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Nagrodę otrzymała grupa na-
ukowców z Katedry Fizyki Moleku-
larnej: prof. Jacek Ulański, dr hab. 
inż. Beata Łuszczyńska, prof. PŁ 
i dr hab. inż. Jarosław Jung, prof. 
PŁ. Zespół ten został doceniony 
za aktywność nie ograniczającą się 
do działalności akademickiej i – co 
jest szczególnie ważne – spójną ze 
strategią rozwoju Łodzi.

Prof. Jacek Ulański, twórca 
i kierownik Katedry Fizyki Mole-
kularnej jest uznanym w świecie 
specjalistą w obszarze elektroniki 
organicznej. 

Tą dziedziną naukową zajmuje 
się również dr hab. inż. Beata Łusz-
czyńska, będąca m.in. ekspertem 
ERA Komisji Europejskiej. 

Dr hab. inż. Jarosław Jung, 
poza elektroniką organiczną pro-

wadzi również badania związa-
ne z projektowaniem systemów 
elektronicznych dedykowanych 
symulacjom molekularnym. 

Nagrodzona przez Radę Miejską 
grupa naukowców stanowi zespół 
badawczy, który przyczynił się 
do powstania w BioNanoParku 
– nowatorskiego Laboratorium 
Elektroniki Organicznej. To z ko-
lei przyczyniło się do uzyskania 
prestiżowego projektu ICRI-BIOM 
(Międzynarodowe Centrum Badań 
Innowacyjnych Biomateriałów) 
przyznanego przez Fundację na 
rzecz Nauki Polskiej w konkursie 
MAB-PLUS. Projekt ten był inspira-
cją do utworzenia z inicjatywy prof. 
Jacka Ulańskiego anglojęzycznego 
kierunku studiów Advanced Bio-
based and Bioinspired Materials, 

który koordynuje dr hab. inż. Beata 
Łuszczyńska.

Międzynarodowa Agenda Ba-
dawcza ulokowana w Politechnice 
Łódzkiej, utworzona we współ-
pracy z niemieckim Instytutem 
Maxa Plancka Badań Polimerów, 
jest instytucją, w której światowej 
klasy naukowcy prowadzić będą 
zaawansowane badania interdy-
scyplinarne. Dodatkowo infra-
struktura badawcza Laboratorium 
Elektroniki Organicznej pozwala 
na świadczenie unikatowych i za-
awansowanych technologicznie 
usług przez łódzki BioNanoPark.

Powstanie liczącego się w świe-
cie centrum doskonałości przyczy-
nia się do rozwoju Łodzi i regionu.

n Ewa Chojnacka

Rada Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
składa się z 20 członków reprezentujących środowiska 
naukowe oraz społeczno-gospodarcze i finansowe. 
Uzupełniają ją osoby wskazane przez poszczególne 
ministerstwa (10 osób). Kadencja Rady trwa 4 lata, 
przy czym co 2 lata następuje wymiana połowy jej 
składu.

Na kolejną czteroletnią kadencję (od 30 listopa-
da 2020 r. do 29 listopada 2024 r.) wybrany został 
mgr inż. Włodzimierz Fisiak, kanclerz Politechniki 
Łódzkiej. Jest przedstawicielem środowisk społecz-
no – gospodarczych i finansowych. W kończącej się 
kadencji przewodniczył komisji, której zadaniem jest 
przygotowywanie projektów opinii Rady w sprawach 

realizacji zadań NCBR spoza obszaru strategicznych 
programów badań naukowych i prac rozwojowych 
oraz badań na rzecz obronności i bezpieczeństwa 
państwa. 

W Radzie NCBiR jest również prof. Piotr Niedzielski, 
kierownik Zakładu Inżynierii Biomedycznej i Materia-
łów Funkcjonalnych w Instytucie Inżynierii Materiało-
wej. Jest przedstawicielem środowiska naukowego. 
Przewodniczy Komisji, która rozpatruje odwołania 
od decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania 
środków finansowych na wykonanie projektu lub 
promesy finansowania. Jego kadencja w Radzie mija 
za dwa lata. 

n Ewa Chojnacka

Wyróżnienia przyznane przez Radę Miejską są wyrazem docenienia dokonań 
i zasług wykraczających poza zwykłą granicę obowiązku. Wśród pięciu przy-
znanych nagród jest trzyosobowy zespół naukowców z Wydziału Chemiczne-
go Politechniki Łódzkiej.

Nagroda Miasta Łodzi

W Radzie NCBiR
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołał nowych członków Rady Na-
rodowego Centrum Badań i Rozwoju, w której aktualnie jest dwóch pracow-
ników Politechniki Łódzkiej.


