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Z upoważnienia Dziekana redaguje Wacław Grzybkowski, 
Katedra Chemii Fizycznej,  
tel. 0-58 347-1610,  
e-mail: wgrzyb@chem.pg.gda.pl 
 

UWAGA 
 
 Redaktor BIULETYNU Dziekana ciągle usiłuje usunąć luki w informacjach 
dotyczących Wydziału Chemicznego, które powstały w wyniku jego nieobecności. 
 

NAGRODA PREMIERA 
 
 Dopiero teraz mamy więc zaszczyt oraz przyjemność poinformować PT Czytelników 
BIULETYNU Dziekana, że w dniu 15 grudnia 2006 roku Prezes Rady Ministrów przyznał II 
nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne zespołowi naukowemu Katedry Chemii 
Organicznej w składzie: 
  dr Sławomir Makowiec, 
  dr inż. Witold Przychodzeń,  
  dr inż.Piotr Sowiński, 
  dr inż Dariusz Witt 
pod kierownictwem profesora dr hab. inż. Janusza Rachonia. 
 Jestem przekonany, że wszyscy czytelnicy BIULETYNU Dziekana dobrze wiedzą na 
czym polega i jak ważne dla całego społeczeństwa są osiągnięcia naukowo-techniczne 
zespołu Profesora Janusza Rachonia. 
  
 W imieniu całego Wydziału szczere i serdeczne gratulacje i życzenia dalszych 
sukcesów. Będziemy o nich informować na bieżąco. 
 
       Redaktor 
 

 
ATAK KLONÓW!!!  RATUNEK CZY ZAGŁADA? 

 
 W sobotę 20.01.2007 roku o 15.00 w Audytorium Novum Politechniki Gdańskiej 
odbyło się wyjątkowe spotkanie dotyczące etyki w biotechnologii. Zostało ono 
zorganizowane przez Koło Studentów Biotechnologii Politechniki Gdańskiej, a poprowadzili 
je Grzegorz Gorczyca, prezes KSB, oraz Karolina Stawiarska, przewodnicząca sekcji pro-
edukacyjnej. 
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 Seminarium otworzył wykład  ks. d Jacka Mellera z Gdańskiego Seminarium 
Duchownego pt. Cztery słowa o etyce i problemach jej towarzyszących , po którym prof. dr 
hab. inż. Sławomir Milewski, w prezentacji pt. Etyka w biotechnologii, kontrowersyjne 
aspekty badań w dziedzinie biotechnologii przybliżył zebranym wybrane zagadnienia z tej 
dziedziny. Następnie Małgorzata Serżysko przed-stawiła wyniki przeprowadzonej wśród 
mieszkańców Trójmiasta ankiety pt. Etyka w biotechnologii.  
 Po prezentacjach nastąpiła dyskusja, którą poprowadziła wice-przewodnicząca KSB 
Katarzyna Rudnicka. W dyskusji wzięli udział m.in.: 

-prof. dr hab. Józef Kur, kierownik Katedry Mikrobiologii, Wydział Chemiczny PG, 
- prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski, 
- ks. dr Jacek Meller, Gdańskie Seminarium Duchowne,  
-dr Ewa Reszczyńska, teolog moralny z Gdańskiego Seminarium Duchownego, 
-Krzysztof Klinkosz, publicysta  - PAP. 
 

 W spotkaniu wzięło udział wiele osób. Byli wśród nich zarówno studenci i licealiści 
jak i osoby dorosłe na co dzień nie mające dużej styczności z biotechnologią. Podobnie jak na 
poprzednich zorganizowanych przez nas spotkaniach (m.in. GMO, „Czy wiemy co jemy?, 
Ptasia Grypa. Czy jesteś bezpieczny?) wszyscy zebrani z wielkim zainteresowaniem 
wysłuchali przygotowanych prezentacji oraz aktywnie brali udział w dyskusji. 
 Jako organizatorzy chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować naszym gościom, 
prof. dr hab. Józefowi Kur,  prof. dr hab. inż. Sławomirowi Milewskiemu, ks. dr Jackowi 
Mellerowi, dr Ewie Reszczyńskiej i panu Krzysztofowi Klinkoszowi za przybycie i wzięcie 
udziału w naszej dyskusji, naszemu dziekanowi prof. dr hab. inż. Jackowi Namieśnikowi, 
naszemu rektorowi prof. dr hab. Inż. Januszowi Rachoniowi za umożliwienie nam 
zorganizowania tego spotkania, rzecznikowi prasowemu PG pani Katarzynie Żelazek oraz 
panu Henrykowi Gorzeniowi za pomoc w trakcie organizacji i bezcenne rady. 
 

KSB  
 

NOMINACJE I POWOŁANIA 
 
 Profesor Krystyna Mędrzycka i profesor Jacek Namieśnik zostali powołani w skład 
Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego LASY OLIWSKO-
DARŻLUBSKIE na kadencję 2007-2009 
 
 Profesor Jacek Namieśnik został powołany na członka Komisji Geoekologii i 
Analityki w Badaniach Geośrodowiskowych działającej przy Głównym Geologu Kraju 
(Ministerstwo Środowiska). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WYNIKI 32 KONKURSU GRANTÓW 
 
 Do redaktora BIULETYNU Dziekana dotarło zestawieni projektów naukowo-
badawczych, które były zgłoszone w ramach 32-konkursu grantów i uzyskały finansowanie. 
Do konkursu zgłoszono 60 projektów, a finansowanie uzyskało 14 - oznacza to, że tak zwany 
współczynnik sukcesu wynosi około 23%. Wbrew pozorom nie jest on niski. Niżej 
przedstawiamy listę ludzi sukcesu. Klucz według którego Dział Badań Naukowych sporządził 
listę nie jest nam znany.     
          GRATULACJE
    
 
 
1.Dr inż. Maciej Bagiński 
Analiza właściwości molekularnych kompletów białkowych TRF1, TRF2 z telemerowym 
DNA i ich ocena jako potencjalnych celów molekularnych w chemoterapii 
przeciwnowotworowej (grant własny). 
 
2. Prof. dr inż. Edward Borowski 
Badanie mechanizmu działania amfoterycyny B i jej pochodnych o podwyższonej 
selektywności z wykorzystaniem metod modelowania molekularnego  (grant promotorski). 
 
3.Dr inż. Stefan Krakowiak 
Badania elektrochemiczne i akustyczne stopów aluminium (grant własny). 
 
4.Dr inż. Bożena Zabiegała 
Powietrze wewnętrzne  narzędzia i metody stosowane w ocenie jakości powietrza 
wewnętrznego  (grant własny). 
 
5.Dr hab. inż. Zofia Mazerska 
Wpływ przemian metabolicznych przeciwnowotworowej pochodnej C-1311 na przebieg 
śmierci komórek nowotworowych indukowanej przez ten związek (grant własny). 
 
6.Dr hab. Maria Sadowska 
Opracowanie procesu technologicznego odzyskiwania białek mięśniowych i kolagenu z 
kręgosłupów  dorsza bałtyckiego (Gadus morhua) oraz ich fizykochemiczna charakterystyka 
(grant promotorski). 
 
7.Dr hab. Anna Lisowska-Oleksiak 
Materiały elektroaktywne uzyskane na drodze syntezy wybranych heksacyjanożelazianów 
metali przejściowych we wnętrzu matrycy polimerowej(grant promotorski). 
 
8.Dr hab. inż. Zofia Mazerska 
Metaboliczne przemiany in vitro aktywnej przeciwnowotworowo pochodnej 9-amino-1-
nitroakrydyny, C-1748 o obniżonej toksyczności w aspekcie I fazy badań klinicznych tego 
związku (grant promotorski). 
 
9.Prof. dr hab. inż. Waldemar Wardencki  
Identyfikacja i ocena ilościowa lotnych związków zapachowych będących wyróżnikami 
jakości organoleptycznej i pochodzenia surowcowego w destylatach rolniczych  (grant 
promotorski). 



 
10. Dr Beata Zalewska 
Białko DraD jako powierzchniowo eksprymowany czynnik inwazyjny uropatogennych 
szczepów Escherichia Coli Dr+ - identyfikacja systemu sekrecji oraz determinacja 
minimalnego fragmentu białka niezbędnego w procesie inwazji (grant własny). 
 
11.Prof. dr hab. inż. Jerzy Konopa 
Sieciowanie mitochondrialnego DNA w komórkach nowotworowych przez wybrane leki i 
związki przeciwnowotworowe (grant promotorski).. 
 
12.Dr hab. inż. Ryszard Andruszkiewicz 
Synteza i właściwości biologiczne nowych 2, 4, (5) - pochodnych imidazoliny (grant 
promotorski). 
 
13. Dr Christian Jungnickel 
Właściwości powierzchniowe wodnych roztworów cieczy jonowych (grant własny). 
 
14. Prof. dr hab. inż. Jan Mazerski 
Nowa metoda wiarygodnego określania liczby składu parametrów kompleksów DNA ze 
związkami aromatycznymi na podstawie ich widm absorbcyjnych poddanych analizie 
chemicznej (grant własny). 
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