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Z upoważnienia Dziekana redaguje Wacław Grzybkowski, 

Katedra Chemii Fizycznej. 

E-mail: wgrzyb@chem.pg.gda.pl, tel. 58-347-1610 

 

Gaudeamus Igitur ! 

Vivat Academia, Vivant Professores! 

 

 

NOMINACJE PROFESORSKIE 

 
Z wielką przyjemnością informuję, że  w poniedziałek 6 maja 2013 Pan Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył doktorowi Satish Raina z Katedry 

Mikrobiologii naszego Wydziału akt nadania tytułu naukowego profesora nauk 

biologicznych. Ten zaszczytny tytuł profesor dr Satish Raina uzyskał na podstawie  

przedłożonego w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów wniosku Wydziału Biologii i 

Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.  

 

 

 
 

Profesor Satish Raina 

 
 Ten wielki sukces Pana Profesora jest wyrazem najwyższego uznania dla jego pracy i 

osiągnięć naukowych oraz dydaktycznych. 
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 Z równie wielką przyjemnością informuję, że w tym samym dniu Pan Prezydent RP 

wręczył akt nadania tytułu naukowego profesora nauk chemicznych dr habilitowanej Lidii 

Wolskiej. Podstawą nadania tytułu był stosowny wniosek złożony przez Wydział Chemiczny 

Politechniki Gdańskiej. 

 Pani profesor dr hab. Lidia Wolska jest Prodziekanem Wydziału Nauki o Zdrowiu 

Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na którym pełni jednocześnie funkcję kierownika 

Zakładu Toksykologii Środowiska.  

 

 
 

Profesor dr hab. Lidia Wolska 

 

 Moja satysfakcja jest tym większa, że Pani profesor Lidia Wolska swoją 

wybitną karierę naukową rozpoczęła na naszym Wydziale pod kierunkiem 

profesora Jacka Namieśnika. Na naszym Wydziale uzyskałakolejno stopień 

naukowy doktora nauk chemicznych (1996) oraz stopień doktora 

habilitowanego (2008). Pracując na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym 

profesor Wolska nie zerwała kontaktów z Wydziałem Chemicznym PG i do tej 

pory jest na nim zatrudniona na 1/2 etatu dydaktycznego w Katedrze Chemii 

Analitycznej - co nie oznacza, że pracuje na pół gwizdka, jest wręcz przeciwnie. 

 

 Wszyscy cieszymy się z tych  sukcesów i  życzymy nowomianowanym  

Profesorom wielu nowych osiągnięć naukowych oraz satysfakcji z pracy 

zawodowej a także wszelkiej pomyślności, zdrowia i szczęścia w życiu 

osobistym.  

. 

       Profesor dr hab. inż. Sławomir Milewski   

                                                                Dziekan 

 

 

ZŁOTY MEDAL NA SALONIE WYNALAZKÓW W MOSKWIE 

 

 Złoty medal z XVI Moskiewskiego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych 

Technologii "Archimedes 2013" przywiózł kierowany przez mgr inż. Grzegorza 



 

Gorczycę, doktoranta w Katedrze Technologii Leków i Biochemii. 

międzykatedralny zespół pracowników naszego Wydziału. 

 Medal jest nagrodą za opracowanie biomateriału nowej generacji, który 

może być wykorzystywany w medycynie, weterynarii oraz kosmetologii, 

zwłaszcza opatrywania trudno gojących się ran zainfekowanych gronkowcem 

złocistym. Materiał świetnie przepuszcza powietrze i parę wodną, pochłania 

zapachy i wyjątkowo szybko zatrzymuje krwawienie. Jest całkowicie 

biodegradowalny oraz, co jest ze zrozumiałych względów niezmiernie ważne,  

tani. Można powiedzieć, że jest materiałem uniwersalnym, który znajdzie 

zastosowanie jako materiał opatrunkowy do opatrywania zwykłych ran i 

skaleczeń.   

 

Wyjątkowość tego materiału polega między innymi na tym na tym, że w 

przeciwieństwie do innych tego typu opatrunków poza właściwościami 

przeciwbakteryjnymi posiada właściwości przeciwutleniające  kilkunastokrotnie 

większe od stosowanych obecnie materiałów. Drugą jego ważną cechą jest 

wysoka zdolność do pochłaniania wysięków z rany -1 g preparatu może związać 

do 50 g wysięku umożliwiając i znacznie przyspieszając proces gojenia się 

zainfekowanych ran. 

 Poza opatrunkami wspomagającymi leczenie ran i blizn nasz materiał 

może być używany m.in. w materiałach chłodzących i rozgrzewających, 

maseczkach kosmetycznych, materiałach łagodzących skutki ukąszeń owadów 

oraz oparzeń słonecznych, a nawet jako płatki kosmetyczne.. 

 Materiał został opracowany na bazie polimerów naturalnych chitozanu, 

kolagenu i żelatyny. Dzięki temu będzie to materiał bardzo tani. Jak podają 

autorzy wynalazku koszt surowca potrzebnego do wytwarzenie jednostki 

opatrunku wynosi około 12 groszy niedrogie.  

 Zdaniem mgr inż.Grzegorza Gorczycy wyjątkowość zastosowanych w 

technologii wytwarzania biomateriału polega na unikalnym projekcie matrycy 

będącym rozwiązaniem dotychczas niespotykanym oraz unikalnej  technologii 

przetwarzania chitozanu. Stosowane do tej pory technologie wykorzystują 

chitozan mikrokrystaliczny lub roztwory chitozanu w kwasach. Używane przez 

zespół Grzegorza Gorczycy wodne roztwory chitozanu przygotowane zostały 

bez jakichkolwiek modyfikacji chemicznych. 

 Przy technologii wytwarzania materiału pracował zespół badawczy 

pracowników i doktorantów Katedry Technologii Leków i Biochemii oraz 

Katedry Chemii, Technologii oraz Biotechnologii Żywności w składzie: mgr 

inż. Grzegorz Gorczyca (kierownik projektu), dr inż. Piotr Szweda, dr inż. 

Robert Tylingo, prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski, prof. dr hab. inż. Maria 

Sadowska oraz mgr inż. Magdalena Zalewska. 

 



 

 
 

Mgr inż.Grzegorz Gorczyca 

 

 Pan mgr inż.Grzegorz Gorczyca swoje badania prowadzi  realizując pracą 

doktorską zatytułowaną Otrzymywanie nowych polimerowych materiałów o 

aktywności antydrobnoustrojowej. Promotorem jest prof. dr. hab. inż. Sławomir 

Milewski. Zakres prowadzonych badań sprowadza się doopracowania 

innowacyjnego materiału z chitozanu i białek rybich (kolagenu i żelatyny), o 

strukturze i właściwościach odpowiednich dla dobrego materiału 

opatrunkowego. Uzyskane wyniki projektu będą stanowić alternatywę dla 

dotychczas stosowanych terapiiw leczeniu trudno gojących się ran skórnych 

zwłaszcza w wyniku zakażenia rozmaitymi szczepami gronkowca złocistego, w 

tym wielolekoopornymi szczepami MRSA. Planowana data zakończenia pracy 

doktorskiej to wrzesień  2013 roku. 

 

 Być może nie każdy z PT Czytelników Biuletynu wie co to jest chitozan. 

Jest substancja organiczna, polisacharyd, pochodna chityny. Produkowany w 

procesie chemicznej deacetylizacji chityny. Co to jest zaś chityna każdy chemik 

wie. 



 

 
 


