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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 
 
PODZIĘKOWANIA 
 
 Minęło 60 lat naszej Uczelni, minęło 60 lat naszego Wydziału i minął wielki JUBILEUSZ.   
 W imieniu Rady Wydziału Chemicznego PG oraz w imieniu własnym składam gorące 
podziękowania tym wszystkim, którzy walnie przyczynili się do tego, że wszystko się udało, a 
zwłaszcza tym osobom, które wykazały szczególne zaangażowanie.   
 W pierwszym rzędzie dziękuję Waldkowi Wardenckiemu - Przewodniczącemu Komitetu 
Organizacyjnego - za ogrom pracy i poświęcenia. 
 Dziękuję Eli Stankiewicz - za szczególnie duże zaangażowanie i wiele oryginalnych 
inicjatyw. 
        Podziękowania należą się wszystkim pozostałym członkom Komitetu Organizacyjnego - 
za ciekawe pomysły i bezinteresowna pomoc. 
   Krzysztofowi Sobczyńskiemu i Henrykowi Gorzeniowi - za organizację i 
zabezpieczenie logistyczne imprez. 
 Serdecznie dziękuję wszystkim PT Koleżankom i Kolegom, którzy podzielili się z nami  
swoimi wspomnienia podczas spotkania Auditorium Novum - za dostarczenie uczestnikom 
spotkania niezapomnianych wrażeń i wzruszeń. 
 Jarosławowi Koteckiemu i Pawłowi Donajowi oraz innym Koleżankom i Kolegom 
studentom zaangażowanym w organizację  Pikniku - za ciekawe pomysły i dobrą organizację. 
 Organizatorom zjazdów poszczególnych roczników Absolwentów: Krystynie 
Mędrzyckiej, Marii J. Milewskiej i Bogdanowi Chachulskiemu - za inicjatywę i osobiste 
zaangażowanie. 
 Profesorowi Wiesławowi Wojnowskiemu - za podjęcie się trudu przygotowania 
uzupełnionej wersji wydawnictwa Wydział Chemiczny 1945 - 2005. Pani Ali Wojnowskiej za 
pracę włożoną w edycję tego wydawnictwa, a pani Jolancie Lewandowskiej za pomoc w 
przygotowaniu części materiałów. 
 Wackowi Grzybkowskiemu - za redakcję i opracowanie specjalnego wydania Pisma 
PG, a Autorom zamieszczonych tam artykułów za trud włożony w ich przygotowanie. 
 Wszystkim uczestnikom Zjazdu - członkom Rodziny Chemicznej - za stworzenie 
wspaniałej, rzeczywiście rodzinnej atmosfery. 
 
Dziekan Wydziału Chemicznego  
 
Sławomir Milewski 



 
 
NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA  
DLA ZESPOŁU PROFESORA RACHONIA  
 
 Z obchodzoną niedawno 60-tą rocznicą powstania Politechniki Gdańskiej zbiegł się 
kolejny, a z pewnością nie ostatni,  sukces naszych kolegów. 
 Zespół naukowy kierowany przez profesora Janusza Rachonia został laureatem VII-ej 
edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP za opraco-wanie metody wytwarzania leku na 
osteoporozę. Specyfik ten, kwas 4-amino-1-hydroksybutylideno-1,1-bisfosfonowy, znany pod 
nazwą kwasu alendronowego, nosi handlową nazwę OSTEMAX 70 Comfort. Sposób jego 
syntezy została opracowany przez zespół profesora dr hab. inż. Janusza Rachonia w skład 
którego wchodzili pracownicy Katedry Chemii Organicznej: dr Sławomir Makowiec i dr inż. 
Witold Przychodzeń, oraz dr inż. Piotr Sowiński. 
 Podjęcie się tego trudnego, a uwieńczonego sukcesem w postaci wdrożenia, zadania 
było możliwe dzięki długoletnim, osobistym zainteresowaniom profesora Janusza Rachonia 
chemią związków fosforoorganicznych. 
 Nagroda została przyznana podczas Dnia Polskiego na Międzynarodowych Targach 
Poz-nańskich, a wręczenie tego prestiżowego wyróżnienia miało miejsce w zeszłym tygodniu, to 
jest  20 czerwca 2005 roku,  w Auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza. 
 Na szczególną podkreślenie zasługuje fakt, że po raz pierwszy to zaszczytne 
wyróżnienie jakim jest Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP, przyznano  zespołowi 
pracowników wyższej uczelni, a konkurencja była duża. W tegorocznej edycji zgłoszono bowiem 
168 kandydatur, a Kapituła Nagrody wybrała 25 nominowanych w 8 kategoriach. Z tego grona 
Pan Prezydent RP wybrał 8 laureatów.     
 Wprowadzenie nowego preparatu na rynek - preparatu o najwyższej jakości za dostępną 
cenę - ułatwia życie pacjentom. Lek stosuje tylko raz w tygodniu - umożliwia to zachowanie 
dyscypliny terapeutycznej i  zapewnia pacjentom większy komfort.      
 OSTEMAX 70 Comfort jest więc lekiem przyjaznym dla pacjenta, a jego mechanizm i 
skutecz-ność są identyczne jak przy leczeniu innymi lekami, znacznie droższymi i bardziej  
kłopotliwymi w użyciu 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. 
 
 
 
NAJLEPSZE  PRACE  DOKTORSKIE OBRONIONE W ROKU 2004 
 
 W dniu 02.06.2004 o godz. 10:00 w budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego 
przy ul. Sobieskiego odbyła się doroczna uroczystość wręczenia nagród dla laureatów konkursu 
na najlepszą pracę doktorską obronioną w roku 2004. 
 Konkurs jest organizowany przez Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego 
oraz Dziekanów trzech wydziałów, to jest: 
 1. Wydziału Farmaceutycznego AMG, 
 2. Wydziały Chemii UG, 
 3.Wydziału Chemicznego PG. 
 Laureaci konkursu otrzymali wysokie nagrody pieniężne - podajemy kwoty netto: 
 - zwycięzcy konkursu na poszczególnych       wydziałach - 5000 zł, 
            -   wyróżnienia - 1000 zł. 
Podczas uroczystości zwycięzcy konkursu przedstawili główne tezy swoich rozpraw. 



 
 Laureatką konkursu za najlepszą pracę doktorską obronioną w 2004 roku na Wydziale 
Chemicznym Politechniki Gdańskiej została dr inż. Monika Szyrszyng za rozprawę pod tytułem 
Synteza, struktura oraz czynność optyczna kompleksów inkluzyjnych steroidowych kwasów 
żółciowych.  
Promotorem był prof. dr hab. inż. Tadeusz Połoński.    
 
Przyznano również trzy wyróżnienia, a otrzymali je: 
 
1.Dr inż. Rafał Kartanowicz, autor rozprawy zatytułowanej Wysokosprawna chromatografia 
cieczowa w oznaczaniu składu grupowego oraz w analityce technicznej i procesowej produktów 
naftowych.  
Promotor - prof. dr hab. inż. Marian Kamiński. 
 
2. Dr inż. Adam Macierzanka, tytuł rozprawy: Synteza i właściwości emulgatorów - estrowych 
pochodnych glicerolu i glikolu propylenowego otrzymanych w obecności wybranych 
karboksylanów.  
Promotor - dr hab. inż. Halina Szeląg. 
 
3. Dr inż. Rafał Piątek, za pracę zatytułowaną  Molekularny mechanizm biogenezy Fimbrii Dr 
uropatogennych szczepów Escherichia Coli.  
Promotorem  był prof. dr hab. Józef Kur. 
 
  Listę wszystkich laureatów można znaleźć na stronie domowej Oddziału Gdańskiego 
PTCH. 
 
GOŚCIE Z LITWY 
 
 W dniu 7 czerwca 2005 roku pracownicy oraz doktoranci Katedry Chemii Analitycznej 
gościli w laboratorium grupę 30 nauczycieli z Litwy zorga-izowaną przez Stowarzyszenie 
Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” oraz 18 nauczycieli chemii z całego 
Trójmiasta. 
 Zaproszone osoby wysłuchały prezentacji na temat Uczelni oraz Wydziału wygłoszonej 
przez dr hab. inż. Wojciecha Chrzanowskiego oraz zwiedziły Uczelnię.  
 
Część szkoleniowa spotkani aobejmowała następujące ćwiczenia: 
 
- Wykorzystanie szybkich testów do oceny jakości wód powierzchniowych,   
prowadzący ćwiczenie: dr inż. Żaneta Polkowska oraz mgr inż. Katarzyna Kozłowska; 
 
-Wykorzystanie biotestów w analityce środowiskowej, 
 prowadzący ćwiczenie: dr Lidia Wolska i mgr inż. Agnieszka Kuczyńska; 
 
-Rozdzielanie i oznaczanie zawartości prostych barwników, 
prowadzący ćwiczenie: profesor  Marian Kamiński. 
 
 Serdecznie dziękuje wszystkim, którzy prowadzili zajęcia za włożony wysiłek oraz 
profesjonalnie przeprowadzone ćwiczenia. To jest kolejny przejaw działalności Centrum 
Doskonałości CEEAM oraz Katedry Chemii Analitycznej. 
 



prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik 
PROBLEMY I WYZWANIA W EDUKACJI CHEMICZNEJ 
 
 W dniu 6 czerwca 2005 roku w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku odbyła się 
konferencja naukowa zatytułowana Problemy i wyzwania w edukacji chemicznej. 
Współorganizatorami konferencji były Centrum Edukacji Nauczycieli (CEN), Oddział Gdański 
Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu 
Środowiska (CEEAM). W czasie konferencji wygłoszono 16 referatów ustnych oraz rozdano 
nagrody w konkursie na najlepszy plakat ekologiczny. Wśród wygłoszonych referatów znalazły 
się również te, które zaprezentowała grupa przedstawicieli Wydziału Chemicznego Politechniki 
Gdańskiej.  
 Przyjazna atmosfera oraz różnorodność prezentowanych tematów stworzyły unikalną 
okazję do wymiany doświadczeń, pomysłów, burzliwych dyskusji i promowania 
interdyscyplinarnego punktu widzenia. Na potrzeby konferencji zostały przygotowane 
profesjonalnie opracowane materiały pod tym samym tytułem. W tym miejscu pragnę 
podziękować mgr inż. Patrycji Szpinek oraz dr hab. inż. Wojciechowi Chrzanowskiego za 
przygotowanie materiałów konferencyjnych oraz sprawną obsługę przebiegu całości spotkania. 
 
prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik 


