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

Z Ŝycia Wydziału 
IX Kongres Technologii Chemicznej 

Co bystrzejsi obserwatorzy zdołali zauwaŜyć, Ŝe kilka dni temu na głównej stronie Inter-
netowej Wydziału pojawił się nowy link pod hasłem IX Kongres TECHEM, który kieruje juŜ 
bezpośrednio na strony Kongresu. Odbędzie się on w dniach 3-7 września. Powołano Ko-
mitet Naukowy z Dziekanem naszego wydziału – prof. dr hab. inŜ. Sławomirem Milewskim 
na czele oraz Komitet Organizacyjny Kongresu, któremu z kolei przewodzi prof. dr hab. inŜ. 
Kazimierz Darowicki, a kierownikiem Biura Kongresu dr hab. inŜ. Agnieszka Pladzyk. 

Powołano teŜ 7 zespołów organizacyjnych, których kierowników tutaj wymienię: Zespół 
ds. Finansów – mgr Agnieszka Tracz; Zespół ds. Kontaktów z Wystawcami – dr hab. inŜ. 
Andrzej Nowak; Zespół ds. Reklamy i Materiałów Kongresowych – dr inŜ. Michał Ryms; 
Zespół ds. Zakwaterowania – dr hab. inŜ. Adam Kloskowski; Zespół ds. WyŜywienia i Imp-
rez Kulturalnych – dr hab. inŜ. Agnieszka Bartoszek-Pączkowska; Zespół ds. Turystycz-
nych – dr hab. inŜ. Bogdan Chachulski; Zespół ds. Obsługi Internetowej – dr inŜ. Marek 
Wojciechowski. Łączna liczba członków KO wynosi 34 osoby. Wszyscy oni mają za zada-
nie zorganizować nie tylko istotne działanie Kongresu, ale takŜe np. bankiet w Europejskim 
Centrum Solidarności oraz zaprosić naszych gości na spektakl w Teatrze Szekspirowskim. 
15 lutego rozpoczęła się rejestracja uczestników, która ma potrwać do końca czerwca. 
Prezentowane na Kongresie zagadnienia będą podzielone na 5 sekcji tematycznych. Są 
one podane niŜej wraz z ich „opiekunami” merytorycznymi: 
1. POZYSKIWANIE SUROWCÓW – prof. hab. inŜ. Jan Hupka 

a. Uzdatnianie surowca 
b. Pozyskiwanie alternatywnych surowców 
c. Woda i ścieki 

2. WYTWARZANIE PRODUKTÓW PODSTAWOWYCH – prof. dr hab. inŜ. Józef Haponiuk 
a. Rafinacja ropy naftowej i jej produktów, dodatki do paliw i olejów 
b. Nawozy 
c. WielkotonaŜowe tworzywa polimerowe i dodatki pomocnicze 

3. WYTWARZANIE PRODUKTÓW SPECJALISTYCZNYCH – dr hab. inŜ. Janusz Datta, 
prof. nadzw. PG 

a. Produkty i tworzywa specjalistyczne 
b. Tworzywa konstrukcyjne i dodatki wspomagające 
c. Środki ochrony roślin i produkty bakteriobójcze 

4. NOWE TECHNOLOGIE – prof. dr hab. inŜ. Anna Lisowska-Oleksiak 
a. Zielona chemia 
b. Technologie materiałowe i korozja 
c. Technologie wytwarzania i magazynowania energii 

5. BIOTECHNOLOGIA PRZEMYSŁOWA – dr hab. inŜ. Hanna Staroszczyk 
5a. Przemysł Ŝywnościowy 
5b. Przemysł medyczny, farmaceutyczny i kosmetyczny 
5c. Agrobiotechnologia 

Do tematyki Kongresu zapewne będziemy jeszcze w Biuletynie wracać. 

Powołanie Konsorcjum PolStorEn! 
21 lutego br. w siedzibie Ministerstwa Energii podpisana została umowa tworząca Pols-

kie Konsorcjum Elektrochemicznego Magazynowania Energii. W skrócie PolStorEn. Zało-
Ŝycielami konsorcjum są: Politechnika Warszawska, będąca równocześnie jego liderem, 
AGH, Instytut Metali NieŜelaznych w Poznaniu, PG, PP, UJ i UW. Przedstawicielami na-
szego Wydziału w Konsorcjum są: pani prof. Anna Lisowska-Oleksiak i pan prof. Kazimierz 
Darowicki. W podpisaniu, oprócz reprezentantów jednostek tworzących konsorcjum, wzięli 
takŜe udział przedstawiciele Ministerstwa Energii, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Tech-
nologii oraz – oczywiście Ministerstwa Energii, a takŜe reprezentanci przemysłu. Konsor-
cjum ma na celu opracowanie i wdroŜenie do produkcji szeregu rozwiązań w zakresie 
urządzeń do magazynowania energii elektrycznej poprzez połączenie polskiego kapitału 
intelektualnego oraz gospodarczego. Ten pierwszy, to w chwili obecnej 56 rozwiązań 
i technologii chronionych 31 patentami i 29 zgłoszeniami patentowymi (polskie i zagranicz-
ne). Potencjał jest zatem ogromny. Ale rzeczywiste wdroŜenie (patrz niŜej „Chitozan”) to 
nieco inna sprawa. A bez odpowiednich ogniw (baterii) i innych urządzeń polski samochód 
elektryczny nie pojedzie. śyczymy zatem konsorcjum sukcesów w działalności. 

Informacje z Komisji Rekrutacyjnej 
Kończy działalność Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, przynajmniej w zakresie rekru-

tacji na studia II stopnia, co zabrało ponad miesiąc. Czytelnicy mogą być zainteresowani 
rezultatami tej operacji. Jak informuje przewodniczący WKR – pan dr inŜ. Łukasz Piszczyk 
– proces rekrutacji zakończył się pomyślnie dla 301 osób ŚwieŜo upieczeni inŜynierowie 
wybierali spośród 9 kierunków: BT (81 osób), TCh (65), IM (48), ITNE (27), Kor (19), ChB 
(16), Ch(15), ZTM (20), GTM (10). Warto zauwaŜyć, Ŝe nowy kierunek ITNE cieszył się 
duŜym zainteresowaniem wśród kandydatów. Jest to kierunek o profilu praktycznym, (4 se-
mestry) uruchomiony jedynie na studiach II stopnia.  

Przypomnijmy, Ŝe w skład WKR wchodzą: dr inŜ. Natalia Łukasik, dr inŜ. Agnieszka Gło-
wacz-RoŜyńska, dr inŜ. Katarzyna Januszewicz, dr inŜ. Łukasz Marcinkowski, dr inŜ. Alek-
sandra Małachowska, dr inŜ. Robert Tylingo, dr hab. inŜ. Roman Kotłowski. 

Obrony prac doktorskich 
02.03.2018 o godzinie 12:15 w Minicentrum Kon-
ferencyjnym, budynek Chemia A WCh PG odby-
ła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inŜ. 
Małgorzaty Szopińskiej. Tytuł rozprawy: „Charak-
terystyka czynników modyfikujących skład wód 
powierzchniowych na obszarach peryglacjalnych 
o znikomej działalności antropogenicznej ze 
szczególnym uwzględnieniem degradacji wielo-
letniej zmarzliny i recesji lodowców”. Promotor: 
prof. dr hab. inŜ. śaneta Polkowska (PG), Pro-
motor pomocniczy: dr Danuta Szumińska (UKW 
w Bydgoszczy), Recenzenci: dr hab. Lidia Dzierz-
bicka-Głowacka, prof. nadzw. IOPAN (Instytut 
Oceanologii PAN, Sopot), dr hab. Marek Zdanow-
ski, prof. nadzw. IBB PAN (Instytut Biochemii 
i Biofizyki PAN w Warszawie). 
_______________________________________ 

Terminarz najbliŜszych wydarzeń 
W najbliŜszą środę, 7 marca w Sali 112/113 Ch. 
A, odbędzie się zwyczajne posiedzenie Rady Wy-
działu. Informację podajemy ze względu na nową 
godzinę rozpoczynania posiedzeń RW. Od teraz 
będzie to godzina 11:15. 
_______________________________________ 

Zaproszenie na seminarium w IO PAN 
Pani profesor Ksenia Pazdro – Przewodniczą-

ca Sekcji Chemii Morza KBM PAN zaprasza na 
wykład Dr Karoline Hammer pt. "Effect of Organic 
Compounds on the Acid-Base System of the Bal-
tic Sea". Wykład organizowany przez Sekcję 
Chemii Morza KBM PAN i Instytut Oceanologii 
PAN odbędzie się w środę 14 marca 2018 o godz 
13:30 w sali konferencyjnej Instytutu Oceanologii 
PAN w Sopocie. Dr Karoline Hammer (Leibniz 
Institute of Baltic Sea Research, Warnemünde) 
jest specjalistką w zakresie chemii morza, prowa-
dzi badania naukowe nad rolą materii organicznej 
w funkcjonowaniu systemu kwasowo-zasadowe-
go w strefie przybrzeŜnej południowego Bałtyku. 

Zaproszenie na szkolenie w RPK 
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ra-

mowych UE na PG zaprasza na szkolenie pn. 
„Internacjonalizacja badań naukowych, czyli jak 
przygotować konkurencyjny wniosek projektowy 
na wymianę kadry naukowej (RISE) w programie 
UE Horyzont 2020”, które odbędzie się dnia 6 
marca 2018 w godzinach 11:00-14:00 w sali 300 
Gmach Główny PG. 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników 
z zasadami udziału w programie Horyzont 2020 
oraz ze sposobem przygotowania konkurencyj-
nego wniosku projektowego na wymianę pracow-
ników zajmujących się badaniami i innowacjami 
w ramach współpracy pomiędzy krajami człon-
kowskimi i stowarzyszonymi a krajami trzecimi. 

Spotkanie poprowadzi Kierownik RPK Progra-
mów Ramowych UE Pani Renata Downar-Zapol-
ska. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, liczba 
miejsc zaś ograniczona, decyduje kolejność zgło-
szeń. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej infor-
macji na temat szkolenia znajdą Państwo na stro-
nie RPK w zakładce SZKOLENIA. 

Chitozan naturalny 
Kilka tygodni temu w drodze do skrzydła B 

Gmachu Głównego PG redaktor zauwaŜył zgrab-
ne i efektowne materiały informacyjne i reklamo-
we produktu pod nazwą „Chitozan naturalny Sun” 
opracowanego na naszym Wydziale i natych-



Informacja od Pani Prodziekan ds. Nauki 
Pani Prodziekan ds. Nauki – prof. Agata Kot-Wasik – przypomina o zbliŜających się Kon-

kursach grantowych NCN i zachęca wszystkich do zgłaszania wniosków grantowych, a naj-
lepiej do zdobywania grantów. 

Planowany harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum 
Nauki na rok 2018 

Rozpoczęcie naboru 
wniosków 

Zakończenie naboru 
wniosków 

Rozstrzygnięcie konkursu 
(najpóźniej) 

OPUS 15 i PRELUDIUM 15 
15 marca 15 czerwca grudzień 2018 

SONATA 14, SONATA BIS 8, HARMONIA 10 i MAESTRO 10 
15 czerwca 17 września marzec 2019 

OPUS 16, PRELUDIUM 16 i BEETHOVEN 3 

14 września 17 grudnia 
czerwiec 2019 lub 

październik 2019 (B 3) 
SONATINA 3, ETIUDA 7 i UWERTURA 3 

14 grudnia 15 marca 2019 wrzesień 2019 
TANGO 3 
Konkurs prowadzony przez NCBR na podstawie rezultatów projektów NCN. Nabór 
ciągły, ogłoszenie na początku 2018 
MINIATURA 2 
nabór ciągły na warunkach, które zostaną podane w ogłoszeniu (ze względu na 
trwające prace nad formułą tego konkursu, informacje na temat dokładnej daty pla-
nowanego ogłoszenia zostaną podane później). 

Pani Prodziekan przypomina teŜ, Ŝe rozpoczyna się etap składania wniosków o Nagrody 
Rektora dla NA za rok 2017. Wnioski moŜna składać do dnia 20.03.2018. Plik z zarządze-
niem ostatnio rozesłany do pracowników zawierał błąd. Skorygowany plik ZR 06-2018.pdf 
(Zarządzenie Rektora PG nr 6/2018 z 22 lutego 2018 r.) zamieszczony jest juŜ w repozyto-
rium. 

Informacja o działalności Pani Prodziekan ds. Studenckich 
Kończy się tradycyjny okres egzaminów dyplomowych. Pani Prodziekan – prof. Anna 

Brillowska-Dąbrowska – cięŜko haruje nad „produkcją” nowych inŜynierów, w czym tylko 
z rzadka – w sytuacjach awaryjnych – wspomagana jest przez Dziekana i pozostałych Pro-
dziekanów. Dla zilustrowania tego wysiłku podajemy, Ŝe egzaminów dyplomowych inŜy-
nierskich odbyło się 226, a razem z magisterskimi od 13 grudnia do dzisiaj 246. Niemal 
ćwierć tysiąca!  

Pani Prodziekan informuje teŜ, Ŝe w ramach uczelnianego konkursu Dyplom Roku z na-
szego Wydziału zgłoszona została praca mgr inŜ. Anny Salasy pt. „Selektywna heteroliza 
wiązania P-Se w Se-fosforotioiloselenylosulfidach” wykonana w KChO. Opiekunem pracy 
był dr hab. inŜ. Witelod Przychodzeń, a recenzentem dr inŜ. Łukasz Ponikiewski. 

miast zaniepokoił się, dlaczego stosownej infor-
macji nie było na stronach internetowych wydzia-
łu. Rzecz była jednak do sprawdzenia. Informacja 
się ukazała w okresie delegacji zagranicznej i ur-
lopu redaktora, za to na stronie uczelni. W biule-
tynie wspominaliśmy juŜ o chitozanie (Nr 4 i 7). 
Raz jeszcze gratulujemy dr inŜ. Grzegorzowi 
Gorczycy, jego promotorowi – prof. Sławomirowi 
Milewskiemu oraz dr inŜ. Robertowi Tylingo i dr 
inŜ. Piotrowi Szweda. Powodzenia Ŝyczymy teŜ 
firmie AG medica (chitozannaturalny.pl), która 
produkuje kosmetyk. ZauwaŜamy jednak, Ŝe dro-
ga „od pomysłu do przemysłu” w dość prostym 
przypadku pojedynczego preparatu zajęła 9 lat. 

 

 


