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Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus 
 
 
PROTOKOŁ POKONTROLNY 
 
 W okresie wakacyjnym została przeprowadzona kontrola (przez upoważnionych 
specjalistów z MNiI) w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji na Działalność 
Statutową przyznaną na rok 2004. Kontrola ta dotyczyła ogólnych zasad w tym zakresie w 
skali całej Uczelni, natomiast Wydział Chemiczny został wybrany w celu przeprowadzenia 
szczegółowej kontroli. 
 Miałem okazję zapoznać się z protokołem pokontrolnym i z wielką satysfakcją 
stwierdzam, że w protokole brak jest uwag krytycznych czy też zastrzeżeń, co do zasadności 
wydatkowania środków. 

Nie mam wątpliwości, że jest to zasługa Działu Finansowego naszego Wydziału. 
Szczególne podziękowania należą się Kierowniczce Działu pani mgr Agnieszce Tracz oraz 
pani Danucie Marchlik, która odpowiada za ten wycinek działalności Działu Finansowego. 
 

                                              Dziekan 
 
 
NOWE GRANTY 
 
 W ostatnim konkursie projektów badawczych Ministerstwo Nauki i Informatyzacji 
podjęło decyzję o finansowaniu projektu Mobilny system ekspertowy do badania i analizy 
zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego i na jego realizację w Politechnice Gdańskiej 
przyznało grant w wysokości 223 600 zł na okres dwóch lat. 
  Grant ma charakter międzywydziałowy, a nawet pozauczelniany. Kierownikiem 
grantu jest dr inż. Jacek Stefański z wydziału ETI. Pierwszym wykonawca jest dr hab. inż. 
Waldemar Wardencki, drugim dr hab. inż. Ryszard Katulski. Drugim wykonawcą z naszego 
wydziału jest profesor Jacek Namieśnik, a spoza naszej uczelni pani inż. Krystyna 
Szymańska, dyrektor ARMAAG-u. Jest to dobry przykład interdyscyplinarnego 
współdziałania.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUA-NAS W STRASZYNIE  
 
 W ramach projektu unijnego QUA-NAS, w okresie 10-11 października 2005, odbyło 
się w Straszynie (Międzynarodowe Centrum Szkolenia Energetyków) spotkanie 
podsumowujące wyniki porównań międzylaboratoryjnych. Współorganizatorami spotkania 
byli pracownicy Katedry Chemii Analitycznej, która jest partnerem powyższego projektu. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele biorących udział w porównaniach  
laboratoriów z Litwy (5 osób), Łotwy (2 osoby), Estonii (4 osoby) i Polski (19 osób). 
Uczestnicy spotkania w Straszynie stanowili 1/3 część całego zespołu laboratoriów biorących 
udział w porównaniach. Przedstawiciele pozostałych laboratoriów uczestniczyli w 
identycznych spotkaniach w Sofii lub Pradze.  
 Przedmiotem porównań międzylaboratoryjnych było oznaczanie zawartości metali w 
pyle miejskim oraz trwałych związków organicznych (Persistent Organic Pollutants – POPs) 
w osadach ściekowych. Zajęcia odbywały się w dwóch w/w grupach tematycznych. W trakcie 
przedstawiono otrzymane wyniki, omówiono przyczyny ich rozbież-ności oraz 
zaproponowano sposoby ich uniknięcia w przyszłości. 
 Pragnę podziękować dr hab. inż. Bogdanowi Zygmuntowi,profesorowii nadzw. PG,  dr 
inż. Piotrowi Konieczce, dr inż. Martynie Rompie oraz mgr inż. Ewie Kremer za pomoc w 
organizacji i uczestnictwo w spotkaniu. 
 
       Jacek Namiernik 
 
 
TECHNICON  ORAZ INNOWACJE 2005 
 
 W dniach 19-21.10.2005 roku Politechnika Gdańska wzięła udział w Targach Nauki i 
Techniki Technicon oraz w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków Innowacje na terenie 
Międzynarodowych Targów Gdańskich. W Wystawie wzięły udział Katedry: Chemii 
Analitycznej, Chemii Nieorganicznej, Chemii Organicznej, Chemii, Technologii i 
Biotechnologii Żywności, Technologii Chemicznej, Technologii Leków i Biochemii, 
Technologii Polimerów, Technologii Tłuszczów i Detergentów. Oprócz powyższej ekspozycji 
zaprezentowano plakaty ogólnowydziałowe oraz plakat Centrum Doskonałości Analityki i 
Monitoringu Środowiska (CEEAM). Dziękuję Katedrom, które wzięły udział w tegorocznej 
imprezie i zachęcam do udziału w Targach Technicon w październiku 2006 roku oraz w 
Wystawie Wynalazków Innowacje w 2007 roku.   
 
    Jan Hupka,  Wydziałowy Komisarz Wystawy 
 
 
PRZEDSTAWICIELE WYDZIAŁU CHEMICZNEGO 
W KOMISJACH UCZELNIANYCH 
 
SPROSTOWANIE !!! 
 
 Dzięki spostrzegawczości i obywatelskiej postawie pana Staszka Kaczmarskiego 
zostały wykryte ślady działalności chochlika komputerowo-drukarskiego. Wykorzystał on, ten 
chochlik, metodę polegającą na przeklejaniu fragmentów tekstu. 
  
 Dziekan naszego Wydziału profesor dr hab. inż. Jacek Namieśnik jest członkiem 
Senackiej Komisji ds. Rozwoju oraz Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowej. To są 
dwie różne komisje, obie bardzo ważne!!! 
 
 W wersji internetowej BIULETYNU wiadomość  została opublikowana w formie 
poprawnej.  



 
 JM Rektor Politechniki Gdańskiej powołał dr hab. inż. Wacława Grzybkowskiego w 
skład Komitetu Redakcyjnego Wydawnictw Politechniki Gdańskiej jako Redaktora 
Działowego. 
 
 
SUKCESY NASZYCH BIOTECHNOLOGÓW 
 
 W dniach 14-15 października 2005 roku odbyła się II-ga Ogólnopolska Konferencja  
BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA (BioMillenium 2005), w której wzięło udział ponad stu 
uczestników z całej Polski. Organizatorami konferencji było Centrum Badań i Edukacji 
Chemii i Biotechnologii Farmaceutyków ChemBioFarm oraz Katedra Mikrobiologii Wydziału 
Chemicznego PG. 
 Gościem Honorowym Konferencji BioMille-nium 2005 był profesor Wacław Szybalski 
z University of Wisconsin (USA). Podczas konferencji w trzech sekcjach tematycznych:  
(I) szczepionki nowej generacji,  
(II) diagnostyka molekularna, 
(III) ekstremofile, a biotechnologia, 
zaprezentowano osiągnięcia polskich biotechnologów. Po raz pierwszy została także 
przyznana nagroda im. prof. Wacława Szybalskiego za najlepszą pracę Młodego 
Biotechnologa. Nagrodę główną otrzymała dr inż. Aneta Białkowska z Politechniki Łódzkiej 
za pracę pt. Antarctic β-galactosidase from Pseudoalteromonas sp.22b: kinetic and 
molecular adaptation to cold. Przyznano także jedno wyróżnienie. Uzyskała je mgr inż. 
Lucyna Holec z Katedry Mikrobiologii Politechniki Gdańskiej za pracę pt. Construction of 
expression systems and production of Toxoplasma gondii recombinant antigens (MIC3, 
GRA4, GRA9) for the serodiagnosis of toxoplasmosis. 
 
 

W dniu 22 października 2005 roku w Warszawie odbyła się I Konferencja Naukowa 
Komitetu Mikrobiologii Polskiej Akademii Nauk, poświęcona pamięci prof. Władysława 
Kunickiego-Goldfingera, wybitnego mikrobiologa i filozofa, wielo-letniego znakomitego 
nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas konferencji 
zaprezentowano osiągnięcia mikrobiologów polskich na początku XXI wieku. Przyznano 
bardzo prestiżowe 4 równorzędne Nagrody im. prof. W. Kunickiego-Goldfingera. Jedną z 
nich otrzymał zespół badawczy z Katedry Mikrobiologii Politechniki Gdańskiej w składzie: 
mgr inż. Lucyna Holec, dr Elżbieta Hiszczyńska-Sawicka, mgr inż. Artur Gąsior, prof. dr hab. 
Józef Kur za pracę Rekombinantowe białko antygenowe MAG1 Toxoplasma gondii  
zastosowanie w różnicowaniu faz toksoplazmozy. 
 
 
POMOCE NAUKOWE 
 
 Wydawnictwo Instytutu Budownictwa Wodne-go Polskiej Akademii Nauk (IBW PAN) 
w Gdańsku wydało liczącą ponad 100 stron książkę/skrypt pod tytułem Introduction to Water 
Resources Management in Environmental Engineering, której autorem jest prof. dr hab. inż. 
Wojciech Majewski.   
 Długoletnie i wszechstronne doświadczenie zawodowe oraz bogata kariera naukowa 
autora są gwarancją, że wymienione wyżej opracowanie będzie cenną pomocą naukową i to 
nie tylko dla studentek i studentów EPM. Kilka egzemplarzy z pewnością trafi do Filii 1 
Biblioteki Głównej, to jest do naszej Biblioteki Wydziałowej.     
 Warto dodać, że pan Dziekan pracę włożoną w przygotowanie tego skryptu 
uhonorował wymierną gratyfikacją. Niech to będzie zachętą dla potencjalnych autorów. 
  
 



SUKCESY PANI ANI  
Tajemnice kauczuku naturalnego, czyli... guma, gumka, gumeczka. 
 
 Podczas odbywającego się w Poznaniu w dniach 18-22 września br. XLVIII Zjazdu 
PTChem i SITPChem nasz Wydział reprezentowała grupa pracowników naukowych i 
doktorantów. W konkursie na najlepszy poster, zaprezentowany podczas trwania obrad 
Forum Młodych, pierwsze miejsce zajął plakat Aleksandry Makockiej, Macieja 
Miąskowskiego i Anny Kropidłowskiej pod tytułem Tajemnice kauczuku naturalnego, czyli... 
guma, gumka, gumeczka. 
 Pani Anna Kropidłowska, doktorantka dr hab. inż. Barbary Becker jest wszystkim 
dobrze już znana. Pani Aleksandra Makocka i pan Maciej Miąskowski są członkami 
działającej przy naszym Wydziale Sekcji Studenckiej Oddziału Gdańskiego Polskiego 
Towarzystwa Chemiczneg. Obecnie wykonują prace dyplomowe w Katedrze Technologii 
Polimerów. Życzymy kolejnych sukcesów! 


