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Z upoważnienia Dziekana redaguje Wacław Grzybkowski, Katedra Chemii Fizycznej, 
tel. (0-47-58) 347-1610, e-mail: wgrzyb@chem.pg.gda.pl 
 
ŚRODKI FINANSOWE NA PRZEDSIĘWZIĘCIE WYDZIAŁOWE 
 
 Wydział Chemiczny uzyskał kwotę 150 000 zł na realizację inwestycji pod tytu-
łem: Zbiornik stacjonarny ciekłego azotu. Jest to duży i wymierny  sukces Wydziału. 
 Inicjatorami wniosku byli JM Rektor PG profesor dr hab. inż. Janusz Rachoń 
oraz profesor dr hab. inż. Wiesław Wojnowski i dr hab. inż Jerzy Pikies, prof. nadzw. 
PG. Słowa podziękowania należą się Dyrektorowi inż. Krzysztofowi Sobczyńskiemu 
za przygotowanie wniosku.  
 
 Opłaca się składać wnioski w imieniu całego Wydziału. 
     

Dziekan 
 
 
IV BAŁTYCKI FESTIWAL NAUKI 
 

Rozpoczęły się już przygotowania do tego ważnego przedsięwzięcia, które 
odbędzie się w dniach 25-28.05.2006. Uprzejmie informuję, że poprosiłem profesora 
dr hab. inż. Marka Biziuka by podjął się koordynowania, w skali Wydziału 
Chemicznego, wszystkich przedsięwzięć festiwalowych. 
  Znając zaangażowanie oraz doświadczenie profesora Biziuka jestem 
przekonany, że wszystko będzie dopięte na ostatni guzik. Oczywiście to, jaka będzie 
skala zaangażowania Wydziału zależy od nas wszystkich. 
  
        Dziekan 
 
 
 
 
 
 
 
 



WYNIKI XXIX KONKURSU GRANTÓW 
MINISTERSTWA NAUKI I INFORMATYZACJI 
 
 W wyniku XXIX Konkursu Grantów MNiI pracownikom i doktorantom naszego 
Wydziału przyznano szereg grantów. Między innymi uzyskano następujące granty 
promotorskie:    
 
1. Profesor J. Rachoń / mgr inż. J. Dziemidowicz: 
Synteza i badanie właściwości kompleksujących w roztworach wodnych p-
fosfoniano-kaliks[4]arenów    - 26 000 zł. 
 
2. Profesor T. Połoński / mgr inż. B. Piotrkowska: 
Chiralne i achiralne struktury supramolekularne z udziałem oksamidów i ich 
pochodnych tiokarbonylo-wych - 46 000 zł. 
 
3. Dr hab. inż.  A. Składanowski / mgr inż. K. Lemke: 
Charakterystyka molekularnego mechanizmu oporności na specyficzny inhibitor 
DNA topoizomerazy II α, triazoloakrydon C-1305. - 50 000 zł. 
 
 
NOWA KSIĄŻKA 
 
 W wydawnictwie CRC Taylor & Francis opublikowana została książka pod 
tytułem Carcinogenic and anticarcinogenic food components  
(ISBN 0-8493-2096-8). 
 Jednym z trzech redaktorów tego zbiorowego opracowania jest dr inż 
Agnieszka Bartoszek. To duży sukces. Składam Jej gratulacje. Gratulacje należą się 
również autorom trzech rozdziałów: 
1. Metabolism of Chemical Carcinogens - dr hab. inż. Zofia Mazerska. 
2. Genotoxic Food Components - dr inż. Agnieszka Bartoszek. 
3. Environmental Contamination of Food - profesor Marek  Biziuk  i dr inż.  
Agnieszka  Bartoszek . 
 
        Dziekan 
 
PODZIĘKOWANIA 
    
 Apel Redaktora BIULETYNU o pomoc dla naszej BIBLIOTEKI spotkał się 
pozytywną reakcją. Pani dr hab. inż. Zofia Mazerska znalazła i przekazała ofiarowała 
dwa egzemplarze Chemii Organicznej J.D.Robertsa i M. C.Caserio i jeden 
egzemplarz tak poszukiwanych uzupełnień do tego podręcznika. Do tego 
wszystkiego dołożyła jeszcze jeden egzemplarz Chemii Organicznej Mastalerza. 
Brawo!!! 
 Serdeczne podziękowania w imieniu Dzie-kana i całej społeczności 
akademickiej naszego Wy-działu, a zwłaszcza studentek i studentów. 
 Oto przykład godny naśladowania. Ponawiam więc apel o przejrzenie 
własnych księgozbiorów oraz zakamarków w Katedrach. Może ktoś jednak znajdzie 



skrypty profesorostwa Włodzimierza i Zofii Libusiów?  Może ktoś o wielkim sercu 
ofiaruje Poradnik Fizykochemiczny? Zapewniam podziękowania na łamach 
BIULETYNU Dziekana. 
 
      Redaktor BIULETYNU 
     Przewodniczący Komisji Bibliotecznej 
 
 
DZIAŁ EKONOMICZNO-FINANSOWY DZIĘKUJE  
 
 Dzięki właściwemu zrozumieniu potrzeb Działu Ekonomiczno-Finansowego 
sfinansowano w roku 2005 zakup komputera z wyposażeniem. Zakupu dokonano ze 
środków wchodzących w skład DAROWIZNY, będącej w dyspozycji profesora dr 
hab. Józefa Kur. 
 Za ten dar składam gorące podziękowanie w imieniu Pana Dziekana, własnym 
i wszystkich pań pracujących w Dziale.  
 Skutki w postaci poprawy jakości wydruków finansowych oraz sprawozdaw-
czości będą widoczne już niedługo, bo w zbliżającym się  roku 2006. 
 
      Agnieszka Tracz      

        Kierownik Działu Ekonomiczno-Finansowego 
 
 
 
 
 
 
ZIELONI AMBASADORZY 
 
 Praca dyplomowa absolwentki Wydziału Fizyki i Matematyki Stosowanej mgr 
inż. Doroty Banaś Projekt instalacji kolektorów słonecznych wspomagający system 
grzejny Studenckiego Domu Marynarza nr. 2 w Akademii Morskiej w Gdyni wykonana 
pod kierunkiem profesora Witolda Lewandowskiego została wyróżniona jedną z 
czterech nagród na ogólnopolskim konkursie prac dyplomowych Ambasador 
Zrównoważonego Rozwoju zorganizowanym przez firmę Bayer oraz Wydział 
Chemiczny Politechniki Warszawskiej. 
 
 Gratulacje i życzenia dalszych sukcesów dla dyplomantki i promotora. 
 
 



           
 
 
WYKAZY STUDENTÓW W POSTACI PLIKÓW TXT 
 
 Uprzejmie informuję, że Dziekanat Wydziału Chemicznego wysyła na życzenie 
kierowników przedmiotów wykaz studentów danego roku w pliku txt, a więc 
przydatnym do dalszej obróbki. 
 Dziękuję dr inż. Robertowi Aranowskiemu z Katedry Technologii Chemicznej 
za umożliwienie korzystania z tej usługi komputerowej. 
  
        Dziekan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMATOR 
 
 Do rąk wszystkich samodzielnych pracowników naukowych Wydziału trafił 
INFORMATOR, w którym są zawarte informacje o możliwościach (instytucje, terminy) 
ubiegania się o dodatkowe środki na ważne przedsięwzięcia (inwestycje, stypendia) 
oraz cyklicznie ogłaszanych konkursach na nagrody różnej rangi. 
    Tą drogą chciałbym podziękować Pani Urszuli Kampowskiej z Dziekanatu, 
która włożyła ogromną pracę i dużo inwencji w przygotowanie tego INFORMATORA. 
  
        Dziekan 
 
 
NOWOŚCI W KSIĘGARNIACH 
 
  Nakładem Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej ukazała się książka pod tytułem 
Mikrobiologia materiałów. Jest to praca zbiorowa pod redakcją  Bronisława Zyski i 
Zofii Żakowskiej.   
 Mikrobiologia materiałów jest opracowaniem zbiorowym, mającym na celu 
przedstawienie Czytelnikowi ciągle aktualnego i poważnego znaczenia zjawisk 
biologicznych oraz roli drobnoustrojów w obniżaniu trwałości różnych materiałów 
technicznych i wynikającej z tego potrzeby zapobiegania tym zmianom. Treść książki 
obejmuje wiele aspektów badawczych, poznawczych i aplikacyjnych omówionych w 
kolejnych dwunastu rozdziałach w odniesieniu do następujących materiałów: papier, 
włókna celulozowe, białkowe (skóra), kauczuki, gumy, tworzywa sztuczne, farby, 
lakiery, powłoki malarskie, materiały budowlane, metale i stopy, materiały 
elektroizolacyjne, produkty naftowe, a także leki i kosmetyki. Omówione zostały 
zjawiska biodegradacji materiałów i korozji wzbudzonej przez drobnoustroje oraz 
wynikające z tego zagrożenia awariami technicznymi a także skutkami zdrowotnymi 
użytkowników wyrobów. 
 Książka adresowana jest zarówno do pracowników jednostek badawczych, 
technologów wytwarzania materiałów, wykonawców różnych wyrobów technicznych 
jak i do studentów kierunków biologicznych, medycznych, chemicznych, włókien-
niczych, elektrotechnicznych, budownictwa i ochrony środowiska, plastycznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CYTAT MIESIĄCA 
 
 Inicjujemy dzisiaj nową, mam nadzieję, że stałą, rubrykę naszego BIULETYNU 
Dziekana. Oto pierwsze, premierowe wydanie tej rubryki: 
 
 (...) impact factors don't tell us as much as some people may think about 
the respective quality of the science that journals are publishing. 
  
                                    Nature, 2005, impact factor 32.2 
 
 Autorem, a w zasadzie to dostawcą, dzisiejszej pozycji jest Marek Lieder. 
Oczekujemy na kolejne propozycje. Redaktor BIULETYNU  nie bierze odpowiedział-
ności za ich treść. Nie rozpowszechniamy cytatów dotyczących polityki oraz tekstów 
obscenicznych. 
 
 
 
 
 
 


