
 
 
 

BIULETYN 09 (171)  15 września 2005 
 
SUKCES CENTRUM DOSKONAŁOŚCI  ChemBioFarm 
 

Z przyjemnością informujemy PT Czytelników BIULETYNU, że działające na 
naszym Wydziale Centrum Doskonałości ChemBioFarm uzyskało znaczące dofinansowanie z 
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.  

Wniosek o dofinansowanie przygotowany w Centrum został zaakceptowany w wyniku 
rozstrzyg-nięcia w sierpniu br. konkursu, ogłoszonego jesienią roku ubiegłego w ramach 
Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, poddzia-
łanie 1.4.3. 

Sukces ten został osiągnięty w silnej konkurencji 130 wniosków przygotowanych 
przez polskie centra doskonałości i centra zaawansowanych technologii; ostatecznie 
sfinansowanych zostanie około 25 projektów (ostateczna zbiorcza lista nie jest jeszcze znana).  
Przedmiotem inwestycji jest zakup i zainstalowanie zestawu specjalistycznej aparatury 
naukowo-badawczej, mającej stanowić wyposażenie Laboratorium Badania Oddziaływań 
Międzycząsteczkowych Biomakromolekuł w Centrum Doskonałości ChemBioFarm. W 
skład zestawu  wejdą: 
1. Preparatywny chromatograf cieczowy HPLC z osprzętem dodatkowym (detektor UV/VIS, 
detektor refraktometryczny, detektor fluorescencyjny, układ termostatujący, podajnik próbek, 
kolektor frakcji). 
2. Chromatograf cieczowy do oczyszczania białek AKTA-FPLC (zestaw standardowy + opcja 
automatycznego przełączania kolumn + pętle preparatywne). 
3.  Izotermalny mikrokalorymetr miareczkowy;  
4.  Różnicowy mikrokalorymetr skanujący. 
5.  Czytnik mikropłytek. 
6. Wieloprocesorowy klaster o znaczącej mocy obliczeniowej (do modelowania oddziaływań 
międzycząsteczkowych). 
 Uruchomienie w/w aparatury w Laboratorium Badania Oddziaływań Między-
cząsteczkowych Biomakromolekuł umożliwi kompleksową realizację zadań badawczych 
opartych na badaniach oddziaływań międzycząsteczkowych, w tym otrzymanie praktycznie 
homogennych preparatów biomakromolekuł oraz precyzyjne określenie wielkości charakte-
ryzujących oddziaływania międzycząsteczkowe. Dzięki klasterowi stanie się możliwa 
wyczerpująca analiza uzyskanych wyników.  
 Niektóre z projektów badawczych realizowane będą we współpracy z partnerami 
przemysłowymi, m.in. ZF Polpharma S.A.  

Kwota uzyskanego dofinansowania wynosi 1.896.000 zł, z czego 75% 
sfinansowanych zostanie z funduszy strukturalnych, a pozostałość z funduszy MNiI jako 
dotacja aparaturowa. 

 
 
 



Centrum ChemBioFarm obejmuje swoim zasięgiem dwie katedry, to jest Katedrę 
Mikrobiologii i Katedrę Technologii Leków i Biochemii. 

Koordynatorem centrum i szefem zespołu, który przygotował wniosek jest profesor 
Sławomir Milewski. W pracach nad przygotowaniem wniosku uczestniczyli ponadto profesor 
Józef Kur, dr Maciej Bagiński i dr Rafał Piątek. 
 

Szczegółowe dane o strukturze i działalności centrum dostępne są pod adresem: 
www.pg.gda.pl/chem/Katedry/Leki/centrum2/centrum.htm. 
 

W imieniu społeczności całego Wydziału składamy wszystkim animatorom Centrum 
serdeczne gratulacje i wyrazy najwyższego uznania.  
 
WYGRAJ INDEKS 
 
 Dr inż. Maciej Walewski został mianowany Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału 
Chemicznego d/s Konkursu “Wygraj Indeks”. 

Z okazji mianowania Pan Dziekan złożył dr inż. Maciejowi Walewskiemu 
podziękowania za inicjatywę i wieloletnie prowadzenie tego Konkursu. 

To dzięki pracy i zaangażowaniu dr inż. Macieja Walewskiego oraz całego zespołu 
pracowników Katedry Chemii Nieorganicznej na nasz Wydział trafiają młodzi zapaleńcy 
zainteresowani chemią.  
 
MIANOWANIA 
 
 Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej profesor Jacek Namieśnik 
powierzył profesorowi Kazimierzowi Darowickiemu obowiązki Pełnomocnika Dziekana ds. 
Międzywydziałowego Kierunku Studiów INŻYNIERIA MATERIAŁOWA na okres kadencji 
2005-2008. 
 Obowiązki obejmują m.in. monitoring treści i jakości zajęć realizowanych przez 
Wydział Chemiczny, inicjowanie i proponowanie zmian w organizacji procesu 
dydaktycznego na tym kierunku.  
    
 
KURS WYRÓWNAWCZY 
 
 W dniach od 29.08 do 10.09.2005 na naszym Wydziale odbyły się zajęcia 
wyrównawcze z chemii, fizyki oraz matematyki dla świeżo przyjętych studentów I roku.  
 Zaskoczeniem była bardzo duża liczba osób, które wzięły udział w zajęciach z chemii 
(273 osoby). Wynika to niewątpliwie z odważnego posunięcia dziekana, profesora Jacka 
Namieśnika, który zdecydował, że zajęcia z chemii były bezpłatne. Dotychczas liczba 
uczestników nie przekraczała 60 osób, co dowodzi, że bariera finansowa jest istotną 
przeszkodą. Potwierdzeniem tego wniosku może być stosunkowo niska liczba osób biorących 
udział w kursie z fizyki i matematyki - sumaryczna ich ilość nie przekroczyła 60 osób. Mam 
nadzieję, że wysiłek finansowy Wydziału przyniesie profit w postaci lepszych wyników 
nauczania w czasie I semestru. 
 Za przebieg i organizację kursu odpowiedzialny był prodziekan dr hab. Michał 
Pilarczyk, a zajęcia prowadzili dr Dorota Warmińska, dr Jarosław Chojnacki, dr Marek 
Kluczkowski i dr Roman Pastewski. Wszystkim im należą się pochwały i podziękowania za 
wniesiony trud i zapał. 
 



 
NOWA POSTAĆ STRONY INTERNETOWEJ WYDZIAŁU 
 
 Od dnia 01.09.2005 Wydział Chemiczny posiada zreorganizowaną stronę internetową. 
Założeniem nowej strony jest zapewnienie szybkości odszukiwania informacji, współpracy z 
różnymi przeglądarkami oraz intuicyjnej obsługa. Strona zmieniła się więc zasadniczo, tak 
pod względem organizacyjnym jak i graficznym. Oto niektóre z wprowadzonych nowości: 
-   Wyszukiwarka. 
- Poczta dająca możliwość sprawdzania poczty podczas pobytu za granicą i w miejscu 
zamieszkania. 
- Forum  Dyskusje na stronie internetowej  umożliwiające wymianę informacji. 
- Stan Osobowy. Wyszukiwanie pracowników Wydziału, kontakty, możliwość wysłania 
poczty e-mail wprost ze strony www. 
 
Zapraszam serdecznie do odwiedzenia naszej strony:  http://www.pg.gda.pl/chem 
 
                              Andrzej Kuczwara - gospodarz strony 
 
 
NOWE GRANTY 
 
 Zaczyna się nowy rok akademicki 2005/2006. Dobrze składa się, że docierają 
informacje o nowych grantach KBN. Jest to nutka optymizmu w tych ciężkich pod względem 
finansowym czasach.  
 
1. Grant promotorski: Struktury i oddziaływania w sferach hydratacyjnych jonów H(+) oraz 
OH(-) w roztworach wodnych. 
Kierownik: dr hab. inż. Janusz Stangret. 
Wykonawca: mgr inż. Maciej Śmiechowski. 
Kwota:37 500 zł, w tym 19 200 zł w roku 2005.  
 
2. Grant promotorski: Nowy typ analizatora do pomiaru stężenia wodoru, metanu, etanu i 
propanu w powietrzu w zakresie dolnej granicy wybuchowości. 
Kierownik: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik. 
Wykonawca: mgr inż. Radosław Bandomir. 
Kwota:33 000 zł. 
 
3. Grant promotorski: Biotesty jako narzędzie do badań przesiewowych w ocenie stopnia 
zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych oraz osadów dennych. 
Kierownik: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik. 
Wykonawca: mgr inż. Agnieszka Kuczyńska. 
Kwota:33 000 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pg.gda.pl/chem


NOWOŚCI W NASZEJ BIBLIOTECE 
 
 Oto kolejna lista nowych nabytków naszej Biblioteki, których zakup został 
sfinansowany ze środków Centrum Doskonałości CEEAM. 
 
1. Mark T.D.Cronin, Davis J. Livingstone 
Predicting Chemical Toxicity and Fate 
CRC Press 2004, ISBN 0-415-27180-0 
 
2. G.M. Pierzynski, J. Thomas Sims, Goerge F. Vance 
Soils and Environmental Quality 
CRC Press, Taylor & Francis Group 2005, ISBN 0-8493-1616-2 
 
3. Gwendolyn Burke, Ben Singh, Louis Theodore  
Handbook of Environmental Management and Technology 
 John Wiley & Sons, Inc. ,2005, ISBN 0-471-72237-5 
 
4. Alexander Stanoyevitch 
Introduction to MATLAB with Numerical Prelimina-ries 
John Wiley & Sons, Inc., 2004, ISBN 0-471-69737-0 
 
5. LouisTheodore i Robert G. Kunz 
Nanotechnology: Environmental Implications and Solutions. 
John Wiley & Sons, Inc., 2005, ISBN 0-471-69976-4 
 
Z funduszy pozostających do dyspozycji Dziekana sfinansowany zaś zaku: 
 
Vicki H. Grassian 
Environmental Catalysis 
CRC Press, Taylor & Francis Group 2005, ISBN 1-57444-462-9 
 
 
 
 
 
 
 


