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TYTUŁY ORAZ STOPNIE NAUKOWE UZYSKANE PRZEZ PRACOWNIKÓW 
NASZEGO WYDZIAŁU LUB UZYSKANE NA WNIOSEK RADY WYDZIAŁU 

CHEMICZNEGO W ROKU  2006 
 
 W roku 2006 trzech członków Rady Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej 
uzyskało wielce zaszczytny tytuł naukowy profesora. W dniu 17 maja 2006 Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński na wniosek  Rady Wydziału Chemicznego 
Politechniki Gdańskiej nadał dr hab. inż. Wacławowi Grzybkowskiemu tytuł naukowy 
profesora nauk chemicznych, a w dniu 14 listopada dr hab. inż. Waldemarowi Wardenckiemu 
i dr hab. inż. Bogdanowi Zygmuntowi  tytuły profesora nauk chemicznych. Jest to wyraz 
najwyższego uznania dla ich osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych. 
 
  W minionym roku 2006 Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułu zatwierdziła 
uchwałę Rady Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej z dnia 20 czerwca 2006 o 
nadaniu dr inż. Helenie Janik stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych 
w zakresie technologii chemicznej oraz uchwałę z dnia 22 listopada 2006 o nadaniu stopnia 
naukowego doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie chemii dr inż. Mariannie 
Czaplickiej z Instytutu Metali Nieżelaznych.  
  
 Roku 2006 był rokiem udanym pod względem ilości nadanych stopni doktora. Nie 
udało się przekroczyć zeszłorocznej rekordowej liczby 29, ale stopnie naukowe doktora nauk 
chemicznych i technicznych uzyskali: 
 
1.  15 marca 2006, dr inż. Jakub Szwacki, nauki techniczne - technologia chemiczna. 
Promotor: dr hab. inż. Maria Jolanta Szpakowska, prof. nadzw. PG, Wydział Zarządzania i 
Ekonomii PG. 
 
2.  15 marca 2006, dr inż. Marcin Olszewski, nauki techniczne - technologia chemiczna.  
Promotor: prof. dr hab. Józef Kur, prof. zw. PG. 
 
3.  15 marca 2006, dr inż. Jarosław Olchowy, nauki chemiczne - chemia, z wyróżnieniem. 
Promotor: prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski, prof.zw. PG. 
 
4.  17 maja 2006, dr inż. Waldemar Felisiak lutego 2006, nauki chemiczne - chemia.. 
Promotor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki, prof. zw.PG. 
 



5.  17 maja 2006, dr inż. Ewa Paluszkiewicz, nauki chemiczne - chemia. 
Promotor: prof. dr hab. inż. Jan F. Biernat, prof. zw. PG.  
 
6.  14 czerwca 2006, dr inż. Roland Wakieć, nauki techniczne - technologia chemiczna, z 
wyróżnieniem. 
Promotor: prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski, prof. zw. PG.  
 
7.  14 czerwca 2006, dr inż. Zbigniew Czajgucki, nauki chemiczne - chemia, z wyróżnieniem. 
Promotor: dr hab. inż. Ryszard Andruszkiewicz, prof. nadzw. PG. 
 
8.   5 lipca 2006, dr Stanisław Cytawa, nauki techniczne - technologia chemiczna. Spółka 
Wodno-Ściekowa 
 "Swarzewo" - Władysławowo. Promotor: prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka, prof. 
nadzw. PG. 
 
9.   5 lipca 2006, dr inż.Marta Chrzanowska, nauki techniczne - technologia chemiczna. 
Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Hupka, prof. zw.  PG. 
 
10. 5 lipca 2006, dr inż.Edyta Malinowska-Pańczyk, nauki techniczne - technologia 
chemiczna, z wyróżnieniem. 
Promotor: dr hab. inż. Ilona Kołodziejska, prof. nadzw. PG . 
 
11. 13 lipca 2006, dr inż. Michał Strankowski, nauki techniczne - technologia chemiczna. 
Promotor: dr hab. inż. Józef Haponiuk, prof. nadzw.PG. 
 
12. 6 grudnia 2006, dr inż. Rafał Grubba, nauki chemiczne - chemia. 
Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Pikies, prof. nadzw. PG. 
 
13. 6 grudnia 2006, dr inż. Grzegorz Cholewiński, nauki chemiczne - chemia, z 
wyróżnieniem. 
Promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń, prof. zw. PG. 
 
14. 6 grudnia 2006, dr Artur Michalik, nauki chemiczne - chemia. Akademia Świętokrzyska 
Promotor: dr hab. Zdzisław Migaszewski, prof. nadzw. AŚ. 
 
15. 13 grudnia 2006, dr inż. Michał Szociński,  nauki techniczne - technologia chemiczna. 
Promotor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki, prof. zw. PG. 
 
16. 13 grudnia 2006, dr inż. Anna Arutunow,  nauki techniczne - technologia chemiczna. 
Promotor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki, prof. zw. PG. 
 
17. 13 grudnia 2006, dr inż. Robert Tylingo, nauki techniczne - technologia chemiczna. 
Promotor: dr hab. inż. Maria Sadowska. 
 
18. 29 grudnia 2006, dr inż. Jolanta Dębska, nauki chemiczne - chemia. 
Promotor: prof. dr inż. hab. Jacek Namieśnik, prof. zw. PG. 
 
19. 29 grudnia 2006, dr inż. Agnieszka Kuczyńska, nauki chemiczne - chemia. 
Promotor: prof. dr inż. hab. Jacek Namieśnik, prof. zw. PG. 
 



20. 29 grudnia 2006, dr inż. Monika Partyka, nauki chemiczne - chemia. 
Promotor: prof. dr inż. hab. Jacek Namieśnik, prof. zw. PG.. 
 
21. 29 grudnia 2006, dr inż. Radosław Bandomir, nauki techniczne - technologia chemiczna., 
Promotor: prof. dr inż. hab. Jacek Namieśnik, prof. zw. PG.                    
 
 
22. 29 grudnia 2006, dr inż. Emilia Raińska, nauki chemiczne - chemia. 
Promotor: prof. dr hab. inż. Marek Biziuk, prof. nadzw. PG. 
 
 
 Daty powtarzające się w powyższym zestawieniu daty oznaczają, że w tym akurat 
dniu Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej zatwierdziła stosowny wniosek 
odpowiedniej Komisji. 29 grudnia 2006 nie odbyło się przecież pięć obron prac doktorskich. 
  
   
 Wszystkim zeszłorocznym profesorom, doktorom habilitowanym oraz doktorom nauk 
chemicznych i technicznych składamy serdeczne gratulacje. Życzymy im zdrowia, radości 
oraz wszelkich  sukcesów, tak naukowych jak i osobistych.  
 
                           Dziekan 
 
Od Redakcji: Dotychczasowy (2005 r.) rekord ilości doktoratów wynosi 29. Odpowiednie 
liczby osiągnięte w latach 2001-2006 wynoszą więc 15, 16, 22,16, 29 oraz 22. Tendencja jest 
oczywista. Widać z niej, że praktyczna realizacja “procesu bolońskiego” rozpoczęta przez 
nasz Wydział już w latach 90-tych poprzedniego stulecia - wtedy bowiem rozpoczęte zostały 
prace obronione w latach 2001-2003 - trwa. Z podanych liczb wynika również, że w okresie 
2001-2006 na naszym Wydziale stopnie naukowe doktora uzyskało 120 osób. Warto też 
dodać, że dr inż. Radosław Bondamir jest 25-tym doktorantem profesora Jacka Namieśnika. 
Brawo!!! 
 

 
MIANOWANIE NA STANOWISKO PROFESORA NADZWYCZAJNEGO PG 

 
 W dniu 20.12.2006 Senat PG poparł wniosek Wydziału Chemicznego PG w sprawie 
mianowania Pani dr hab. inż. Ewy KAMIEŃSKIEJ – PIOTROWICZ na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego PG (na okres 5 lat). 
 Jest to niewątpliwy wyraz uznania dla zaangażowania i aktywnej postawy Pani 
Profesor. Tą drogą składam Pani Profesor życzenia wielu nowych sukcesów i osiągnięć tak 
aby było możliwe złożenie, już w niedalekiej przyszłości, wniosku o tytuł naukowy profesora. 
 Proszę by Pani Profesor zechciała również przyjąć życzenia zdrowia oraz wszelkiej 
pomyślności i radości w życiu osobistym. 
            

Dziekan 
 
 
 
 
 
 



GRANT INWESTYCYJNY 
 
 Katedra Chemii Analitycznej uzyskała kwotę w wysokości 350 000 zł na zakup 
aparatury biomedycznej (URZĄDZENIE DO POMIARU ELEKTROFOREZY 
KAPILARNEJ Z DETEKTOREM DIODOWYM (CE-DAD). 
 Środki te zostały przyznane na rok 2006. Ten grant to jeszcze jeden dowód na to, że  
opłaca się przygotowywać coraz to nowe wnioski grantowe i nie należy załamywać rąk gdy 
pierwsza próba nie skończy się sukcesem. 

 


