
 
 
BIULETYN 9 (211) 19 września 2007 
 
Z upoważnienia Dziekana redaguje Wacław Grzybkowski, 
Katedra Chemii Fizycznej,  
tel. 0-58 347-1610,  
e-mail: wgrzyb@chem.pg.gda.pl 
 
 

PT Koleżanki i Koledzy, Panie i Panowie 
 
 Wakacje dobiegły końca. Wszyscy wypoczęliśmy i nabraliśmy sił do dalszej pracy 
oraz działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej. Na terenie Wydziału dobiegają 
końca prace remontowe - wszyscy jednak mamy nadzieję, że skończą się przed rozpoczęciem 
nowego roku akademickiego. Władze Wydziału proszą jednako zrozumienie i odrobinę  
cierpliwości. 
 Wielu sukcesów i radości w codziennej pracy w imieniu Dziekana i w imieniu 
własnym życzy wszystkim redaktor Biuletynu.  
          Powodzenia !!!  
 
 

33 KONKURS GRANTOWY 
 
 Niżej przedstawione jest pełne zestawienie grantów zwykłych, habilitacyjnych oraz 
promotorskich, które uzyskały finansowanie  w ramach 33 Konkursu Ministerstwa Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego na projekty badawcze. 
 
1. Charakterystyka otoczek hydratacji wybranych elektrolitów i nieelektrolitów jako modeli 
przy określaniu hydratacji biomolekuł.   
Kierownik projektu: dr hab. inż. Janusz Antoni Stanget, KChF 
 
2. Separacja pianowa białek z addytywami powierzchniowo czynnymi pochodzenia 
naturalnego.  
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Bożenna Teresa Kawalec-Pietrenko, KIChP 
 
3. Zmiany składników i właściwości mięsa ryb pod wpływem wysokiego ciśnienia w ujemnej 
temperaturze.  
Kierownik projektu: dr inż. Edyta Malinowska-Pańczyk, KChTBŻ  
 
4. Inhibitory enzymów szlaku kwasu α -aminoadypinowego o potencjalnym działaniu 
przeciwgrzybowym . 
Kierownikprojektu: prof. dr hab. Sławomir Milewski, KTLB  



 
5. Badanie wpływu dezintegracji na właściwości osadów ściekowych i skład odcieków.  
Kierownik projektu: dr inż. Renata Tomczak-Wandzel Renata, KTTD 
 
6. Powłoki pigmentowane ferrytami - badanie zdolności absorpcji sygnału radarowego i 
właściwości przeciwkorozyjnych.  
Kierownik projektu: dr inż. Andrzej Miszczyk, KEKIM 
 
7. Otrzymywanie niesymetrycznych dwusiarczków w oparciu o fosforoorganiczne bromki 
sulfenylowe.  
Kierownikprojektu: dr inż. Dariusz Witt, grant habilitacyjny, KChO.  
       
8. Wykorzystanie spektrometrii  mas połączonej z wysokosprawną chromatografią cieczową i 
kapilarną elektroforezą do identyfikacji organicznych zanieczyszczeń środowiska wodnego i 
żywności. 
Kierownik projektu: dr inż Agata Kot-Wasik, grant habilitacyjny, KChA. 
 
9. Mapowanie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego przez związki z grupy BTEX z 
wykorzystaniem techniki dozymetrii pasywnej na etapie pobierania próbek analitów. Próba 
zastosowania technik sztucznej inteligencji do prognozowania poziomów stężeń.  
Kierownik projektu : prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, grant promotorski, KChA.  
 
10. Ocena ryzyka środowiskowego w oparciu o równoczesne wykorzystanie analityki 
chemicznej i biotestów.  
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, grant promotorski, KChA. 
 
11.Wykorzystanie próbników pasywnych w analityce zanieczyszczeń wody. 
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, grant promotorski, KChA. 
 
12.Badanie poziomu zawartości platynowców w próbkach wód pobranych na terenie 
znajdującym się w zasięgu oddziaływania drogi szybkiego ruchu - przyczynek do poznania 
cyklu biogeochemicznego. 
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Namieśnik Jacek, grant promotorski, KChA.  
 
13.Opracowanie nowych procedur przygotowania próbki do oznaczania śladowych 
zawartości WWA w nisko-lotnych produktach naftowych i powęglowych. 
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Marian Antoni Kamiński, grant promotorski, KChA. 
 
14.Termofil Thermus ruber jako źródło enzymów przydatnych do ulepszenia wytwarzania 
syropów glukozowych i trehalozy.  
Kierownik projektu: prof. dr hab. Józef Synowiecki, grant promotorski, KChTBŻ.   
 
15. Modyfikacje właściwości żelatyny rybnej oraz jej wykorzystanie jako składnika 
biodegradowalnych opakowań do żywności.  
Kierownik projektu: dr hab. inż. Ilona Maria Kołodziejska, grant promotorski, KChTBŻ.  
 
16. Badanie wpływu sulfonamidów na usuwanie azotu ze ścieków w procesie klasycznej 
nitryfikacji lub w procesie Anammox oraz próby intensyfikacji tych procesów.  
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Krystyna Bożena Mędrzycka, grant promotorski, 
KTTD.  



 
17.Unieszkodliwianie ścieków powstających podczas oczyszczania zaolejonych gruntów 
roztworami surfaktantów.  
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Krystyna Bożena Mędrzycka, grant promotorski, 
KTTD.  
 
18.Technika PCR MP (ang. PCR Melting Profiles) w typowaniu genetycznym drożdżaków z 
rodzaju Candida - optymalizacja , walidacja i konstrukcja zestawu diagnostycznego.  
Kierownik projektu: prof. dr hab. Józef Wojciech Kur, grant promotorski, KMikr..  
  
19. Synteza i właściwości biologiczne guanidylo- i tiopeptydów jako potencjalnych nośników 
transportujących analogi aminokwasów do wnętrza komórek.  
Kierownik projektu: dr hab.inż. Ryszard Andruszkiewicz Ryszard, grant promotorski, KTLB.  
 
20. Ocena jakościowa zjawiska degradacji kawitacyjnej materiałów konstrukcyjnych przy 
wykorzystaniu elektro-chemicznych technik analitycznych.  
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki, grant promotorski,  KEKIM. 
    
 W 33-cim Konkursie pracownicy naukowi Wydziału Chemicznego Politechniki 
Gdańskiej złożyli 50 wniosków  o sfinansowanie projektów badawczych rozmaitego typu. 
Uzyskaliśmy 20 grantów, w tym 6 grantów zwykłych, 2 granty habilitacyjne i 12 grantów 
promotorskich. Współczynnik sukcesu wynosi więc 40%. 

W imieniu Dziekana i całego Wydziału składamy gratulacje wszystkim zdobywcom 
grantów.  
 Z niecierpliwością oczekujemy na wyniki 34-go Konkursu. Redaktor BIULETYNU 
składa podziękowania profesorowi Sławomirowi Milewskiemu za opracowanie i życzliwe 
udostępnienie wyników 33-ciego Konkursu opublikowanych przez Ministerstwo.   
 
 
 
LETNI OBÓZ NAUKOWEGO KOŁA CHEMIKÓW  Zatoka Pucka 2007 

 
W dniach 9-27 lipca 2007 odbył się Letni Obóz Naukowego Koła Chemików Zatoka 

Pucka 2007. Siedzibą była Błękitna Szkoła we Władysławowie, zajmująca ten sam budynek 
co Zarząd Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. W obozie wzięło udział 27 studentów, 
doktorantów i pracowników Politechniki Gdańskiej. Program tegorocznych badań obejmował 
m.in.:  

-   inwentaryzację źródeł zanieczyszczeń rzek: Czarnej Wdy, Karwianki oraz Płutnicy,  
- stworzenie mapy zapachowej okolicy Grupowej Oczyszczalni Ścieków w 
Swarzewie, 
-   zagospodarowanie zużytych olejów jadalnych.  
Równolegle z badaniami prowadzone było szkolenie na stopień żeglarza jachtowego, 

mające na celu zdobycie odpowiednich kwalifikacji do prowadzenia przez studentów badań 
na wodach śródlądowych i morskich.  

26 lipca w godz. 15:00-18:00 w Błękitnej Szkole odbyło się seminarium 
podsumowujące wyniki badań, na które zostali zaproszeni przedstawiciele lokalnych władz, 
sponsorzy, władze Wydziału oraz Uczelni. Po zakończeniu części oficjalnej goście zostali 
zaproszeni na ognisko z kiełbaskami. 


