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MŁODZI VENTURES 
 

Jest tylko siedmiu takich młodych w Polsce. Każdy z nich dostanie 35 tys. zł rocznie 
na badania i 3 tys. zł miesięcznego stypendium. Wśród laureatów III edycji programu 
Ventures dla młodych naukowców, znalazła się doktorantka Wydziału Chemicznego 
Politechniki Gdańskiej, Justyna Gromadzka. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wspierająca 
projekty naukowe, których wyniki mają zastosowanie w gospodarce uznała, że jej badania 
nad olejem spożywczym warte są dofinansowania. Opiekunem naukowym Justyny jest 
profesor Waldemar Wardencki z Katedry Chemii Analitycznej. Justyna ukończyła właśnie III 
rok studiów doktoranckich. Czym będzie się zajmować przez szesnaście najbliższych 
miesięcy? Najpierw definicja naukowa: będzie pracowała nad przygotowaniem do 
przemysłowego wdrożenia nowej instrumentalnej metodyki analitycznej, oceniającej 
stabilność oksydacyjną olejów roślinnych z zastosowaniem promieniowania UV oraz technik 
SPME/GC. 

 

 
       

Justyna Gromadzka  
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31 października 2009 upłynie termin składania wniosków do kolejnej edycji programu 

Ventures, prowadzonego przez Zespół ds. Programów Finansowanych z Funduszy 
Strukturalnych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Dokumentację konkursową oraz 
szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Fundacji: www.fnp.org.pl. 
Dofinansowanie otrzymywane przez laureatów programu pokrywane jest z funduszy 
europejskich w ramach Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki” Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.  

 
POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE 

 
 Uprzejmie informuję, że w trakcie ostatnich wyborów, które odbyły się  w dniu 
11.09.2009  dr hab. inż. Żaneta Polkowska została wybrana w skład Prezydium Zarządu 
Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego. 

 
Mam nadzieję, że wszyscy życzą Jej sukcesów i satysfakcji  z pracy na 

rzecz środowiska chemików. 
Profesor Jacek Namieśnik 
             Dziekan 
 

 
NOWY GRANT 

 
  W rozstrzygniętym niedawno Konkursie na projekty w ramach "Programu 
Operacyjnego- Innowacyjna Gospodarka" (działanie 1.3.) Wydział Chemiczny uzyskał grant 
w wysokości 3 391 950 PLN na realizację zadania pt. WYKORZYSTANIE KAPUSTY BIAŁEJ 
NA POTRZEBY FITOREMEDIACJI I BIOFUMIGACJI GLEBY - AGRO-BIOKAP.       

Jest to ogromne przedsięwzięcie o charakterze wybitnie interdyscyplinarnym w 
którym biorą udział dwa zespoły spoza PG (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie i Instytut 
Chemii Przemysłowej w Warszawie) jeden zespół z Wydziału FTiMS oraz trzy zespoły z 
następujących Katedr naszego Wydziału: Katedra Chemii Analitycznej,    Katedra Chemii, 
Technologii i Biotechnologii Żywności, Katedra Technologii Chemicznej.  
   Końcowy sukces to efekt ciężkiej pracy i uporu bardo dużej grupy osób. Szczególne 
wyrazy uznania i podziękowania należą się jednak :  

  - dr inż. Agnieszce BARTOSZEK-PĄCZKOWSKIEJ - inicjatorce całego przedsięwzięcia 
i"duszy" całego konsorcjum, 

 - dr hab.inż. Piotrowi KONIECZCE - kierownikowi projektu i osobie która wniosła nowe 
spojrzenie na wiele aspektów projektu  

 - dr inż. Barbarze KUSZNIEREWICZ, która spędziła wiele dni i nocy nad pracami     
redakcyjnymi. 

 
 Raz jeszcze sprawdziło się przysłowie, że UPÓR PRZYNOSI OCZEKIWANE EFEKTY  
  
          Dziekan 
 
 
 
 
 
 

 



WYNIKI 37 KONKURSU GRANTOWEGO 
MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 

 
PROJEKTY WŁASNE 
 
1)Wytworzenie bezmatrycowego materiału odniesienia . 
Kierownik: dr hab. inż. Piotr Konieczka. Dyscyplina naukowa: Chemia 
 
2)Wykorzystanie chromatografii wykluczania i adsorpcji do rozdzielania i oznaczania 
grupowego lipidów i  produktów konwersji w tłuszczach jadalnych. 
 Kierownik: prof. dr hab. inż. Marian Antoni Kamiński.  Dyscyplina naukowa: Nauki o 
Żywności i Żywieniu 
 
3)Wpływ produktów degradacji dostępnych na rynku jak i nowych poliuretanowych farb 
antyporostowych na cyjanobakterie i glony Morza Bałtyckiego.  
Kierownik: dr inż. Justyna Kucińska-Lipka. Dyscyplina naukowa: Kształtowanie i Ochrona 
Środowiska Przyrodniczego 
 
4)Związki kompleksowe o mieszanych ligandach S-/Se-/Te-donorowych ze szczególnym 
uwzględniemiem układów zawierających wiązanie chalkogen-krzem. Poszukiwanie nowych 
prekursorów chalkogenidków metali.  
Kierownik: dr inż. Anna Mietlarek – Kropidłowska. Dyscyplina naukowa: Chemia 
 
5)Opracowanie metodyki badań dotyczących wpływu warunków na środowisko na 
przykładzie wraku S/S STUTTGARD.  
Kierownik: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik. Dyscyplina naukowa: Inżynieria Ochrony 
Środowiska 
 
6)Fotokatalizatory o wysokiej aktywności oraz szczególnej przydatności technologicznej.  
Kierownik: dr inż. Adriana Karolina Zaleska. Dyscyplina naukowa: Inżynieria Ochrony 
Środowiska 
 
PROJEKTY PROMOTORSKIE 
 
1)Nowa impedancyjna charakterystyka stanu elektrod wodorkowych  
Kierownik: prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki   
Dyscyplina naukowa: Technologie Chemiczne oraz Inżynieria Chemiczna i Procesowa 
 
2)Analiza impedancyjna elektrod modyfikowanych heksacyjanożelazianami.   
Kierownik: prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki. Dyscyplina naukowa: Chemia 
 
3)Nowe rozwiązania metodyczne przeznaczone do badań poziomu zanieczyszczeniamiodów 
pszczelich przez trwałe związki organiczne.  
Kierownik: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik. Dyscyplina naukowa: Nauki o Żywności i 

Żywieniu 
 
4)Opracowanie nowej metodyki analitycznej przeznaczonej do oznaczania lotnych związków 
chlorowcoorganicznych w próbkach płynów biologicznych człowieka  
Kierownik: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik. Dyscyplina naukowa: Inżynieria Ochrony 
Środowiska 
 
5)Zastosowanie acylogliceroli i ich pochodnych do otrzymywania mikroemulsji.  
Kierownik: dr hab. inż. Halina Ewa Szeląg   
Dyscyplina naukowa: Technologie Chemiczne oraz Inżynieria Chemiczna i Procesowa 



 
6)Otrzymywanie i badania strukturalne silanotiolanów berylowców, nowych materiałów 
posiadających kanały lub pory jonowe, mogących stanowić szybkie przewodniki jonowe  
Kierownik: prof. dr hab. inż. Wiesław Wojnowski. Dyscyplina naukowa: Chemia 
 
 PROJEKTY HABILITACYJNE 
 
1)Wykrywanie nieznanych mutacji i zmian premutacyjnych w genomowym DNA przy użyciu 
białka MutS  
Kierownik: dr inż. Paweł Jan Sachadyn. Dyscyplina naukowa: Biotechnologia 


