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Z upoważnienia Dziekana  redaguje dr hab. inż. Wacław Grzybkowski 
tel. (00 - 48 - 58) 347-1610,  E-mail: wgrzyb@chem.pg.gda.pl  
Wersję internetową BIULETYNU (patrz: Strona domowa Wydziału Chemicznego PG)przygotowała mgr 
inż. Karolina Szczepaniak 
 
SUKCES NASZYCH ORGANIKÓW - OSTEMAX 70 COMFORT 
 
 Od kilku zaledwie tygodni, bo od grudnia ubiegłego roku w aptekach dostępny jest nowy lek 
wprowadzony przez firmę Polska Polpharma SA. Jest to OSTEMAX 70 comfort - środek, który cierpiącym 
na osteoporozę umożliwia stosowania nowoczesnej terapii.  
 BIULETYN Dziekana Wydziału Chemicznego nie jest gazetką marketingową Polpharmy SA. O 
osiągnięciu tej znanej i zasłużonej dla całego społeczeństwa firmy piszemy ze względu na to, że 
współtwórcami tego sukcesu są naukowcy z naszego Wydziału. Synteza leku została bowiem 
opracowana przez zespół kierowany przez profesora dr hab. inż. Janusza Rachonia. W skład tego 
zespołu wchodzili pracownicy Katedry Chemii Organicznej: dr inż. Sławomir Makowiec, dr inż. Witold 
Przychodzeń i dr inż. Dariusz Witt, oraz dr inż. Piotr Sowiński. 
 Preparat ten jest pierwszą w świecie kopią amerykańskiego pierwowzoru - kwasu alendronowe-
go. Jest to środek znany od ponad dziesięciu lat. W pierwotnej wersji jest to jednak lek kosztowny oraz 
kłopotliwy w użyciu.  
 Wprowadzenie nowego preparatu na rynek - preparatu o najwyższej jakości za dostępną cenę - 
ułatwia życie pacjentom. Lek stosuje tylko raz w tygodniu, co zapewnia większy komfort oraz dyscyplinę 
terapeutyczną.      
 OSTEMAX 70 comfort określa się jako lek przyjazny dla pacjenta, a jego mechanizm i skutecz-
ność są identyczne jak przy leczeniu innymi lekami, znacznie droższymi i bardziej  kłopotliwym dla 
pacjentów. 
 W opinii osób związanych z Polpharmą SA w ciągu najbliższych kilku lat nowy produkt ma stać 
się jedną z lokomotyw ciągnących firmę do przodu. Ma też przysparzać jej spore zyski.  
 Redaktor BIULETYNU ma głęboką nadzieję, że POLSKA Polpharma SA okaże hojność w 
stosunku do Bibliotekii na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Przecież zarówno profesor 
Janusz Rachoń, jak i jego współpracownicy oraz pracownicy Polpharmy korzystali, korzystają i będą 
korzystać z jej zasobów.    
  
 Serdeczne gratulacje dla profesora Janusza Rachonia i jego współpracowników ! Dalszych 
sukce-sów !  
 
ROK JUBILEUSZOWY TRWA 
 
 Rok jubileuszowy 100-lecia szkolnictwa akademickiego w Gdańsku i 60-lecia Politechniki 
Gdańskiej trwa. Związany z nimi jubileusz naszego Wydziału. Cały czas jest więc podsumowywany 
dorobek minio-nych lat. Istotna część dorobku Wydziału za rok 2004 przedstawiona jest na odwrotnej 
stronie dzisiejszego wydania BIULETYNU.     



 Warto zapamiętać, że od początków Politechniki Gdańskiej, to jest od roku 1945 do dnia 
dzisiejszego, studia chemiczne na naszym Wydziale ukończyło 5519 osób, w tym 4001 osób, które 
uzyskały dyplom magistra inżyniera. 
 
 
NOWOŚCI W NASZEJ BIBLIOTECE 
 
 Z inicjatywy dr inż. Agnieszki Bartoszek i staraniem Przewodniczącego Rady Bibliotecznej 
sprowadzono do naszej Biblioteki komplet przeźroczy do wykładów z biochemii. Niebagatelne koszty 
zostały pokryte przez niezawodnego profesora Jacka Namieśnika z pozostających w jego dyspozycji 
środków CEEAM. Przeźrocza zostały wydane przez oficynę Thomson, Brooks/Cole, jako materiały 
pomocnicze do czwartego wydania podręcznika Biochemistry, którego autorami są Mary K. Campbell 
oraz Shawn O. Farrel. Warto dodać, że nie tak dawno Centrum Doskonałości - CEEAM pokryło koszty 
zakupu tego podręcznika. 
 Redaktor BIULETYNU z wielką radością odnotował również fakt, który można interpretować jako 
pozytywną reakcję na jego apele. A może to po prostu spontaniczny gest wynikający ze zrozumienia 
potrzeb Biblioteki ?         
 Profesor Krystyna Mędrzycka przekazała do zasobów Filii 1 Biblioteki Głównej PG, czyli do naszej 
Biblioteki, trzy następujące cenne książki: 
 
1. Toxic Air Pollution Handbook.  
Ed. by David R. Patrick. 
 Van  Nostrand Reinhold, New York 1994. 
 
2.Marine Coastal Eutrophication. 
Editors: R.A.Vollenweider, R.Marchetti i R.Viviani.  
Elsevier Science Publisher, 1988. 
 
3.Numerical Methods for Engineers. 
Steven C.Chajsra i Raymond P.Conale. 
 McGraw-Hill, Inc., 1988. 
 
 
TYTUŁY ORAZ STOPNIE NAUKOWE UZYSKANE PRZEZ PRACOWNIKÓW NASZEGO WYDZIAŁU 
LUB UZYSKANE NA WNIOSEK RADY WYDZIAŁU CHEMICZNEGO W ROKU  2004 
 
 W dniu 2 września 2004 Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski na 
wniosek Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie nadał dr hab. inż. Andrzejowi Stołyhwo tytuł naukowy 
profesora nauk rolniczych.  
 Na wniosek Rady Wydziału Chemicznego PG Pan Prezydent nadał tytuł profesora nauk 
chemicznych dr hab. Ryszardowi Kocjanowi, pracownikowi Wydziału Farmaceutycznego Akademii 
Medycznej w Lublinie.  
 27 września 2004 roku Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułu zatwierdziła uchwałę Rady 
Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej z dnia 3 marca 2004 o nadaniu dr inż. Markowi Liederowi 
stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie chemii.  
 Tego samego dnia, to jest 27 września 2004 roku, Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułu 
zatwierdziła uchwałę Rady Naukowej Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu 
z dnia 27 lutego tego samego roku o nadaniu dr inż. Zofii Mazerskiej stopnia naukowego doktora 
habilitowanego nauk chemicznych w zakresie biochemii.  
 29 listopada 2004 Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułu zatwierdziła uchwałę Rady 
Naukowej Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu z dnia 28 maja 2004 o 
nadaniu dr inż. Andrzejowi Składanowskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk 
chemicznych w zakresie biochemii. 

Jednocześnie przepraszamy dr hab. inż. Andrzeja Składanowskiego za błąd w wersji 
elektronicznej poprzedniego wydania BIULETYNU.  

 



W roku 2004 stopnie naukowe doktora nauk chemicznych i technicznych uzyskali: 
 
1.  4 lutego 2004, dr inż Andrzej Krakowiak, nauki techniczne - technologia chemiczna. 
Promotor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki. 
 
2. 18 lutego 2004, dr inż. Hubert Cieśliński, nauki techniczne - technologia chemiczne.  
Promotor: prof. dr hab. Józef Kur. 
 
3. 24 marca 2004, dr Katarzyna Baranowska, nauki chemiczne - chemia, z wyróżnieniem.  
Promotor: dr hab. inż. Barbara Becker. 
 
4. 7 kwietnia 2004, dr inż Artur Zieliński, nauki techniczne - technologia chemiczna. 
Promotor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki. 
 
5. 5 maja 2004, dr inż. Rafał Piątek, nauki chemiczne - chemia, z wyróżnieniem.  
Promotor: prof. dr hab. Józe Kur. 
 
6. 9 czerwca 2004, dr inż. Andrzej Robaszkiewicz, nauki chemiczne - chemia.  
Promotor: dr hab. inż. Jerzy Pikies. 
 
7. 28 czerwca 2004, dr inż Ewa Kowalska, nauki techniczne - technologia chemiczna, z wyróżnieniem. 
Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Hupka. 
 
8. 13 października 2004, dr inż. Adam Macierzanka, nauki techniczne - technologia chemiczna, z 
wyróżnieniem.  
Promotor: dr hab. inż. Halina Szeląg. 
 
9. 21 października 2004, dr inż. Rafał Kartanowicz, nauki chemiczne - chemia, z wyróżnieniem.  
Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kamiński. 
 
10. 27 października 2004, dr Monika Szyrszyng, nauki chemiczne - chemia, z wyróżnieniem.  
Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Połoński. 
 
11. 29 października 2004, dr inż. Magdalena Rawa-Adkonis, nauki chemiczne - chemia.  
Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik. 
 
12. 3 listopada 2004, dr inż, Kangala B. Chipasa nauki techniczne - technologia chemiczna. 
Promotor: prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka. 
 
13. 17 listopada 2004, dr inż. Piotr Sowiński, nauki chemiczne - chemia.  
Promotor: dr hab. inż. Waldemar Wardencki.  
 
14. 18 listopada 2004, dr inż. Sebastian Lau, nauki techniczne - technologia chemiczna, z wyróżnieniem.  
Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Stołyhwo. 
 
15. 16 grudnia 2004, dr inż. Dagmara Dąbrowska, nauki chemiczne - chemia, z wyróżnieniem.  
Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik. 
 
16. 22 grudnia 2004, dr inż.Anna Świtaj-Zawadka, nauki chemiczne - chemia, z wyróżnieniem.  
Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik. 
 Wszystkim mianowanym w tym roku doktorom habilitowanym  oraz doktorom składamy z głębi 
serc płynące gratulacje.  Życzymy  im  zdrowia, radości oraz wszelkich  sukcesów, tak naukowych jak i 
osobistych. 
 



P.S. Z analizy danych ogłaszanych co roku w BIULETYNIE Dziekana wynika, że w bieżącym tysiącleciu, 
to jest w latach 2001-2004 Rada Wydziału Chemicznego PG nadała stopnie naukowe doktora 69-ciu 
osobom. 


