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Wydarzenia, terminy 
Polecamy kalendarz na głównej stronie www Wy-
działu Chemicznego (juŜ nie trzeba odblokowy-
wać wyskakujących okienek). 
 
_______________________________________ 

Od redaktora 
Bardzo przepraszam PT czytelników za dość późny termin ukazania się pierwszego nume-
ru w roku 2018. Po prostu tak długo nie mogło nazbierać się materiału na zapełnienie 
dwóch stron. Numery biuletynu uczelnianego, teŜ coś jakby chudsze. 

Z Ŝycia Wydziału 
Sukces (naszego) młodego naukowca 

W dniu 8 lutego odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Miasta Gdańska dla Młodych 
Naukowców im. Jana Uphagena za rok 2017. W kategorii nauk ścisłych i 
przyrodniczych nagrodę otrzymał pan mgr inŜ. Mariusz Szkoda z Katedry 
Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych. Pracuje on tam jako 
słuchacz IV roku Studium Doktoranckiego w zespole pod kierunkiem pani prof. 
dr hab. inŜ. Anny Lisowskiej-Oleksiak, zajmując się opracowywaniem nowych 
materiałów elektrodowych, zwłaszcza dla fotoanod półprzewodnikowych 
o właściwościach elektrochemicznych i fotoelektrokatalitycznych umoŜliwia-

jących ich zastosowanie w urządzeniach do konwersji i magazynowania energii, takich jak 
ogniwa fotoelektrochemiczne a takŜe fotosuperkondensatory. Materiały takie zawierają 
zwykle nanostruktury tlenkowe (TiO2, MoO3) i wykazują wysoką pojemność elektroche-
miczną oraz aktywność w świetle widzialnym. 

Laureat urodził się w 1990 roku w PienięŜnie (woj. Warmińsko-Mazurskie), a II LO im 
Feliksa Nowowiejskiego ukończył w Braniewie. Studia odbył w latach 2009-2014 na 
naszym wydsziale (kierunek Technologie Ochrony Środowiska, Złota Odznaka Absolwent-
ta). Wstępny tytuł jego pracy doktorskiej brzmi: „Opracowanie metody otrzymywania foto-
anod półprzewodnikowych o właściwościach fotoelektrokatalitycznych umoŜliwiających za-
stosowanie w urządzeniach do konwersji energii słonecznej na energię chemiczną i elek-
tryczną”. Poza statusem doktoranta, mgr inŜ. Mariusz Szkoda jest takŜe (od października 
2017) asystentem na naszym wydziale, a od 2014 roku specjalistą w Zakładzie Fizycznych 
Aspektów Ekoenergii Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN 
w Gdańsku. 

Komisja ds. Nagród im Jana Uphagena nie miała ponoć w tym roku zbyt wiele pracy nad 
decyzją w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych, poniewaŜ laureat ma jak dotychczas w 
dorobku 24 publikacje z tzw. listy filadelfijskiej o sumarycznym IF równym 75,9; ponadto 2 
zgłoszenia patentowe (jedno wyróŜnione na konkursie „Technicon-Innowacje 2015” 
w Gdańsku); 3 inne publikacje oraz 34 komunikaty. Od 2014 roku jest wykonawcą w pro-
jekcie „Modyfikacja połoŜenia pasm energetycznych elementów organiczno-nieorganicz-
nego złącza p-n i jej wpływ na wydajność fotokonwersji” (konkurs SONATA) a od 2017 roku 
kierownikiem projektu „Synteza i charakterystyka fotoelektroaktywnych warstw tlenku mo-
libdenu otrzymanych na drodze elektrochemicznej anodyzacji molibdenu” (konkurs PRE-
LUDIUM). Poza juŜ wymienionymi jest on laureatem szeregu nagród i wyróŜnień, w tym 
laureatem I stopnia XXIV ogólnopolskiego konkursu prac dyplomowych o nagrodę im. 
Profesora Jerzego I. Skowrońskiego za najlepszą pracę magisterską, Wrocław 2014, nag-
rody The Best Student Presentation Award za najlepszą prezentację wyników podczas 
konferencji E-MRS 2015 w Warszawie, a takŜe otrzymał Stypendium Ministra na rok 
akademicki 2016/2017 i 2017/2018. 

Serdecznie gratulujemy laureatowi i jego pani promotor, a takŜe Ŝyczymy wielu dalszych 
sukcesów tak w badaniach naukowych, jak i w Ŝyciu codziennym. Z dziennikarskiego 
obowiązku odnotowujemy, Ŝe w kategorii nauk humanistycznych i społecznych nagrodę za 
rok 2017 otrzymał pan mgr Piotr Zieliński z Wydziału Prawa UG.  

Tytułowa nagroda, w latach 2003-2006 była zwana „młodymi heweliuszami”. Jej laurea-
tami zostają studenci i absolwenci gdańskich uczelni. Kandydatury do nagrody składają do 
Biura Prezydenta ds. Kultury do 30 listopada kaŜdego roku: rektorzy gdańskich uczelni, 
przewodniczący Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, członkowie PAN w Gdańsku, czło-
nkowie Stacji Naukowej PAU w Gdańsku oraz sam Prezydent Miasta Gdańska (maksimum 
dwie kandydatury kaŜdy). Tegoroczni laureaci otrzymali dyplomy, pamiątkowe grawero-
wane statuetki a takŜe – last but not least – nagrody pienięŜne w wysokości 7 tys. złotych 
brutto. Zaznaczmy, Ŝe pracownicy naszego wydziału byli juŜ dwukrotnie wcześniej nag-
radzani „Uphagenami”. Byli to: dr inŜ. Anna Mietlarek-Kropidłowska za wkład w badania 
nad otrzymywaniem, właściwościami i zastosowaniem związków kompleksowych metali 
z ligandami o donorowym atomie siarki (2008) i dr inŜ. Marek Tobiszewski za prace nau-
kowo-badawcze z zakresu chemii i analityki środowiska (2013). 

Sukcesy we wnioskach grantowych 
W prowadzonym w trybie „ciągłym” konkursie grantowym NCN MINIATURA wydział 

moŜe odnotować dalsze sukcesy. Pani dr inŜ. Natalia Łukasik z KChiTMF uzyskała grant 
na badania pod nazwą „Jonoselektywne warstwy receptorowe czujników optycznych dedy-
kowane do wykrywania i oznaczania jonów o znaczeniu biologicznym i środowiskowym”. 
Przyznana kwota to 39 600 PLN. 

Z kolei wniosek pt. „Modelowanie warunków hodowli mikroorganizmów w celu róŜnico-
wania właściwości fizykochemicznych syntezowanych przez nie biosurfaktantów (bioMSR-
calc)” złoŜyła i środki w wysokości 49 995 PLN zdobyła pani dr. inŜ. Ilona Kłosowska-Cho-
miczewska z KTKiL. Celem pracy będzie stworzenie modelu matematycznego, który na 
podstawie danych eksperymentalnych będzie w stanie skorelować wpływ składu róŜnych 
poŜywek mikrobiologicznych na właściwości fizykochemiczne surfaktantów syntezowanych 

Obrony prac doktorskich 
26.01.2018 o godzinie 10:15 w sali 112, budynek 
Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbyła się 
publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inŜ. Ewe-
liny Najdy-Mocarskiej. Tytuł rozprawy: „Chiralne 
katalizatory tiomocznikowe w reakcji stereoselek-
tywnego alkilowania związków heteroaromatycz-
nych”. Promotor: dr hab. Sławomir Makowiec 
(PG); Recenzenci: dr hab. Aleksandra Dąbrow-
ska, prof. nadzw. UG (Uniwersytet Gdański), dr 
hab. inŜ. Jacek Nycz (Uniwersytet Śląski). 
_______________________________________ 

05.02.2018 o godzinie 12:15 w sali 112, budynek 
Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbyła się 
publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inŜ. Kata-
rzyny Gucwy. Tytuł rozprawy: „Oporność pato-
gennych droŜdŜaków z rodzaju Candida na che-
moterapeutyki przeciwgrzybowe i nowe sposoby 
jej przełamywania”. Promotor: prof. dr hab. inŜ. 
Sławomir Milewski (PG), Promotor pomocniczy: 
dr inŜ. Piotr Szweda (PG), Recenzenci: dr hab. 
Anna Krasowska (UWr), dr hab. Beata Sadow-
ska, prof. nadzw. UŁ (Uniwersytet Łódzki). 
_______________________________________ 

16.02.2018 o godzinie 11:15 w sali 112, budynek 
Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie 
się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inŜ. 
Anny Stupak. Tytuł rozprawy: „Regulated assem-
bly of lipopolysaccharide and sensing of its alter-
ations in Escherichia coli”. Promotor: prof. dr Sa-
tish Raina (PG), Recenzenci: prof. dr hab. Antoni 
RóŜalski (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Grze-
gorz Węgrzyn (Uniwersytet Gdański). 
_______________________________________ 

Terminarz najbliŜszych wydarzeń 
14.02.2018 13:15, Audytorium Chemiczne. 
Doroczne spotkanie Dziekana z pracownikami 
Wydziału. 

21.02.2018; 13:15, sala 112/113 (Chemia A). 
Seminarium wydziałowe nt. „Badanie procesów 
adsorpcji oraz fotodegradacji aniliny i jej chlo-
rowych pochodnych z zastosowaniem adsorben-
tów i fotokatalizatorów haloizytowych”, które wy-
głosi pani dr Beata SZCZEPANIK z Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach, mająca otwar-
ty przewód habilitacyjny na naszym wydziale. 

07.03.2018; 11:15, sala 112/113 (Chemia A). 
Kolejne posiedzenie Rady Wydziału, zaznaczamy 
je tu ze względu na zmianę godziny. 
_______________________________________ 

Informacja od pani prof. Agaty Kot-Wa-
sik, Prodziekan ds. Nauki 

Pani Prodziekan przypomina, Ŝe z dniem 15 
stycznia br. Prezydium Oddziału PAN w Gdańsku 
ogłosiło nową edycję konkursu o Nagrodę Nauko-
wą Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych nau-
kowców za 2017 rok. 

Nagroda przyznawana jest za oryginalne osiąg-
nięcie badawcze równorzędnie pięciu Laureatom 
w pięciu dziedzinach, wśród których znajdują się 
teŜ nauki biologiczne i rolnicze, nauki ścisłe i nau-
ki o Ziemi oraz nauki techniczne i dotyczy pra-
cowników lub doktorantów instytucji naukowych 
w województwach: kujawsko-pomorskim, pomor-
skim i zachodniopomorskim, którzy w roku po-
przedzającym złoŜenie wniosku ukończyli co naj-
wyŜej 33 lata. Termin składania wniosków w for-
mie elektronicznej na gdansk@pan.pl upływa 31 
marca br. Regulamin i bliŜsze informacje dostęp-



przez mikroorganizmy. Badania pozwolą na zdobycie fundamentalnej wiedzy dotyczącej 
kierowania biosyntezą surfaktantów naturalnych z grupy ramnolipidów (RL) w taki sposób, 
aby otrzymać produkt o poŜądanych właściwościach fizykochemicznych. Dodatkowo, usze-
regowanie parametrów bio- i fizykochemicznych pod względem istotności wpływu na właś-
ciwości RL znacząco ułatwi projektowanie wszelkich badań dotyczących tej grupy związ-
ków. Zaplanowane badania mogą w przyszłości przyczynić się do znaczącego upowszech-
nienia stosowania tych naturalnych, nietoksycznych i łatwo biodegradowalnych związków. 
Obu paniom serdecznie gratulujemy. 

WyróŜnienia Dziekana za wybitny wkład w ocenę parametryczną 
Na ostatnim posiedzeniu Rady Wydziału Dziekan wręczył kilku osobom listy gratulacyj-

ne za tytułowy wkład polegający na opublikowaniu w roku 2017 pracy oryginalnej (nie 
przeglądowej) w czasopiśmie ocenionym przez MNiSzW na przynajmniej 45 punktów. Listy 
otrzymali (kolejność alfabetyczna): 

� dr hab. inŜ. Jacek CZUB (KChF) 
� dr inŜ. Tomasz DYMERSKI (KChA) 
� dr hab. Christian JUNGNICKEL (KTKiL) – dwie publikacje 
� dr inŜ. Justyna ŁUCZAK (KTCh) 
� Bartosz PROKOPOWICZ (student) 
� dr hab. inŜ. Marek TOBISZEWSKI (KChA) – dwie publikacje 
� mgr inŜ. Miłosz WIECZÓR (doktorant, KChF) 

Za listami gratulacyjnymi pójdą konkretne nagrody. NaleŜy odnotować obecność na liście 
studenta i to ze studiów I stopnia. 

Odeszli od nas 
Z Ŝalem zawiadamiamy, Ŝe w dniu 12 stycznia 2018 r. w wieku 87 lat, zmarła emeryto-

wana pracowniczka naszego wydziału, pani dr inŜ. BoŜenna Bator-Sawicka. 
Studia na naszym wydziale ukończyła w roku 1953 (inŜynierskie) na Oddziale, jak się 

wtenczas mówiło Organicznym, specjalność Technologia Środków Leczniczych oraz 
w 1956 (magisterskie) na Oddziale Technologii Organicznej w tej samej specjalności, zaś 
doktorat otrzymała 27 IX 1965 za pracę pt. „Wpływ struktury substratów i warunków two-
rzenia wiązania peptydowego na zjawisko epimeryzacji” wykonaną pod kierunkiem profe-
sora Zygmunta Ledóchowskiego. Pracowała w Katedrze Chemii Ogólnej kierowanej jesz-
cze przez doc. Emila Tasznera. Z jej inicjatywy zapoczątkowana została tematyka związ-
ków makrocyklicznych. Na emeryturę odeszła w 1990 roku. PoniewaŜ jej największą pasją 
była dydaktyka organizowała na wydziale zajęcia dla uczniów. Gdy następnie pracowała 
jako nauczyciel w Zespole Szkół Rolniczych CKU i w Policealnym Studium Farmaceutycz-
nym w Gdańsku-Oruni, często odwiedzała z młodzieŜą nasz wydział. Jej całkowity staŜ 
pracy wyniósł ponad 55 lat. Była wieloletnią wiceprezes Gdańskiej Rodziny Katyńskiej. 
     Cześć jej pamięci! 
   Dziekan, Rada Wydziału oraz cała społeczność akademicka 
               Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej 

ne są na www.gdansk.pan.pl. Wysokość nagrody 
wynosi 4 000 PLN brutto. 

Informacja ta jest równocześnie zachętą do 
składania wniosków o nagrody, a nawet do ich 
zdobycia. 

 


