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Informacja od redaktora 
W bieżącym roku zostanie wydany jeszcze jeden numer Biuletynu (około połowy grud-

nia). Wydaje się, że ostatecznie sytuacja stabilizuje się na możliwości wydawania numeru 
przeciętnie co dwa tygodnie. Wszystko zależy od ilości materiałów spływających do redak-
cji. Dlatego raz jeszcze bardzo proszę wszystkich czytelników o sugestie, a w miarę możli-
wości o nadsyłanie wręcz propozycji tekstów na mój adres mailowy: wojtek_c@pg.gda.pl. 
 

Odeszli od nas 
Zakładka „Odeszli od nas” znajduje się już na stronach internetowych Wydziału. Ponie-

waż w roku bieżącym było niespodziewanie wiele takich smutnych okazji, dlatego też zes-
tawienie to uległo rozszerzeniu o zmarłych z okresu sprzed istnienia Biuletynu, to jest 
o Ś.p.: prof. Andrzeja Stołyhwę, Krzysztofa Pogorzelskiego, Andrzeja Żurawskiego i dr Ed-
warda Dunajskiego. Cześć ich pamięci! 
 

Zmarła prof. dr hab. inż. Ilona Kołodziejska 
W dniu 24 listopada 2016 zmarła prof. dr hab. inż. Ilona Kołodziejska, wybitna specjalist-

ka w dziedzinie chemii i biotechnologii żywności, znakomity dydaktyk i przyjaciel młodzieży 
akademickiej. 

Tytuł zawodowy mgr inż. zdobyła w 1969 na naszym Wydziale w katedrze z którą miała 
być związana do końca swojej kariery. W 1981 doktorat nauk technicznych, w 2000 stopień 
doktora habilitowanego, a w 2008 tytuł profesora. Dwukrotnie (w latach 2001-2003 oraz 
2007-2016) była kierownikiem obecnej Katedry Chemii, Technologii i Biotechnologii Żyw-
ności. Odbyła półroczny staż w przemyśle rybnym, roczny staż naukowy w University of 
Toronto oraz dwa krótkoterminowe staże dydaktyczne dot. mikrobiologii żywności w uczel-
niach niemieckich. 

Jej działalność naukowa dotyczyła głównie białek w żywności. Później badania jej zes-
połu koncentrowały się wokół problematyki otrzymywania i wykorzystania chitozanu z pan-
cerzy kryla, opracowaniu technologii wytwarzania jadalnych, biodegradowalnych materia-
łów na opakowania do żywności, a także wpływu wysokich ciśnień na drobnoustroje. 
Wyniki badań Jej zespołu są szeroko cytowane w piśmiennictwie, często zapraszana była 
jako recenzentka rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. W pamięci swoich licznych magis-
trantów, doktorantów i współpracowników pozostanie Ona mądrą Profesor oraz życzliwym 
i dobrym człowiekiem. Jej przedwczesne odejście, tuż po przejściu na emeryturę, stanowi 
dużą stratę dla polskiego środowiska nauki o żywności. 
 

Pożegnaliśmy dr. inż. Marię Bogucką-Ledóchowską 
Z żalem informujemy, że 30 listopada odbył się pogrzeb długoletniej nauczycielki akade-

mickiej naszego Wydziału, ostatnio emerytki PG, dr inż. Marii Boguckiej-Ledóchowskiej. 
Przeżyła 91 lat. Przez wiele lat pracowała w obecnej Katedrze Technologii Leków i Bioche-
mii, w której też zrobiła doktorat (1965), m.in. zakładała tam pracownię krystalograficzną 
i współpracowała z wieloma centrami krystalograficznymi za granicą (pierwszy dyfrakto-
metr w Polsce to dopiero 1975, UWr, prof. Głowiak) Karierę w grupie tej zaczynał m.in. sła-
wny obecnie nasz absolwent prof. Zbigniew Dauter. Jako sekretarz Komisji Rekrutacyjnej 
przyjmowała na studia m.in. obecnego Rektora PG. 
 

Z życia Wydziału 
 

Współpraca z Niemcami na rzecz zrównoważonego rozwoju 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało dofinansowanie w wysokości 3 124 

873,72 zł (w tym 2 263 906,75 zł dla Politechniki Gdańskiej) na projekt pt.: "Algorytm stero-
wania i sterownik do podnoszenia sprawności hybrydowych systemów zasilania opartych 
na ogniwach paliwowych z elektrolitem polimerowym w różnych zastosowaniach”. Grant 
został przyznany w wyniku II konkursu w ramach polsko-niemieckiej współpracy na rzecz 
zrównoważonego rozwoju (STAIR). Projekt ten zostanie zrealizowany pod kierownictwem 
prof. dr hab. inż. Kazimierza Darowickiego na Wydziale Chemicznym w Katedrze Elektro-
chemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej wraz z partnerami tworzącymi międzynarodowe 
konsorcjum w składzie: 
• Politechnika Gdańska 
• German Aerospace Center (DLR) 
• Impact Clean Power Technology S.A. 
• PowerCell Germany GmbH 
• Center for Solar Energy and Hydrogen Research Baden-Württemberg (ZSW) 

Warto wspomnieć, że przedstawiony projekt badawczy obejmuje bardzo innowacyjną te-
matykę i został bardzo wysoko oceniony (2 miejsce na 51 wniosków) przez polskie NCBiR 
i niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań. Serdecznie gratulujemy zdobycia 
grantu i tak wysokiej oceny. Jesteśmy przekonani, żę podsumowanie grantu również bę-
dzie odnotowane w biuletynie i nie tylko. 
 

Słowo od pani Prodziekan ds. Nauki (patrz też Wydarzenia, terminy). 
W dniu 29 listopada 2016 roku 35 młodych naukowców - laureatów VII edycji programu 

LIDER - otrzymało z rąk wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego prof. Aleksander Bobko 

Wydarzenia, terminy 
9 grudnia 2016 wizytę na uczelni i wydziale 

złoży delegacja North China University of Scien-
ce and Technology w Tangshan, prowincja, He-
bei, (pierwsza wizyta) zaś 16 grudnia z Yancheng 
Institute of Technology, prowincja Jiangsu (roz-
wój współpracy). 

Przedmiotem rozmów będą m.in. uzgodnie-
nia konieczne do podpisania umów na szczeblu 
chińskiego Ministerstwa Edukacji na temat wspól-
nego programu nauczania w ramach tzw. studiów 
2+2 na kierunku Green Technology and Monito-
ring. 
_______________________________________ 

Od 16 stycznia do 17 marca 2017 trwa nabór 
wniosków do 8 konkursu NCBiR w Programie 
LIDER. 

Jest to program skierowany do młodych na-
ukowców. Jego celem jest poszerzenie ich kom-
petencji w samodzielnym planowaniu prac bada-
wczych oraz zarządzaniu własnym zespołem 
podczas tych prac, których wyniki mogą mieć za-
stosowanie praktyczne i nadają się do wdrożenia 
(potencjalnie). 
Program adresowany jest do osób, które: 

 w roku ubiegania się o przyznanie środków 
finansowych na naukę kończą nie więcej niż 
35 lat, 

 posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra 
inżyniera bądź lekarza medycyny (tj. ukoń-
czone studia II stopnia), lub posiadają sto-
pień doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat 
przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o 
środki finansowe, 

 są autorami publikacji w renomowanych cza-
sopismach bądź posiadają patenty lub wdro-
żenia, 

 dotychczas nie uczestniczyły w roli kierow-
nika projektu w programie LIDER, 

 pozyskają do współpracy jednostkę nauko-
wą z siedzibą w Polsce, która zatrudni kie-
rownika projektu i członków jego zespołu. 

_______________________________________ 
13.01.2017 mija termin nadsyłania prac 
doktorskich z dziedziny chemii analitycznej w 
konkursie że Komitetu Chemii Analitycznej PAN 
"Najlepsze Doktoraty" (edycja 2017). KChA PAN 
corocznie ustanawia sześć nagród za prace 
doktorskie z tej dziedziny. Wnioski mogą 
dotyczyć wyłącznie prac obronionych w okresie 2 
lat przed ogłoszeniem Konkursu. Zgłoszenia 
będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną 
na adres na adres prof. dr hab. Macieja Jarosza: 
mj@ch.pw.edu.pl. Szczegółowe informacje 
zawarte są w regulaminie konkursu dostępnym 
na stronie: 
http://www.kcha.pan.pl/NEW/pl/regulamin-
konkursu-na-najlepsze-doktoraty. Na konkurs 
zwracamy uwagę także promotorom doktoratów, 
gdyż nie wszyscy doktorzy pozostali na uczelni. 
_______________________________________ 
 Do 31 stycznia 2017 można zgłaszać kan-
dydatów do nagrody Prezesa Rady Ministrów za 
działalność naukową, naukowo-techniczną lub ar-
tystyczną. Nagroda będzie przyznawana za wy-
różnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione 
osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia 
naukowego doktora habilitowanego lub stopnia 
doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia 
naukowe i naukowo-techniczne. 
_______________________________________ 
 
 Od 3 kwietnia 2017 r. ruszy nabór wniosków 
w trybie ciągłym w konkursie Miniatura (wcześ-
niejsza nazwa Małe granty), którego organizato-
rem będzie Narodowe Centrum Nauki. Potwier-
dzają się także informacje, że w ramach konkur-
su Sonatina możliwe będzie sfinansowanie peł-
noetatowych miejsc pracy oraz zagranicznych 
staży naukowych dla młodych naukowców (infor-
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symboliczne czeki na łączną kwotę prawie 40 mln złotych. Niestety, wśród wyróżnionych 
nie ma nikogo od nas. Najwyżej oceniony został projekt dr Eweliny Król z Uniwersytetu 
Gdańskiego. Prowadzony przez nią międzyuczelniany zespół prowadzi badania nad szcze-
pionką przeciwko wirusowi Zika, opartą na rekombinowanych białkach lub cząstkach wiru-
sopodobnych, które nie zawierają materiału genetycznego wirusa (ok. 1,2 mln zł, projekt 
międzyuczelniany). Kierowany przez nią zespół ma opracować metodologię produkcji 
szczepionki w skali półtechnicznej, która będzie podstawą do jej wdrożenia. Zachęcam 
naszych młodych naukowców do składania wniosków w programie LIDER. 
 

Dane z MNiSzW o rekrutacji na rok akademicki 2016/17 
Ogółem przyjęto 436 316 osób (343 961 na uczelnie publiczne), w tym 314 900 na 

I stopień i jednolite studia magisterskie oraz 121 416 na II stopień. Wśród najpopular-
niejszych kierunków, którymi jesteśmy zainteresowani CHEMIA BUDOWLANA znalazła się 
na ex aequo na 10-12 miejscu razem z „organizowaniem rynku pracy” i „reżyserią”. W kla-
syfikacji uczelni wg liczby kandydatów zgłaszających się na 1 miejsce prowadzą uczelnie 
techniczne (3,6) przed uniwersytetami (2,9) i uczelniami WF (2,9). Indywidualnie na czele 
są cztery politechniki: Warszawska (7,1), Poznańska (6,0), Gdańska (5,8) i Łódzka (5,2) 
a dopiero potem UW (5,0). 
 

Dr inż. Łukasz Marcinkowski naszym kandydatem do nagrody Uphagena 
Decyzją Kolegium Dziekańskiego oficjalnym kandydatem naszego Wydziału do Nagrody 

Naukowej Miasta Gdańska dla młodych naukowców im. Jana Uphagena został dr inż. Łu-
kasz Marcinkowski. Swoją pracę doktorską zatytułowaną „Wykorzystanie cieczy jonowych 
jako materiałów sorpcyjnych w technice mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej” (wyróżnienie 
RW) wykonał pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Jacka Namieśnika. Otrzymał również grant 
badawczy Preludium 8. 

macja zaczerpnięta ze strony NCN). 
 

 


