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Rewolucja 
Nie lękajcie się! To tylko zmiana tradycyjnego dnia 
posiedzeń Rady Wydziału. Od października 2018 
będą się odbywać nie w środy lecz we wtorki. 
A z kalendarzem CUI ma jakieś problemy. 
_______________________________________ 

Od redaktora 
Numer miał się początkowo ukazać jeszcze w czerwcu, potem w sierpniu. Ostatecznie 

wychodzi jako podwójny (nazbierało się materiałów) we wrześniu. Co się zaś tyczy zapo-
wiadanej „cover story”, to oczywiście chodzi o profesora Dariusza Witta, ale z dość złożo-
nych i niezależnych od nikogo z Wydziału przyczyn ukaże się ona w następnym numerze. 

Z życia Wydziału 

Gaudeamus 2018/19 na Wydziale Chemicznym PG 
Dziekan i Rada Wydziału Chemicznego 

Politechniki Gdańskiej 
zapraszają na 

UROCZYSTĄ INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 
która odbędzie się dnia 27 września .2018 o godz. 13:15 w AULI PG 

Porządek uroczystego posiedzenia Rady Wydziału: 
• Hymn państwowy 
• Otwarcie posiedzenia 
• Wystąpienie Dziekana Wydziału Chemicznego 
• Wystąpienie JM Rektora Politechniki Gdańskiej 
• Ślubowanie nowoprzyjętych studentów 
• Gaudeamus Igitur 
• Wystąpienie przedstawiciela Wydziałowej Rady Studentów  
• Wykład inauguracyjny: „Słodki po(d)stęp, czyli rzecz o syntetycznych słodzikach” 
 – dr hab. inż. Andrzej Wasik, prof. nadzw. PG 
• Zakończenie posiedzenia 
• Gaude Mater Polonia 

Z okresu wakacyjnego – uczestnicy Zlotu ZHP na Wydz. Chemicznym PG 
W dniach 8-14 sierpnia br., podobnie jak na innych wydziałach PG, także u nas gościliśmy 

harcerzy – uczestników Zlotu ZHP na Wyspie Sobieszewskiej. W sumie przyjęliśmy 200 
gości – po 40 (cztery patrole) dziennie. Zajęcia odbywały się w zasadzie na terenie KChN, 
a scenariusz stworzyła i kierowała nimi – pod opieką pana Antoniego Konitza, grupa studen-
tów z Koła Naukowego SSOGd PTCh „Hybryda” (Marcin Erdanowski, Agata Ćwirko, Bartosz 
Gomoła, Jakub Łopaciuk, Patrycja Orłowska). W ramach warsztatów chemicznych słucha-
cze mogli (wyposażeni w sprzęt ochronny – fartuchy, okulary i rękawice gumowe) samodziel-
nie – po zapoznaniu się z zasadami BHP – wykonać 5 ćwiczeń. 
1) Kuchnia molekularna, czyli produkcja lodów z wykorzystaniem ciekłego azotu oraz 
wytwarzanie „owocowego kawioru”, co się fachowo nazywa „sferyfikacją” soków owocowych. 
Prowadzone były one w odrębnej sali obok laboratorium. Ze względu na upalną pogodę 
cieszyły się szczególnym uznaniem. Ponadto prezentowane było też produkowanie galare-
tek wegańskich, tzw. „owocowego spaghetti”; 
2) Wytwarzanie i obserwacja kryształów związków chemicznych; 
3) Wykrywanie różnych substancji z wykorzystaniem m.in. soku z czerwonej kapusty, który 
mógł przyjmować aż siedem różnych odcieni; 
4) Wytwarzanie i badanie właściwości cieczy nienewtonowskich, czyli tzw. gluta; 
5) Rozdzielanie barwników techniką chromatografii bibułowej oraz chromatografii na kawałku 
kredy do tablicy. 

Z przeprowadzonych ćwiczeń druhny i druhowie sporządzali sprawozdania wypełniając 
przygotowane przez studentów formularze, które mogli potem zabrać sobie na pamiątkę. 
Uczestnicy byli do warsztatów bardzo entuzjastycznie i chętnie dzielili się wrażeniami z 
redaktorem, który koordynował akcję na Wydziale (podobno dochodziło do, nazwijmy to 
„handlu wymiennego” między uczestnikami, aby tylko dostać się na zajęcia na politechnikę). 
Mimo entuzjazmu, zachowanie harcerzy można było uznać za wzorowe, co odnotowała pani 
kierownik Katedry Chemii Nieorganicznej – dr hab. inż. Anna Dołęga, prof. nadzw. PG, 
będąca już świadkiem licznych podobnych zajęć ze znacznie mniej zdyscyplinowanymi 
uczestnikami. Należy uznać, że ćwiczenia były zróżnicowane na tyle, że mogły zaintere-
sować harcerzy niezależnie od ich wieku. Do zaangażowanych osób (oprócz już wymienio-
nych należy wspomnieć jeszcze panie mgr inż. Renatę Kuczyńską i mgr Katarzynę Kowa-
lewską) JM Rektor skierował pisemne podziękowania, które zostaną przekazane na najbliż-
szym posiedzeniu RW. Dziekan i redaktor przyłączają się do podziękowań. 

IX Kongres Technologii Chemicznej 3-7 września 2018 
Wydarzenie to było jednym z najważniejszych spotkań naukowych mi-

jającego roku akademickiego, tak ważnym, że zasługiwało na i potrzebowało 
odrębnej strony internetowej: http://techem9.pg.edu.pl/, skąd zainteresowani 
mogą pobrać wszelkie informacje szczegółowe. W tym miejscu wypada podać 
jedynie zbiorcze informacje podsumowujące i podziękować wszystkim, którzy 

przyczynili się do sukcesu tej ważnej imprezy. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego 
Kongresu był prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki, przewodniczącym Komitetu Naukowego 
– Dziekan – prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski, zaś Szefem Biura Kongresu dr hab. inż. 
Agnieszka Pladzyk, która dostarczyła też podstawowych prezentowanych niżej informacji, 
za co redaktor dziękuje jej szczególnie. Nie ma tu miejsca na przedstawienie całego Komitetu 
Organizacyjnego, lecz podziękowania są szczere, gorące i obejmują wszystkich. 

Obrony prac doktorskich 

18.06.2018 o godzinie 11:30 w w Minicentrum 
Konferencyjnym, budynek Chemia A W. Chem. 
PG odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej 
mgr inż. Marii Rybarczyk. Tytuł rozprawy: „Węg-
lowe nanomateriały elektrodowe otrzymywane 
z chitozanu i łusek ryżowych”. Promotor: dr hab. 
inż. Marek Lieder (PG). Recenzenci: dr hab. Je-
rzy Łukasiewicz, prof. UMK (UMK w Toruniu), dr 
hab. inż. Marek Marcinek (PW). 

09.07.2018 o godzinie 12:15 w Aud. Chem., 
budynek Chemia A W. Chem. PG odbyła się 
publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. 
Eweliny Kurzyk. Tytuł rozprawy: „Występowanie 
oraz charakterystyka molekularna oporności na 
azole wśród klinicznych i środowiskowych izola-
tów Aspergillus fumigatus”. Promotor dr hab. inż. 
Anna Brillowska-Dąbrowska, prof. nadzw. PG 
(PG); promotor pomocniczy dr inż. Piotr Szweda 
(PG); Recenzenci: prof. dr hab. Eugenia Gospo-
darek-Komkowska (UMK w Toruniu), dr hab. 
Magdalena Twarużek, prof. nadzw. UKW (Uni-
wersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy). 

09.07.2018 o godzinie 10:00 w Sali 112, budynek 
Chemia A W. Chem. PG odbyła się pubiczna ob-
rona pracy doktorskiej mgr inż. Agaty Śliwińskiej. 
Tytuł rozprawy: „Otrzymywanie i modyfikowanie 
biodegradowalnych materiałów opakowaniowych 
na bazie keratyny i bakteryjnej nanocelulozy”. 
Promotor dr hab. inż. Hanna Staroszczyk, prof. 
nadzw. PG (PG); promotor pomocniczy dr inż. 
Izabela Sinkiewicz (PG); Recenzenci: prof. dr hab. 
inż. Piotr Przybyłowski (Akademia Morska 
w Gdyni), dr hab. Jarosława Rutkowska, prof. 
nadzw. SGGW (SGGW w Warszawie). 

09.07.2018 o godzinie 14:15 w Sali 112, budynek 
Chemia A W. Chem. PG odbyła się publiczna ob-
rona pracy doktorskiej mgr inż. Joanny Miodus-
kiej. Tytuł rozprawy: „Badania nad wykorzysta-
niem fotokatalizatorów WO3/TiO2 do degradacji 
wybranych zanieczyszczeń organicznych”. Pro-
motor prof. dr hab. inż. Jan Hupka (PG); promo-tor 
pomocniczy dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek 
(PG); Recenzenci: prof. dr hab. inż. Teofil Jesio-
nowski (Politechnika Poznańska), prof. dr hab. 
Wojciech Macyk (UJ w Krakowie). 

06.09.2018 o godzinie 10:15 w Sali 112, budynek 
Chemia A W. Chem. PG odbyła się publiczna ob-
rona pracy doktorskiej mgr inż. Michała Gągola. 
Tytuł rozprawy: „Zjawisko kawitacji hydrodyna-
micznej oraz akustycznej w połączeniu z zaawan-
sowanymi procesami utleniania, jako skuteczne 
metody oczyszczania ścieków z produkcji asfal-
tów”. Promotor prof. dr hab. inż. Józef Haponiuk 
(PG); promotor pomocniczy dr hab. inż. Grzegorz 
Boczkaj (PG); Recenzenci: prof. dr hab. inż. Ry-
szard Maleńczuk (ZUT Szczecin), prof. dr hab. 
Piotr Stepnowski (UG). 

19.09.2018 o godzinie 12:15 w Sali 112, budynek 
Chemia A W. Chem. PG odbyła się publiczna ob-
rona pracy doktorskiej mgr inż. Marty Śpibidy. Ty-
tuł rozprawy: „Fuzyjne polimerazy DNA – otrzy-
mywanie, charakterystyka i zastosowanie”. Pro-
motor dr hab. Beata Krawczyk, prof. nadzw. PG 
(PG); promotor pomocniczy dr inż. Marcin Ol-
szewski (PG); Recenzenci: prof. dr hab. Adam 
Jaworski (Społ. Ak. Nauk, Łódź), prof. dr hab. Piotr 
Skowron (Uniwersytet Gdański). 
 
 

http://techem9.pg.edu.pl/


W kongresie wzięło udział 285 osób reprezentujących zarówno naukę (247) jak i przemysł 
chemiczny (38). Przedstawiono 260 abstraktów obejmujących zarówno wykłady sekcyjne. 
15-minutowe komunikaty ustne, jak i postery. 14 firm miało stoiska wystawowe. Złotym 
sponsorem Kongresu była firma Synthos, a pozostali sponsorzy to Polpharma, Mettler 
Toledo i Eurocast. Jednak Głównym Sponsorem Kongresu – można śmiało stwierdzić – był 
JM Rektor PG, który udostępnił infrastrukturę uczelni na obrady Kongresu. 

Kongres zainaugurowano w Europejskim Centrum Solidarności. Inaugurację prowadził 
prof Darowicki, a podczas niej głos zabrali: 

prof. Henryk Górecki (PWr) - przewodniczący Stałego Komitetu Kongresów Technologii 
Chemicznej, 

prof. Sławomir Milewski - nasz dziekan, 
JM Rektor PG - prof. Jacek Namieśnik , który dokonał oficjalnego otwarcia Kongresu. 

Wręczył on również medale pamiątkowe Politechniki Gdańskiej 22 naukowcom i 
pracownikom przemysłu (lista poniżej). 

Podczas Inauguracji Kongresu zostały wyświetlone dwa filmy: o historii związku 
zawodowego „Solidarność” i ECS i o Politechnice Gdańskiej. A po części oficjalnej, również 
w ECS, odbył się uroczysty bankiet połączony z koncertem kwartetu smyczkowego Golden 
Gate String Quartet (goście naprawdę byli zachwyceni koncertem) 

Wygłoszono 13 wykładów plenarnych (5 wykładowców z przemysłu, 4 przedstawicieli 
sponsorów i 4 naukowców). Obrady Kongresu odbywały się w pięciu sekcjach tematycznych: 

1. Pozyskiwanie surowców 
2. Wytwarzanie produktów podstawowych  
3. Wytwarzanie produktów specjalistycznych 
4. Nowe technologie 
5. Biotechnologia przemysłowa 

W ramach ustaleń poczynionych z kierownikiem SD, prof Bagińskim, doktoranci WCh PG 
otrzymali 1 pkt ECTS za prezentację swoich badań jak i udział w obradach w poszczególnych 
sekcjach. Uczestnicy Kongresu mieli też okazję obejrzeć spektakl „Pozory mylą” w Gdańskim 
Teatrze Szekspirowskim. Pomimo pięknej pogody frekwencja podczas obrad była naprawdę 
imponująca, co jest chyba dowodem na to, że tematy zgłoszonych wystąpień ustnych były 
dla uczestników interesujące i warte wysłuchania. Goście zachwycali się też naszym kam-
pusem. 
Lista osób wyróżnionych medalami pamiątkowymi PG 

1. Tomasz Olczak - dyrektor Wydz. Technol. Biura Rozwoju i Technol., PKN ORLEN S.A. 

2. Dr Bartłomiej Kras - dyrektor ds. Technologii Impact Clean Power Technology S.A. 

3. Cezary Urban - dyrektor Działu Crop Protection BASF Polska Sp. z o.o. 

4. Dr inż. Paweł Stefanek - Główny Inżynier ds. Rozwoju w KGHM Polska Miedź S.A 

5. Adam Żurek - dyrektor Departamentu Korporacyjnego Strategii i Rozwoju Grupy Azoty 

6. prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki – W. Biotechnologii i Nauk o Żywności, PŁ 

7. prof. dr hab. Andrzej Czerwiński - IChP im. prof. Ignacego Mościckiego, W. Chemii, UW. 

8. prof. dr hab.  Andrzej Dworak - Dyrektor Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych 

PAN, Zabrze 

9. prof. dr hab. inż. Henryk Galina - W. Chemiczny, PRz 

10. prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński - Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa 

11. prof. dr hab. inż. Katarzyna Chojnacka - W. Chemiczny, PWr 

12. prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski - Prorektor PP 

13. prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak - W. Chemiczny, PRz 

14. prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk, prof. zw. PW - W. Chemiczny PW 

15. prof. dr hab. inż. Jan Zawadiak - W. Chemiczny, PŚl 

16. prof. dr hab. inż. Henryk Górecki - W. Chemiczny, PWr 

17. prof. dr hab. inż. Wiesław Wieczorek, prof. zw. PW - Dziekan W. Chem. PW 

18. prof. dr hab. inż. Marian Zaborski - W. Chemiczny, PŁ 

19. prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński - Prorektor ds. filii PW w Płocku 

20. prof. dr hab. Roman Dziembaj - W. Chemii, UJ 

21. prof. dr hab. inż. Ryszard J. Kaleńczuk - Dziekan W. Techn. i Inż. Chem., ZUT Szczecin 

22. prof. dr hab. inż. Antoni W. Morawski - dyrektor Inst. Techn. Chem. Nieorg. i Inżynierii 

Środowiska ZUT 

Lista nagrodzonych posterów wg sekcji: 

1. mgr Adriana Wróbel-Kaszanek - W. Chemii UMK, „Zastosowanie KVO3 w procesie 

utylizacji ługu pofiltracyjnego z metody SCS”, 

2. mgr Paweł Groch - W. Chemii UOp, „Właściwości strukturalno-mechaniczne kopolimerów 

etylenu z multi-alkenylosilseskwioksanami otrzymanymi w koordynacyjnej kopolimeryzacji 

wobec katalizatora metalocenowego”, 

3. mgr inż. Patrycja Jutrzenka Trzebiatowska - W. Chemiczny PG, „Badanie zmiany struktury 

chemicznej pianki poliuretanowej podczas dekompozycji termiczno-chemicznej wobec 

surowej gliceryny”, 

4. mgr inż. Helena Kuczyńska - Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, 

„Zastosowanie pigmentów odbijających promieniowanie słoneczne do nadania tkaninom 

nowych cech użytkowych”, 

5. mgr inż. Agnieszka Chodara – Instytut Wysokich Ciśnień PAN, „Nanohydroksyapatyt do 

zastosowań medycznych otrzymywany w mikrofalowej syntezie hydrotermalnej”. 

Sesja Sprawozdawcza Studium Doktoranckiego 

W minionym tygodniu obchodziliśmy – jak to niegdyś określił Dziekan – Święto Nauki, 
jakim powinna być doroczna Sesja Sprawozdawcza Studium Doktoranckiego przy naszym 
Wydziale. Prawdopodobnie ostatnia – przynajmniej w tej formie – ponieważ dalsze odbywać 

24.09.2018 o godzinie 12:15 w Sali 112, budynek 
Chemia A W. Chem. PG odbędzie się publiczna 
obrona pracy doktorskiej mgr inż. Kamili Rząd. 
Tytuł rozprawy: „Enzymy o aktywności amino-
transferazy kwasu L-α-aminoadypinowego z Can-
dida albicans – właściwości i rola w metabolizmie 
komórki grzybowej”. Promotor prof. dr hab. inż. 
Sławomir Milewski (PG); promotor pomocniczy dr 
inż. Iwona Gabriel (PG); Recenzenci: prof. dr hab. 
Joanna Kruszewska (Instytut Biochemii i Biofizyki 
PAN, Warszawa), dr hab. inż. Danuta Gillner, prof. 
PŚl (Politechnika Śląska, Gliwice). 

02.10.2018 o godzinie 12:15 w Sali 112, budynek 
Chemia A W. Chem. PG odbędzie się publiczna 
obrona pracy doktorskiej mgr inż. Mateusza Daś-
ko. Tytuł rozprawy: „Projektowanie, synteza oraz 
badanie aktywności biologicznej amidosiarczano-
wych inhibitorów sulfatazy steroidowej zawierają-
cych w swojej konstytucji ugrupowania fosforowe 
lub wiązania C-F”. Promotor prof. dr hab. inż. 
Janusz Rachoń (PG); promotor pomocniczy dr 
hab. inż. Sebastian Demkowicz (PG); Recenzen-
ci: prof. dr hab. Józef Drabowicz (Centrum Badań 
Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź), 
prof. dr hab. inż. Roman Gancarz (PWr). 
_______________________________________ 

Spotkanie naukowe COST – akcja 
NutRedOx na PG 

Na temat projektu COST oraz Akcji NutRedOx 
pisałem już w Biuletynie w numerze 10 z maja 
2017. Tym razem spotkanie naukowe akcji, czy 
też sieci, odbyło się na terenie PG w dniach 19-21. 
09, organizowane przez dr hab. inż. Agnieszkę 
Bartoszek, prof. nadzw. PG i jej grupę. Stanowiło 
ono także sekcję nr 30 III Kongresu BIO2018, 
będącego równocześnie 51 Zjazdem PTBiochem 
współorganizowanego przez GUMed (prof. J. An-
tosiewicz). W ramach spotkania wygłoszono 7 
wykładów, 5 innych wystąpień ustnych oraz zapre-
zentowano 30 posterów. Odbyły się także spot-
kania organizacyjne sieci i jej grup roboczych. 
Uczestnicy spotkania zwiedzili także Gdańsk oraz 
kampus PG. Więcej informacji można znaleźć na 
stronach sieci: 

http://blog.u-bourgogne.fr/cost-nutredox/  

http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA16112  

https://pl-pl.facebook.com/NutRedOx/  

Pani Prodziekan ds. Nauki apeluje 

i zachęca tak liczne przecież na naszym wydzia-
le kobiety-naukowców do zapoznania się i składa-
nia wniosków do konkursu o Nagrodę Naukową 
Oddziału POLSKIEJ AKADEMII NAUK w Gdań-
sku im. Elżbiety Koopman Heweliusz. 

Nagroda w wysokości 20 tys. zł, ufundowana 
przez Prezydenta miasta Gdańska, przeznaczona 
jest dla kobiet za wybitne osiągnięcia naukowe. 

Zgłoszenia konkursowe wraz z krótkim opisem 
osiągnięć naukowych należy przesyłać do 1 
października br. na adres proren@pg.edu.pl.  

Sukcesy młodych pracowników 

Dwóch młodych naukowców z naszego Wy-
działu zostało laureatami konkursu stypendialne-
go w programie START Fundacji na Rzecz Nauki 
Polskiej. Stypendia te otrzymali: 

Mgr inż. Mateusz Daśko (wkrótce dr, KChO) 
Mgr inż. Mariusz Szkoda (KChiTMF). 
Wysokość rocznego stypendium to 28 000 PLN. 

Stypendia, które można przeznaczyć na dowolny 
cel, mają wesprzeć finansowo młodych naukow-
ców w trudnych początkach kariery badawczej 
i umożliwić im pełne poświęcenie się nauce. 

Gratulujemy obu nagrodzonym i życzymy 
dalszych sukcesów w karierze naukowej. 
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się będą być może inaczej – po zmianach spowodowanych wejściem w życie tzw. Ustawy 
2.0.  

Sesja odbywała się w dwóch częściach. Słuchacze lat I-III odbywali ją na naszym Wydziale 
w dniu 10.09., zaś słuchacze roku IV (i wyższych, jeśli takowi się zdarzali) w dniu 13.09.2018 
na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, z którym nasz Wydział tworzy konsorcjum 
pn. „Gdańska Chemia Akademicka”. Sesję na naszym Wydziale otworzył Kierownik SD – 
prof. Maciej Bagiński – w obecności JM Rektora i Dziekana Wydziału. W sekcji Chemia 
przedstawiono 23 wystąpienia, a prowadzili ją prof. prof. Agata Kot-Wasik, Piotr Konieczka 
i Bożena Zabiegała. W sekcji Biotechnologia liczba wystąpień wynosiła 22, a prowadzącymi 
byli prof. prof. Anna Brillowska-Dąbrowska, Maciej Bagiński i Adam Macierzanka. W sekcji 
Technologia Chemiczna było to 20 osób, zaś prowadzili prof. prof. Józef Haponiuk i Dariusz 
Witt. Wszystkim prowadzącym dziękujemy za wkład pracy. 

Sesja w ramach konsorcjum (wspólna dla obu SD) połączona była z wręczeniem nagród 
za najlepsze prace doktorskie obronione w roku 2017. Laureatami zostali: 
 ze strony PG dr inż. Aleksander Hejna za pracę „Badania nad zastosowaniem glicery-

ny odpadowej pochodzącej z procesu produkcji biopaliw w technologii poliuretanów”, 
promotor/promotor pomocniczy: prof. dr hab. inż. J. Haponiuk/dr inż. Ł. Piszczyk, 

 ze strony UG dr Alicja Mikołajczyk za pracę „Metody komputerowego projektowania 
modyfikowanych powierzchniowo nanocząsteczek tlenków metali o właściwościach 
fotokatalitycznych”, promotor/promotor pomocniczy: dr hab. Tomasz Puzyn, prof. UG/dr 
Agnieszka Katarzyna Gajewicz. 

Ponadto, wyróżnienia z PG otrzymali dr inż. Witold Kozak i dr inż. Renata Jędrkiewicz, 
o czym już pisałem w poprzednim numerze. Gratulujemy doktorom i promotorom. Na tej sesji 
posiedzenia prowadzili także profesorowie PG: Anna Dołęga, Maciej Bagiński i Agata Kot-
Wasik. Ponowne podziękowania. 

Stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla młodych naukowców 
na rok 2018 rozdane, a wśród nich laureatka z naszego Wydziału. 

Wybitni młodzi naukowcy prowadzący wysokiej jakości badania i cieszący się imponu-
jącym dorobkiem naukowym otrzymało stypendia naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Pośród nich nasza pani dr hab. inż. Anna Zielińska -Jurek (Katedra Inżynierii 
Procesowej i Technologii Chemicznej). Tematyka prowadzonych przez nią badań dotyczy 
otrzymywania i charakterystyki materiałów funkcjonalnych, zagadnień oddziaływania światła 
z materią oraz projektowania systemów fotokatalitycznych do degradacji ksenobiotyków. 
Wcześniej pani dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek brała czynny udział w projektach 
badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i 
Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki, a także kierowała nimi. Jest autorką i współau-
torką 27 artykułów naukowych, w tym 21 w czasopismach z listy JCR, 6 publikacji anglo-
języcznych, 4 zgłoszeń patentowych i 9 patentów. Zdobyła także wiele wyróżnień, takich jak 
międzynarodowa nagroda Women in Global Science (WinGS). Serdeczne gratulacje! 

Z kolei w gronie laureatów 14 konkursu granto-
wego NCN w programie PRELUDIUM znalazły się 
trzy doktorantki z naszego Wydziału: 

 Mgr inż. Monika Baranowska (KChTiBŻ) „Przy-
stosowanie metod elektroforetycznych do ozna-
czania wpływu składników żywności na poziom 
całkowitej metylacji DNA”, 140 000 PLN 

 Mgr inż. Joanna Grabowska (KChF) „Rola 
wody solwatacyjnej w kształtowaniu aktyw-
ności białek z grupy przeciwdziałających za-
marzaniu” 83 800 PLN 

 Mgr inż. Paulina Kasprzyk (KTP) „Ocena wpły-
wu wybranych monomerów pochodzenia na-
turalnego na budowę chemiczną, morfologię 
i właściwości nowych termoplastycznych poli-
uretanów” 61 880 PLN 

Życzymy powodzenia w realizacji projektów. 

Zmiany organizacyjne na naszym Wy-
dziale  

JM Rektor PG, zarządzeniem nr 32/2018 z dnia 
14.09. wprowadził zmiany w regulaminie organiza-
cyjnym naszego Wydziału. Od 1 września br. Liczy 
on 13 katedr, ponieważ dotychczasowe katedry: 
Inżynierii Chemicznej i Procesowej oraz Techno-
logii Chemicznej zostały połączone. Nowa katedra 
nosi nazwę Katedra Inżynierii Procesowej i Tech-
nologii Chemicznej. Jej Kierownikiem został dr 
hab. inż. Jacek Gębicki, prof. nadzw. PG. Gratulu-
jemy! Wydaje się, że jeszcze jakieś zmiany mogą 
nastąpić. 

Zjazd Absolwentów rocznika 1973 

W najbliższą sobotę, 22 września (godz. 11-15) 
w Audytorium WCH odbędzie się zjazd absol-
wentów Wydziału Chemicznego - rocznik 1973. 
Spotkanie po latach będzie niewątpliwe okazją do 
wspomnień oraz odnowienia kontaktów sprzed lat. 
W imieniu Dziekana - prof. dr hab. inż. Sławomira 
Milewskiego zapraszam serdecznie wszystkich 
zainteresowanych. 

 


