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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 
Tytuł naukowy dla dr hab. inŜ. Janusza Datta 

Postanowieniem z dnia 22 marca 2018 roku Prezy-
dent Rzeczpospolitej Polskiej nadał panu dr hab. inŜ. 
Januszowi Datta tytuł naukowy profesora nauk 
technicznych w dziedzinie technologia chemiczna, 
czego konsekwencją była niedawna uroczystość jej 
wręczenia (26.04.br). Serdecznie gratulujemy Panu 
Profesorowi tytułu. Kadra naszego Wydziału nadal 
się rozwija, równieŜ w sektorze technologiczno-
praktycznym. 
 

Pan profesor w roku 1988 ukończył studia na naszym wydziale w zakresie Chemii, 
specjalność Chemia i Technologia Nieorganiczna. Pracę dyplomową pt. „Wnikanie masy w 
procesie napowietrzania podczas powierzchniowego mieszania cieczy” obronił w KIChiP. 
Został zatrudniony na w Zakładzie a potem w Katedrze Technologii Polimerów, gdzie przez 
sześć lat pracował na stanowiskach naukowo-technicznych. W tym okresie zdobywał 
doświadczenie uczestnicząc m.in. w licznych wyjazdach do Zakładów Chemicznych 
„Zachem” Bydgoszcz, gdzie brał udział w pracach w ramach projektów CPBiR, kończących 
się opracowaniem technologii. W 1994 rozpoczął dzienne studia doktoranckie przy naszym 
wydziale. Promotorem pracy doktorskiej pt. „Badania syntezy, budowy i właściwości 
oligo(alkilenostro-etero)dioli był ówczesny doc. dr hab. inŜ. Adolf Balas (obrona 25 X 1998). 
Opracowaną w pracy doktorskiej metodę wytwarzania oligodioli opatentował. Rok po 
obronie został asystentem, a w latach 2002-12 był adiunktem w KTP. W tym okresie, 
kierując się zainteresowaniami związanymi z ochroną środowiska oraz znając skalę 
problemu odpadów tworzyw sztucznych i kłopoty z ich zagospodarowywaniem, podjął w 
katedrze nową tematykę badawczą ukierunkowaną na opracowanie efektywnej, 
chemicznej metody dekompozycji odpadów poliuretanowych (glikolizy). W dniu 12 IX 2012 
na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Glikoliza poliuretanów” RW nadała mu stopień dr 
habilitowanego. 

Prowadził i prowadzi prace zlecone przez przemysł polski i zagraniczny (!) – ponad 80 
projektów. Był wykonawcą, głównym wykonawcą, kierownikiem zadań i kierownikiem w 
grantach KBN i NCBiR. W NCBiR jest ekspertem merytorycznym, a od 2016 członkiem 
Komitetu Sterującego programu SYNChem. Zdobywał liczne nagrody na Targach Techno-
logicznych m.in Brussels Innova i Technikon Innowacje. Sprzedał licencję patentową dwóm 
firmom i wdraŜał technologie. Wiele czasu spędził na zagranicznych staŜach naukowych 
m. in. na University of Castilla-La Mancha, University of the Basque Country w Donostii-
San Sebastian, Polytechnic Institute of Bragança, Università di Pisa, Università di Padova, 
Institute of Macromolecular Chemistry Czeskiej Akademii Nauk, z którymi nadal współpra-
cuje. Pełnił obowiązki współredaktora w 2 ksiąŜkach (Springer). Aktualnie prowadzi bada-
nia nad opracowaniem nowych biomonomerów do poliuretanów, biopoliuretanów izocyja-
nianowych i poliuretanów bezizocyjanianowych, recyklingu chemicznego poliuretanów przy 
uŜyciu trioli, a takŜe nowych funkcyjnych składników mieszanek gumowych. Od roku 2016 
pracuje takŜe w Instytucie InŜynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elasto-
merów i Technologii Gumy w Piastowie. Od 2017 roku jest członkiem RN Instytutu, a takŜe 
członkiem RN czasopisma Elastomery. Jest autorem 88 publikacji (w tym 73 w czaso-
pismach z listy JCR, IF=116), 101 doniesień na konferencjach zagranicznych i krajowych, 
10 patentów oraz 30 niepublikowanych opracowań/ekspertyz dla przemysłu. Według WoS 
liczba cytowań (bez auto): 384, IH=16. Wypromował 2 doktorów (5 „w drodze”) Odznaczo-
ny Srebrnym KrzyŜem Zasługi, Medalem KEN, wielokrotnie nagradzany za działalność 
naukową, dydaktyczną i organizacyjną przez Rektora PG. Prywatnie: Ŝonaty, dwie córki. 
Główne zainteresowania: podróŜe, muzyka, sport. 

Sukcesy młodych pracowników i doktorantów 
Dwóch młodych naukowców z naszego Wydziału zostało laureatami  konkursu stypen-

dianego w programie START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Stypendia te otrzymali: 
mgr inŜ. Mateusz Daśko (KChO), 
mgr inŜ. Mariusz Szkoda (KChiTMF). 

Wysokość rocznego stypendium to 28 000 PLN. Stypendia, które moŜna przeznaczyć na 
dowolny cel, mają wesprzeć finansowo młodych naukowców w trudnych początkach kariery 
badawczej i umoŜliwić im pełne poświęcenie się nauce. 

Gratulujemy obu nagrodzonym i Ŝyczymy dalszych sukcesów w karierze naukowej. 
Z kolei w gronie laureatów konkursu grantowego NCN PRELUDIUM 14 znalazły się trzy 

doktorantki z naszego Wydziału: 
mgr inŜ. Monika Baranowska (KChTiBś); temat: „Przystosowanie metod elektroforetycz-

nych do oznaczania wpływu składników Ŝywności na poziom całkowitej metylacji DNA”; 
kwota 140 000 PLN, 

mgr inŜ. Joanna Grabowska (KChF); temat: „Rola wody solwatacyjnej w kształtowaniu 
aktywności białek z grupy przeciwdziałających zamarzaniu”; kwota 83 800 PLN, 

mgr inŜ. Paulina Kasprzyk (KTP); temat „Ocena wpływu wybranych monomerów pocho-
dzenia naturalnego na budowę chemiczną, morfologię i właściwości nowych termoplastycz-
nych poliuretanów”; kwota 61 880 PLN. 

śyczymy powodzenia w realizacji projektów 

Obrony prac doktorskich 
11.06.2018 o godzinie 13:15 w Sali 112, budy-

nek Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbę-
dzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr 
Sreeraj Gopi. Tytuł rozprawy: „Extraction, isola-
tion, characterization, mechanical properties and 
biological activities of nanofiber from turmeric 
waste”. Promotor: prof. dr hab. inŜ. Józef Hapo-
niuk (PG), prof. Sabu Thomas (MG University, 
India), Recenzenci: prof. dr hab. inŜ. Małgorzata 
El Fray, (ZUT, Szczecin), dr hab. inŜ. Marcin 
Sobczak (Warszawski Uniwersytet Medyczny). 

_______________________________________ 

Nagroda GTN dla dr inŜ. Renaty 
Jędrkiewicz 

Zarząd Gdańskiego Towarzystwa Naukowego 
przyznał doroczne nagrody naukowe młodym 
pracownikom nauki za rok 2017. W Wydziale III 
Nauk Mat-Fiz-Chem nagrodę otrzymała pracow-
niczka naszego wydziału, adiunkt w KChA, dr inŜ. 
Renata Jędrkiewicz za pracę doktorską pt. „De-
velopment and application of different strategies 
for determination of monochloropropanediols fatty 
acid esters in samples of edible fats and food 
products with high content of fats”. Promotorem 
pracy był prof. dr hab inŜ. Jacek Namieśnik, zaś 
promotorem pomocniczym dr inŜ. Justyna Gro-
adzka. Serdecznie gratulujemy laureatce, a takŜe 
promotorom pracy, zaś samej pani doktor Ŝyczy-
my teŜ mnóstwa przyjemności i satysfakcji z dal-
szych badań, jak równieŜ wszelkiej pomyślności 
w Ŝyciu osobistym. 

Grant Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 
dla dr inŜ. Moniki Wilamowskiej-Zaw-
łockiej 
Pani doktor otrzymała ten prestiŜowy grant w pro-
gramie POWROTY. Jego tytuł to „Hybrid energy 
storage devices based on composite materials for 
high power applications”, a budŜet: 795 422 PLN. 

Projekt ma na celu wytworzenie w skali labo-
ratoryjnej urządzenia hybrydowego do magazyn-
nowania energii opartego na materiałach kompo-
zytowych. Będzie się ono składało z dwóch 
elektrod zasadniczo róŜniących się od siebie. 
Materiały elektrodowe, aby wykazywały odpo-
wiednie właściwości, wymagają połączeń kilku 
komponentów oraz wyrafinowanej struktury. 

Szczerze gratulujemy osiągnięcia i Ŝyczymy 
sukcesów w pracy nad rozwiązaniem tak ambit-
nego zadania. 

Nagroda Główna za Produkt na Tar-
gach Dni Druku 3D w Kielcach dla gru-
py z KTP 

Na X Targach Dni Druku 3D w Kielcach (10-
12.04) Zespół z KTP, pod kierownictwem prof. dr 
hab. inŜ. Heleny Janik w składzie: dr inŜ. Justyna 
Kucińska-Lipka, dr inŜ. Maciej Sienkiewicz, dr inŜ. 
Iga Gubańska, mgr inŜ. Agnieszka Przybytek 
i mgr inŜ. Alicja Lewandowska zdobył Główną 
Nagrodę za Najlepszy Produkt – „BioGranAqua® 
– kompostowalny i biodegradowalny granulat do 
wytwarzania filamentów podporowych otrzymy-
wany z surowców odnawialnych”. Produkt ten jest 
oparty na wynalazku chroniony patentem euro-
pejskim EP 3 064 542 B1 i jest nowością na skalę 
międzynarodową. Na Targach prezentowano gra-
nulat wraz z jego charakterystyką oraz prototyp 
drukowanych filamentów. Pani mgr inŜ. Agnie-

 



Ambasador Polskiej Chemii – Grupa PCC na Politechnice Gdańskiej! 
Grupa PCC to międzynarodowa struktura kapitałowa, w której skład wchodzi kilkadzie-

siąt spółek operujących w takich gałęziach gospodarki jak chemia, energia i logistyka. Gru-
pa jest zarządzana przez niemiecką firmę PCC SE, która skupia w swoich strukturach 80 
spółek działających w 17 krajach świata.  

Jedna z naleŜących do grupy spółek – Rokita Brzeg – otrzymała ostatnio tytuł Amba-
sador Polskiej Chemii. Tytuł ten przyznawany jest osobom i instytucjom za skuteczną pro-
mocję pozytywnego wizerunku branŜy chemicznej, która dba o środowisko, promuje inno-
wacyjność, tworzy miejsca pracy, respektuje zasady zrównowaŜonego rozwoju i jest odpo-
wiedzialna społecznie. Wcześniej otrzymały go: Chemiczne Koło Naukowe PW "Flogiston" 
oraz Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. W związku z otrzymaniem tytułu firma PCC 
organizowała warsztaty w całej Polsce dedykowane Studentom, a 16 maja odwiedziła nasz 
wydział (współorganizatorem było Biuro Karier PG).  

Podczas spotkania studenci naszego wydziału mogli dowiedzieć się, czym zajmuje się 
Grupa PCC i na jakie stanowiska aktualnie prowadzone są procesy rekrutacyjne od kompe-
tentnego zespołu z działu HR. Następnie zaś dr inŜ. Igor Korczagin (Dyrektor działu R&D) 
przedstawił seminarium pt. „Statystyczne planowanie eksperymentów”. Warto podkreślić, 
Ŝe dr Korczagin jest naszym absolwentem (OŚ, 2000), doktorat zaś uzyskał na University 
of Twente, w Enschede (Holandia), nostryfikowany u nas 13 IV 2005. 

Redaktor uwaŜa wystąpienie dyrektora Korczagina na temat techniki planowania ekspe-
rymentów i podstawowe planów eksperymentalnych za bardzo interesujące. 

Wydarzenie sezonu !!! Losowanie miejsc parkingowych. 
Właściwie nie ma sensu podawać w Biuletynie, poniewaŜ wszyscy (a przynajmniej wszy-

scy zainteresowani) znają wyniki. Dodać jedynie wypada, Ŝe podczas dodatkowego loso-
wania 30 maja miejsce na liście rezerwowej (10.) wylosowała pani Aleksandra Wiśniewska 
z KChN. Dodatkowe losowanie spowodowane było omyłkowym przedostaniem się do lo-
sowania głównego nazwiska prof. Zielkiewicza, który miejsce otrzymał z puli 65+. Redaktor 
przeprasza za pomyłkę – był wszak przewodniczącym komisji ds. miejsc parkingowych. 

Nagrody Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców za najlep-
szą pracę twórczą opublikowaną w roku 2017 

RównieŜ i w tej kategorii odnieśliśmy sukces, a konkretnie odniosły go panie mgr inŜ. 
Monikaben Padariya, doktorantka z KTLiB (promotor prof. dr hab. inŜ. Maciej Bagiński) i 
pani mgr inŜ. Dorota Garwolińska z KChA (promotor prof. dr hab. inŜ. Agata Kot-Wasik) 
które otrzymały wyróŜnienie w kategorii nauk biologicznych i rolniczych. Gratulujemy! 

Europejska Noc Muzeów na WCh PG 
Po raz kolejny Politechnika Gdańska odgrywała rolę muzeum. W nocy z 19/20 maja 

19:00–1:00) nasz wydział takŜe teŜ wpisał się w rolę „z elementami muzealnymi” z okazji 
Europejskiej Nocy Muzeów. 

Naukowe Koło Chemików Studentów PG przedstawiało pokazy chemiczne w najbardziej 
zabytkowym pomieszczeniu, jakim jest niewątpliwie Audytorium Chemiczne (co godzinę od 
19:00 do 24:00), zaś redaktor oprowadzał następnie grupy chętnych po budynku. Podsu-
mowując – sukces był jeszcze większy niŜ cztery lata temu, poniewaŜ 5 pokazów odbyło 
się w przepełnionym audytorium – widzowie stali, a dopiero ostatni odbył się jedynie dla 
około 50 chętnych. 
 

Odeszli od nas 
2 maja 2018 poŜegnaliśmy na Cmentarzu Łostowickim 

 
dr inŜ. Władysława Bohdanowicza, byłego długoletniego pracownika ówczesnej Katedry 
Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych. Zmarł w wieku niemal 78 lat. Studia ukoń-
czył w roku 1968 (TCH, TZN), a doktorat pod kierunkiem prof. Romualda Juchniewicza 
otrzymał 15 I 1986 („Badania platynowanego tytanu jako materiału anodowego w ochronie 
katodowej”). Pracował u nas do końca 2001 roku. 
 

22 maja 2018 na Cmentarzu Srebrzysko pochowany został 

 
inŜ. Joachim Bela, były długoletni pracownik kilku wydziałów (w tym naszego) PG. Jako 

pracownik naszego warsztatu (w czasach, gdy mieścił się on jeszcze na zastawionym 
budami obecnym Dziedzińcu im. Jana Heweliusza) słuŜył pomocą i Ŝyczliwą radą wielu 
nauczycielom akademickim. Był wysokiej klasy rzemieślnikiem i artystą (rzeźba w drewnie) 
a ostatnio pasjonował się technikami komputerowymi i fotografią cyfrową. Gdańszczanin 
z urodzenia ostatnie lata Ŝycia spędził w Augsburgu, gdzie zmarł 5 maja w wieku 84 lat. 

szka Przybytek zwycięŜyła takŜe w zawodach 
kręglarskich poprzedzających wręczenie nagród. 

Wyniki konkursu na najlepszą pracę 
doktorską obronioną w 2017 roku 

Pani Prodziekan ds. Nauki przekazuje: 

LAUREAT: 

Dr inŜ. Aleksander HEJNA 

Badania nad zastosowaniem gliceryny 
odpadowej pochodzącej z procesu produkcji 
biopaliw w technologii poliuretanów 

Promotor/promotor pomocniczy: prof. dr hab. 
inŜ. J. Haponiuk / dr inŜ. Ł. Piszczyk 

WYRÓśNIENIA: 

Dr inŜ. Witold KOZAK 

Projektowanie, synteza fosforowych i tiofosfo-
rowych pochodnych kumaryny, bifenyli, tyraminy 
oraz flawonoidów i badanie ich aktywności bio-
logicznej jako potencjalnych inhibitorów sulfatazy 
steroidowej (STS) 

Promotor/promotor pomocniczy: prof. dr hab. 
inŜ. J. Rachoń / dr inŜ. S. Demkowicz 

Dr inŜ. Renata JĘDRKIEWICZ 

Development and application of different strate-
gies for determination of monochloropropanediol 
fatty acid esters in samples of edible fats and 
food products with high content of fats 

Promotor/promotor pomocniczy: prof. dr hab. 
inŜ. J. Namieśnik / dr inŜ. J. Gromadzka 

Gratulacje! 

Odezwa do Biochemików, Biologów 
i Chemików w związku z BIO2018. 

Szanowni Państwo, 

Jako przedstawiciele organizatorów, trzech trój-
miejskich uczelni: UG, GUMed i PG pragniemy 
zaprosić na tegoroczny Kongres BIO2018, który 
odbędzie się w Gdańsku, w dniach 18-21 wrześ-
nia 2018. 

MoŜliwość rejestracji i wszelkie informacje 
o Kongresie znajdą Państwo na stronie: 
https://bio2018.ptbioch.edu.pl/programme/. 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego reprezen-
tujące PG 

Zofia Mazerska i Ewa Augustin 

Redaktor daje cynk 
Nie mogę się oprzeć dziennikarskiej pokusie, 

wszak informacja jest juŜ znana, Ŝeby nie powia-
domić o miłym fakcie, Ŝe serial o tytułach nauko-
wych dla pracowników naszego wydziału jeszcze 
nie uległ zakończeniu. Tym razem chodzi o pro-
fesora Dariusza Witta. Cover story w następnym 
numerze. 

 


