
Łukasza Burczyka. Tytuł rozprawy: „Opracowanie 
nowatorskich modyfikacji elektrochemicznej mik-
roskopii ze skanująca sondą”. Promotor prof. dr 
hab. inż. Kazimierz Darowicki (PG), Promotor po-
mocniczy: dr hab. inż. Jacek Ryl (PG), Recen-
zenci: dr hab. inż. Marek Marcinek (Politechnika 
Warszawska), dr hab. inż. Wojciech Simka, prof. 
PŚl (Politechnika Śląska). 

24.10.2018 o godzinie 14:00 w Sali 112, budynek 
Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie 
się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. 
Patrycji Makoś. Tytuł rozprawy: „Nowe metodyki 
kontroli procesowej oczyszczania silnie zanie-
czyszczonych, alkalicznych ścieków przemys-
łowych”. Promotor dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, 
prof. nadzw. PG (PG), Recenzenci: prof. dr hab. 
inż. Bogusław Buszewski (UMK w Toruniu), dr 
hab. Marek Gołębiowski, prof. nadzw. UG (Uni-
wersytet Gdański). 

25.10.2018 o godzinie 13:15 w Sali 112, budynek 
Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie 
się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. 
Umesh Kalathiya. Tytuł rozprawy: „Molecular pro-
perties of TRF1 and TRF2 proteins dimer forming 
TRFH domains and their interactions with TIN2 or 
Apollo peptides”. Promotor prof. dr hab. inż. Maciej 
Bagiński (PG), Recenzenci: prof. dr hab. Ewa 
Sikora (Instytut Biologii Doświadczalnej PAN w 
Warszawie), dr hab. Cezary Czaplewski, prof. UG 
(Uniwersytet Gdański). 
_______________________________________ 

 



A (coś nam to przypomina, a tam nie ma A+). Są zainteresowani zarówno naszą ofertą 
łączonych dyplomów, znaną jako 2+2 oraz współpracą w dziedzinie badań. Niezależnie od 
rozwoju dotychczasowej współpracy, ta okazja wydaje się być nie do przeoczenia, ponieważ 
tam za kategorią A idzie naprawdę duże wsparcie finansowe. Później tego samego dnia 
rektorzy obu uczelni podpisali porozumienie o współpracy. Dla niezorientowanych w 
zasadach obecnej łacińskiej transkrypcji nazw języka chińskiego dodam, że nazwę tego 
miasta zapisywało się niegdyś Tzingtao lub Tsingtao. Przed Pierwszą Wojną Światową było 
ono czymś w rodzaju niemieckiego Hong-Kongu i to stamtąd admirał von Spee wyruszył w 
swój ostatni rejs, aby pokonać Brytyjczyków pod Coronelem i zginąć pod Falklandami. 
Z tego samego powodu piwo marki Quingdao jest zdecydowanie najlepszym (próbowałem) 
piwem w Chinach. 

Pani Prodziekan ds. Nauki apeluje 

Nagroda Miasta Gdańska dla młodych naukowców im. Jana Uphagena 

Nagroda ta – w formie statuetki, pamiątkowego dyplomu oraz nagrody pieniężnej 
przyznawana jest studentom i młodym (w wieku do 30 lat) absolwentom gdańskich uczelni 
wyższych za wybitne osiągnięcia naukowe (regulamin dostępny ze stron internetowych 
Wydziału). Nagroda ta jest przyznawana od 2004 roku i niegdyś nazywana była „młodym 
heweliuszem”. Pośród dotychczasowych laureatów jest już 3 naszych młodych pracow-
ników: 

2008 - dr inż. Anna Mietlarek-Kropidłowska (KchN) 
2013 - dr inż. Marek Tobiszewski (KchA) 
2017 – mgr inż. Mariusz Szkoda (KchTMF) 

Tegoroczne kandydatury wraz z informacjami o dorobku naukowym należy przekazać do 
pani dr inż. Żanety Bargańskiej (pokój 314, Sekcja Finansowa, III piętro Chemia A) w 
terminie do 29 października 2018r. Najlepszego kandydata z Wydziału Chemicznego 
wybierze kolegium dziekańskie na posiedzeniu w dniu 30.10.2018r. Mamy nadzieję, iż tego-
roczny kandydat z Wydziału Chemicznego także zostanie laureatem tej prestiżowej nagrody. 
Zachęcamy gorąco do składania wniosków. 

Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza 

Jest to nagroda przyznawana przez Prezydenta Miasta Gdańska za wybitne osiągnięcia 
naukowe w dziedzinie nauk ścisłych i technicznych oraz dziedzinie nauk humanistycznych. 
Została ustanowiona w 1987 roku, natomiast pierwszego laureata wyłoniono w 1988 roku. 
Pośród dotychczasowych laureatów jest 4 naszych znamienitych pracowników: 

1988 – Prof. dr inż. Edward Borowski – nagroda za opracowanie teoretycznych podstaw 
projektowania chemoterapeutyków do leczenia infekcji grzybowych u chorych na AIDS oraz 
przeciwnowotworowych leków antrachinowych o zmniejszonej kardiotoksyczności 

2001 – Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik – nagroda za nowe rozwiązania metodyczne i 
aparaturowe w zakresie analityki środowiskowej 

2010 – Prof. dr hab. inż Janusz Rachoń – nagroda za badania nad mechanizmami reakcji 
i nowymi metodami syntezy organicznej oraz opracowanie technologii leków przeciw 
osteoporozie 

2016 – Prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki – nagroda za opracowanie teoretyczne 
i wprowadzenie do praktyki pomiarowej nowej techniki Dynamicznej Elektrochemicznej 
Spektroskopii Impedancyjnej 

Tegoroczne kandydatury wraz z informacjami o dorobku naukowym, wymaganymi przez 
regulamin konkursu (dostępny ze stron internetowych Wydziału) oraz poparciem Dziekana 
Wydziału Chemicznego PG, należy przekazać do Działu Spraw Naukowych w terminie do 
19 października 2018r. Mamy nadzieję, iż także w tej kategorii (waga ciężka) tegoroczny 
kandydat z Wydziału Chemicznego zostanie laureatem nagrody. Zachęcamy gorąco do 
składania wniosków. 

Seminaria Wydziałowe 

Seminarium Wydziałowe 23.10.2018 

Zapraszamy Państwa do udziału w seminarium, 
które odbędzie się w dniu 23 października br. o 
godzinie 13:15 w sali 112/113 w budynku nr 6 
(Chemia A). W ramach wystąpienia habilitacyj-
nego wykład wygłosi dr Sabina Dołęgowska z Uni-
wersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 
Instytut Chemii, Zakład Geochemii i Ochrony Śro-
dowiska. Temat wykładu: "Wyznaczanie niepew-
ności pobierania i przygotowania próbek środo-
wiskowych z ekosystemów naturalnych – istnieją-
ce metody i propozycje nowych rozwiązań". 

Seminarium Wydziałowe 30.10.2018 

Zapraszamy wszystkich Państwa do udziału w 
seminarium, które odbędzie się w dniu 30 paź-
dziernika br. o godzinie 13:15 w sali 112/113 w 
budynku nr 6 (Chemia A). Prelegentem będzie 
Dziekan naszego Wydziału, prof. dr hab. inż. 
Sławomir MIlewski, prof. zw. PG., a tematem tego 
wyjątkowego spotkania będzie Ustawa 2.0, czyli 
"Czego możemy spodziewać się w nowej 
rzeczywistości". 

Dobrze o nas mówią 

Pod adresem internetowym: 
https://biznes.trojmiasto.pl/Badania-naukowe-to-
ryzyko-ale-daja-szanse-na-nowe-technologie-
n128154.html w artykule pt. „Badania naukowe to 
ryzyko, ale dają szanse na nowe technologie”, pan 
Damian Kuźniewski – dyrektor Centrum Transferu 
Wiedzy i Technologii PG i Piotr Kaliszczuk, broker 
z tejże instytucji wypowiadają się na tytułowy 
temat wspominając też pozytywnie o działalności 
naszego Wydziału pod tym względem. W komen-
tarzach jednak (polemiki nie podejmuję) nie wyglą-
da już to wszystko tak różowo. 
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