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Kolejne posiedzenie RW odbędzie się 5.02.2019. 

Tradycyjne spotkanie Dziekana Wydz. Chem. z 
pracownikami odbędzie się19.02.2019 (wtorek) o 
godzinie 13:15 w Audytorium Chemicznym. 

Z życia Wydziału 

Interesująca książka 

W remanentach z minionego roku koniecznie wspomnieć 
należy o wydaniu książki, której współautorem jest emerytowany 
profesor naszego Wydziału, Waldemar Wardencki. Książka 
napisana jest wspólnie z prof. dr hab. inż. płk Zygfrydem 
Witkiewiczem i nosi przewidywalny tytuł „Chromatografia 
gazowa” z podtytułem „teoria i praktyka”. Liczy ponad 300 stron, 
waży nieco ponad 0,5 kg i zawiera najaktualniejszy chyba (poza 
publikacjami przeglądowymi) wykaz danych – zgodnie z 
podtytułem – tak teoretycznych jak i praktycznych – potrzebnych 
studentom, a także ludziom w inny sposób związanych z tą 
techniką analityczną. Jako taka powinna być zawsze mile 
widziana wśród potencjalnych odbiorców, co potwierdza fakt, że 
przy dacie premiery 28.09.2018 jest już w większości księgarni 
internetowych niedostępna. Poza złożeniem gratulacji 
chciałbym odnotować, że dzieło napisane jest językiem na tyle 
prostym, że powinno być dostępne także zainteresowanym 

uczniom wyższych klas szkół średnich. 

Apel pani Prodziekan ds. Nauki 
Serdecznie zapraszam wszystkich do składania  wniosków o nagrody. Jest wiele 

możliwości, najważniejsze poniżej. 
1. Corocznie Prezydent Miasta Gdańska i Gdańskie Towarzystwo Naukowe, przyznają pięć 
równorzędnych nagród młodym pracownikom nauki za wybitne osiągnięcia naukowe z 
zakresu dziedzin odpowiadających poszczególnym Wydziałom Towarzystwa. Wydział III  to 
Wydział Nauk Matematyczno-Fizyczno-Chemicznych. Regulamin przyznawania nagród oraz 
corocznie pojawiające się ogłoszenie w sprawie przyznawania nagród są dostępne na 
stronie: http://gtn.cba.pl/index.php/nagrody. 

Wnioski należy składać w biurze Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (ul. Bielańska 5, 
Gdańsk) do 31 grudnia 2018r. Nagroda przyznawana jest osobie, która nie ukończyła 35 
roku życia. 
2. Komitet Chemii Analitycznej PAN ogłosił konkurs "Najlepsze Doktoraty" (edycja 2019) na 
najlepsze prace doktorskie z dziedziny chemii analitycznej. Komitet Chemii Analitycznej PAN 
corocznie ustanawia sześć nagród za prace doktorskie z dziedziny chemii analitycznej. 
Fundatorami nagród są firmy: 
 LECO Poland (Nagroda za najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie spektrometrii 

mas), 
 LGC Standards (Nagroda za wprowadzanie zasad metrologii w pomiarach chemicz-

nych), 
 MS Spektrum (Nagroda za najlepszą rozprawę doktorską z analitycznej spektrometrii), 
 Polygen (Nagroda za najlepszą rozprawę doktorską z chemii analitycznej), 
 Perlan Technologies (Nagroda za najlepszą rozprawę doktorską związaną z rozwojem 

technik rozdzielania), 
 WITKO (Nagroda za osiągnięcia w zakresie rozwoju i stosowania technik przygotowania 

próbek do analizy). 

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 20 stycznia 2019. 
Szczegółowe informacje dotyczące wniosków zawarte są w Regulaminie Konkursu. 
UWAGA: materiały prosimy przesyłać bezpośrednio na adres: prof. dr hab. Maciej Jarosz 
mj@ch.pw.edu.pl. 
3. Komitet Chemii Analitycznej PAN ogłosił konkurs na Nagrodę Naukową Komitetu Chemii 
Analitycznej PAN za wybitne osiągnięcie w zakresie chemii analitycznej - edycja 2019. 
Nagroda przyznawana jest indywidualnie lub dla zespołu za wybitne osiągnięcia z zakresu 
chemii analitycznej. Podstawę do ubiegania się o Nagrodę stanowią: monografia albo praca 
lub cykl prac opublikowanych w okresie 1 roku poprzedzającego termin składania wniosku. 
Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 30 stycznia 2019. 
Szczegółowe informacje dotyczące wniosków zawarte są w Regulaminie Konkursu na 
stronie KChA PAN. 
4. Tenże Komitet Chemii Analitycznej PAN, jak co roku, ustanowił Nagrodę za wyróżniającą 
się habilitację z dziedziny chemii analitycznej. Nagroda Komitetu Chemii Analitycznej PAN 
przyznawana jest pracownikom naukowym za wyróżniającą się habilitację z dziedziny chemii 
analitycznej, otrzymaną w roku poprzedzającym konkurs. Kandydatem do nagrody może być 
osoba, która uzyskała ten stopień naukowy przed ukończeniem 36 lat. Więcej informacji na 
stronie: http://www.kcha.pan.pl/pl/regulamin-konkursu. 

Primum Cooperatio dla profesora Kazimierza Darowickiego 

Na ostatnim posiedzeniu Rady Wydziału, Dziekan wręczył m.in. list gratulacyjny dla pana 
prof. dr hab. inż. Kazimierza Darowickiego, który otrzymał nagrodę Primum Cooperatio im. 
prof. Bolesława Mazurkiewicza za rok 2018 przyznawanej przez organizację Pracodawcy 
Pomorza. Nagrodą Primum Cooperatio wyróżniane są osoby reprezentujące środowisko 
naukowe Wybrzeża za wybitne osiągnięcia naukowe połączone z udokumentowaną działal- 
nością w zakresie wdrożeń swojego dorobku naukowego w gospodarce. Kandydaturę prof.  

Obrony prac doktorskich 

23.01.2019 o godzinie 12:15 w Sali 112, budynek 
Chemia A Wydz. Chem. PG odbędzie się publicz-
na obrona pracy doktorskiej mgr inż. Moniki Gen-
sickiej-Kowalewskiej. Tytuł rozprawy: „Synteza 
i ocena biologiczna oligopeptydowych analogów 
akrydyny/akrydonu jako potencjalnych leków prze-
ciwnowotworowych”. Promotor: prof. dr hab. inż. 
Krystyna Dzierzbicka (PG), Recenzenci: prof. dr 
hab. Adam Lesner (UG), dr hab. n. med. Iwona In-
kielewicz-Stępniak, prof. GUMed (GUMed). 

12.02.2019 o godzinie 12:15 w Sali 112, budynek 
Chemia A Wydz. Chem. PG odbędzie się publicz-
na obrona pracy doktorskiej mgr inż. Izabeli Wy-
sockiej. Tytuł rozprawy: „Badanie właściwości fo-
tokatalitycznych, biobójczych i magnetycznych 
tlenku tytanu(IV) modyfikowanego nanocząstkami 
mono- i bimetalicznymi Pt, Ag, Cu, Au oraz Pd”. 
Promotor: dr hab. Christian Jungnickel, prof. 
nadzw. PG (PG), Promotor pomocniczy: dr hab. 
inż. Anna Zielińska-Jurek (PG), Recenzenci: prof. 
dr hab. inż. Beata Tryba (ZUT w Szczecinie), dr 
hab. inż. Juan Carlos Colmenares Quintero, prof. 
PAN (IChF PAN). 
_______________________________________ 
Darowickiego zgłosił JM Rektor PG, a także 
prezesi czterech firm: Remontowa Coating & 
Equipment Sp. z o.o., Honest Karol Kleniewski, 
Biuro Usługowe Mario, Grupa Blum i Port Service 
Sp. z o.o. 

Nagroda Primum Cooperatio (Nade Wszystko 
Współpraca) przyznawana jest od 2014 roku, a od 
2018 nosi imię prof. Bolesława Mazurkiewicza, 
pierwszego laureata tej nagrody. Uroczystość 
wręczenia nagrody prof. Darowickiemu odbędzie 
się 1 marca podczas Gali Evening 2019 Praco-
dawców Pomorza. 

Osiągnięcia prof. Darowickiego są na Jego ma-
cierzystym Wydziale dobrze znane, Biuletyn także 
wielokrotnie o Nim pisał. Gratulujemy! Należy do-
dać, że w krótkich słowach, Profesor zaznaczył, iż 
na nagrodę pracowała cała Katedra Elektrochemii, 
Korozji i Inżynierii Materiałowej i była ona niemal 
„zaplanowana”. 

Spotkanie wydziałowych koresponden-
tów Biuletynu wyższego stopnia 

Donoszę uprzejmie, że w dniu 10.01.br. odbyło 
się spotkanie Władz uczelni z wydziałowymi ko-
respondentami Biuletynu Informacyjnego PG, któ-
rego korespondentem z naszego Wydziału jest 
Redaktor. Niejakim zaskoczeniem był fakt, że oka-
załem się drugim najaktywniejszym korespon-
dentem Wydziałowym w dotychczasowej historii 
reaktywowanego Biuletynu „centralnego” (spotka-
nie odbyło się z okazji 100 numeru tego perio-
dyku). Powinienem podziękować czytelnikom biu-
letynu, co niniejszym czynię, ponieważ znakomitą 
większość (choć nie jedynie) moich koresponden-
cji stanowiły informacje o obronach prac doktor-
skich, których na naszym Wydziale jest niemal 
tyle, co na pozostałych (lub odwrotnie). 

Z Panteonu sław 

Prof. Wacław Szybalski to jeden z najwybitniej-
szych biotechnologów, który opuścił mury nasze-
go Wydziału, otrzymując w 1949 r. stopień doktora 
nauk chemicznych. Zorganizował też w znacznym 
stopniu Katedrę Technologii Środków Spożyw-
czych PG.  W tym samym roku opuścił też Polskę, 
rozpoczynając karierę na zachodzie. Kariera ta 
znaczona była tak wieloma sukcesami, że zgodnie 
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Pani Prodziekan ds. Nauki przypomina 

Do dnia 31 stycznia 2019 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach VIII edycji konkursu 
Diamentowy Grant. Adresatami konkursu Diamentowy Grant są studenci i absolwenci 
studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera albo 
równorzędny w roku ogłoszenia konkursu. Do konkursu można zgłaszać projekty zgodnie z 
zasadą, że koszt realizacji projektu nie może przekroczyć 220 000 zł dla nauk ścisłych, 
technicznych, przyrodniczych, rolniczych, leśnych, medycznych, weterynaryjnych oraz nauk 
o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej. 

W historii naszego Wydziału mieliśmy już laureatów Diamentowego Grantu. Miłosz Wie-
czór, w 2012 roku student Biotechnologii, rozpoczął własne badania naukowe otrzymując 
jako młody inżynier dofinansowanie w wysokości 169 400 PLN w ramach trzeciej edycji 
programu. Jeszcze droższy Diamentowy Grant (199 210 PLN) otrzymał Paweł Wityk, będąc 
jeszcze studentem Biotechnologii, choć badania prowadził na UG. Dzisiaj obaj młodzi 
laureaci pracują naukowo na Wydziale Chemicznym. 

Od 18 stycznia do 18 marca 2019 roku będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu 
LIDER X, którego organizatorem jest NCBiR. Konkurs adresowany jest do doktorantów, 
nauczycieli akademickich bez stopnia doktora oraz osób, które posiadają stopień doktora, 
a od jego obrony nie upłynęło jeszcze 7 lat. Maksymalna kwota dofinansowania projektu 
wynosi 1,5 mln zł.  Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samo-
dzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, 
podczas realizacji projektów, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają 
potencjał wdrożeniowy. 

NCN otworzyło nabór wniosków w ramach konkursów Etiuda 7, Sonatina 3 i Uwertura 3. 
Termin składania wniosków w wersji elektronicznej w systemie www.osf.opi.org.pl upływa 15 
marca 2019. 

 

Zbliża się termin dokumentowania dorobku naukowego Katedr/Wydziału w bazie POLON. 
Katedry zobowiązane są do aktualizowania dorobku dwa razy do roku, w terminie do końca 
czerwca i do 31 grudnia danego roku. 
Aktualizacja dotyczy danych o: 
a) publikacjach w czasopismach naukowych oraz monografiach naukowych lub w 
rozdziałach w monografiach naukowych autorstwa pracowników jednostki oraz 
publikacjach osób nie będących pracownikami jednostki, które afiliowały te publikacje do tej 
jednostki (dokumentowanie – jak dotychczas w uczelnianym systemie MOJA PG); 
b) uzyskanych przez jednostkę naukową patentach i innych prawach ochronnych 
(dokumentowanie - poprzez weryfikację danych w Zespole Rzeczników Patentowych – GG 
skrzydło B, pok. 607); 
c) wdrożonych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych zrealizowanych w 
jednostce naukowej i przychodach jednostki naukowej z tego tytułu (dokumentowanie 
poprzez zgłoszenie w Centrum Transferu Wiedzy i Technologii); 
d) zorganizowanych konferencjach naukowych (zgłoszenie u dr inż. Żanety Bargańskiej, 
która wprowadzi dane do Systemu POL-on); 
e) nagrodach i wyróżnieniach otrzymanych przez jednostkę naukową i jej pracowników 
(zgłoszenie u dr inż. Żanety Bargańskiej, która wprowadzi dane do Systemu POL-on). 

Chodzi przede wszystkim o dokumentowanie w powyższy sposób nie zgłoszonego do-
tychczas dorobku B+R Katedr za II półrocze (1.07.2018 r. – 31.12.2018 r.), ponieważ 
dorobek naukowy nieudokumentowany w systemie Moja PG nie będzie brany pod uwagę 
podczas parametryzacji. 

Również w MOJA PG, w zakładce PRACOWNIK/PRZYJAZDY/ZAREJESTRUJ PRZY-
JAZD, należy zarejestrować wszystkie przyjazdy osób będących gośćmi Wydziału. Dotyczy 
to zarówno krótkoterminowych i długoterminowych pobytów gości w okresie 01.01.2018 – 
31.12.2018. 

Należy też pamiętać o aktualizowaniu danych w MOJA PG – zakładka NAUKA (PROFIL 
NAUKOWY PRACOWNIKA, dotyczy wszystkich pozycji) – przez wszystkich pracowników 
Katedr zaangażowanych w działalność B-R. 

z zachodnią tradycją był on w stanie opłacić 
remont Budynku Chemii B, który nosi obecnie jego 
imię. Kariera i towarzysząca jej legenda zostały 
opisane w książce „Wacław Szybalski o Lwowie, 
genach, istocie życia i noblistach”. W związku z 
wydaniem tej zbeletryzowanej biografii w dniach 
14-30 stycznia w holu przed Biblioteką PG w 
Gmachu Głównym można będzie obejrzeć poś-
więconą profesorowi wystawę. Jej wernisaż, który 
otworzy prof. Jacek Namieśnik, Rektor PG, odbę-
dzie się 14 stycznia o godzinie 10:00. 

Wystawę przygotowała Fundacja Profesora Wa-
cława Szybalskiego. Podczas wernisażu w holu 
przed Biblioteką można będzie kupić ww. książkę 
autorstwa Jarosława Abramowa-Newerly'ego w 
promocyjnej cenie 40 zł. 

 

Podsumowanie 

W ostatnich latach mieliśmy na Wydziale obfi-
tość doktoratów. W roku 2017 w sumie było ich 40, 
w tym 9 wyróżnionych, zaś w 2018 – odpowiednio 
36 i 11. Liczby niekoniecznie muszą się pokrywać 
z liczbą ogłoszeń o obronach (publikowanych bar-
dzo skrupulatnie), ponieważ nie zawsze wszystkie 
doktoraty były zatwierdzane w tym samym roku. 

 

 

 

http://www.osf.opi.org.pl/

