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Nagroda
Heweliusza
Profesor Roman Kaliszan, kierownik Katedry Biofarmacji
i Farmakodynamiki Akademii
Medycznej w Gdañsku zosta³
laureatem nagrody naukowej
Miasta Gdañska im. Jana Heweliusza za rok 2000.
Pracami Komitetu Nagrody Naukowej kieruje przewodnicz¹cy
gdañskiego oddzia³u Polskiej Akademii Nauk, za w sk³ad samego
komitetu wchodz¹ rektorzy gdañskich wy¿szych uczelni i reprezentanci w³adz Gdañska. Tym razem
wybór Komitetu pad³ na naukowca o
dorobku znacz¹cym w skali wiatowej, kierownika Katedry Biofarmacji i Farmakodynamiki Akademii
Medycznej w Gdañsku. Laureat
otrzyma³ nagrodê im. Jana Heweliusza za zainicjowanie i rozwój
nowego kierunku badawczego chemii
i farmacji dotycz¹cego badania
ilociowych zale¿noci miêdzy
struktur¹ chemiczn¹ i retencj¹ chromatograficzn¹. Jest absolwentem
Akademii Medycznej w Gdañsku i
Uniwersytetu Gdañskiego, na którym
ukoñczy³ studia w dziedzinie fizyki,
niezbêdne dla prowadzenia prac ba-

Prof. Roman Kaliszan (pierwszy z prawej) podczas uroczystoci wrêczania nagrody

dawczych w dziedzinie biofarmacji.
Wyk³ada³ m. in. na uniwersytetach w
Edynburgu (Wielka Brytania),
Rutgersa (USA), McGilla (Kanada).
Jest autorem 10 ksi¹¿ek naukowych
i ponad 170 artyku³ów zamieszczonych w wiod¹cych periodykach
naukowych wiata. Nale¿y do najczêciej cytowanych w wiatowym
pimiennictwie naukowym polskich
autorów. Polem swoich naukowych
dociekañ uczyni³ analitykê chemiczn¹ i farmaceutyczn¹ wykorzystuj¹c¹ fizykochemiczn¹ metodê
pomiarow¹ zwan¹ chromatografi¹.
Jak sam przyzna³ podczas uroczystoci w gdañskim ratuszu, z metody

bêd¹cej instrumentem pomiarowym
uczyni³ odrêbn¹ i ca³kiem now¹
dziedzinê nauk cis³ych. Metoda ta,
zwana w skrócie QSSR (Quantitative
Structure Retention Relantionship)
wesz³a ju¿ na trwa³e do dorobku
nauki wiatowej, co potwierdza
zamieszczenie opisu tej metody,
autorstwa laureata, w Encyklopedia
of Separation Science, wydanej przez
Academic Press, San Diego 2000.
Nagroda Naukowa im. Jana Heweliusza jest przyznawana od 1987
roku, a wród jej laureatów znajduj¹
siê m. in. Maciej ¯ylicz, Edmund
Cielak, Karol Taylor, Edmund
Wittbrodt, Zbigniew Grzonka.

CI¥G DALSZY AKCJI PODAJ £APÊ
G

dañski program Podaj ³apê
rozpocz¹³ siê w po³owie lat 90.
Obowi¹zek zarejestrowania i trwa³ego oznaczenia psów nak³ada na
ich w³acicieli uchwa³a Rady Miasta Gdañska z kwietnia 1996 r.
zmieniona w grudniu 1999 roku.
£atw¹ identyfikacjê czworonoga
umo¿liwia tatua¿ lub umieszczony
pod skór¹ specjalny element elektroniczny.
Wszczepiania identyfikatorów,
popularnie zwanych czipami, doko-

nuj¹ za darmo wybrane lecznice weterynaryjne. Obowi¹zku tego powinno siê dokonaæ najpóniej w
ci¹gu miesi¹ca od momentu kupna
psa.
Program ten jest kontynuowany. Wydzia³ Mieszkalnictwa, z
upowa¿nienia Zarz¹du Miasta
Gdañska, zleci³ ponownie Towarzystwu Opieki nad Zwierzêtami
w Gdañsku dalsze prowadzenie w
miecie programu komputerowej
rejestracji psów nazwanego Po-

daj ³apê. TONZ jest jedyn¹ instytucj¹ w Polsce, która realizuje
tego typu us³ugi, a robi to poprzez
wyspecjalizowan¹ jednostkê, jak¹
jest Krajowe Biuro do spraw Identyfikacji i Rejestracji Komputerowej Psów. Gdañska baza danych
o psach zostanie wkrótce zaktualizowana.
Szacuje siê, ¿e w Gdañsku s¹ aktualnie oko³o 33 tysiêce psów, z czego zaczipowano do tej pory prawie
19 tysiêcy.

