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Kolejne posiedzenie RW odbędzie się 5.03.2019. 

Refleksje ze spotkania Dziekana z pracownikami 
w dniu 19.02.2019 opublikujemy w kolejnym 
numerze. 

Z życia Wydziału 

Nominacja profesorska Andrzeja Wasika 

Ósmego stycznia 2019 roku Prezydent RP nadał dr hab. inż. Andrzejowi Wasikowi z Ka-
tedry Chemii Analitycznej tytuł naukowy profesora nauk chemicznych. Wieść jest ważna 

i radosna, ponieważ rozwój kadry Wydziału, zwłaszcza 
kadry najwyższego stopnia, jest zawsze traktowana ja-
ko sprawa najistotniejsza przez władze Wydziału. 
Natomiast wieść jest nienowa, przynajmniej dla czytel-
ników Biuletynu, zwłaszcza w kontraście z poprzednią 
nominacją, której ogłoszenie nadmiernie się przewle-
kało. Tym razem wszyscy już wiedzą, bo nawet trady-
cyjny tort profesorski zdążył się odbyć, a publikację 
opóźniło jedynie czekanie na zdjęcia. Serdeczne gratu-
lacje i życzenia dalszych sukcesów dla najnowszego 
profesora. Poniżej jego krótka notka biograficzna. 

Urodzony w Gdańsku (24.05.1971). W 1990 roku ukończył Technikum Przemysłu Spożyw-
czego i Chemicznego im. Marii Skłodowskiej-Curie i rozpoczął studia na naszym Wydziale. 
Po ich ukończeniu w 1995 rozpoczął pracę naukową, uzyskując w 2000 roku stopień doktora 
nauk chemicznych. Tytuł jego rozprawy doktorskiej, wykonanej pod kierunkiem prof. Jacka 
Namieśnika, brzmiał "Perspektywy wykorzystania wielokapilarnej chromatografii gazowej w 
analityce specjacyjnej związków metaloorganicznych". W 2012 roku, na podstawie rozprawy 
"Analityka specjacyjna związków cynoorganicznych w prób-kach środowiskowych", uzyskał 
stopień doktora habilitowanego. Jego parametry scjen-tometryczne to 65 publikacji z listy 
JCR a 104 w ogóle. Cytowane były 2161 razy, co dało indeks Hirscha 25 (wg Google 
Scholar). W latach 1997-1998 odbył roczny staż naukowy we Francji, początkowo na 
Uniwersytecie w Bordeaux (Laboratoire de Photophysique et Photochimie Moleculaire; 
02.97-08.97), a następnie na Uniwersytecie w Pau (Laboratoire de Chimie Bioinorganique et 
Environnement, CNRS; 08.97-02.98). W latach 2005-2007 przebywał na stażu naukowym 
w Institute for Reference Materials and Measurements (IRMM) w Geel (Belgia). 

Nowa Prodziekan ds. Organizacji Studiów 

W związku ze zrzeczeniem się mandatu przez dr hab. inż. Wojciecha Chrzanowskiego – 
dotychczasowego Prodziekana ds. Organizacji Studiów – ze względów zdrowotnych – 19 

lutego odbyły się wybory uzupełniające. Zebranie wyborcze po-
prowadził przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej – 
prof. Jan Zielkiewicz. Mimo, że zorganizowane było w okresie 
przerwy semestralnej, już w drugim terminie udało się zebrać 
odpowiednie kworum (61 osób). Pan Dziekan przedstawił krótko 
sytuację, podziękował dotychczasowemu prodziekanowi i 
przedstawił sylwetkę kandydatki na jego następczynię. Okazała 
się nią pani dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk z KChNieorg, 
niedawno bardzo sprawna sekretarz Komitetu Organizacyjnego 
IX Kongresu Technologii Chemicznej. Zebrani bez zbędnej 
zwłoki wybrali ją na proponowane stanowisko, a następnie długo 
gratulowali. Do życzeń tych Redaktor przyłącza się szcze-gólnie 

i obiecuje współpracę w okresie przejściowym, w miarę        
potrzeb. 

Nowy wynalazek z Katedry Technologii Polimerów 

Okazuje się, że generalne potępienie tworzyw sztucznych jako materiałów szkodzących 
środowisku niekoniecznie musi być słuszne. Tak ja magnez magnezowi, tak i plastik 
plastikowi nierówny. Zespół badawczy z KTP pod kierunkiem pani prof. dr hab. inż. Heleny 
Janik (współtwórcą był też dr inż. Maciej Sienkiewicz) opracował nowy materiał biopoli-
merowy (kompozytowy) o zwiększonej zdolności do biodegradacji. Produkty wytworzone 
z tych kompozycji (termoplastyczne, możliwość przetwarzania metodą wtryskową lub przez 
wytłaczanie), choćby sztućce jednorazowego użytku, mogą być na przykład kompostowane 
razem z niezużytą musztardą. Główne składniki kompozycji to m.in. skrobia termoplastyczna 
(z mąki ziemniaczanej – tania) oraz biopolimer zwany polilaktydem (PLA). 

Przeprowadzono właśnie testy technologiczne otrzymywania takich sztućców w skali 
przemysłowej we współpracy z jedną z zainteresowanych wdrożeniem firm. Kompozycje 
okazały się nawet wyższą odpornością termiczną od czystego PLA. Badania przez akredy-
towane laboratoriach wykazały wysoką podatność na kompostowanie i zdolność do biode-
gradacji oraz brak wpływu na środowisko wodne. Rozwiązanie jest przedmiotem patentu 
europejskiego EP3064542 (z ochroną utrzymywaną w PL, D, F oraz UK). Brokerem inno-
wacji tego wynalazku jest pan Robert Bajko z Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG. 

Sukcesy grantowe 

W ramach konkursu SONATA BIS do finansowania zakwalifikowane zostały następujące 
projekty naszych pracowników: 

 „Projektowanie, synteza oraz badanie struktur 2D fotokatalizatorów hybrydowych do 
degradacji farmaceutyków w fazie wodnej” – dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek (kwota do- 

Obrony prac doktorskich 

01.03.2019 o godzinie 12:15 w Sali 112, budynek 
Chemia A Wydz. Chem. PG odbędzie się publicz-
na obrona pracy doktorskiej mgr inż. Majusa Mi-
siaka. Tytuł rozprawy: „Molecular Basis for the 
Anthrapyridazone Anticancer Activity”. Promotor: 
prof. dr hab. inż. Andrzej Składanowski (PG), prof. 
dr hab. inż. Maciej Bagiński (PG); Recen-zenci: 
prof. dr hab. Rafał Dziadziuszko (GUMed), dr hab. 
Magdalena Król, prof. nadzw. SGGW (SGGW 
Warszawa). 

04.03.2019 o godzinie 10:15 w Sali 112, budynek 
Chemia A Wydz. Chem. PG odbędzie się publicz-
na obrona pracy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty 
Puty. Tytuł rozprawy: „Wpływ różnych metod 
utrwalania na wartość odżywczą i biologiczną oraz 
jakość mikrobiologiczną mleka ludzkiego”. 
Promotor: dr hab. inż. Hanna Staroszczyk, prof. 
nadzw. PG (PG), Promotor pomocniczy: dr hab. 
inż. Dorota Martysiak-Żurowska (PG), Recen-
zenci: prof. dr hab. Maria Śmiechowska (Uni-
wersytet Morski w Gdyni), dr hab. n. farm. Hanna 
Mojska, prof. IŻŻ (Instytut Żywności i Żywienia 
w Warszawie). 
_______________________________________ 

Sukcesy grantowe c.d. 

dofinansowania: 1 616 000,00 zł) 

„Badania nowych rodzajów mediów ekstrakcyj-
nych i sorpcyjnych” – dr hab. inż. Grzegorz 
Boczkaj, prof. nadzw. PG (kwota dofinansowania: 
1 448 360,00 zł) 

Obojgu Beneficjentom serdecznie gratulujemy! 

Nominacja dla prof. Janusza Datty 

W dniu 8 stycznia 2019 pan profesor dr hab. inż. 
Janusz Datta z Katedry Technologii Polime-rów 
został powołany w skład Rady Naukowej Centrum 
Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN 
w Zabrzu. Pod nominacją podpisał się Wiceprezes 
PAN – prof. dr hab. Paweł Rowiński. 

50-lecie uzyskania dyplomów na 
Wydziale Chemicznym PG 

W tym roku upływa 50 lat od otrzymania dyplo-
mów ukończenia studiów na naszym Wydziale 
przez roczniki 1963-1969 oraz 1964-1969. Zau-
waż, o młodzieży, że studia na naszym Wydziale 
mogły trwać nawet dłużej niż 5 lat. 

Od trzech lat takie rocznice obchodzi się na 
uczelni uroczyście pod patronatem aktualnego 
Rektora i SAPG (Stowarzyszenia Absolwentów 
PG). Ważnym elementem takich obchodów jest 
spotkanie absolwentów w Sali Senatu, podczas 
którego JM Rektor, w towarzystwie aktualnego 
Dziekana Wydziału i przedstawiciela SAPG wrę-
cza dostojnym absolwentom dyplomy honorowe 
i pamiątkowe medale PG. Na takie spotkanie 
zapraszani są również nauczyciele akademiccy 
z okresu studiów dostojnych absolwentów, z czym 
niestety są czasami pewne kłopoty. Obo-
wiązkowo za to czcigodni robią sobie wspólne 
pamiątkowe zdjęcie. Obchody są planowane na 
25 maja (sobota) o godz. 11.00. Szczegóły orga-
nizacyjne oraz bliższe informacje o spotkaniu 
można znaleźć na naszej stronie głównej pod 
zakładkami: ->Absolwent->Wydarzenia. 
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Nagrody Dziekana za publikacje oryginalne 45+ w roku 2018 
Pan Dziekan ogłosił listę publikacji nagrodzonych nagrodą Dziekana za publikację 

oryginalną opublikowaną w 2018 roku w czasopiśmie, któremu przypisano co najmniej 45 
pkt (wg listy MNiSW) – zgodnie z uchwałą Rady Wydziału Chemicznego PG nr 32/2017 
z dnia 1 lutego 2017 r. 
1. Nowak A., Hagberg J., Leijonmarck S., Schweinebarth H., Baker D., Uhlin A., Tomani P., 

Lindbergh G.: Lignin-based carbon fibers for renewable and multifunctional lithium-ion 
battery electrodes// HOLZFORSCHUNG. -Vol. 72, iss. 2 (2018), s. 81-90  

2. Cichowska-Kopczyńska I., Joskowska M., Dębski B., Aranowski R., Hupka J.: 
Separation of toluene from gas phase using supported imidazolium ionic liquid 
membrane// JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE. -Vol. 566, (2018), s.367-373  

3. Grela E., Wieczór M., Luchowski R., Zielinska J., Barzycka A., Grudzinski W., Nowak K., 
Tarkowski P., Czub J., Gruszecki W.: Mechanism of Binding of Antifungal Antibiotic 
Amphotericin B to Lipid Membranes: An Insight from Combined Single-Membrane 
Imaging, Microspectroscopy, and Molecular Dynamics// MOLECULAR 
PHARMACEUTICS. -Vol. 15, iss. 9 (2018), s.4202-4213  

4. Aszyk J., Kubica P., Namieśnik J., Kot-Wasik A., Wasik A.: New approach for e-cigarette 
aerosol collection by an original automatic aerosol generator utilizing melt-blown non-
woven fabric// ANALYTICA CHIMICA ACTA. -Vol. 1038, (2018), s.67-78  

5. Lewandowski W., Ryms M., Denda H.: Natural convection in symmetrically heated vertical 
channels// INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES. -Vol. 134, (2018), 
s.530-540  

6. Marć M., Panuszko A., Namieśnik J., Wieczorek P.: Preparation and characterization of 
dummy-template molecularly imprinted polymers as potential sorbents for the 
recognition of selected polybrominated diphenyl ethers// ANALYTICA CHIMICA ACTA. 
-Vol. 1030, (2018), s.77-95  

7. Shah N., Khan J., Sayed M., Khan Z., Rizwan A., Muhammad N., Boczkaj G., Murtaza B., 
Imran M., Khan H., Zaman G.: Solar light driven degradation of norfloxacin using as-
synthesized Bi 3+ and Fe 2+ co-doped ZnO with the addition of HSO 5 – : Toxicities and 
degradation pathways investigation// CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL. -, (2018), 
s.- 841-855  

8. Szczepańska N., Kudłak B., Tsakovski S., Yotova G., Nedyalkova M., Simeonov, V., 
Dołęga A., Namieśnik J.: Modeling and MANOVA studies on toxicity and endocrine 
potential of packaging materials exposed to different extraction schemes// 
ENVIRONMENTAL RESEARCH. -Vol. 165, (2018), s.294-305  

9. Gągol M., Przyjazny A., Boczkaj G.: Highly effective degradation of selected groups of 
organic compounds by cavitation based AOPs under basic pH conditions// 
ULTRASONICS SONOCHEMISTRY. -Vol. 45, (2018), s.257-266  

10. Zedler Ł., Colom X., Saeb M., Formela K.: Preparation and characterization of natural 
rubber composites highly filled with brewers' spent grain/ground tire rubber hybrid 
reinforcement// COMPOSITES PART B-ENGINEERING. -Vol. 145, (2018), s.182-188  

11. Boczkaj G., Gągol M., Klein M., Przyjazny A.: Effective method of treatment of effluents 
from production of bitumens under basic pH conditions using hydrodynamic cavitation 
aided by external oxidants// ULTRASONICS SONOCHEMISTRY. -Vol. 40, nr. Part A 
(2018), s.969-979  

O systemie zbiórki odpadów płynnych na naszym Wydziale słów kilka. 

Selektywne zbieranie zlewek odpadów niebezpiecznych w laboratoriach studenckich 
i pracowniach naukowych PG ma już wieloletnią tradycję. Ziarnko do ziarnka, a zbierze się 
miarka. Tak jak z 1% podatku wielu osób gromadzą się znaczące kwoty, tak z niewielkich 
probówek, gromadzimy każdego roku kilka ton odpadów niebezpiecznych i przekazujemy do 
unieszkodliwienia. 
Zbierane selektywnie płynne odpady niebezpieczne można podzielić na 3 główne grupy: 
1. Zawierające substancje organiczne (np. zlewki z laboratoriów w KChO, czy eluaty z 

chromatografii), które poddawane są wraz z pojemnikami w których się znajdują 
wysokotemperaturowemu (1200°C) procesowi degradacji, 

2. Zawierające substancje nieorganiczne (np. zlewki z laboratoriów w KChN), które 
neutralizowane są w innych procesach fizykochemicznych, 

3. Odpady z maszyn i pojazdów (oleje silnikowe, emulsje z obrabiarek, płyny chłodnicze itp.) 
– zbierane selektywnie i przekazywane uprawnionym odbiorcom. 

O walorach środowiskowych selektywnego oddzielania metali ciężkich czy innych zanie-
czyszczeń wytwarzanych przez nasze laboratoria nie trzeba przekonywać żadnego chemika, 
jednak system ten pełni też równie lub nawet bardziej doniosłą rolę: zaszczepiania 
praktycznej świadomości środowiskowej, utrwalania pożytecznych automatyzmów w gło-
wach i dłoniach kształconych tu inżynierów, którzy w niedalekiej przyszłości z dyplomami 
w garści poniosą szczęśliwie dobre praktyki w Polskę i w świat. 
Do pobrania są tabliczki informacyjne pomagające racjonalnie postępować z odpadami 
niebezpiecznymi, które należy umieścić tam, gdzie tymczasowo gromadzone są odpady 
chemiczne (niebieskie), czerwone zaś tabliczki przeznaczone są do ulokowania w bez-
pośrednim sąsiedztwie zlewów, szczególnie w pracowniach studenckich. 

 
 
 

 
Choć środków na zakup nowych pojemników do zbierania odpadów na Uczelni nie brakuje 
i nigdy nie brakowało, doskonale tę rolę spełniają też używane plastikowe kanistry o pojem-
ności 5-10 dm3 po np. płynach do spryskiwaczy, olejach silnikowych czy chemii gospo-
darczej. Pojemniki takie mogą być użyte ponownie, co przyczynia się do zmniejszenia obję- 

O odpadach płynnych c.d. 

tości wytwarzanych przez nas odpadów. Każde 
z wykorzystanych w ten sposób opakowań nie trafi 
na składowisko, gdzie resztki znajdujących się w 
nich chemikaliów z dużym prawdopodo-
bieństwem wyciekłyby do otoczenia, lecz do spa-
larni odpadów, gdzie zawartość zostanie w spo-
sób przyjazny naturze unieszkodliwiona, a samo 
opakowanie posłuży jako źródło energii, osz-
czędzając zarazem wykorzystanie paliw kopal-
nych. 

 

 

 

 

Niebieska tabliczka w KChN i czerwona w KChO. 

Wszelkie informacje dotyczące sposobu prze-
kazania napełnionych kanistrów (należy zawsze 
opisać na nich główne substancje niebezpieczne i 
numer budynku+pokoju) i innych odpadów che-
micznych, a także otrzymania pustych pojem-
ników można uzyskać pod nr. tel. 2835 lub mailo-
wo Lukasz.Katlewicz@pg.edu.pl, tak samo zama-
wia się też tabliczki informacyjne.  Ł. Katlewicz 

Spotkanie projektu Maestro 

19.02.2019 odbyło się doroczne spotkanie 
wykonawców grantu MAESTRO z jego kierowni-
kiem – prof. dr hab. inż. Jackiem Namieśnikiem. 
Przedstawiono sytuację w grancie przed rozpo-
częciem ostatniego roku realizacji oraz plany or-
ganizacyjne i finansowe na rok 2019. Niektórzy 
wykonawcy oraz doktoranci przedstawili intere-
sujące komunikaty. 

Absolwentka w potrzebie 

Zaprzyjaźnione wiewiórki przekazały mi ostat-
nio informację o absolwentce w potrzebie. Chodzi 
o Anię Pietrasik, Kierunek BT, specjalność BM, 
data egzaminu dyplomowego: 9 VII 2010. Ania 
cierpi na stwardnienie rozsiane. Najlepiej 
przedstawia to ona sama na stronach Fundacji 
Parasol (dostęp do wszelkich informacji przez: 
www.facebook.com/Pomoc-dla-Ani-20529113047 
95647/). Pomagać można też przez (www.siepo 
maga.pl/anna-pietrasik). Myślę, że byłoby jej bar-
dzo miło wiedząc, że dawna Alma Mater też coś 
robi w tej sprawie. Apeluję zatem do studentów, 
koleżanek i kolegów oraz SAPG o zaintereso-
wanie się nią. 

Słowo od Redaktora 

Jak już Państwo wiecie, zostałem zmuszony do 
rezygnacji z funkcji prodziekana z powodów zdro-
wotnych. Bardzo dziękuję moim przełożonym, 
współpracownikom i wszystkim, którzy mi poma-
gali za życzliwość. Chciałbym wspomnieć, że 
obiecałem panu Dziekanowi, iż dokończę jeszcze 
dwie prace, których przekazywanie mojej następ-
czyni byłoby już nieracjonalne. Są to: akredytacja 
ECTN – skończona w 99% oraz wydanie broszury 
informacyjnej. Dlatego niektórym z kole-żanek i 
kolegów mogę jeszcze zawracać głowę „ku 
chwale Wydziału”. Będę także kontynuował 
pełnienie funkcji redaktora biuletynu, w związku 
z czym nadal proszę o nadsyłanie materiałów do 
publikacji. Prawdopodobnie będę też korespon-
dentem z Wydziału na rzecz biuletynu central-
nego. Także proszę o informacje. 

Czekam już niecierpliwie czasu, gdy będę mógł 
znów cieszyć się wykonywaną pracą bez obaw 
o niedotrzymanie terminu. 
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