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Kolejne posiedzenie RW odbędzie się 9.04.2019. 

 

Z życia Wydziału 

Hydrożel Chitozanu produktem roku w konkursie PARP i NCBiR. 

12 lutego w Auli Wydziału Fizyki PW odbyła się gala poświęcona wręczeniu nagród i 
wyróżnień dla najbardziej innowacyjnych polskich produktów i technologii przyznanych przez 
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i NCBiR. W gali udział wzięło wielu 
reprezentantów środowiska gospodarczego i naukowego, z Minister Przedsiębiorczości 
i Technologii, panią Jadwigą Emilewicz oraz wiceministrem MNiSW, panem Piotrem Dar-
dzińskim na czele. W kategorii Produkt przyszłości jednostki naukowej i przedsiębiorcy 
zwyciężył, opisywany już w Biuletynie pod nazwą Chitozan naturalny, hydrożel chitozanu – 
ChitoVelum® Pro – substancja do wytwarzania produktów kosmetycznych i opatrunkowych. 
Miał on sześciu konkurentów. 

To przełomowe rozwiązanie w projektowaniu dla rynku kosmetycznego jest efektem 
współpracy firmy KAEM Maria Krystyna Krupska (dawniej AG medica, wkrótce Chitone Sp. 
z o.o) oraz PG – konkretniej Katedra TLiB. Substancja gwarantuje wytwarzanym z niej pro-
duktom kosmetycznym i opatrunkowym najwyższy poziom bezpieczeństwa. Działa ochron-
nie i regeneracyjnie na skórę. Nie zawiera konserwantów i związków chemicznych negatyw-
nie postrzeganych przez konsumentów. Nagrodę odbierali – ze strony firmy – dr inż. Grze-
gorz Gorczyca, prezes zarządu, a ze strony PG kierownik KTLiB, prof. dr hab. inż. Sławomir 
Milewski – Dziekan naszego Wydziału. Więcej szczegółów i zdjęcia dostępne są pod: www. 
parp.gov.pl/component/content/article/56015:xxi-edycja-konkursu-polski-produkt-przyszlos 
ci-wylonila-najlepszych-rodzimych-innowatorow. 

Nagrodę w kategorii Produkt przyszłości przedsiębiorcy zdobył także produkt prozdro-
wotny, a mianowicie kompozyt kościozastępczy FlexiOss firmy Medical Inventi SA. W ka-
tegorii Produkt przyszłości jednostki naukowej nagrody nie przyznano, a wyróżnienie otrzy-
mała Politechnika Świętokrzyska. 

Serdecznie gratulujemy twórcom technologii i życzymy wielu jeszcze lepszych pomysłów 
w przyszłości! 

Prof. Kazimierz Darowicki odebrał nagrodę Primum Cooperatio 

Podczas imprezy zwanej dość ekscentrycznie po starosłowiańsku Gala Evening Praco-
dawców Pomorza (za http://pracodawcypomorza.pl), która odbyła się 1 marca br. w Centrum 
Wystawienniczo-Kongresowym Amber Expo, prof. Kazimierz Darowicki, kierownik Katedry 
EKiIM odebrał nagrodę Primum Cooperatio im. Prof. Bolesława Mazurkiewicza za rok 2018. 
Przyznaną przez organizację Pracodawcy Pomorza nagrodę wręczył wicemarszałek Senatu, 
pan Bogdan Borusewicz. 

O otrzymaniu przez prof. Kazimierza Darowickiego tej cennej nagrody i o samej nagrodzie 
pisaliśmy już w Biuletynie w numerze 30/2019. 

Doktorantki w Kalifornii 

Panie mgr inż. Monika Baranowska oraz mgr inż. Klaudia Suliborska (doktorantki 
odpowiednio dr hab. inż. Agnieszki Bartoszek, prof. nadzw. PG i dr hab. inż. Wojciecha 
Chrzanowskiego) wyruszają 13 marca w daleką podróż – aż do Kaliforni – gdzie wezmą 
udział w prestiżowej Gordon Research Conference (GRC) pt. Oxidative Stress and Disease 
(Redox Biology and Disease: From Integrated Omics to Interventions), a właściwie w towa-
rzyszącym mu seminarium (GRS) w Ventura. Udział jest tym cenniejszy, że przygotowane 
materiały były recenzowane, a udział wymagał akceptacji przewodniczących konferencji: 
prof. prof. Dean P Jones lub Helen R Griffiths. Konferencje z serii Oxidative Stress and 
Disease odbywają się co 2 lata od 2001 roku.  

Neil Elbridge Gordon (1886-1949) był amerykańskim chemikiem I profesorem chemii 
fizycznej na kilku uniwersytetach w USA. W 1924 roku założył Journal of Chemical Education 
i odpowiednią sekcję American Chemical Society, zaś w 1931 roku ustanowił instytucję 
znaną jako Gordon Research Conferences, które powstały z letnich seminariów dokto-
ranckich prowadzonych wówczas przez Gordona na Johns Hopkins University w Baltimore. 
Obecnie każdy profesor w USA (zapewne nie tylko) kolekcjonuje swoje fotografie jako dowo-
dy udziału w kolejnych GRC. Od 1996, odbywają się także (najczęściej równolegle z GRC) 
tzw. Gordon Research Seminars (GRS), które stanowią forum dla doktorantów i post-doców, 
pozwalające im przygotować się do uczestnictwa w towarzyszącym im GRC. Obecnie niemal 
każdej GRC towarzyszy odpowiednie GRS. GRC odbywają się w kilkunastu miejscach na 
świecie (lista jest zmienna, aktualnie obejmuje 16 miejsc w Ameryce Pn.,3 miejsca w Azji i 3 
w Europie). 

Doktorantki, z których każda ma zaplanowaną prezentację plakatową prowadzą swoje 
badania w ramach projektu MAESTRO 6, kierowanego przez prof. Jacka Namieśnika, zaś 
koszty delegacji opłaca im międzynarodowy projekt COST (Akcja NutRedOx). Na temat 
projektu MAESTRO pisałem już w Biuletynie w numerach 17/2017 oraz 31/2019, natomiast 
o projekcie COST i Akcji NutRedOx w numerach 10/2017 oraz 26-27/2018. 

Refleksje ze spotkania Dziekana z pracownikami w dniu 19.02.2019. 

Tradycyjne spotkanie Dziekana z pracownikami odbyło się 19.02. br. w Audytorium Che-
micznym. Tegoroczne spotkanie nosiło tytuł „Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej 
w roku 2018 oraz co przed nami”. Stanowiło ono standardowy przegląd wszelakiej dzia-
łalności Wydziału od stanu liczbowego pracowników i studentów oraz zmian schematu orga- 

Habilitacje za okres 03.18 – 02.19. 

Ponieważ żadnych wiadomości na temat nad-
chodzących obron prac doktorskich nie uzyska-
łem, doszedłem do wniosku, że habilitacje są stop-
niem przez biuletyn zaniedbywanym. Odrabianie 
tego niedostatku zaczynam od prezentacji habili- 
tacji uzyskanych przez naszych pracowników jak 
w tytule. 

UZYSKANE NA WYDZIALE 
nauki chemiczne – chemia 
Dr hab. inż. Błażej KUDŁAK 
Dr hab. inż. Sebastian DEMKOWICZ 
Dr hab. inż. Justyna ŁUCZAK 
Dr hab. inż. Grzegorz CHOLEWIŃSKI 
Dr hab. inż. Maciej ŚMIECHOWSKI 
nauki chemiczne – biotechnologia 
Dr hab. inż. Marek WOJCIECHOWSKI 
Dr hab. inż. Iwona GABRIEL 
nauki techniczne – technologia chemiczna 
Dr hab. inż. Anna ZIELIŃSKA-JUREK 
Dr hab. inż. Jacek RYL 
Dr hab. inż. Justyna KUCIŃSKA-LIPKA 

UZYSKANE POZA WYDZIAŁEM  
nauki rolnicze – technologia żywności i żywienia 
Dr hab. inż. Edyta MALINOWSKA-PAŃCZYK 
Dr hab. inż. Dorota MARTYSIAK-ŻUROWSKA 
nauki techniczne – biotechnologia  
Dr hab. inż. Marta WANARSKA 
nauki biologiczne – mikrobiologia  
Dr hab. inż. Piotr SZWEDA 
nauki medyczne – biologia medyczna  
Dr hab. inż. Anna STANISŁAWSKA-SACHADYN 
_______________________________________ 

Spotkanie Dziekana, c.d. 
nizacyjnego przez wszechstronnie rozumiany wy-
siłek dydaktyczny po listy publikacji JCR, ze 
szczególnym jednak naciskiem na to „co przed na-
mi”, czyli jak to będzie po zmianach spowodowa-
nych wdrożeniem „Ustawy 2.0”. 

Rozwijająca się po prezentacji dyskusja nie była 
zbyt obszerna. Zdaniem prelegenta (redaktor był 
nieobecny-usprawiedliwiony), dominowała w niej 
troska o liczbę doktorantów, jaką Wydział będzie 
mógł przyjąć w przyszłym roku akademickim po 
utworzeniu w roku bieżącym szkoły doktorskiej 
(ogólnouczelnianej) w miejsce dotychczasowych 
Studiów Doktoranckich przy wydziałach. Czyli 
jednak „Co przed nami”? 

I Etap Ogólnopolskiego Konkursu Che-
micznego „Wygraj Indeks” zamknięty. 

Ogłoszone zostały wyniki I etapu tytułowego 
konkursu. Na etapie drugim, w Audytorium No-
vum, w sobotę 30.03.br. spotka się 315 uczest-
ników. W turze I – o godzinie 9:00 – będą to za-
wodnicy pochodzący z miejscowości położonych 
wzdłuż linii kolejowych SKM i PKM w liczbie 122, 
a o 12:00 – ci mający dłuższy dojazd, praktycznie 
z całej Polski w tym z Warszawy, a nawet Prze-
myśla (łącznie 193 ooby). W ubiegłorocznej – XXII 
edycji – na tym (II) etapie znalazło się 275 osób. 
Obiecujemy sprawozdanie, a na razie: Niech zwy-
ciężą najlepsi! 

Wydział laureatem wyróżnienia za 
wsparcie podnoszenia jakości edukacji 
zawodowej 

Wydział nasz został wyróżniony przez panią 
Aleksandrę Dulkiewicz – nową prezydent m. 
Gdańska – wyróżnieniem związanym z akcją 
„Gdańsk – miastem Zawodowców”. Wydział nasz 

http://www.parp.gov.pl/component/content/article/56015:xxi-edycja-kon%20kursu-polski-produkt-przyszlosci-wylonila-najlepszych-rodzimych-innowatorow
http://www.parp.gov.pl/component/content/article/56015:xxi-edycja-kon%20kursu-polski-produkt-przyszlosci-wylonila-najlepszych-rodzimych-innowatorow
http://www.parp.gov.pl/component/content/article/56015:xxi-edycja-kon%20kursu-polski-produkt-przyszlosci-wylonila-najlepszych-rodzimych-innowatorow
http://pracodawcypomorza.pl/


Kolejni laureaci konkursu MINIATURA 2 

Zgodnie z ogłoszeniem NCN z dnia 1 marca 2019, do grona laureatów konkursu 
MINIATURA dołączyło kolejnych 33 naukowców, którzy otrzymują środki na realizację dzia-
łań naukowych takich jak badania wstępne, badania pilotażowe, staże, konsultacje naukowe 
i wyjazdy. Finansowanie w grupie nauk ścisłych i technicznych otrzymują: 

dr inż. Maria Krystyna Rybarczyk – na badania wstępne "Otrzymywanie i charakterystyka 
domieszkowanych węglowych materiałów elektrodowych"; 49500 PLN 

dr inż. Łukasz Piszczyk – na staż naukowy "Wpływ bezhalogenowych związków zmniej-
szających palność na strukturę komórkową i współczynnik tłumienia naprężeń sztywnych 
bio-pianek poliuretanowych"; 30167 PLN. 

Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy!   AK-W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Plakieta w etui.                                    Dziekan odebrał, telewizja była. 

 

– współpracując z CKZiU nr 2 w Gdańsku-Oruni 
(w jego skład wchodzi m.in. Technikum nr 8, czyli 
dawne Technikum Przemysłu Chemicznego i Spo-
żywczego, niegdyś na ul. Lastadia) w sposób wy-
różniający pomagał szkole w odbywaniu praktyk 
zawodowych i staży. Wyróżniła się w tym pani 
prof. Żaneta Polkowska, a w ostatnich latach – 
pani prof. Agata Kot-Wasik. Nie jest to jedyna 
zasługa Wydziału (choć tak „stoi” na wyróżnieniu), 
ponieważ dla ich kierunku technologicznego, 
w KIPiTCh są prowadzone zajęcia z inżynierii 
i technologii właśnie. Prowadzi je pani dr inż. Anna 
Strzelczyk (doktorat w dawnej KIChiP, obecnie 
nauczycielka przedmiotów zawodowych w CKZiU 
nr 2). W każdym razie w piątek pan Dziekan ode-
brał z rąk wiceprezydenta Piotra Kowalczuka, tyleż 
okolicznościową co wielkogabarytową plakietę 
pokazaną obok na zdjęciu. Będzie ona również 
upubliczniona w postaci zdjęcia na tablicy historii 
Wydziału. Gran Prix wśród firm wspierających roz-
wój kształcenia zawodowego w Gdańsku zdobyła 
firma „Dubiński – Pracownia Stolarki Artystycznej” 
z Tczewa. 
 

 
 
 
 
 

Ogłoszona została kolejna edycja tradycyjnego 
i bardzo cenionego Konkursu Czerwonej Róży. Na 
laureatów, poza splendorem i przepustką do karie-
ry, którą daje statuetka Czerwonej Róży, czekają 
również cenne nagrody: 
- dla najlepszego studenta - samochód osobowy  
- dla najlepszego koła naukowego - 12.000 zł  

A oto harmonogram konkursu: 
12.04. - Eliminacje uczelniane, termin dostarczę-
nia materiałów kandydatów nominowanych do fi-
nału Konkursu,  
27.05. - Publiczna prezentacja uczestników finału 
Konkursu,  
02.06. - Finał Konkursu, gala, ogłoszenie wyników 
i wręczenie nagród.  

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie 
Czerwonej Róży, przy współudziale szkół wyż-
szych Województwa Pomorskiego, a gospoda-
rzem tegorocznej edycji Uniwersytet Morski 
w Gdyni. 

 
 
 
 
 
 
 
 


