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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 
 
 
 

Wszystkim pracownikom, doktorantom i studentom  Wydziału Chemicznego Politechniki 

Gdańskiej składam najserdeczniejsze, z głębi serca płynące życzenia zdrowia, radości oraz 

nadziei.  

 
         Wiosennego nastroju i mokrego dyngusa. 
 
                               Wesołych Świąt 
 
        Sławomir Milewski 
 
TU JEST MIEJSCE  NA JAJKO, BARANKA ALBO ZAJĄCZKA 
 
 
 Do tych życzeń dołącza się cały zespół wydający BIULETYN  
 
   Wacław Grzybkowski 
   Karolina Szczepaniak 
   Mirosław Maciuk 
 
 
 
MEDAL WAKSMUNDZKIEGO 
 
 Profesor Jerzy S. Kowalczyk został uhonorowany Medalem im. Andrzeja 
Waksmundzkiego. To zaszczytne wyróżnienie zostało Mu przyznane za całokształt osiągnięć w 
zakresie chromatografii cieczowej. Medal zostanie wręczony podczas VII-ej Kon-ferencji Chemii 
Analitycznej, która odbędzie się w lipcu 2005 w Toruniu.  
 
 
 



KONKURSY 
 
 Dr inż. Anna Świtaj-Zawadka została laureatką konkursu na najlepszą w roku 2004 pracę 
doktorską w zakresie metrologii chemicznej. Promotorem pracy zatytułowanej Badania 
możliwości wytwarzania bezmatrycowych materiałów odniesienia lotnych analitów jest profesor 
dr hab. inż. Jacek Namieśnik. Fundatorem nagrody jest firma LGC-Prochem.  
 
 
ERRARE HUMANUM EST 
 
 W poprzednim wydaniu BIULETYNU  chciałem zawiadomić wszystkich przyjaciół, 
koleżanki i kolegów Zbyszka Dautera o tym, że Centralna Komisja ds. Stopni Naukowych i 
Tytułu Naukowego zatwierdziła uchwałę Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu o nadaniu dr inż. Zbigniewowi Dauterowi stopnia naukowego doktora 
habilitowanego nauk chemicznych w zakresie chemii. Podstawą była rozprawa habilitacyjna pod 
tytułem “Wykorzystanie słabego sygnału anomalnego do fazowania struktur kryształów białek”. 
 Niestety,wymieniając stopień naukowy zjadłem najważniejsze słowo, to jest 
habilitowanego. Niniejszym prostuję poprzednie doniesienie.Jestem przekonany, że wszyscy 
PT Czytelnicy domyślili się o co chodziło w komunikacie. W końcu stopień doktora nauk 
chemicznych Zbyszek Dauter uzyskał dawno temu, a Komisja ds. Stopni zatwierdza nadanie 
stopnia doktora habilitowanego.  
 Mam też nadzieję, że pozostałe informacje, między innym te dotyczące pozycji 
zawodowej są podane poprawnie. 
  
JUBILEUSZOWY NUMER PISMA PG 
  
 Zostało już niewiele czasu. Kolejny raz proszę wszystkich pracowników Wydziału o 
zgłaszanie wszelkich dobrych, interesujących, a najlepiej to świetnych pomysłów, oraz o 
aktywny udział w ich realizacji. Ciągle jeszcze czekamy na wspomnienia i anegdoty, na 
dokumenty warte opublikowania oraz na fotografie i ilustracje, które być może spoczywają w 
zakamarkach szuflad, a warto by znali je wszyscy. 
 Wiemy już , że tym specjalnym wydaniem Pisma PG będzie numer kwietniowy - czasu 
zostało więc niewiele. Będziemy szczególnie wdzięczni za wszystkie historie, historyjki i 
anegdoty, które ubarwiłyby to wydanie. 
 
   Wacław Grzybkowski 
 
PS. Moje namiary można znaleźć w stopce każdego wydania BIULETYNU oraz w internecie. 
 
 
 
NOWE GRANTY 
 
 Komitet Badań Naukowych przestał jako taki działać ale ciągle do Redakcji BIULETYNU 
docierają wiadomości o przyznanych grantach. Decyzje podpisuje profesor Michał Kleiber, jako 
Minister Nauki i Informatyzacji. Oto informacja o kilku z nich. 
 
1. Dotacja celowa w wysokości 400 000 zł na dofinansowanie w roku 2005 kosztów inwestycji 
aparaturowej, czyli na zakup spektrometru IR. Projekt przygoto-wał dr hab. inż. Janusz Stangret, 
a wniosek złożony został w imieniu trzech katedr naszego Wydziału, to jest Katedry Chemii 



Fizycznej, Katedry Chemii Organicznej i Katedry Chemii i Technologii Polimerów, oraz Katedry 
Chemii Fizycznej Wydziału Farmacji Akademii Medycznej. 
 Uzyskanie tego grantu jest przykładem tego, że wspólne działanie oraz cierpliwość i 
konsekwencja dają skutki. Przydały się również podpisy prominentnych osób. W końcu wniosek 
podpisali JM Rektor PG oraz JM Rektor AMG.     
 
2. Badanie wpływu 4-metylo-1-nitroakrydyny C-1748 i 1-nitroakrydyny C-857 na cykl życiowy 
oraz indukcję apoptozy komórek nowotworowych.  
Grant promotorski: realizacja - mgr inż. Anna Moś-Rompa; promotor - prof. dr hab. inż. Jerzy 
Konopa. Środki przyznane - 40 000 zł. 
 
3. Badanie zdolności leków i związków przeciwnowo-tworowych do sieciowania DNA 
mitochondrialnego w komórkach nowotworowych. 
Kierownik grantu: mgr inż. Agnieszka Dyrcz. Środki przyznane - 45 000 zł. 
 
4.Synteza i właściwości biologiczne nowych analogów antybiotyków edeinowych. 
Grant promotorski: realizacja - mgr inż. Zbigniew Czajgucki; promotor - dr hab. inż. Ryszard 
Andrusz-kiewicz, prof. nadzw. PG. Środki przyznane- 40 000 zł. 
 
5. Otrzymanie chumerycznych fimbrii typu Dr-SAG1, Dr-ROP9 i Dr-GRA1 i ich zastosowanie do 
produkcji fimbrialnych szczepionek przeciw toksoplazmozie. 
Kierownik grantu; dr inż .Rafał Piątek. Środki przyznane - 75 000 zł. 
 
6.Kompleksy fosfanofosfinidenowe cyrkonu. 
Grant promotorski: realizacja - mgr inż. Rafał grubba; promotor - dr hab.inż. Jerzy Pikies, prof. 
nadzw. PG. Środki przyznane - 37 500 zł. 
 
 
 
NOWOŚCI  BIBLIOTECZNE 
 
UWAGA:  
Być może nie wszyscy Czytelnicy BIULETYNU mieli okazję zawędrować na witrynę naszej 
Biblioteki. Warto! Witryna ta powstała staraniem pani mgr Barbary Wierskiej oraz pani mgr Beaty 
Roszkowskiej-Paszuk, które bardzo proszą o wszelkie opinie, komentarze i rady. Obie panie 
będą wdzięczne za nowe, interesujące linki.   
   
Zbiory naszej Biblioteki wzbogaciły się ostatnio o dwie cenne i wielkie pozycje. 
 
 Pierwsza z nich to wydane przez Elseviera wielkie, bo 7-tomowe opracowanie pod 
tytułem Comprehensive Organic Functional Group Transformations II, którego redaktorami są  
Alan R. Katritzky i Richard J.K.Taylor. ISBN 0-08-044256-0. 1-sza część tego dzieła znajduje się 
już w zbiorach naszej Biblioteki.  
 Zakup tego wyjątkowo ważnego i drogiego dzieła,  kosztowało bowiem 13 200 zł, pozycji 
był możliwy dzięki “zrzutce” pięciu bezpośrednio zainteresowanych kater, a były to: 
 - Katedra Technologii Leków i Biochemii, 
 - Katedra Chemii Organicznej,  
 - Katedra Technologii Chemicznej, 
 -Katedra Chemii Nieorganicznej, 
 -Katedra Technologii Polimerów.  



 Niestety, środki pozostające w dyspozycji tych katedr były niewystarczające i 
uzupełniono jest dotację z Rezerwy Rektora.   
 
 Druga ważna pozycja to 10-tomowa Encyclopedia of Analytical Science, której 
redaktorami są Paul Worsfold, Alan Townshend i Colin Poole. Encyklo-pedia została wydana w 
roku 2005 przez Elseviera.  ISBN 0-12-764100-9. 
 Zakup tej pozycji został w całości sfinansowany przez kierowane przez profesora Jacka 
Namieśnika Centrum Doskonałości - CEEAM 
 Warto dodać, że wyjściowa cena katalogowa tego dzieła, to jest proponowana przez 
dostawcę,  wynosiła 14 549 zł. Dzięki doświadczeniu i staraniom Działu Gromadzenia Biblioteki 
Głównej cena została zbita do 11 395 zł. Było to możliwe dzięki umiejętnej politycetak zwanych 
“zapytań o cenę”. Informację tę polecamy uwadze osób dokonujących zakupów z pominięciem 
Działu Gromadzenia.      
 
 Z tych samych środków pokryte zostały koszty zakupu wydanej przez RS•C w ramach 
serii RSC Chromatography Monographs książki zatytułowanej: Hyphenated techniques in 
Speciation Analysis, której autorami są Joanna Szpunar i Ryszard Łobiński. ISBN 0 85404-545-
7. 
 
 Warto dodać, że w roku 2004 ze środków CEEAM  ponad 22 500 zł wydano na zakup 
książek dla naszej Biblioteki. Świadczy to wadze jaką kierownictwo CEEAM-u przykłada do 
dostępu do źródeł informacji i do zwiększania zasobów Biblioteki. 


