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PROFESOR JANUSZ RACHOŃ LAUREATEM NAGRODY IMIENIA 
 PROFESORA WŁODZIMIERZA  RODZIEWICZA 

 
 W dniu 13 czerwca bieżącego roku miało miejsce specjalne posiedzenie Rady 
Wydziału Chemicznego podczas którego wręczono Nagrodę imienia Profesora Włodzimierza 
Rodziewicza tegorocznemu laureatowi konkursu o zaszczytne miano najlepszego nauczyciela 
akademickiego na naszym Wydziale Panu Profesorowi Januszowi Rachoniowi, Rektorowi 
Politechniki Gdańskiej. 
 

 
 

Fot 1 Profesor Janusz Rachoń 



 Nagroda ma charakter honorowy, a jej materialnym wyrazem jest plakietka z 
portretem profesora Włodzimierza Rodziewicza, założyciela i pierwszego kierownika Katedry 
Chemii Nieorganicznej PG. Inicjatorem ustanowienia tej nagrody był profesor Wiesław 
Wojnowski, ówczesny kierownik Katedry Chemii Nieorganicznej. 
 Pan Profesor Janusz Rachoń jest trzecim  z kolei laureatem tego zaszczytnego 
Konkursu. Poprzednia  edycja Konkursu odbyła się w roku 2004, a Nagroda im. Profesora 
Włodzimierza Rodziewicza przypadła wtedy w udziale Pani Profesor Zofii Libuś. W roku 
2002 wyróżnienie to uzyskała Pani Profesor Teresa Sokołowska. 
 Tegoroczna uroczystość uświetniło swoją obecnością mnóstwo gości, zarówno tych 
specjalnie zaproszonych, jak i prostych wielbicieli talentów dydaktycznych Jego 
Magnificencji Rektora. Przybyli członkowie Kolegium Rektorskiego, członkowie Senatu PG, 
członkowie Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Chemicznym, przedstawiciele innych uczelni 
Trójmiasta oraz liczni przyjaciele profesora Janusza Rachonia. Wśród członków Rady 
Konsultacyjnej znalazł się mgr inż. Krzysztof Bruski, fundator plakietek. Przybyli również 
członkowie rodziny profesora Włodzimierza Rodziewicza. Obecna była także profesor Zofia 
Libuś, laureatka  II-ej edycji Konkursu.  
 Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału otworzył Dziekan Wydziału Chemicznego 
profesor Jacek Namieśnik, który powitał zgromadzonych, tak gości jak i członków Rady 
Wydziału, przedstawił w skrócie idę i historię Konkursu, przypomniał zebranym sylwetkę 
patrona Konkursu, a na koniec przedstawił tegorocznego laureata. 
 
 

 
 

Fot 2 Profesor Jacek Namieśnik 
 
 Za kolejny punkt programu odpowiedzialny był profesor Aleksander Kołodziejczyk, 
którego pan dziekan poprosił o przedstawienie tak zwanej laudacji, czyli wystąpienia, którego 
celem jest przedstawienie zebranym uzasadnienia zatwierdzonego już przez Radę Wydziału 
wniosku Kapituły Nagrody.  



 
 

Fot 3  Profesor Aleksander Kołodziejczyk przedstawia laudację 
 
 
 
 
 

Jest to niezmiernie trudne zadanie. Trudne z kilku powodów. Po pierwsze, bardzo trudno jest 
uzasadnić rzecz tak oczywistą jak kandydatura  profesora Janusza  Rachonia. Wszyscy 
bowiem dobrze wiedzą, że profesor Janusz Rachoń jest świetnym nauczycielem, doskonałym 
wykładowcą i wychowawcą młodzieży. Jest również utalentowanym badaczem i twórcą  
szkoły naukowej. O osiągnięciach zespołu naukowego kierowanego przez profesora Janusza 
Rachonią wszyscy słyszeliśmy, niejednokrotnie też odnotowywaliśmy je na łamach 
BIULETYNU Dziekana. Po drugie, autor laudacji jest podwójnym podwładnym Laureata. 
Jako pracownik Politechniki Gdańskie i jako pracownik kierowanej przez profesora Katedry 
Chemii Organicznej. Jak tu głosić chwałę ( po łacinie laudo znaczy chwalić, sławić lub 
wielbić, laudatus zaś oznacza wyborny, piękny) by nie zostać posądzonym o próby kadzenie 
albo podlizywania się władzom. Autor laudacji wybrnął jednak z tej pułapki w sposób bardzo 
dowcipny i pełen wdzięku, nawiązując przy tym do realiów politycznych dnia dzisiejszego. 
Mówiąc zwięźle, udowodnił, że innego wyjścia niż wybór profesora Janusza Rachonia  
Kapituła Nagrody i Rada Wydziału po prostu nie miały. 
 



 
 

Fot 4  Profesor Wiesław Wojnowski wręcza Laureatowi symboliczną plakietkę 
 
 
 Uroczystego wręczenia symbolicznej plakietki dokonał Dziekan Wydziału 
Chemicznego profesor Jacek Namieśnik wspólnie z profesorem Wiesławem Wojnowskim, 
uczniem i następcą profesora Włodzimierza Rodziewicza. 
 Wieńczącego uroczystość przemówienia Laureata nie sposób powtórzyć. Po raz 
kolejny profesor Janusz Rachoń miał okazję zabłysnąć talentem oratorskim, dowcipem, 
swadą i refleksem. 
 

 
 

Fot 5  Symboliczna wiązanka kwiatów 



 Następnie przedstawicielki Samorządu Studenckiego wręczyły dostojnemu 
Laureatowi wiązankę kwiatów, nastąpiły długotrwałe brawa i wszyscy zgromadzeni złożyli 
należne gratulacje.   
 
 

 
 

Fot 6  Zaproszeni goście 
 
 Zaproszeni goście i członkowie Rady Wydziału udali się następnie do Mini Centrum 
Konferencyjnego gdzie zostali podjęci przez dziekana lampką wina. Pan Dziekan wzniósł 
toast za zdrowie i pomyślność profesora Janusza Rachonia, który odpowiedział toastem za 
zdrowie swoich nauczycieli, między innymi obecnych na spotkaniu profesor Zofii Libuś i 
profesora Edwarda Borowskiego.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografował 
 
Krzysztof Krzempek 
Zespół Technik Multimedialnych PG      
 
 
 
 
 
 



NOWE UPRAWNIENIA AKADEMICKIE 
 
 Z ogromną satysfakcją informuję,  że w dniu 28 maja 2007 roku Centralna Komisja 
ds. Stopni i Tytułu Naukowego  przyznała Wydziałowi Chemicznemu PG prawo 
NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NAUK CHEMICZNYCH W ZA-
KRESIE BIOTECHNOLOGII. 
 W tym miejscu chciałbym złożyć serdeczne podziękowania  profesorowi Janowi 
Mazerskiemu, profesorowi Sławomirowi Milewskiemu, profesorowi Józefowi Kur i 
profesorowi Józefowi Synowieckiemu oraz pani Alicji Wojnowskiej  za trud i wysiłek 
włożone w przygotowanie wniosku. 
 Gwoli przypomnienia informuję, że Wydział Chemiczny posiada obecnie następujący 
zakres uprawnień: 
 

Stopień naukowy doktora 
   Nauki chemiczne (chemia) 
   Nauki chemiczne (biotechnologia) 
   Nauki techniczne (technologia chemiczna) 
 

Stopień naukowy doktora habilitowanego 
   Nauki chemiczne (chemia) 
   Nauki techniczne (technologia chemiczna)    
            
   Dziekan 
 
 

NOMINACJE I MIANOWANIA 
 
 Profesor dr hab. Inż. Jacek Namieśnik został wybrany na Przewodniczącego Komitetu 
Chemii Analitycznej PAN na kadencję 2007-2010. 
 W skład Komitetu Chemii Analitycznej wszedł również profesor dr hab. inż. Marek 
Biziuk. 
 
 Profesor dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko została wybrana do Komitetu 
Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN na kadencję 2007-2010. Jest to już piąta kolejna 
kadencja profesor Bożenny Kawalec-Pietrenko w Komitecie. 
 
 Składam w imieniu społeczności akademickiej naszego Wydziału najserdeczniejsze 
gratulacje. Wybór Komitetów PAN-owskich, a zwłaszcza wybór na Przewodniczącego 
takiego Komitetu jest wyrazem najwyższego uznania dla kwalifikacji zawodowych i 
autorytetu naukowego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRANT APARATUROWY 
 
 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało profesorowi dr hab. inż. 
Jackowi Namieśnikowi dotację celową w wysokości 1 750 000 zł na sfinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji pod tytułerm: Zakup aparatury analitycznej w postaci: 

- Chromatografu cieczowego sprzężonego z podwójnym detektorem mas (LC-MS-MS), 
- Urządzenia do analizy wstrzykowo-przepływowej (FIA), 
- Zautomatyzowanego układu do przygotowania próbek (GPC). 

 
 Zakup tej aparatury wpłynie w istotny sposób na jakość bazy aparaturowej Wydziału 
Chemicznego. 
 
 
WRĘCZENIE NAGRÓD LAUREATOM KONKURSU NA NAJLEPSZĄ 

PRACĘ DOKTORSKĄ Z ZAKRESU CHEMII 
 
 
 W dniu 12.06.2007 na Wydziale Chemii UG odbyła się uroczystość wręczenia nagród 
i dyplomów laureatom dorocznego konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu chemii. 
Nagrody finansowe fundowane są w  przez: 
   -Oddział Gdański PTCh, 
   -Wydział Chemii UG, 
   -Wydział Chemiczny PG 

Chciałbym przypomnieć laureatów i autorów wyróżnionych prac wykonanych na 
Wydziale Chemicznym PG: 
 

Laureat: dr inż. Zbigniew CZAJGUCKI 
Synteza i właściwości biologiczne nowych analogów antybiotyków 
edeinowych 
Promotor: dr hab. inż. R. Andruszkiewicz,prof. nadzw. PG  
Recenzenci: prof. Z. Maćkiewicz; dr hab. inż.M. Milewska 

 
Wyróżnieni:  
 
Dr inż. Grzegorz CHOLEWIŃSKI 
Otrzymywanie i reaktywność selenofosforanów acylu 
Promotor: prof. Janusz Rachoń. 
Recenzenci: prof. Jacek Młochowski (Politechnika Wrocław), prof. Jerzy Pikies (PG)    

 
Dr inż. Edyta MALINOWSKA-PAŃCZYK 
Inaktywacja bakterii pod wpływem wysokiego ciśnienia w ujemnej 
temperaturze - znaczenie w technologii utrwalania żywności. 
Promotor: dr hab. inż. Ilona Kołodziejska, prof. nadzw. PG. 
Recenzenci: prof. Zdzisław Sikorski (PG), prof. Waldemar Dąbrowski ( AR Szczecin) 

 
 
 Tą drogą jeszcze raz składam gratulacje wszystkim wyróżnionym. 
 
                                Dziekan 


