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Kolejne posiedzenie RW odbędzie się 23.04.2019. 
o godz. 13:15 (tylko sprawy naukowe). 

Z powodu choroby prelegenta kurs „Bezpieczne 
posługiwanie się gazami technicznymi” odbędzie 
się 18 kwietnia w godz. 11-14, sala 222 Chemia A 

Z życia Wydziału 

Życzenia Wielkanocne Dziekana 

W okresie najbardziej radosnej i optymistycznej 

pory roku – wiosną, gdy przyroda budzi się do 

życia składam całej „rodzinie chemicznej”, 

czyli pracownikom naukowym, dydaktycznym, 

inżynieryjno-technicznym i obsługi, doktorantom, 

studentom oraz wszystkim współpracującym 

z nami pod każdym względem 

najlepsze życzenia spokojnego przeżycia 

nadchodzących Świąt Wielkanocnych 

zdrowia i szczęścia w życiu osobistym oraz wiele 

satysfakcji  z pracy zawodowej 

Dziekan – prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski 

Stypendia dla najlepszych studentów II stopnia – cudzoziemców. 

W konkursie o stypendia wśród cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia I i 
II stopnia na PG, na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich znakomicie wy-
padły studentki naszego Wydziału Kateryna Maslova (Ukraina, BT II st.) i Olexandra Demido-
va (Ukraina, BT II st.). Obie studiują w języku polskim. Zajęły dwa pierwsze miejsca na liście 
osób wyróżnionych w rekrutacji zimowej 2018/19 spośród 45 zgłoszonych. Gratulujemy! 

„Wygraj indeks” – zakończona XXIII edycja. 

W sobotę, 30 marca, odbył się 2. etap Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego „Wygraj 
indeks”. Do finałowego etapu – jak informuje nas wieloletnia szefowa konkursu, pani dr hab. 
Katarzyna Kazimierczuk – zakwalifikowało się 316 osób, z których do zmagań przystąpiło 
290. W Audytorium Maksimum odbyły się dwie sesje: o godz. 9:00 i 12:00. Uczestników 
powitał Dziekan, prof. S. Milewski, zaś Prodziekan ds. Organizacji Studiów – dr hab. inż. 
Agnieszka Pladzyk – przedstawiła krótką prezentację wydziału, zwłaszcza kierunków 
studiów. Ostatecznie konkurs przyniósł 84 laureatów, z których 3 osoby uzyskały wynik 100% 
możliwych do zdobycia punktów i zostaną wyróżnione nagrodami Dziekana. Są to: Zuzanna 
Kostecka z I LO w Bydgoszczy, Konrad Łęgowski z GLA w Gdańsku i Adam Masiewicz z II 
PLO w Kętrzynie. Wśród laureatów najwięcej było przedstawicieli województwa kujawsko-
pomorskiego (29), a następnie pomorskiego (26) i warmińsko-mazurskiego (23). W kategorii 
miast są to odpowiednio: Toruń (14), Gdańsk (11) i Olsztyn (10). Pani dr hab. Katarzyna 
Kazimierczuk przewiduje, że do przyszłego roku organizacja pierwszego etapu konkursu 
zostanie najprawdopodobniej skomputeryzowana, co przygotowuje nasz administrator stron 
www pan Sebastian Kowalski. Przesyłanie pocztą rozwiązań na etap I bywało przyczyną 
sytuacji konfliktowych, ze względu na czas dostarczania przesyłek przez PP PP. 

Sukces Koła Naukowego SSOGPTChem „Hybryda” 

W sobotę, 6 kwietnia, odbył się w Toruniu finał III Ogólnopolskiego Festiwalu Pokazów 
Chemicznych, organizowany przez SKCh Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Żeby zakwali-
fikować się do finału należało przesłać film przedstawiający reakcję chemiczną z elementami 
promocji uczelni i koła naukowego. Spośród wielu zgłoszonych kół naukowych z całej Polski, 
do finału zakwalifikowało się osiem czteroosobowych zespołów m.in. Sekcja Studencka 

Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego 
„Hybryda” z naszego Wydziału, którą reprezentowali Marcin Er-
danowski, Jakub Łopaciuk, Wojciech Bącalski i Kacper Bernatek. 

Zmagania polegały na przygotowaniu i ciekawym zaprezen-
towaniu czterech reakcji chemicznych, a koła pokazały swoje 
umiejętności w Dworze Artusa (cóż za szykowne i prestiżowe 
miejsce, patrz zdjęcie) w Toruniu. „Nasi” przedstawili cztery reak-
cje wykorzystujące nadmanganian potasu tj. jego reakcję z nad-

tlenkiem wodoru, dwuwodnym kwasem szczawiowym, gliceryną, a także zmianę barwy 
w zależności od pH roztworu wodnego. Czynili to na tyle dobrze, że SSOGPTChem „Hyb-
ryda” zajęło drugie miejsce. Gratulujemy! Zwyciężyła też ekipa gdańska, ale z NKCh UG, 
a na trzeciej pozycji znalazło się koło naukowe z UAM w Poznaniu (gratulacje także dla ekipy 
z UG!). 

Wyniki konkursu na najlepszą pracę doktorską obronioną na naszym Wy-
dziale w ubiegłym roku. 

Prof. Bożena Zabiegała, przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. nagród za najlepsze 
prace magisterskie i doktorskie poinformowała, że na posiedzeniu w dniu 26.03. br. komisja 
uznała, iż spośród 11 prac obronionych z wyróżnieniem na Wydziale w roku 2018, tytuł 
najlepszej otrzymała praca pana dr inż Mariusza Szkody „Warstwy tlenkowe TiO2 oraz MoO3 
jako fotoanody aktywne w świetle widzialnym”, której promotorem była prof. dr hab. Anna 

Obrony prac doktorskich 

05.04.2019 o godzinie 12:15 w Audytorium 1.4, 
budynek Chemia C Wydz. Chem. PG odbyła się 
publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Pau-
liny Parchety. Tytuł rozprawy: „Synteza, właści-
wości i zastosowanie liniowych polioli poliestro-
wych otrzymanych z wykorzystaniem surowców 
pochodzenia roślinnego”. Promotor: prof. dr hab. 
inż. Janusz Datta (PG), Recenzenci: dr hab. inż. 
Elżbieta Piesowicz, prof. ZUT (ZUT Szczecin), 
prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał (PKr). 
_______________________________________ 

Konkurs … c.d. 

Lisowska-Oleksiak, zaś promotorem pomocni-
czym dr hab. inż. Katarzyna Siuzdak. 

Wyróżnienia przyznano pracom: 

 dr inż. Artura Jasińskiego „Opracowanie poten-
cjometrycznej wieloczujnikowej platformy wyko-
nanej całkowicie w technologii all-solid-state do 
jednoczesnego oznaczania kilku jonów w roz-
tworach wodnych” pod promotorstwem prof. dr 
hab. inż. Marii Bocheńskiej 

 dr inż. Mateusza Daśko “Projektowanie, synteza 
oraz badanie aktywności biologicznej amido-
siarczanowych inhibitorów sulfatazy steroidowej 
zawierających w swojej konstytucji ugrupowania 
fosforowe lub wiązania C-F” pod opieką zasad-
niczą prof. dr hab. inż. Janusza Rachonia i po-
mocniczą dr hab. inż. Sebastiana Demkowicza. 

Rada Wydziału zatwierdziła wyniki na posiedze-
niu w dniu 9 kwietnia. Serdeczne gratulacje dla 
laureatów! 

Konferencja IAKOŚ 2019 

W piątek, 5 kwietnia, o godzinie 14:00, rozpo-
częła się czwarta już Konferencja IAKOŚ. Mimo 
upływu czasu nie okazała się ona efemerydą, a ra-
czej stanowi zgoła element „nowej, świetnej trady-
cji”. Chwała za to organizatorom, wśród których 
znajdują się koła naukowe: NKCh SPG z naszego 
wydziału, KN IiGW „Konfuzor” z WILiŚ, KN „Mikro-
biologia w IŚ” również z WILiŚ oraz KN SFPG 
z WFTiMS. Program konferencji i szczegóły orga-
nizacyjne można było znaleźć na stronie interne-
towej naszego Wydziału, a także pod adresem 
http://pg.edu.pl/iakos. Konferencja trwała tradycyj-
nie do niedzieli 7 kwietnia włącznie. 

Kurs „Bezpieczne posługiwanie się ga-
zami technicznymi” przełożony 

Bezpłatny kurs „Bezpieczne posługiwanie się 
gazami technicznymi” dla pracowników, doktoran-
tów oraz studentów – członków kół naukowych PG 
wykorzystujących w pracy gazy techniczne miał 
się odbyć 4 kwietnia br. Z powodu choroby prele-
genta został on przełożony na 18 kwietnia w godz. 
11-14, sala 222 Chemia A 

Specjaliści z przedsiębiorstwa Linde Gaz przed-
stawią w formie multimedialnego wykładu oraz 
praktycznych demonstracji teoretyczne i praktycz-
ne zasady obchodzenia się z gazami sprężonymi 
i ciekłymi. Kursanci posiądą wiedzę o skutkach 
niewłaściwego obchodzenia się z gazami oraz 
uzyskają informacje pozwalające na uniknięcie za-
grożeń związanych z posługiwaniem się gazami 
technicznymi. Uczestnictwo zostanie poświadczo-
ne imiennym certyfikatem. 

mgr inż. Łukasz Katlewicz, Pełnomocnik Rektora 
i Dziekana ds. Odpadów, Odczynników, oraz Sub-
stancji Niebezpiecznych 

 

    W eso łego  
 
     A l le lu ja!  
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