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Życiorys naukowy: Od początku kariery akademickiej jest związana z Wydziałem Chemii Uniwersytetu
Gdańskiego, najpierw jako studentka (1999-2004), później słuchaczka studiów doktoranckich (20082013), pracownik naukowo-techniczny (2011-2013), asystent (2013- 2014), a obecnie adiunkt (od
2014). W latach 2016-2017 odbyła roczny staż podoktorski w Japonii. Wcześniej odbyła również
8 krótkoterminowych staży naukowych m. in. w USA, Japonii i Niemczech. Dr Gajewicz aktywnie
uczestniczy w projektach naukowych pełniąc rolę kierownika - NCN lub wykonawcy - Horyzont 2020,
7. Program Ramowy, FNP, PAN-JSPS (Japan Society for the Promotion of Science). Jest autorką ponad
35 publikacji naukowych w wiodących czasopismach (m.in. Nature Nanotechnology, Nanoscale,
Nanotoxicology, Chemistry of Materials). Jest również laureatką krajowych i międzynarodowych
nagród i wyróżnień, m. in. laureatką stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych
Młodych Naukowców.
Praca badawcza i jej znaczenie: Celem projektu naukowego dr Gajewicz jest rozwój metod
chemoinformatycznych, wspierających ocenę ryzyka chemicznego stwarzanego przez nowe oraz
obecne w środowisku substancje chemiczne (ze szczególnym uwzględnieniem nanomateriałów). Jest
to szczególnie istotne w obliczu obserwowanego od wielu lat systematycznego wzrostu liczby
związków chemicznych, mogących stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka.
Opracowywane metody znajdują również zastosowanie w procesie komputerowego projektowania
nowych, bezpiecznych dla zdrowia człowieka i środowiska naturalnego związków chemicznych,
umożliwiając wybór najbardziej obiecujących kandydatów spośród wirtualnej biblioteki milionów
kombinatorycznie wygenerowanych związków. W swoich badaniach dr Gajewicz wykorzystuje
metody z zakresu chemii teoretycznej, chemometrii, statystyki oraz matematyki. Praca ma znaczenie
w kontekście ograniczenia czasu i kosztów badań eksperymentalnych oraz zminimalizowania liczby
testów z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych.
Droga do kariery naukowca: Odkąd pamięta, zawsze fascynowała ją nauka. Już jako dziecko marzyła,
by poznać tajemnice działania ludzkiego organizmu. Chciała zrozumieć skąd się biorą i jak działają leki
oraz dowiedzieć się jak zaprojektować skuteczną szczepionkę. I choć pasja do odkrywania świata i jego
tajemnic towarzyszy jej do dnia dzisiejszego, to jednak od dziecięcych marzeń do miejsca, w którym
jest teraz prowadziła dość kręta droga. Miała jednak bardzo dużo szczęścia, ponieważ na różnych
etapach edukacji a następnie prowadzonych badań, wspierały i inspirowały ją wyjątkowe osoby,
służące radą, zachętą i krytyką podawanymi w doskonale wyważonych proporcjach.
Zainteresowania pozanaukowe: Chemoinformatyka to naukowa pasja dr Gajewicz, którą w wolnych
chwilach łączy z pasją do biegania, marząc o zdobyciu Korony Maratonów Świata. Świat uchwycony
w obiektywie aparatu fotograficznego, historia XIX i XX wieku oraz literatura orientalna uzupełniają
obszar jej zainteresowań.

