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OSTATNIE POŻEGNANIE 
 
W środę  2 lipca na Cmentarzu Srebrzysko pożegnaliśmy długoletniego pracownika naszego Wydziału  
 

MIROSŁAWA MACIUKA 
 

Pożegnaliśmy człowieka, który dla wszystkich był wzorem życzliwości. Każdy bez 
wyjątku, czy to pracownik, czy to student, mógł liczyć na jego pomoc, rzetelną i solidną.Nie 
sposób policzyć ile rozpraw habilitacyjnych, prac doktorskich i magisterskich, skryptów, 
raportów i opracowań przeszło przez jego ręce. W tym ponad 200 numerów BIULETYNU 
Dziekana, każdy w 100 egzemplarzach.     

Prawie całe swoje dorosłe życie Mirek Maciuk związał z Wydziałem Chemiczny 
Politechniki Gdańskiej. Na zawsze  został  w  naszej pamięci i w naszych sercach jako zawsze 
uśmiechnięty i pogodny kolega, przyjaciel. 
 
                 Życie tak krótko trwa ... 
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WYNIKI 35 KONKURSU GRANTOWEGO 
 

Na stronie domowej MNiSW ukazały się informacje o grantach przyznanych w 
ramach kolejnego, to jest 35 konkursu grantowego (styczeń 2008). Na tej liście są następujące 
wnioski złożone przez pracowników naszego Wydziału: 

 
                    Kierownik   Rodzaj grantu  Dyscyplina 
 
1.prof. dr hab. inż. Ryszard Andruszkiewicz promotorski Nauki Farmaceutyczne 

2.prof. dr hab. inż. Marek Biziuk  promotorski Nauki o Żywności i Żywieniu 

3.prof. dr hab. inż. Maria Bocheńska  własny  Chemia 

4.prof. dr inż. Edward Borowski  promotorski Nauki Farmaceutyczne 

5.dr inż. Anna Dołęga    własny  Chemia 

6.dr hab. inż. Krystyna Dzierzbicka  własny  Nauki Farmaceutyczne 

7.prof. dr hab. inż. Jan Hupka   promotorski Technologia Chemiczna 

8.prof. dr hab. Józef Kur   promotorski Biotechnologia 

9.prof. dr hab. Józef Kur   promotorski Biotechnologia 

10.prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik  promotorski Inżynieria. Ochrony Środowiska 

11.prof. dr hab. inż. Jerzy Pikies  własny  Chemia 

12.dr inż. Żaneta Polkowska   własny  Kształtowanie i Ochrona Środowiska 

13.dr hab. inż. Halina Szeląg   własny  Technologia Chemiczna 

14.dr inż. Andrzej Wasik   własny  Zdrowie Publiczne 

15.prof. dr hab.inż. Bogdan Zygmunt  własny  Inżynieria. Ochrony Środowiska 

 
 

Wszystkim kierownikom grantów składam gratulacje i życzę dalszych Sukcesów. 
Przypominam jednocześnie, że zbliża się termin składania wniosków (granty 
promotorskie, habilitacyjne, własne) na kolejny konkurs. Tym, którym nie udało się 
uzyskać środków finansowym w ostatnim konkursie życzę powodzenia w następnym. 

 
                             Dziekan 
 

Od redakcji: W styczniu tego roku złożono 42 wnioski. Do finansowania zakwalifiko-
wano15. Oznacza to współczynnik sukcesu wynoszący około 36%. Tylko 3 granty związane 
są z chemią jako dyscypliną naukową, a tylko 2 z technologią chemiczną. 
 
 
 
 
 
 
 



35 MIĘDZYNARODOWE SYMPOSIUM  ISEAC' 2008 
 

 
W dniach 22-26.06.2008 na Politechnice Gdańskiej odbyło się 35th International 

Symposium on Environmental Analytical Chemistry (ISEAC). Sympozjum jest 
imprezą cykliczną, organizowana co dwa lata przez International Association of 
Environmental Analytical Chemistry (IAEAC). Współorganizatorami tegorocznej 
konferencji odbywającej się w Gdańsku pod patronatem J.M Rektora Politechniki 
Gdańskiej był Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział 
Chemiczny Politechniki Gdańskiej.  

 
 
 

 
 

Podziękowania dla profesora Jacka Namieśnika 
 
 
 

Całość prac była prowadzona i nadzorowana przez zespół z Katedry Chemii 
Analitycznej Wydziału Chemicznego PG po kierownictwem prof. dr hab. inż. Jacka 
Namieśnika. Komitet Honorowy Sympozjum tworzyli Marszałek Województwa 
Pomorskiego, Wojewoda Pomorski, Przewodniczący Sejmiku Województwa 
Pomorskiego, Prezydent Miasta Gdańska i JM Rektor Politechniki Gdańskiej profesor 
Janusz Rachoń. Patronat prasowy nad konferencją został objęty przez czasopismo 
Analityka. 
 



 
 

Obrady plenarne 
  
 
 

Tegoroczna konferencja była jedną z największych imprez dotyczących chemii 
analitycznej w Europie i największą odbywającą się w tym roku w Polsce. Wzięło w 
niej udział ponad 260 osób z całego świata, w tym z takich krajów jak: Argentyna, 
Australia, Kamerun, Kanada, Chiny, Ekwador, Arabia Saudyjska, RPA, Puerto Rico, 
Egipt, Libia, Izrael, Tajlandia, Tajwan oraz z większości krajów Europejskich. 
Budujący jest fakt, że większość uczestników stanowili ludzie bardzo młodzi, co 
dobrze rokuje na przyszłość. 

W konferencji wzięli udział zarówno specjaliści zajmujący się opracowaniem 
nowych metod analitycznych, jak i specjaliści od modelowania transportu 
zanieczyszczeń, oceny oddziaływania zanieczyszczeń środowiska na organizmy żywe 
oraz zarządzania zasobami środowiskowymi. Odbyły się 3 sesje posterowe, na których 
zaprezentowano ponad 250 posterów. W czasie całej Konferencji przygotowane były 
również stoiska dla 13 wystawców, aparatury kontrolno-pomiarowej, odczynników 
chemicznych i literatury fachowej. Materiały konferencyjne zostaną opublikowane w 
specjalnym wydaniu International Journal of Environmental Analytical Chemistry. 

 



 
 
                     Podziękowania na ręce przedstawicielek organizatorów. 
 
Oprócz programu naukowego sympozjum obfitowało w liczne imprezy 

towarzyszące. Na otwarcie konferencji organizatorzy zaprosili wszystkich 
uczestników do Katedry Oliwskiej, gdzie wysłuchano Finału IX Symfonii Ludwiga 
van Beethovena i Exodusu Wojciecha Kilara. Orkiestrę Polskiej Filharmonii „Sinfonia 
Baltica” oraz połączone chóry: Politechniki Gdańskiej i Dziecięco-Młodzieżowy Chór 
„Fantazja” poprowadził Bohdan Jarmołowicz. Honorowym gościem koncertu był Jego 
Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Leszek Sławoj Głódź, Metropolita Gdański. Trzeciego 
dnia konferencji organizatorzy zaprosili swoich gości na imprezę wyjazdową do 
„Wróblówki”, gdzie w sympatycznej atmosferze uczestnicy mogli oddać się zabawie i 
zapewnić sobie chwilę oddechu w nawale codziennej pracy i obowiązków.  

 
 

 
 

Wróblówka 



Niepowtarzalną atmosferę miejsca tworzył wystrój wnętrza, na który składają 
się ciekawie wykonane kominki, myśliwskie trofea w sali "myśliwskiej" oraz elementy 
wyposażenia kaszubskiej chaty rybackiej z elementami starych sprzętów rybackich 
znajdujące się w sali "morskiej". Zagraniczni goście mogli tu spróbować polskich 
specjałów, serwowano  bowiem takie specjały jak żurek, pieczeń z dzika i pierogi.  
Wszyscy bawili się do białego rana przy akompaniamencie muzyki wykonywanej na 
żywo przez espół „Detko Band”. 

 

 
 

Pamiątkowa fotografia 
 

Trudno jest oczekiwać bezpośrednich efektów, ale takie spotkanie jest zazwyczaj 
doskonałym miejscem dyskusji i wymiany doświadczeń. Nawiązane kontakty służą 
często jako początek nowych programów międzynarodowych (w ramach programów 
ramowych finansowanych przez UE) oraz implementacji nowych rozwiązań w 
zakresie sieci monitoringu środowiska.                                

 
       Marek Biziuk, Patrycja Szpinek 
 
 
 

Szczegółowe informacje umieszczone są ma stronie internetowej Sympozjum:  
http://www.pg.gda.pl/chem/iaeac/. Można tam również znaleźć bogaty serwis 
fotograficzny.           


