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Kolejne posiedzenie RW (ostatnie przed 
wakacjami) odbędzie się 09.07. (wtorek) o 
godzinie 11.15. 
 

Z życia Wydziału 
Sukces pani dr inż. Justyny Płotka-Wasylka 

Postanowieniem Prezydium Oddziału PAN w Gdańsku tegoroczną LAUREATKĄ Konkur-
su o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców w kategorii nauk ścisłych 
i o Ziemi została dr inż. Justyna Płotka-Wasylka (adiunkt w KChAnal) za publikację: 

A new tool for the evaluation of the analytical procedure: Green Analytical Procedure 
Index, TALANTA 2018, 181, 204-209 (www.sciencedirect.com). 

Wręczenie  dyplomów Laureatom odbyło się 14 czerwca br. w siedzibie Oddziału przy ul. 
Jaśkowa Dolina. Była to czwarta edycja tegoż konkursu, a nagroda dla każdego z laureatów 
wynosiła 4000 PLN. Potraktujmy jednak ten fakt z olimpijskim stoicyzmem – „Nie liczy się 
zwycięstwo – liczy się udział”, zwłaszcza, że w komisji dla tej kategorii zasiadały takie tuzy 
nauki, jak prof. dr hab. Bogusław Buszewski, prof. dr hab. inż. Piotr Kowalik i prof. dr hab. 
Józef Szudy (wszyscy członkowie korespondenci PAN). Dodajmy, iż pani doktor uzyskała 
pierwszy stopień naukowy u pana prof. Biziuka w 2014 roku oraz że nagrodzona praca 
znalazła już uznanie w postaci 54 cytowań (na datę wydania biuletynu). Gratulujemy ser-
decznie naszej Koleżance i życzymy dalszych sukcesów naukowych! 

Bałtycki Festiwal Nauki na Wydziale Chemicznym PG 
W dniach 22-25.05.br. już po raz kolejny odbył się Bałtycki Festiwal Nauki na Politechnice 

Gdańskiej. W ramach festiwalu społeczność akademicka naszego Wydziału przybliżyła 
mieszkańcom aglomeracji trójmiejskiej tajniki badań naukowych jakie prowadzone są w tu-
tejszych laboratoriach oraz salach wykładowych. Jak co roku stanęliśmy na wysokości 
zadania i przygotowaliśmy 43 imprezy, które zgromadziły uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych jak również, osoby dorosłe, a nawet dzieci w wieku 
przedszkolnym. Ponad 230 osób z naszego Wydziału pokazało uczestnikom jak wytresować 
SMOG’a, czy błyskawica może oczyszczać wodę, jak wykonać ekologiczną torbę czy jak in-
żynier może pomóc kopciuszkowi. Nasi wykładowcy w ramach wykładów popularnonau-
kowych przedstawili świat widziany okiem chemika. Tematyka wykładów dotyczyła aktual-
nych dziś zagadnień takich jak pojazdy elektryczne, prozdrowotna żywność, e-papierosy. 

Dr inż. Łukasz Marcinkowski – Pełnomocnik Dziekana ds. BFN 

Seminarium Wydziałowe profesora Pawła Ciborowskiego 
23 maja 2019 roku, odbyło się Seminarium Wydziałowe. Prelegentem był profesor Paweł 

Ciborowski (Professor of Pharmacology and Experimental Neuroscience, University of 
Nebraska Medical Center, Omaha, USA). Tematem seminarium było wielce zachęcające: 
"OMICS: Crossroads of Analytical Chemistry and Biology". 

Profesor Paweł Ciborowski, choć edukację rozpoczął w Polsce (w 1977 roku kończąc 
studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim, a doktorat realizując w Narodowym 
Instytucie Higieny w Warszawie – 1983 rok), od 1988 roku przebywa zagranicą (Lund, potem 
Pittsburgh, Rockville, a od 2003 roku Omaha). Od wielu lat przyjeżdża z wykładami dla 
naszych Doktorantów. W tym roku zgodził się wystąpić podczas Seminarium Wydziałowego. 

Może lody nie stopnieją? 
Szereg wychowanków pani prof. dr hab. inż. Żanety Polkowskiej wyróżnia się w strefach 

polarnych na obu półkulach. I tak, pani mgr inż. Joanna Potapowicz od stycznia do przeszło 
połowy kwietnia br. brała udział w ekspedycji naukowej do Polskiej Stacji Antarktycznej im 
H. Arctowskiego na Wyspie Króla Jerzego w Archipelagu Szetlandów Południowych. Staż 
był możliwy dzięki programowi „Rozwój interdyscyplinarnego programu studiów doktoran-
ckich o wymiarze międzynarodowym” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO 
WER). Sama podróż do i ze stacji naukowej, oddalonej od Polski o ponad 14 tysięcy km 
zajęła doktorantce kilka dni. 

Podczas pobytu na Polskiej Stacji realizowała ona projekt pt. Identyfikacja i oznaczanie 
poziomów stężeń i translokacji zanieczyszczeń atmosferycznych w zbiornikach wodnych 
jako wskaźnik możliwości adaptacyjnych środowiska Antarktyki, którego kierownikiem jest 
właśnie prof. Polkowska. Wyniki badań pozwolą na ocenę stopnia zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych, osadów i gleb na obszarze zachodniego wybrzeża Zatoki Admiralicji, 
które stanowi jednoczenie Szczególnie Chroniony Obszar Antarktyki 128 (Antarctic Specially 
Protected Area, ASPA 128). 

Inna grupa działała z kolei w Arktyce, na Polskiej Stacji Polarnej Hornsund im. Stanisława 
Siedleckiego. Choć pobyt był krótszy (07.04.-16.05.2019) to grupa badawcza biorąca udział 
w ekspedycji naukowej była silniejsza. Kierowała nią pani dr Krystyna Kozioł  a uczestniczyli 
również doktoranci: mgr inż. Klaudia Kosek i mgr. inż. Filip Pawlak, których promotorem jest 
także prof. Polkowska, 

Podczas pobytu w Polskiej Stacji, grupa ta realizowała trzy projekty: „Sea-snow POPs: 
wtórny obieg trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) w Arktyce”, „Spatial VAriabiLity: 
VALidation dataset on POPs concentrations in snow (Sval-POPs)” i „Oznaczenie składników 
odżywczych, będących podstawowym czynnikiem umożliwiającym wzrost bakteriocenozy 
w zlewni rzeki arktycznej południowozachodniego Spitsbergenu”. 

Czuję się spokojniejszy o przyszłość Szetlandów Południowych i Svalbardu, pozostają-
cych pod takim szczególnym nadzorem specjalistów z naszego wydziału. Gratulacje dla 
wszystkich, z inspiratorką i inicjatorką na czele, są najbardziej autentyczne w tym numerze. 

Obrony prac doktorskich 
18.06.2019 o godzinie 10:15 w Sali 112, budy-

nek Chemia A Wydz. Chem. PG odbyła się pub-
liczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Agnieszki 
Mielcarek. Tytuł rozprawy: „Analiza oddziaływań 
w kryształach związków zawierających w struktu-
rze pierścień pirydynowy”. Promotor: dr hab. inż. 
Anna Dołęga, prof. PG; Recenzenci: dr hab. inż. 
Izabela Madura, prof. PW, dr hab. Artur Sikorski, 
prof. UG. 
_______________________________________ 

Patronat Wydziału nad konkursem che-
micznym 
29 maja br. Pani Prodziekan ds. Organizacji Stu-
diów, dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk miała przy-
jemność reprezentować nasz Wydział na uroczys-
tości wręczania nagród zwycięzcom Powiatowego 
Konkursu Chemicznego ,,Skłodowska Górą!”, któ-
ry objęty był patronatem Wydziału. Uroczystość 
miała miejsce w I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Tczewie, a jego pomysłodawczyniami oraz or-
ganizatorkami były fantastyczne nauczycielki che-
mii I LO: Pani Wiesława Cejner-Mania, Pani Anna 
Barabaś oraz Pani Beata Kamińska, która jest tak-
że absolwentką naszego Wydziału. Konkurs skie-
rowany przede wszystkim do uczniów klas VIII 
szkół podstawowych oraz III klas gimnazjalnych 
Powiatu Tczewskiego był zorganizowany w ra-
mach obchodów 70-lecia I LO i miał za zadanie 
sprawdzić wiedzę uczniów na temat Marii Skło-
dowskiej-Curie – patronki szkoły. Jednym z eta-
pów konkursu było zespołowe przygotowanie krót-
kich filmików dotyczących życia Marii Skłodow-
skiej-Curie. Najlepsze spośród nich zostały zapre-
zentowane podczas uroczystości. 

Osiągnięcia kulturalne 
W międzyczasie odbyły się liczne studenckie 

imprezy kulturalne, jako to: Technikalia, Dzień Zie-
mniaka (specialité de la maison naszego Wy-
działu). Kolejna edycja konkursu Czerwonej Róży 
obyła się, niestety, bez sukcesów Wydziału. 

Erratum 
W poprzednim numerze, w artykule o Fundacji 

FOSTER i KTLiB, zdarzył się błąd w akapicie 
poświęconym prezentacji pani dr. inż. Katarzyna 
Kozłowska-Tylingo. Kluczowy fragment brzmiał: 
Jak powiedziała, jest to urządzenie absolutnie 
„top-class” i choć na Wydziale znajduje się kilka 
podobnych aparatów (głównie w tzw. dolnej części 
KChA) to nie mogą się one równać z tym, którego 
ona jest „gospodarzem”. Urządzenie może praco-
wać pod ciśnieniem wejściowym do 1200 Barów 
i jest (część MS) wyposażone w analizator oktu-
polowy zamiast kwadrupolowego. Pomieszczenie 
w którym się mieści posiada klimatyzację („dla 
aparatury”), a w sąsiednim pokoju działa genera-
tor azotu. W opinii pani doktor urządzenie to wys-
tarczy jej do końca jej kariery badawczej. 

A powinien brzmieć: 
Jak powiedziała, jest to urządzenie absolutnie „top 
class” i choć na Wydziale znajduje się kilka podob-
nych aparatów (głównie w tzw. dolnej części 
KChA) to ten, którego ona jest „gospodarzem” jest 
najnowocześniejszy. Urządzenie przystosowane 
jest do pracy w wysokim zakresie ciśnień od 600 
do nawet 800 Barów. Najważniejszymi elemen-
tami układu są: źródło jonów połączone oktopo-
lowym filtrem z dwoma analizatorami kwadrupo-
lowymi (na wejściu i wyjściu z detektora) oraz hek-
sapolową zakrzywioną komorą kolizyjną pomiędzy 
nimi. System LC-MS wyposażony jest również 
w generator azotu i sprężarkę powietrza. Pomie-



szczenie, w którym mieści się sprzęt posiada kli-
matyzację niezbędną, aby aparat pracował nieza-
wodnie, w stałych warunkach temperatury i wilgot-
ności. W opinii pani doktor aparat LC-MS ma tyle 
możliwości wykorzystania, że wystarczy do końca 
jej kariery badawczej. 

Redaktor kaja się za błędy. Proszę nie myśleć 
źle o pani dr Kozłowskiej-Tylingo, ale o mnie. Poz-
walam sobie jednak polecić podobne podejście 
przedstawicielom innych mediów w naszym kraju. 

Notka od redaktora 
Jest to numer ostatni przed wakacjami. Następ-

ny ukaże się we wrześniu. 
 


